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REKLAMA

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

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

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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„Laisvės TV“ 
intelektualios 
satyros šou 
„Laikykitės 
ten“ kovo 14 
atvažiuoja į 
Prienus
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Susipažinkite iš 
arčiau: „Eglės 
sanatorija“

1990-ųjų kovo 11-oji mus įkvėpė, paskatino naujiems 
darbams, sutvirtino pasiryžimą puoselėti ir turtinti  
Lietuvą, saugoti jos istoriją, kultūrą ir papročius. 

Vienos iškiliausių datų mūsų tūkstantmetės istorijos 
šviesoje visus nuoširdžiai kviečiame tvirtai tikėti mūsų 

Tautos nepalaužiama dvasia. Tegul Laisvė ir  
Tikėjimas visiems suteikia stiprybės ir jėgų, būkime  

verti šios Laisvės, didžiuokimės savo Valstybe. 
Gražaus besiskleidžiančio  

pavasario gamtoje ir Jūsų širdyse!
TS-LKD (konservatoriai) Prienų skyriaus vardu-

pirmininkas Vytautas Jonelis

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, 
Kovo 11-oji, skelbia,

kad Valstybė - tai MES - su savo tėvų ir 
protėvių žeme, su namais, 

gimtinės keliais ir medžiais, juose įkeltais inkilais.
Tai MES – su stipriu tikėjimu, 
kad Tėvynė per amžius gyvens. 

Lietuvos laisvės dieną linkiu pažymėti 
santarve šeimose, bendruomeniškumu, 

pasiryžimu gyventi dėl gražesnės, saugesnės 
savo ir savo vaikų ateities.

Tegul kasdien ir visko: meilės, santarvės, dėmesio, 
rūpesčių ir džiaugsmo būna

DAUGIAU!

Lietuvos Respublikos Seimo narys Andrius Palionis

Tik pažvelki, Mama, mes seniai užaugom
Ir išskridom paukščiais iš Tavų namų.
Tiktai Tu, mieloji, gimtą lizdą saugai,

Kad sugrįžt galėtum, kai mums neramu.
Tau atrodo vakar dar maži bėgiojom, 

Tu glaudei kiekvieną prie savos širdies.
Šiandien Tau gėlių mes puokštę dovanojam

Ir ilgų dar metų norim palinkėt.

80-ies metų jubiliejaus proga 

Valentiną 
PAŽĖRĄ,

gyvenančią Kampinių k., Veiverių sen., Prienų r., 

sveikina 
dukra Rita su Romaldu,

 sūnūs Kęstutis su Skaiste ir Giedrius su Dale,
8 anūkai, 6 proanūkiai, 

Zuzana ir Antanas Jurkšai.

Mielieji,
Kovo 11-oji – diena, simbolizuojanti viltį ir stiprybę, 

primenanti mums mūsų mažos, bet stiprios, atkaklios ir 
drąsios tautos kelią į Laisvę. Kovo 11-osios aktas yra 
mums kaip testamentas, atvėręs galimybes gyventi ir 
kurti laisvoje Tėvynėje. Ir kaip įpareigojimas mylėti, 
branginti bei saugoti jos nepriklausomybę, puoselėti 

demokratinio gyvenimo idealus. 
Sveikindamas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo  
dienos proga linkiu vienybės, darnos, pagarbos ir  

tolerancijos vieni kitiems. Kasdieniniais dorais darbais 
ir siekiais auginkime savo kraštą ir laisvą, kuriančią 

Lietuvą. 
Prienų rajono savivaldybės meras 

Alvydas Vaicekauskas

Mieli laikraščio skaitytojai, linkime Jums, jog šiemet, minėdami Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimą, nespręstumėte ar verta šią dieną mi-
nėti, negalvotumėte, kiek gavote naudos iš galimybės gyventi laisvai ir 
savo gyvenimą kurti ne taip kaip Jums įsakyta, o taip, kaip norite. Tie-
siog, bent akimirkai išdrįskite išeiti į lauką ir atrasti save tėviškėje. Tė-
viškėje, kurią taip mylėjo mūsų tėvai. Su kovo 11-ąją! Jūsų redakcija.

Laima
DUOBLIENĖ

Praėjusį rudenį Mykolo 
Romerio universitetas 
(MRU) kartu su 
Visuomenės nuomonės 
ir rinkos tyrimų centru 
„Vilmorus“ pirmą 
kartą Lietuvoje atliko 
reprezentatyvų ir išsamų 
azartinių lošimų paplitimo 
Lietuvoje ir jų poveikio 
socialinei gerovei tyrimą. 

Šis tyrimas parodė, kad per 
pastaruosius dvylika mėnesių 
loterijose lošė apie 65,3 proc., 
momentinėse loterijose – 35,3 
proc., pirko loterijos bilietą in-
ternete, dalyvavo elektroninė-
se loterijose, lošė internete – 8 
proc., dėl sporto įvykių laži-
nosi lažybų punktuose – 4,4 
proc., o dėl kitokių įvykių – 
apie 1,1 proc., lošė su draugais 
ir pažįstamais – apie 2,7 proc., 
kazino – 2,2 proc., B kategori-
jos automatų salonuose – 1,7 
proc. respondentų.

Tyrimas atskleidė, kad azar-
tiniai lošimai yra masinis lais-
valaikio leidimo būdas – nelo-
šia tik 31,4 proc. respondentų, 
o tarp įvairių poreikio azartui 

Politinė reklama bus apmokėta iš TS-LKD 
politinės kampanijos sąskaitos. Užs.Nr. 2019/8 
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 Užsakomieji straipsniai, reklama
 Neapmokami pranešimai spaudai
 Skaitytojų straipsniai

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ    tel. 8 682 12642
laimaduobl@gmail.com 

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

Iš parduotuvės pagrobta beveik 17 tūkst. eurų
Trečiadienį Vilniuje iš parduotuvės pagrobta 16,8 tūkst. eurų.Į 
parduotuvę vakare atėjęs vyras į pistoletą panašiu daiktu grasino 
pardavėjai ir juo sudavė jai per galvą, o tada iš seifo ištraukė 
pinigus. Plėšimas įvykdytas prekybos tinklo IKI parduotuvėje. 

Iš moters išviliojo 7,5 tūkst. eurų
Radviliškyje telefoninis sukčius iš 1930 metais gimusios moteris 
apgaule išviliojo 7,5 tūkst. eurų. Pareigūnu prisistatęs vyras 
senolei paskambino ir pasakė, kad pensiją atnešęs darbuotojas ją 
išmokėjo padirbtais pinigais, kuriuos reikia patikrinti.

Klaidos atitaisymas 
Kovo 6 d. laikraštyje, straipsnyje „Antrajame ture varžy-

sis A.Vaicekauskas ir L.Jakinevičienė“ įsivėlė klaida. Tu-
rėjo būti: 

„Jei bus patvirtinti išankstiniai rezultatai, Tarybos nariais 
taps socialdemokratai Alvydas Vaicekauskas (1230 balsų), 
Deividas Dargužis (993 balsai), Jūratė Zailskienė (859 bal-
sai), Aleksas Banišauskas (611 balsų), Mindaugas Rukas 
(474 balsai) ir Angelė Mickienė (440 balsų), LVŽS atstovai 
Egidijus Visockas (666 balsai), Artūras Buitkus (561 balsas), 
Jonas Vilionis (479 balsai) ir Rita Keturakienė (476 balsai), 
PTT atstovai Loreta Jakinevičienė (703 balsai), Cezaras Pa-
cevičius (394 balsai) ir Vaidas Kupstas (342 balsai), LSDDP 
atstovai Arūnas Vaidogas (563 balsai), Algimantas Šidlauskas 
(438 balsai) ir Vytas Bujanauskas (314 balsų), LLS atstovai 
Algis Marcinkevičius (365 balsai) ir Algirdas Kederys (270 
balsų), TS-LKD atstovai Vytautas Jonelis (285 balsai) ir Au-
drius Narvydas (229 balsai), VKM atstovės Rasa Ivanaus-
kienė (323 balsai) ir Dovilė Ručytė (265 balsai), DP atstovė 
Rima Zablackienė (256 balsai) bei LRLS atstovas Gintautas 
Bartulis (192 balsai).“

Atsiprašome už netikslumus. 

Vestuvės – stebuklinga šventė. Kartais, kai visai nesuderi-
nami du žmonės nusprendžia būti kartu. Bet jeigu jie dar su-
geba kartu išgyventi 25 metus, tai prilygsta vienam iš pasaulio 
stebuklų. O jeigu vienas iš jų – Bronius su armonika, o kitas 
– Stefa su siautulingu charakteriu, lauk fejerverkų. O jeigu dar 
paradui vadovauja piršlys Beausis, tai be žemės drebėjimo ne-
prasisuksi. Išskirtinė jubiliejinė šventė jūsų mieste „pakeis upių 
vagas“ ir jūsų supratimą, kas yra šeima. Beprotiškai smagio-
je koncertinėje programoje „Sidabrinės vestuvės“ jūsų laukia 
juokingi vaizdeliai-patarimai, kaip išsaugoti šeimą, ką daryti, 
kai vilties nėra, ir kaip muzika gali išgelbėti jūsų santykius. Bus 
visko! Smagūs, nepakartojami ir fantastiški šventės muzikantai 
„Sadūnai“, dainos, šokiai ir juokas iki pat „dugno“. Kviečiame 
visus į Galvanauskų sidabrines vestuves, kurios vyks Prienų 
kultūros centre kovo 19 d., 18.00 val. Bilietus įsigysite Prienų  
kultūros ir laisvalaikio centro kasoje. 

tenkinimo būdų vyrauja daly-
vavimas loterijose. Loterijos 
bilietus dažniau perka namų 
šeimininkės, moterys, esan-
čios motinystės atostogose, 
studentai ir moksleiviai. Dau-
giau nei ketvirtadalis respon-
dentų loterijos bilietą pirko 
kartą per savaitę. Loterijos bi-
lietams dažniausiai išleidžia-
ma 5–10 eurų per mėnesį, o 
tie, kurie išleidžia daugiau – 
dažniau yra bedarbiai. 

Taip pat paaiškėjo, kad mo-
mentinių loterijų bilietai daž-
niausiai perkami kartą per 
mėnesį, moterys tam išleidžia 
iki 5 eurų, o vyrai – daugiau 
nei 30 eurų. Lažybos labiau 
būdingos jaunesnio amžiaus 
vyrams ir paprastai ten išlei-
džiama nuo 10 iki 50 eurų per 
mėnesį. Internetinėse loterijo-
se lošiama maždaug kartą per 
savaitę ir per mėnesį joms iš-
leidžiama apie 10 eurų.

Iš tų, kurie lankosi kazino, 

Laisvalaikis – su loterijos bilietu rankose
trečdalis lošia vieną–penkis 
kartus per metus, o ketvirtada-
lis – du tris kartus per mėne-
sį. Kazino lošia daugiau vyrai 
nei moterys. Tie, kurie rečiau 
lankosi, skiria ir mažesnes su-
mas – dažniausiai iki 10 eurų, 
o kita grupė – 50–100 eurų 
per mėnesį.

Psichologai nerimauja, kad 
didžioji dalis respondentų ga-
li tapti probleminiais lošėjais, 
nes duomenys rodo, kad jie 
lošė azartinius lošimus dėl ga-
limybės laimėti didelius pini-
gus. Beveik pusė respondentų 
neturi aiškios nuo-
monės, ar azartiniai 
lošimai yra nau-
dingas, ar žalingas 
dalykas, ar jį reikia 
griežčiau riboti, ar 
nieko nedaryti. Psi-
chologų manymu, 
didžiausia proble-
ma, kad lošti prade-
dama anksti – be-
veik trečdalis loši-

mą iš pinigų išbandė būdami 
16–18 metų. 

Bendrovės „Olifėja“ pa-
skelbti duomenys rodo, kad 
per 25 metus lietuviai laimė-
jo daugiau negu 402 milijonus 
eurų ir dalyvaudami loterijose 
svariai prisidėjo remdami Lie-
tuvos sportą.

Seime yra užregistruotas 
Loterijų įstatymų pakeitimo 
įstatymas, kuriame ne tik nu-
rodoma, kad loterijų organiza-
toriai 8 procentus nominalios 
išplatintų loterijos bilietų ver-
tės privalo skirti paramai Lab-

daros ir paramos įstatyme nu-
statytiems paramos gavėjams, 
o laimėjimų fondas turi suda-
ryti ne mažiau kaip 50 procen-
tų nominalios loterijos bilietų 
vertės, bet ir siūloma uždraus-
ti jaunesniems nei 16 metų as-
menims įsigyti loterijos bilietą 
ir dalyvauti loterijoje, taip pat 
planuojama sugriežtinti lote-
rijų reklamą, reglamentuoti 
loterijų pavadinimus ir jų bi-
lietų išvaizdą.

Straipsnis parengtas pa-
gal internete pateiktus tyrimo 
duomenis 

„Sunaikink kalbą – 
sunaikinsi santaiką, 
vienybę ir gerovę. 
Sunaikink ją – užtemdysi 
saulę danguje, sumaišysi 
pasaulio tvarką, atimsi 
gyvybę ir garbę“ 
(Mikalojus Daukša).

Vasario 22 dieną Prienų 
Justino Marcinkevičiaus vie-
šosios bibliotekos Aptarnavi-
mo skyriuje vyko literatūros 
popietė „Pilėnų laužuose iš-
deginta, išlydyta...“ (Janina 
Degutytė), skirta Lietuvių 
kalbos dienoms, kurios Vals-
tybinės lietuvių kalbos ko-
misijos iniciatyva Lietuvoje 
vyksta jau ketvirtą kartą.  Po-
pietę pradėjome eilėraščiais 
„Kalbos namai“, „Kalbos 
ganymas“ iš Justino Marcin-
kevičiaus eilėraščių rinkinio 
„Amžino rūpesčio pieva“, 
prisiminėme didžiuosius raš-
tijos kūrėjus: kunigą Mikalo-
jų Daukšą, kovotoją dėl gim-
tosios kalbos teisių, Martyną 
Mažvydą, pirmosios knygos 
autorių, kalbininką Joną Ja-
blonskį, kuris rūpinosi, kad 
jo gimtoji kalba būtų švari, 
kad jos neterštų svetimų vėjų 

„PILĖNŲ LAUŽUOSE IŠDEGINTA, IŠLYDYTA...“ ( Janina Degutytė)
atneštos piktžolės, diskutavo-
me apie lietuvių kalbos ir tau-
tos likimą, jos išsaugojimą. 

Popietės dalyvė Dalia Ali-
šauskienė supažindino su 
įvairiais žodžiais, išrinktais 
iš skaitytų knygų (rašikas-
rašytojas, gydėjas-gydytojas, 
rėklys-tas, kuris šaukia, nuki-
ceno-katinas nuėjo, nušvilpi-
no-pavogė, žiniatiekiai-žur-
nalistai, makniauka-piniginė 
ir kt.). Tai lyg mįslės, kurias  
turėjome įminti. Tad gim-
tąją kalbą mylėti – vadinas, 
pirmiausia 
žiūrėti, kad 
ji skleistų-
si visa sa-
vo esme: 
jai būdin-
gu skam-
bėjimu, žo-
džių sanda-
ra, žodžių 
junginiais 
ir prasmė-
mis. Skai-
tėme ir Da-
lios surink-
tas senten-
cijas, nagri-
nėjome jų 

reikšmes, išsakėme kiekvie-
nas savo pamąstymus, ginči-
jomės ir diskutavome. Pavyz-
džiui, Cicerono –  „Namai be 
knygų, kaip žmogus be sie-
los“ įtraukė į diskusiją visus 
popietės dalyvius.

Savo kūrybą skaitė kurian-
tys popietės dalyviai: Stefa 
Juršienė, Ramutė Onutė Bi-
dvienė, Irena Makauskienė. 

„Ne žemės derlumu, ne 
drabužių skirtingumu, ne ša-
lies gražumu, ne miestų ir pi-
lių tvirtumu gyvuoja tautos, 

bet daugiausia išlaikydamos 
ir vartodamos savo kalbą“, 
– teigė Mikalojus Daukša. 
Kalba – svarbiausioji tapaty-
bė. „Kalboje tauta pasisako, 
kas esanti, ko verta“ (Jonas 
Jablonskis). Taigi, išsaugoki-
me ir tobulinkime savo gim-
tosios kalbos kultūrą, o tuo 
pačiu stiprindami ir savąjį 
tautiškumą.

Vida Paulauskienė, Prienų 
Justino Marcinkevičiaus vie-

šosios bibliotekos Aptarnavi-
mo skyriaus vedėja 
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Protezavimas – antras 
dantų implantacijos 
etapas. Protezai – jums 
ir kitiems matoma dalis, 
kitaip ji dar vadinama 
vainikėliu. 

Protezai tvirtinami ant pri-
gijusių implantų, kurie prieš 
protezavimą įsriegiami į žan-
dikaulį. Protezai atrodo ir tar-
nauja lyg jūsų tikri dantys, jūs 
ir vėl galėsite laisvai kalbėti, 
kramtyti maistą, plačiai šyp-
sotis ir juoktis!  

IŠ KO GALI BŪTI PA-
GAMINTAS DANTIES 
PROTEZAS? Iš plastiko, 
metalo keramikos, bemetalės 
ar cirkonio oksido kerami-
kos. Tinkamiausia medžiaga 
parenkama įvertinus gydy-
mo atvejį, paciento amžių, 
lytį, poreikius ir galimybes. 
Atskirti kokybiškus protezus 
nuo natūralių dantų beveik 
neįmanoma. 

KUO SKIRIASI DANTŲ 
PROTEZAI? Protezų išvaiz-
da ir patvarumas – esminiai 
skirtumai, kuriuos gali įver-
tinti pacientas. 

> Plastikinis protezas nau-
dojamas kaip laikinas, kol ga-
minamas kitos rūšies nuolati-
nis protezas. Plastikinis vaini-
kėlis nepasižymi tvirtumu, be 
to, atrodo nenatūraliai. 

> Dantų spalvos porceliano 
sluoksniu padengtas meta-
lo keramikos protezas daž-
niausiai naudojamas krūminių 
dantų atkūrimui. Jų pranašu-
mas – itin tvirta konstrukcija, 
o trūkumai – šviesoje pastebi-
mas pilkšvas atspalvis, kartais 
sukelia alergines reakcijas.

> Iš porceliano pagamintas 
bemetalės keramikos pro-
tezas dažniausiai tvirtinamas 
priekinių bei šoninių dantų 
srityje. Kadangi šio prote-
zo gamyboje nenaudojamas 
metalas, jis atrodo ne tik gra-
žiai, bet ir natūraliai. Beme-
talės keramikos protezai daž-
nai gaminami ir presuojami 
iš vienalytės medžiagos, to-
dėl atlaiko didelį kramtymo 
spaudimą, neskilinėja ir ne-
sisluoksniuoja, kaip kartais 
nutinka su metalo keramikos 

Ką reikia žinoti apie 
protezavimą ant implantų?

ar cirkonio oksido keramikos 
protezu.

> Šių dienų odontologijoje 
bene labiausiai vertinamas. 
Dantys, pagaminti iš cirkonio 
oksido - šios šviesai pralai-
džios medžiagos, atrodo itin 
gražiai ir natūraliai, pasižymi 
tvirtumu. Šių protezų gamy-
boje nenaudojamas metalinis 
karkasas, kuris dantims su-
teikia pilkšvą atspalvį ir ga-
li sukelti alerginę reakciją. 
Protezai, pagaminti iš cirko-
nio oksido, naudojami prie-
kinių, šoninių bei krūminių 
dantų srityje. Ypatingai gerai 
protezuojant ant implantų, 
nes cirkonis yra biologiškai 
suderinamas su žmogaus or-
ganizmu, todėl susidaro dan-
tenų – protezo jungtis, panaši 
į natūralaus danties – dante-
nų jungtį. 

KADA PO IMPLANTA-
CIJOS SAUGU PRADĖTI 
PROTEZAVIMĄ? Proteza-
vimas pradedamas įsitikinus, 
kad implantas prigijo. Jei pro-
tezavimas pradedamas anks-
čiau, padidėja implanto atme-
timo rizika, nukenčia esteti-
nis vaizdas, ilgaamžiškumas. 
Implanto gijimo laikotarpiu 
pritvirtinamas laikinas vaini-
kėlis, kuris prigijus implantui 
(po 2–3 mėnesių), pakeičia-
mas nuolatiniu.

Daugiau informacijos apie 
klinikoje atliekamas dantų  

protezavimo paslaugas:
 tel. +370 605 27574   

www.kazakevičiausklinika.lt 

Į klausimus atsako gydytojas

Konsultuoja Ž. Kazakevičiaus 
implantologijos centro  

Gyd. ortopedė 
Eglė Žukauskaitė

Turkija pristatė Ukrainai atakos dronų 
 Turkų gamybos koviniai bepiločiai lėktuvai „Bayraktar TB2“, 
dėl kurių pirkimo Kijevas anksčiau susitarė su Turkija, jau yra 
Ukrainoje ir netrukus bus išbandyti, sakė ukrainiečių prezidentas 
Petro Porošenka.

Baigtas statyti Rygos „Akropolis”
Rygoje baigtas statyti prekybos ir pramogų centras „Akropolis“, jo 
atidarymo data bus paskelbta artimiausiu metu, pranešė projektą 
įgyvendinanti Lietuvos bendrovė „Akropolis group“. Į projektą 
investuota beveik 180 mln. eurų.

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar dažnai 
perkate 
loterijos 
bilietus? 

Eimutis Marcinkevičius

Neperku ,  nes  e su 
pensininkas ir mažai pinigų 
turiu, todėl gaila išleisti, o kita 
priežastis – nieko nelaimiu. 
Nesiseka man loterijose, bet 
gal sekasi meilėje... Neremiu 
loterijų, jei noriu, geriau 
ką nors tiesiai paremiu. 
Laimėjimu laikau jau tai, 
kad neįsitraukiu į jokias 
loterijas. Manau, kad daug 
geriau įsitraukti į sportą. 

Vilma Aleknavičienė

Mano mama kas savaitę 
perka po „Teleloto“ bilietą ir 
gan dažnai laimi už atspėtus 
kampus, įstrižaines. Nors 
nė karto nelaimėjo jokio 
didesnio prizo ir, palyginus 
už bilietus išleistus ir 
laimėtus pinigus, vargu ar 
pelnas gautųsi, bet jai tai 
tradicija – sekmadienio 
vakare laukia televizijos 
laidos kaip Mišių. Aš pati 
„nedraugauju“ su loterijomis 
– neperku jokių bilietų, kvitų 
loterijoje neprisirengiu 
užsiregistruoti, net pamirštu 
panaudoti parduotuvėje 
duotus nuolaidų kvitus.

Algimantas Šatas 

Anksčiau „Teleloto“ 
bilietų kas savaitę pirkdavau 
po kelis, bet dabar nustojau 
– nebeperku nei vieno, nes 
niekada nieko nelaimiu 
– esu nelaimingas. Dabar 
laukiu laimingos dienos 
– gal susapnuosiu ar kaip 
kitaip pajusiu, kad galiu 
laimėti, tai vėl nusipirksiu. 
Jei rimtai, tai jau keleri metai 
neberemiu kitų laimėtojų 
ir loterijos organizatorių. 
Žmona perka iki šiol, nes 
ji kartais laimi, pavyzdžiui, 
prieš savaitę turėjo du 
bilietus ir laimėjo 2,5 euro. 
Ji kartais laimi mažas sumas, 
todėl jaučia azartą stebėdama 
riedančius kamuoliukus. 
Kitiems dovanoti loterijos 
bilietą negalima – ką darysi, 
jei bilietas bus laimingas? 
Numirsi!

 
Danutė Vaitonienė

Kas savaitę perku du tris 
„Teleloto“ bilietus, nes vis 
svajoju laimėti didelę pini-
gų sumą, kuria pasidalinčiau 
su vaikais ir anūkais. Laukiu 
sekmadienio vakarų ir tiesio-
giai per televizorių žiūriu, ar 
ką laimėjau – smagu brau-
kyti skaičius ir tikėtis, kad 
išriedės man reikalingas ka-
muoliukas. Daugiausiai esu 
laimėjusi 200 litų, eurais 
– sumos mažesnės, bet retą 
savaitgalį nelaimiu nors eu-
ro. Kartais nusiperku ir mo-
mentinių loterijos bilietų, bet 
ką nors laimiu retai. 

Ona Bukevičienė 

Neperku, nes nieko ne-
laimiu. Bandžiau, bet nė 
karto nepasisekė, todėl 
nusprendžiau, kad savo 
sąskaita kitiems laimėjimų 
nekrausiu. Juk reikia parduo-
ti labai daug „tuščių“ bilietų, 
kad kas nors automobilį ar 
milijoną laimėtų. Kartais 
nuperku momentinį bilietą, 
bet jau pirkdama žinau, 
kad tai tebus tik linksmas 
žaidimas ir labdara. 

Kristina Kazlauskienė

Milijoną laimėti noriu, 
bet net bilieto neperku, 
nes manau, kad loterijos 
–tik linksmas žaidimas, 
kuriame laimėti, bent jau 
man, neįmanoma. Tie, kurie 
perka bilietus, žinoma, tikisi 
laimėti. Juk kažkas ir laimi. 
Nesu buvusi ir kazino. Gal 
dėl įdomumo reikėtų kada 
nors užsukti? 

• Burnos higiena
• Dantų balinimas
• Pieninių dantų gydymas
• Estetinis plombavimas
• Dantų gydymas
• Protezavimas
• Dantų implantacija
• Periodontologinis gydymas
• Endodontinis gydymas
• Gydymas su mikroskopu
• Protinių dantų rovimas
• Estetinė medicina

3D
kompiuterinė 
tomografija

Tel. +370 605 27574
A. Valaičio g. 7, LT–68176, Marijampolė

info@kazakeviciausklinika.lt
www.kazakeviciausklinika.lt
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-02-27 gautas pranešimas, 
kad vasario 14 d. apie 15.35 val. 
Prienuose, Vytauto g., į buitinės 
technikos ir elektros prekių par-
duotuvę užėję trys vyrai pavogė 
žaidimų kompiuterį „SONY Pla-
yStation 4 PRO 1TB“, laikmeną 
su žaidimu „PS4 Gran Turismo 
Sport“, laikmeną su žaidimu „PS4 
NBA 2K19 Steelbook Edition“ ir 
laikmeną su žaidimu „PS4 Pro 
Evolution Soccer (PES)“. Nuostolis 
– 554 eurai.

2019-02-27 Prienų r., Šilavoto sen., 
Šilavoto k., prie parduotuvės, 
skelbimų lentoje, raudonais dažais 
nupurkšti skelbimai ir įvairių judėji-
mų, partijų bei komisijų agitaciniai 
plakatai, taip pat naktį dažais 
apipurkštas rinkimų stendas, pa-
statytas prie autobusų stotelės.

2019-02-28 apie 16.45 val. Birštone, 
Kurorto g., neturėdamas teisės vai-
ruoti transporto priemonę, neblai-
vus (2,36 prom. alkoholio) vyras 
(gim. 1994 m.) vairavo automobilį 
„Audi 80“. Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2019-02-28, 02.01 val., gautas pra-
nešimas, kad Veiverių sen., Juod-
būdžio k., Draugystės g. iš buto 
rūksta dūmai. Atvykus PGP, butas 
buvo uždūmintas. Iš uždūminto 
buto išvestas buto savininkas ir 
perduotas GMP, žmogus nenuken-
tėjo. Aprūko kambario (3x2,5 m) 
sienos ir jame buvę baldai, apdegė 
fotelis, spintelė. 

2019-03-01, apie 22.58 val., Prie-
nuose į žaidimų automatų saloną, 
priklausantį UAB, pro duris įsibrovė 
du kaukėti vyrai ir salone esančiam 
darbuotojui D. Z. (gim. 1971 m.) 
grasindami daiktu, panašiu į šau-
namąjį ginklą, reikalavo duoti seifo 
raktus ir pinigus. Po to minėti as-
menys, nuolat grasindami daiktu, 
panašiu į šaunamąjį ginklą, sudavė 
nenustatytą skaičių smūgių D. Z. ir 
iš rankinės pagrobė pinigus.

2019-03-02 apie 21.55 val. Prienų 
r., policijos pareigūnų ekipažas su-
stabdė kelių transporto priemonę 
be valstybinio ženklo, priklausan-
čią I. V.. Transporto priemonę be 
galiojančio draudimo, neatlikta 
privalomoji techninė apžiūra, 

Nutiestas trečdalis „Nord Stream 2“ dujotiekio 
Nutiesta 818 kilometrų Rusijos eksporto dujotiekio per Baltijos 
jūrą „Nord Stream 2“. Tai – trečdalis viso jo būsimo ilgio, jį 
skaičiuojant abiem vamzdyno gijomis, pranešė „Gazprom“. 
Projekto sąmata – beveik 10 mlrd. eurų.

Naftos kainos traukia aukštyn
Gegužės mėnesio ateities sandorių „Brent“ rūšies naftos kaina 
Londono biržoje „ICE Futures“ nuo sesijos pradžios paūgėjo 0,25 
JAV dolerio, arba 0,38 proc., iki 66,24 JAV dolerio už barelį.

vairavo A. B. (gim. 1978 m., gyv. 
Prienuose). Vairuotojui A. B. alko-
holio kiekio matuokliu nustatytas 
2,94 prom. girtumas, jis nuvežtas 
į ligoninės Skubios pagalbos skyrių 
kraujo mėginiui paimti. A. B. sulai-
kytas 48 val.

2019-03-02 apie 05,40 val. į na-
mus Prienuose grįžęs neblaivus 
N. O. (gim. 1977 m.) savo blaiviai 
sugyventinei L. B. (gim. 1984 m.) 
ir trims vaikams P. B., A. O., T. 
O., badydamas virtuviniu peiliu 
daiktus namuose, šaukė, kad visus 
užmuš. Nukentėjusiesiems buvo 
realus pagrindas manyti, kad vyras 
savo ketinimus įgyvendins. Fizinis 
smurtas naudotas nebuvo. N. O. 
iš įvykio vietos pasišalino prieš 
atvykstant policijos pareigūnams. 
Vyras rastas Prienuose. Tikrintis 
blaivumą atsisakė. Jis sulaikytas 48 
valandoms ir uždarytas į areštinę.

2019-03-02, 10.09 val., gautas 
pranešimas, kad Išlaužo sen., 
Išlaužo k., Sodų g. kamine dega 
suodžiai. Pabudėta, kol suodžiai 
baigė degti. 

2019-03-02, 13.06 val., gautas 
pranešimas, kad Veiverių sen., 
Mažųjų Zariškių k., SB „Varnėnas“, 
Varnėnų g. dega šiukšlių kontei-
neris. Konteineris buvo pusiau 
išsilydęs, degė šiukšlės.

2019-03-02, 13.57 val., plastiki-
niame šiukšlių konteineryje Prie-
nuose, Pušyno g. degė šiukšlės. 
Gaisras užgesintas.

2019-03-02, 16.41 val., gautas 
pranešimas, kad Veiverių sen., 
Byliškių k., Alyvų tak., SB „Beržas“ 
deginamas laužas, labai daug 
dūmų. Sklypo savininkas 1x1 m 
plote kūreno gamtines atliekas. 
Laužą savininkas užgesino.

2019-03-03 gautas pranešimas, 
kad Šilavoto sen., Pakiauliškio k., 
Plento g., važiuojant link Šilavoto 
ir Prienų nuo Marijampolės kelio, 
netoli grūdų įmonės, dega pasta-
tai. Pastatai prijungti prie grūdų 
sandėlių (prie 5 ar 6-o sandėlio). 
Gaisro požymių nerasta, tik dėl 
gamybos proceso iš pastato ėjo 
garai.

2019-03-03 apie 00.45 val. buto, 
esančio Prienų r., koridoriuje kilo 
konfliktas tarp neblaivios (1,25 
prom. alkoholio) V. R. (gim. 1995 
m., gyvenančios nurodytu adresu) 
ir taip pat neblaivaus (1,54 prom. 
alkoholio) jos brolio D. K. (gim. 
1993 m., gyvenančio nurodytu 
adresu). Konflikto metu D. K. 
sudavė ranka vieną smūgį savo 
seseriai V. R. į veido sritį, pataiky-
damas į viršutinę lūpą ir sugriebęs 
rankomis tampė už plaukų, taip 
savo veiksmais sukeldamas fizinį 
skausmą. D. K. sulaikytas 48 val.

prRRT išmatavo Rytų Lietuvą: „Tele2“ internetas 
sparčiausias ir čia

komandos pastangos, o taip 
pat investicijos į tinklo plėtrą 
yra efektyvios. Mums svar-
biausia, kad „Tele2“ klientai 
galėtų laisvai ir nevaržomai 
bendrauti visoje Lietuvoje“, – 
sakė Petras Masiulis, „Tele2“ 
generalinis direktorius.

Ankstesnių, sausį–vasarį at-
liktų, tyrimų rezultatai taip pat 
buvo palankūs pirmoje vieto-
je atsidūrusiam „Tele2“ – tuo-
met ryšio sparta buvo matuota 
tarp Vilniaus, Kauno ir Klai-
pėdos miestų, o taip pat žiede 
Vilnius-Varėna-Eišiškės-Šal-
čininkai-Jašiūnai.

Praėjusiais metais vien į 
tinklo kokybės gerinimą „Te-
le2“ investavo 10,3 mln. eurų. 

Daug dėmesio buvo skiriama 
net tik 4G, bet ir 4G+ tinklo 
vystymui, kuris „Tele2“ tin-
kle dengia jau 80 proc. teri-
torijos.

Šiemet „Tele2“ investuos į 
pasirengimą 5G plėtrai. „Te-
le2“ taip pat ketina aktyviai 
dalyvauti rudenį numatytame 

leidimų dažniams konkurse.
Duomenys apie interneto 

spartą, signalo stiprumą ir di-
namiką šalies miestuose ir ke-
liuose yra pateikti RRT inter-
netinėje svetainėje http://ma-
tavimai.rrt.lt/index.html.

Tekste pateikti 2019 kovo 5 
d. RRT duomenys 

Ryšių reguliavimo 
tarnyba (RRT) išplėtė 
šių metų pradžioje 
atliktų interneto spartos 
matavimų teritoriją – ji 
buvo papildyta šalies 
rytuose esančiais keliais 
ir miestais. Paaiškėjo, kad 
ir šioje Lietuvos dalyje 
sparčiausiu internetu 
naudojasi „Tele2“ klientai.

RRT atlikti matavimai ro-
do, kad vidutinė „Tele2“ tei-
kiamo 4G interneto sparta yra 
net 58,78 megabitų per se-
kundę. Tuo tarpu kitų dviejų 
operatorių ryšio sparta siekia 
42,97 ir 39,44 megabitų per 
sekundę.

„Džiaugiamės tokiais rezul-
tatais, jie įrodo, kad nuolatinės 

Laima
DUOBLIENĖ

Visus, kam įgriso 
nusigalabyti nebaigianti 
žiema, o Užgavėnių dieną 
– įkyrus lietus, Kanapinio 
ir Lašininio pulkas – Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centro bei Prienų krašto 
muziejaus darbuotojai 
sukvietė į Užgavėnių 
šventę „Šalta žiema šalin 
aina“. 

Šventė prasidėjo Laisvės 
aikštėje Lašininio spirgų edu-
kacija „Valgau ir lieknėju“. 
Vėliau gausi Morės svita, 
lydima policijos pareigūnų 
automobilio su švyturėliais, 
atmarširavo į Prienų krašto 

Lai šalta žiema šalin eina! 

muziejaus kiemą, kur vyko 
blynkiemis ir blūdkiemis. O 
ten buvo galima ne tik bly-
nų ir šiupinio paragauti, bet 
ir dėl čempionų vardo susi-
kauti konkurse „Morių po-
diumas 2019“, drūčiausių 
ir smarkiausių varžytuvėse, 
keptuvių-belstuvių šou „Tin-
dilindis“; Užgavėnių lėčynų 
(kaukių) karnavale, linksma-
jame „Trampampyryje“, da-
lyvauti loterijoje „Eurą įdėsi 
– tikrai nepasigailėsi“, stebėti 
Lašininio kapituliaciją ir Ka-
napinio inauguraciją bei pa-
skutinę baisiai gražios Morės 
kelionę...

Tradiciniame Morių parade 
šiais metais dalyvavo būrys 
baisiai gražių damų, kurias 
kūrė Dvariuko bendruomenė, 

sveikos gyvensenos klubas 
„Versmenė“, Prienų lopšelio-
darželio „Gintarėlis“ „Pelė-
džiukų“ grupės bendruomenė, 
Prienų „Revuonos“ pagrindi-
nės mokyklos specialiojo ug-
dymo skyriaus ugdytiniai ir 
jų vadovai, Ašmintos kaimo 
bendruomenė „Ošvenčia“ 
kartu su Ašmintos laisvalaikio 

salės kolektyvu. Visus šventė-
je dalyvavusius Morių kūrėjus 
Prienų krašto muziejus apdo-
vanojo galimybe nemokamai 
dalyvauti pasirinktoje eduka-
cinėje programoje. 

Kartu su More sudegė ir 
visos žiemos bėdos, valdžią į 
savo rankas paėmė Kanapinis. 
Septynioms savaitėms nutilo 
armonikos, lėkštėse neliko 
spirgų ir kitų mėsgalių – pra-
sidėjo gavėnia.
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Ugniagesiai įspėja nedeginti pernykštės žolės 
„Sausą pernykštę žolę žmonės uždega tyčia, tikėdamiesi, kad 
išdegusiuose plotuose ji greičiau sudygs, o vasarą bus galima ją 
lengviau nušienauti. Daugelis nežino, kad liepsna per sausą žolę 
plinta žaibišku greičiu, o užgesinti ją yra labai sunku“, – PAGD.

Metų infliacija Rusijoje pakilo iki 5,2 proc.
Metų (12-os mėnesių) infliacija Rusijoje vasarį išaugo iki 5,2 
proc. nuo 5,0 proc. sausį, pranešė nacionalinė statistikos tarnyba 
„Rosstat“. Praėjusį mėnesį vartojimo prekės ir paslaugos brango 
0,4 proc., o per du šių metų mėnesius – 1,5 procento.

Ką daryti su maisto 
atliekomis? Atiduoti!

Maisto atliekų turime kie-
kvienas. Daugelis jau turime 
ir konteinerius šioms atlie-
koms surinkti. Artimiausiu 
metu maisto atliekų kontei-
neriai bus išdalinti ir jų dar 
neturintiems Prienų ir Jiezno 
miestų individualių namų gy-
ventojams. 

Atskiras maisto atliekų su-
rinkimas mums visiems – nau-
jas dalykas. Tad natūralu, kad 
dėl jo kyla nemažai klausimų. 
Esame pasiruošę į juos atsa-
kyti, o dabar pateikiame atsa-
kymus į tuos, kuriuos girdime 
dažniausiai. 

Esu gavęs maisto atliekų 
konteinerį. Ar privalau jį 
naudoti? 

Taip, privalote. Išmetus 
maisto, virtuvės ar žaliąsias 
atliekas į kitus konteinerius 
jie nebus ištuštinami. Tad ne-
tinkamas atliekas iš jų reikės 
išimti ir perdėti į maisto atlie-
kų konteinerį. 

Ar už atskirai surenka-
mas maisto atliekas reikės 
papildomai mokėti? 

Ne, jokių papildomų mo-
kesčių neatsiras ir rinkliavos 
dydis dėl to nesikeis. 

Aš viską suvalgau ir jokių 
maisto atliekų neturiu. Tai 
kam man tas konteineris? 

Maisto atliekos – tai ne tik 
tai, kas nesuvalgyta. Į mais-
to atliekų konteinerius reikia 
mesti ir vaisių bei daržovių 
likučius, pavyzdžiui, bulvių 
lupenas, bananų, apelsinų 
žieves, taip pat arbatos tirš-
čius bei pakelius, kavos tirš-
čius ir jų filtrus, riebalais ir 
kitais maisto produktais su-
teptą popierių, išskyrus pa-
kuotes, kambarinius augalus 
ir jų dalis, sodo ir daržo atlie-
kas, piktžoles.  O tokių atliekų 
tikrai susidaro kiekvienuose 
namuose.

Ar dažnai bus surenka-
mos maisto atliekos? 

Šaltuoju metų laiku vieną, 
šiltuoju – du kartus per mėnesį 
pagal sudarytą grafiką. 

Man neramu, kad atski-
rai renkant maisto atliekas 
nuo jų pradės sklisti blogas 
kvapas. 

Blogiausią kvapą skleidžia 
neišrūšiuotos atliekos. Atski-
rai surinktos maisto atliekos 
tikrai nedvoks labiau nei iš-
mestos kartu su kitomis atlie-
komis. Kartu su konteineriu 
jūs gavote virtuvėje naudoja-
mą kibirėlį, kurio konstrukcija 
užtikrina maksimalią ventilia-
ciją ir apsaugo nuo nemalonių 
kvapų sklidimo. 

Ar galima maisto atliekas 
į konteinerį mesti su plasti-
kiniu maišeliu? 

Tą daryti galima. Tačiau be 
plastikinių maišelių surinktos 
maisto atliekos paprasčiau 
tvarkomos, greičiau suyra, 
skleidžia daug silpnesnį kvapą 
nei išmestos maišeliuose. Tad 
nereikėtų baimintis į maisto 
atliekų kibirėlius bei kontei-
nerius mesti atliekas be mai-
šelių – šie konteineriai yra tam 
specialiai pritaikyti, jų apačio-
je palikta vietos susidariusiam 
skysčiui kauptis. 

Kodėl maisto atliekų  kon-
teineriai dalijami tik miestų 
gyventojams? 

Atskirai surinkti maisto 
atliekas yra brangu, todėl tai 
daroma tose vietose,  kur nedi-
deliu atstumu yra didesnė gy-
ventojų koncentracija. Dauge-
lis kaimiškų vietovių gyvento-
jų turi sąlygas biologiškai su-
yrančias atliekas kompostuoti 
savo namų ūkiuose ir tą daro, 
o neturintiems galimybės jų 
kompostuoti, reikia atiduoti 
perdirbėjams, surinkus jas į 
atskirą konteinerį. 

Turite daugiau klausimų? 
Skambinkite 8 315 72842

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centras 

„Laisvės TV“ intelektualios satyros šou „Laikykitės 
ten“ kovo 14 atvažiuoja į Prienus
Fenomenalaus 
populiarumo 
neprarandantis 
internetinės televizijos 
„Laisvės TV“ intelektualios 
satyros šou „Laikykitės 
ten“ kovo 14 atvažiuoja į 
Prienus. 

Ta proga kalbinam laidos 
vedėją Andrių Tapiną, šiemet 
jau spėjusį prisidirbti ir patekti 
į ne vieno aukšto valdžios at-
stovo nemalonę. 

Andriau, nenuobodžiai 
pradėjote metus? 

Ačiū, tikrai nenuobodžiai. 
Kartais atrodo, kad mūsų lai-
dos scenarijaus autoriams ne-
reikia nieko kurti ir galvoti, 
tiesiog pasiimti istorijas, ku-
rios vyksta realiame gyveni-
me ir mūsų politikoje. 

Kaip gyvuoja „Laisvės 
TV“? 

Nesulauksit, kaip sako ma-
no bičiulis Arūnas Valinskas. 
Turim nemažai planų, naujų 
laidų ir senų tobulinimo, no-
rim glaudžiai bendradarbiau-
ti su regionine žiniasklaida. 

Juolab rinkimų metai – tikrai 
darbo bus. Žinoma, šiek tiek 
neramu matant, kaip mūsų 
šaunioji valdžia nesiliauja 
bandyti pažaboti žiniasklaida, 
bet kol kas iki „Laisvės TV“ 
jie neprisikasa.

Kuo išskirtinė yra „Lai-
kykitės ten“ ir kodėl prie-
niškiams turėtų būti įdomu 
apsilankyti filmavime? 

Jeigu mus žiūrite, yra puiki 
proga pamatyti, kaip vyksta 
filmavimas – kaip kultūros 
centras virsta televizijos stu-
dija, kaip klysta vedėjas, kaip 

iš arti atrodo žinomi laidos 
svečiai, kaip juokaujame apie 
dalykus, kurie iš tiesų yra la-
bai rimti. 

O kokios temos bus šioje 
laidoje? 

Atsivežam įprastinę smagią 
savaitės apžvalgą su pačiais 
keisčiausiais, juokingiausiais 
ir už galvos verčiančiais su-
siimti įvykiais, turime naują 
rubriką, skirtą vieno užsie-
nio įvykio analizei. Visada 
stengiamės paruošti įdomią, 
naudingą ir juokingą pagrin-
dinę temą. 

Paliesite ir savivaldos rin-
kimų temą turbūt? 

Be abejo, juk bus likusios 
kelios dienos iki antrojo turo 
mero rinkimų, tai nepraleisim 
pro akis nei šito, nei kitų Prie-
nų aktualijų

Tad „Laikykitės ten“ kvie-
čia į smagų vakarą – kovo 
14 dieną, 19 valandą, Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre. 
Bilietai parduodami internetu 
Payseroje ir kultūros centre. 
Visą informaciją taip pat ga-
lite rasti Laikykitės ten Face-
book paskyroje. 

Skubinasi pavasaris ir 
niekas jam neužkirs kelio 
prasibrauti į plačias ir 
neribotas žiemos valdas. 
Net ir gerai įmitęs ir tvirtas 
Lašininis neatsilaikė prieš 
perlįsusį Kanapinį, kuris 
atkeliavo su lengvu ir 
gaiviu pavasario vėjeliu 
perimti valdžios į savo 

Užgavėnių šventė Šilavote

rankas.
Kovo 5 d. Šilavoto seniū-

nijos prieigose garsiai triukš-
mavo, šoko, dainavo ir šėliojo 
būrys čigonėlių, velnių ir ožių. 
Tame tarpe ponas Lašininis ir 
Kanapinis. Visi susirinko iš-
varyti  žiemos demonus, pa-
žadinti žemę, suteikti jai der-
lingumo galią ir pranešti apie 

pavasarį. 
Būrys persirengėlių daly-

vavo kaukių madų šou, kur 
buvo renkama gražiausia 
kaukė. Taip pat susikovė  žie-
mos ir pavasario komandos, 

kurios turėjo atlikti įvairias, 
linksmas ir išradingas rung-
tis bei užduotis. Prisišokę, 
prisišėlioją Užgavėnių šven-
tės dalyviai vaišinosi karštais 
blynais ir žolelių arbata. O 
žiemos pamėklę -  Morę, šie-
met nusprendė nesudeginti, 
o nuskandinti šaltame Jiesios 
vandenyje.

Nuoširdžiai  dėkojame Prie-
nų rajono savivaldybės soci-
alinių paslaugų centro socia-
linei darbuotojai Juditai Luč-
kienei ir Šilavoto pagrindinės 
mokyklos mokytojai Elvyrai 
Striaušienei už visokeriopą 
pagalbą organizuojant Užga-
vėnių šventę.

Šilavoto laisvalaikio salės 
informacija 
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L. Virbalas gimė 1961 me-
tų liepos 6 dieną Biržuose. Jis 
dvejus metus studijavo Vil-
niaus inžineriniame statybos 
institute.

1983 metais A. Virbalas 
stojo į Tarpdiecezinę Kauno 
kunigų seminariją, bet dėl so-
vietinės valdžios trukdymo 
seminarijos vadovybė jo ne-
galėjo priimti. Daugiau kaip 
dvejus metus dirbo zakristi-
jonu ir studijavo filosofiją bei 
teologiją pogrindinėje kunigų 
seminarijoje.

1986 metais L. Virbalas 
priimtas į kunigų seminariją, 
o 1989 metais įstojo į Jėzaus 
Draugiją. 

1991 metais jis buvo įšven-
tintas kunigu ir išvyko į Ro-
mą tolesnėms studijoms, 1994 
metais gavo teologijos licen-
ciato laipsnį. Studijų metais 
bendradarbiavo Vatikano ra-
dijuje.

2010–2013 metais L. Vir-
balas ėjo Popiežiškosios Rusų 
kolegijos Romoje rektoriaus 
pareigas.

2013 metų birželio 6 dieną 
popiežius paskyrė dvasininką 
Panevėžio vyskupu.

Kauno arkivyskupijos vado-
vu L. Virbalas paskirtas 2015 
metų birželį.

 VATICAN NEWS

Ir katalikai 
juokiasi...

Vienas žmogus, ardamas 
lauką, išalko. Atsisėdo, pasi-
ėmė pakelį ir, nežiūrėdamas 
tą dieną buvusio pasninko, 
valgo. Pro šalį važiuoja kuni-
gas ir sako:

– Žmogau, juk šiandien 
pasninkas, tai kodėl tu mė-
są valgai?

– Bet dešra nėra mėsa, – at-
sakė artojas.

– Vis tiek mėsa, nors ir su-
malta. Taigi dešros pasninko 
metu negalima valgyti, – pa-
barė kunigas ir nuvažiavo.

 Žiemą kunigas prašo pa-
rapijiečių atvežti jam malkų. 
Tas pats artojas, kuris valgė 
dešrą, atvežė jam vežimą 
pjuvenų. Kunigas, tai pama-
tęs, sako:

– Tai ne malkos, tai – pju-
venos.

– Jei dešra gali būti mėsa, 
tai pjuvenos gali būti malko-
mis, – atsakė artojas.

daiktais, kuriems mes tarnau-
jame: išoriniai dalykai, pinigai, 
karjera, laisvalaikis. Jei jiems 
tarnaujane, jie tampa stabais, 
kurie mus išnaudoja, sireno-
mis, kurių dainos užburia, 
kad nukryptume nuo tikslo. 
Tačiau jei mūsų širdys prisiri-
ša prie nepraeinančių dalykų, 
tuomet atrandame save ir tam-
pame laisvi.

Gavėnia – tai malonės me-
tas. Jis išvaduoja širdį iš tušty-
bių, išgydo iš viliojančių pri-
klausomybių. Tai metas žvelg-
ti į išliekančius dalykus.

Popiežius kvietė gavėnios 
metu žvelgti į nukryžiuotą 
Jėzų, kuris yra kaip gyveni-
mo kompasas, orientuojantis 
į Dangų. Kryžiaus paprastu-
mas, Viešpaties tylėjimas ir 
jo apsinuoginimas dėl meilės 
primena paprastesnio gyveni-
mo, laisvo nuo perdėto prisi-
rišimo prie daiktų, būtinumą. 
Jėzus nuo Kryžiaus mus mo-
ko tikros atsisakymo drąsos. 
Jis dega meile mums ir kvie-
čia ugningai degti dėl jo, kad 
nepasiklystume pasaulio dul-
kėse; gyventi meile degančiu 
gyvenimu, kuris neužgęsta 
vidutiniškume. Ar sunku taip 
gyventi, kaip Jis prašo? Sunku, 
tačiau jis nuveda iki tikslo. Tai 
liudija gavėnia: ji prasideda 
pelenais, tačiau nuveda į Vely-
kų nakties ugnį. Ji leidžia atras-
ti, kad palaidotas Jėzaus kūnas 
nevirsta dulkėmis, o prisikelia 
šlovėje. Tai galioja ir mums, 
kurie esme dulkės: jei būdami 
trapūs sugrįšime pas Viešpatį, 
jei pasirinksime meilės kelią, 
tuomet turėsime nepraeinantį 
gyvenimą.

Atsistatydino Kauno 
arkivyskupas  

L. Virbalas
Popiežius Pranciškus priė-

mė Kauno arkivyskupo par-
eigas beveik ketverius metus 
ėjusio Liongino Virbalo atsis-
tatydinimą, penktadienį pra-
nešė Lietuvos vyskupų kon-
ferencija. L. Virbalas pranešė, 
kad sprendimą lėmė sveikatos 
problemos.

Arkivyskupijos apaštaliniu 
administratoriumi popiežius 
paskyrė vyskupą Algirdą Ju-
revičių, iki šiol ėjusį Kauno 
arkivyskupijos vyskupo aug-
ziliaro pareigas.

Popiežius kvietė atsisakyti 
šios iliuzijos, pasiryžti eiti mei-
lės keliu, vedančiu į amžinąjį 
gyvenimą. Pasak jo, reikia pa-
tikslinti gyvenimo kursą, kad 
jis vestų link Dievo.

Pelenų trečiadienio liturgi-
joje Viešpats per savo pranašą 
perduoda trumpą, svarbią ži-
nią: „Sugrįžkite pas mane“.

Jei Viešpats kviečia sugrįž-
ti pas jį, tai reiškia, kad nuke-
liavome kitur. Gavėnia skirta 
būtent tam, kad skirtume lai-
ko patikslinti savo gyvenimo 
kursą, kad gyvenimo kelionė-
je stengtumės eiti į Jį, keliauti 
jo nustatytu kursu.

Gavėnios laikas iki Vely-
kų skirtas suprasti, kad esame 
skirti nesibaigiančiai ugniai, o 
ne užgęstantiems pelenams; 
Dievui, ne pasauliui; dangaus 
amžinybei, ne žemės apgau-
lei; vaikų laisvei, ne daiktų 
vergystei.  

Šiandien galime savęs pa-
klausti, kokį gyvenimą pasirin-
kau: dėl ugnies ar dėl pelenų?

Evangelija siūlo tris grįži-
mo prie to, kas esminga, eta-
pus: išmaldą, maldą ir pas-
ninką. Viešpats prašo šiuo ke-
liu eiti neveidmainiškai ir be 
fikcijos.

Išmalda, malda ir pasninkas 
mus sugrąžina į tris tikroves, 
kurios yra vienintelės nepra-
einančios: malda sugrąžina 
mūsų ryšį su Dievu, išmalda 
– su artimu, pasninkas – su 
mumis. Dievas, broliai ir ma-
no gyvenimas yra tie trys da-
lykai, kurie nesibaigia nieku. 
Tai trys dalykai, į kuriuos rei-
kia investuoti.

Gavėnia kviečia pakelti 
žvilgsnius į Aukščiausiąjį per 
maldą, kuri išvaduoja iš hori-
zontalaus matmens, kuriame 
galime skirti laiko sau, bet už-
miršti Dievą; leidžia eiti į kitą 
žmogų su meilės darbais ir iš-
vaduoja iš turėjimo tuštybės, 
iš įsitikinimo, kad viskas gerai, 
jeigu man gerai. Tai kvietimas 
per pasninką pažvelgti į save, 
išsivaduoti iš prisirišimo prie 
daiktų, iš supasaulėjimo, kuris 
sustingdo širdį. Malda, meilės 
darbai ir pasninkas –  tai trys 
investicijos į nepraeinančius 
turtus.

Prisirišę prie medžiaginių 
gėrybių anksčiau ar vėliau 
tampame vergais. Daiktai, ku-
rie mums pasitarnauja, tampa 

Į daugiabučių projektą - 9 mln. eurų
Klaipėdoje jau balandį turėtų prasidėti keturių daugiabučių 
statybos. Projektą „Baltijos terasos“, į kurį investuojama 9 mln. 
eurų, planuojama baigti per 3-4 metus, rašo „Verslo žinios“. 

Perspėja dėl raketų objekto atstatymo
 JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) 
trečiadienį sakė, kad būtų „labai, labai nusivylęs“ Šiaurės 
Korėjos lyderiu Kim Jong Unu (Kim Čen Unu), jei būtų patvirtinti 
pranešimai apie raketų bandymų objekto atstatymą.

Gavėnia – metas in-
vestuoti į nenyks-

tantį turtą
Išmalda, malda ir pasninkas 

mus sugrąžina į tris tikroves, 
kurios yra vienintelės nepra-
einančios: malda sugražina 
mūsų ryšį su Dievu, išmalda 
– su artimu, pasninkas – su 
mumis. Dievas, broliai ir ma-
no gyvenimas yra tie trys da-
lykai, kurie nesibaigia nieku. 
Tai trys dalykai, į kuriuos rei-
kia investuoti.

Popiežius Pelenų trečiadienį 
lankėsi Romos Aventino kal-
voje, kur Romos vyskupai nuo 
neatmenamų laikų pradeda ga-
vėnią – atgailos ir maldos lai-
kotarpį, primenantį žmogaus 
žemiško gyvenimo laikinumą 
ir pašaukimą amžinajam gy-
venimui. Popiežius homilijo-
je kalbėjo apie pelenų ir dul-
kių simbolį.

Ant galvos barstomi pelenai 
yra ženklas žmogui iš naujo at-
rasti gyvenimo kryptį. Pelenai 
yra ženklas, padedantis prisi-
minti, kas yra mūsų galvose.

Dažnai mūsų mintys vejasi 
ateinančius ir praeinančius da-
lykus. Žiupsnelis pelenų, bars-
tomų ant galvos per Pelenų 
trečiadienio apeigas, švelniai 
mums primena: iš viso to, kas 
tavo galvoje, iš begalės daly-
kų, kuriems iš paskos kasdien 
bėgte bėgi, neliks nieko! Kad 
ir kiek stengsies gyvenime, iš 
jo išeidamas nepasiimsi jokių 
brangenybių, nes žemiško-
ji tikrovė praeina tarsi dulkės 
vėjyje. Daiktai, valdžia ir sė-
kmė yra laikini, praeinantys. 
Dominuojanti „regimybės 
kultūra“, skatinanti gyventi 
dėl praeinančių dalykų, yra 
didžioji gyvenimo apgaulė. Ji 
yra kaip liepsna, kuri sudegusi 
palieka tik pelenus. Gavėnios 
laikotarpis skirtas išsivaduoti 
iš iliuzijos, kad galime gyven-
ti sekdami dulkes.
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Birštone – penkios naujos prieplaukos
Birštone bus pastatytos nedideliems laivams skirtos penkios 
pontoninės prieplaukos. Pontoninės prieplaukos Birštone bus 
statomos Europos Sąjungos fondų lėšomis, pati savivaldybė prie 
projekto prisidės 485 tūkst. eurų. 

Birštonas atnaujina infrastruktūrą
Birštone ketinama įrengti dar vienus laiptus į Vytauto kalną, 
rekonstruoti per Žvėrinčiaus mišką vedantį pėsčiųjų ir dviračių 
taką ir įrengti porą „išmaniųjų“ suoliukų, kuriuose įrengtos 
mobiliųjų įrenginių įkrovimo stotelės.

ISSN 2538-9076
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AsIpAVIČIENĖ

Kovo 3-iąją vykusiuose 
Savivaldybių tarybų ir 
merų rinkimuose Birštono 
savivaldybės gyventojai 
didžiausią pasitikėjimą 
išreiškė buvusiai ir 
dabar jau būsimai merei 
Nijolei Dirginčienei. 
Tarybos sudėtis trečdaliu 
atsinaujino.

Birštono savivaldybėje vei-
kė trys rinkimų apylinkės, 
kuriose balsavo šių apylin-
kių gyventojai. Šiemet Savi-
valdybės rinkimuose rinkimų 
teisę turėjo 3886 asmenys, o 
rinkimuose dalyvavo 2622 
(74,94 proc.).

Rinkimus laimėjusi ir mere 
perrinkta Nijolė Dirginčienė 
gavo 54,84 proc. balsų. Kiti 
pretendentai į Birštono savi-
valdybės merus:

Ženklia balsų persvara Birštono savivaldybės mere 
vėl išrinkta Nijolė Dirginčienė

Juozas Aleksandravičius 
– 20,71 proc.; Jurgita Šeržen-
tienė – 11,14 proc;

Darius Šeškevičius – 8,66 
proc.; Remigijus Zolubas – 
1,64 proc. balsų.

Į Tarybą išrinkta 15 narių 
(su mere): Dovilė Adamony-
tė (Lietuvos socialdemokratų 
partija), Juozas Aleksandra-
vičius (Lietuvos socialdemo-
kratų darbo partija), Nijolė 
Dirginčienė, merė (Lietuvos 
socialdemokratų partija), Vy-
tautas Jokimas (Lietuvos so-
cialdemokratų partija), Vytas 
Kederys (Lietuvos socialde-
mokratų partija), Helmanas 

Lik (Lietuvos socialdemokra-
tų partija), Ervinas Marčiulio-
nis (Lietuvos socialdemokratų 
partija), Stanislovas Martinai-
tis (Lietuvos socialdemokratų 

Gerbiami Prieniečiai ir 
Birštoniečiai,

Dėkoju už Jūsų aktyvų dalyvavimą  kovo 3-iosios die-
nos rinkimuose į merus ir savivaldybių tarybas. Šįkart 
rezultatu  galime džiaugtis todėl, kad Jūs pasakėte  „taip“  
naujos politinės jėgos vedliams ir jų komandoms. Prie-
nų r. savivaldybėje kandidatas į merus  Arūnas Vaidogas 
surinko 1262 Jūsų palaikymo balsus, Birštono savival-
dybėje – Juozas Aleksandravičius – 543 balsus. Kan-
didatų nuo LSDDP sąrašas Prienuose gavo 1426 Jūsų 
palaikymo balsus  ir užsitikrino tris mandatus taryboje, 
birštoniečiai taip pat gavo tris rinkėjų jiems patikėtus 
mandatus taryboje. Kandidatams į merus abiejose savi-
valdybėse pritrūko rinkėjų palaikymo būti išrinktiems. 
Tikrai žinau, kad kelias į pasirinkimą nėra lengvas. Pa-
sitikėjimas privalo būti užsitarnautas darbu, ko ir tikiuo-
si iš savivaldybių tarybose dirbsiančių savo komandos 
žmonių. Būnant mažumoje, bus sudėtinga įgyvendinti 
rinkimines programas, tačiau teikti siūlymus, siekti darbu 
pelnyti visuomenės pasitikėjimą – kelių daug. Tikiuosi 
visų Prienų ir Birštono krašto žmonių geranoriškumo, 
aktyvumo, principingumo ir pilietiškumo, kad dideli na-
mai, kuriuose gyvename, kasdien jaustų mūsų visų, at-
sakingų šeimininkų, požiūrį į juos. Ir , svarbiausia, kad 
visiems juose būtų jauku, patogu, saugu gyventi ir dirb-
ti. Sveikatos ir gražios darbais kiekvienos dienos mūsų 
gimtajame Prienų ir Birštono krašte.

Su nuoširdžiais linkėjimais - Jūsų atstovas LR Seime  
Andrius Palionis  

darbo partija), Valė Petkevičie-
nė (Lietuvos socialdemokratų 
darbo partija), Valentinas Vin-
cas Revuckas (Lietuvos soci-
aldemokratų partija), Audrius 
Šeržentas (visuomeninis rinki-
mų komitetas „Vieningas Birš-
tonas“), Jurgita Šeržentienė 
(visuomeninis rinkimų komi-
tetas „Vieningas Birštonas“), 
Darius Šeškevičius (Tėvynės 
sąjunga – Lietuvos krikščionys 
demokratai), Birutė Magdele-
na Vokietaitienė (Lietuvos so-
cialdemokratų partija), Roma 
Žentelienė (Lietuvos socialde-
mokratų partija).

Mieli birštoniečiai, 
švenčiame Kovo 11-ąją – Nepriklausomybės atkūrimo 

dieną. Praėjo dvidešimt devyneri metai nuo tos dienos, kai 
Lietuvos piliečiai savo tikėjimu, nepalaužiama dvasia ir 
ryžtu susigrąžino Valstybę ir Laisvę.

Šiandien mes ir toliau puoselėjame mūsų visų Laisvę 
bei Nepriklausomybę. Tautos, bendruomenės vienybė, 
gimtoji kalba, kultūra ir tradicijos – tai pamatinės verty-
bės, kurias branginame ir branginsime.

Nuoširdžiai sveikiname Jus Nepriklausomybės atkūri-
mo dienos proga ir linkime optimizmo, tikėjimo ir vilties. 
Didžiuokimės savo valstybe, gimtuoju Birštono kraštu ir 
žmonėmis. 

Su Laisvės švente Jus visus! 

Birštono savivaldybės merė  
Nijolė Dirginčienė 

Administracijos direktorius  
Valentinas Vincas Revuckas 
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Atšaukė reikalavimą pasiaiškinti dėl aukų
JAV prezidentas atšaukė politiką, pagal kurią Centrinė žvalgybos 
valdyba (CŽV) turėdavo pasiaiškinti dėl civilių, žuvusių per 
smūgius iš dronų. Tai galėtų suteikti CŽV daugiau laisvės vykdyti 
smūgius kliaujantis žvalgybos agentūra, o ne kariškiais.

Iškėlė bylą dėl draudimo naudoti jos gaminius 
„Huawei“ paskelbė kelianti bylą JAV administracijai dėl draudimo 
šalies federalinėms agentūroms ir įstaigoms naudoti bendrovės 
gaminius, taip atidarydama teisinį frontą kovoje su Amerikos 
perspėjimais, kad šie produktai gali pasitarnauti Kinijos žvalgybai.

stasė
AsIpAVIČIENĖ

„Eglės sanatorijos“ 
atėjimas į Birštoną buvo 
sudėtingas, tačiau jis 
laikomas tikru proveržiu 
kurorto sėkmės istorijoje. 

Sanatorijoje niekada nestin-
ga klientų, o čia kartą apsilan-
kiusieji ir vėl nori sugrįžti į šį 
gražų gamtos kampelį, kur 
žmogus atgauna ne tik fizinę 
sveikatą, bet ir dvasinę ramy-
bę. Apie „Eglės sanatoriją“ 
daugiau sužinosime pasikal-
bėję su jaunu ir perspektyviu 
jos vadovu, direktoriumi Ar-
tūru Salda.

Priminkite sanatorijos 
įkūrimo pradžią. Birštone 
ši sanatorija veiklą pradė-
jo ne taip seniai, prieš kelis 
metus, o Druskininkuose 
– gerokai anksčiau. Matyt, 
pasitvirtino jos veiklos spe-
cifika, kad sanatorija tokiu 
pačiu pavadinimu atvėrė 
duris ir Birštone?

1972 metais pirmąsias svei-
katinimo ir gydymo paslaugas 
pradėjusi teikti „Eglės sana-

Susipažinkite iš arčiau: „Eglės sanatorija“

torija“ jau skaičiuoja 46-erių 
metų patirtį. Pokyčių per tiek 
metų, žinoma, vyko daug, ta-
čiau sveikatinimo paslaugų 
kokybė visada buvo ir yra 
mūsų prioritetas. Tai vertina ir 
mūsų klientai. Jų dėka ir plė-

tėsi „Eglės sanatorija“. Beje, 
Birštono miestas „Eglės sana-
torijai“ pasirinktas neatsitikti-
nai. Birštonas nuo seno garsė-
ja savo mineralinio vandens 
šaltiniais, o būtent natūralūs 
gydomieji veiksniai, tokie 
kaip mineralinis vanduo, yra 
vieni iš „Eglės sanatorijos“ 
vertybių. 

„Eglės sanatorija“ Birš-
tone naujoviška ir moderni 
ne tik išore, interjeru, bet ir 

teikiamomis paslaugomis. 
Kuo jos skiriasi nuo kitų sa-
natorijų, tiek Birštone, tiek 
Druskininkuose, teikiamų 
paslaugų? 

„Eglės sanatorija“ teikia 
daugiau nei 100 gydomųjų 

procedūrų ir paslaugų, nuo 
gydomojo durpinio purvo 
mineralinių vonių, masažų 
iki kineziterapijos, fiziote-
rapijos bei kitų procedūrų. 
Procedūroms naudojame gy-
domąjį purvą ir mineralinį 
vandenį iš nuosavų, „Eglės 
sanatorijos“ telkinių. Turi-
me išskirtinį gintaro SPA, 
kurių nedaug tėra Lietuvo-
je, o Birštone jis vienintelis. 
„Eglės sanatorijos“ kolekty-

ve dirba gydyto-
jai reabilitologai ir 
kitų sričių gydyto-
jai, kineziterapeu-
tai, masažuotojai ir 
daugybė kitų spe-
cialistų. Didžiuo-
jamės, kad čia dir-
ba tik tikri savo 
srities profesiona-
lai, kuriais pasiti-
ki ir mūsų svečiai. 
„Eglės sanatorijos“ 
prioritetas – teikti 
aukščiausios koky-

bės sveikatinimo paslaugas ir, 
žinoma, gydymo procesą pa-
versti malonumu.

Kokie yra jūsų sanatori-
jos klientai – labiau komer-
ciniai ar siųsti ligonių kasų? 
Kokiomis ligomis jie skun-

džiasi ar nori tik profilaktiš-
kai pasisemti sveikatos?

Didžioji „Eglės sanatori-
jos“ klientų dalis yra tie, ku-
rie rūpinasi savo sveikata ir 
atvažiuoja sustiprinti sveika-
tą profilaktiškai. Su ligonių 
kasų kelialapiais atvykstan-
tys klientai sudaro 11 % visų 
mūsų svečių. 

Iš pradžių sanatorija tu-
rėjo tik vieną korpusą, da-
bar ji išsiplėtė, padaugėjo 
gyvenamųjų vietų ir pas-

laugų. Ar dar numatoma 
šios sanatorijos plėtra Birš-
tone?

Tokio masto plėtra, kokia 
buvo iki šiol, artimiausiuose 
planuose nėra numatyta. Ta-
čiau šiuo metu šalia sanatori-
jos vyksta nedidelio gyvena-
mojo korpuso statybos.

Ar pakanka darbuotojų, 
ar jie patenkinti čia dirbda-
mi? Ar tenkina darbo už-
mokestis ir sąlygos? Kokio 
amžiaus yra dauguma dar-
buotojų? Ar priimami ir vy-
resnio amžiaus žmonės?

Lietuvos darbo rinkoje 
šiuo metu sudėtinga rasti 
aukštos kvalifikacijos dar-
buotojų, ne išimtis esame ir 
mes. Su sunkumais susidu-
riame ieškodami ir šiuo me-
tu labai paklausių profesijų 
atstovų, pavyzdžiui, virėjų.  

Kaip bebūtų, „Eglės sanatori-
ja“ stengiasi, kad čia dirban-
tys žmonės būtų laimingi, ke-
liame tikslus didinti darbuo-
tojų pasitenkinimą. Mums 
svarbi darbuotojų nuomonė, 
todėl vykdome darbuotojų 
nuomonės tyrimus.

„Eglės sanatorijos“ Biršto-
ne darbuotojų amžius labai 
įvairus, 28% mūsų darbuo-
tojų priklauso 35–50 m. am-
žiaus grupei. Tačiau sanatori-
joje dirba ir vyresnio amžiaus 

žmonių. 2016 m. net esame 
gavę Lietuvos darbo biržos 
apdovanojimą už vyresnio 
amžiaus žmonių integraciją į 
darbo rinką Prienų regione.

Kokie santykiai su kito-
mis Birštono sanatorijomis, 
ar jaučiasi konkurencija?

Su kitomis Birštono sana-
torijomis esame labiau kole-
gos nei konkurentai. Visi tu-
rime bendrą tikslą – kuo dau-
giau klientų iš užsienio, kuo 
daugiau sanatorinio-kurorti-
nio gydymo naudą supran-
tančiųžmonių. Kuo didesnis 
bendras pyragas, tuo didesnė 
kiekvieno dalis.

Ir pabaigai...
2018-ųjų turizmo sėkmin-

giausiųjų apdovanojimuose 
„Eglės sanatorijai“ Biršto-
ne įteiktas „Sėkmingiausio 
2018 metų sveikatos turiz-

mo paslaugų teikėjo“ apdo-
vanojimas.

„Didžiulė garbė būti įver-
tintiems. Smagu, kad nuo-
širdus mūsų darbas nelieka 
nepastebėtas. Norime pasi-
dalinti savo džiaugsmu kartu 
su Birštono kurortu, nes šio 
miesto augimas ir suklestė-
jimas reikšmingai prisidėjo 
prie „Eglės sanatorijos“ sė-
kmės“, – teigė „Eglės sanato-
rijos“ generalinis direktorius 
Artūras Salda.
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JAV atšaukė vizas 77 Venesuelos pareigūnams 

Jungtinės Valstijos atšaukia kelių dešimčių Venesuelos pareigūnų 
ir jų artimųjų vizas, trečiadienį pareiškė JAV viceprezidentas 
Maikas Pensas. Atšaukiamos vizos, išduotas Venesuelos 
prezidento Nikolo Maduro režimo pareigūnams.

ES įveikė migracijos krizę - Europos Komisija
Europos Sąjungai pavyko pasiekti „radikalių pokyčių“ kovojant 
su rimčiausia po Antrojo pasaulinio karo kilusia migracijos 
krize, trečiadienį pareiškė už migracijos politiką atsakingas 
eurokomisaras Dimitris Avramopulas (Dimitris Avramopoulos).

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

pr„Tele2“ nuolaidos telefonams: 
sutaupykite net iki 45 proc.

Prasidėjus pavasariui, 
„Tele2“ paruošė viliojančių 
pasiūlymų populiariesiems 
„Samsung“ ir „iPhone“ 
telefonams įsigyti. 
Nuolaidos siekia net iki 45 
proc., o jomis pasinaudoti 
galima visuose 
operatoriaus salonuose 
bei internetinėje 
parduotuvėje www.tele2.
lt.

„Pavasarį dažnai norisi atsi-
naujinti, todėl savo klientams 
paruošėme puikių pasiūlymų 
telefonams įsigyti. Džiaugia-
mės, kad sau tinkamų mo-
delių su nuolaida turėtų rasti 
tiek „Samsung“, tiek „Apple“ 
išmaniųjų gerbėjai“, – sakė 
Vaida Burnickienė, „Tele2“ 
pardavimų direktorė.

„Samsung“ išmanieji 
– beveik perpus 

pigiau
Ketinantiems įsigyti „Sam-

sung“ išmaniuosius – geros 
naujienos. Būtent šio gamin-
tojo telefonams „Tele2“ tai-
komos nuolaidos dabar siekia 
net iki 45 proc. Laukti never-
ta, tereikia išsirinkti iš trijų vi-
liojančių pasiūlymų.

Suskubę pasinaudoti nuo-
laidomis, 6,3 colio įstrižainės 
ekraną, 128 GB atmintinę 
ir keturgubą kamerą  turintį 
išmanųjį „Samsung Galaxy 
A9“ šiuo metu gali įsigyti net 
180 Eur pigiau. Sumokėjus 
pradinę 63 Eur įmoką ir su-
darius 24 mėn. sutartį su bet 
kuriuo „Tele2“ mokėjimo pla-
nu – šis telefonas kainuos tik 
14,83 Eur/mėn. (kaina ne ak-
cijos metu – 599 Eur).

„Samsung“ gerbėjams, no-
rintiems sutaupyti dar dau-
giau, verta rinktis išmanųjį 
„Galaxy S8“ – dabar jį įsigyti 
galima net 320 Eur pigiau nei 
įprastai. Šis stilingas ir ypač 
galingas telefonas, sumokėjus 

pradinę 58 Eur įmoką ir suda-
rius 24 mėn. sutartį su bet ku-
riuo operatoriaus mokėjimo 
planu, kainuos tik 13,79 Eur/
mėn. (kaina ne akcijos metu 
– 709 Eur).

Asmenukių mėgėjams re-
komenduojama rinktis „Sam-
sung Galaxy A7“, turintį 24 
MP priekinę kamerą su re-
guliuojama blykste, leidžian-
čia ryškius kadrus užfiksuoti 
net prietemoje. Šis telefono 
modelis, sumokėjus pradi-
nę 42 Eur įmoką ir sudarius 
24 mėn. sutartį su bet kuriuo 
„Tele2“ mokėjimo planu, šiuo 
metu kainuoja tik 9,87 Eur/
mėn. (kaina ne akcijos metu 
– 349 Eur).

Nuolaidos „iPhone“ 
telefonams siekia net 

iki 25 proc.
Tai dar ne viskas – „Tele2“ 

paruošė viliojančių pasiū-
lymų ir svajojantiems apie 
„Apple“ išmaniuosius. Nuo-
laidos jiems siekia net iki 25 
proc. ir galioja tiek sudarant 
24 mėn. sutartį su bet kuriuo 
operatoriaus mokėjimo pla-
nu, tiek perkant telefonus be 
sutarties ir mokant visą sumą 
iš karto.

Ieškantiems stilingo, pato-
gaus ir modernaus telefono 
– verta rintis „iPhone 7“ su 
32 GB atmintine ir sutaupyti 
net 139 Eur. Sumokėjus pra-
dinę 73 Eur įmoką ir sudarius 
24 mėn. sutartį su bet kuriuo 
„Tele2“ planu, šis telefonas 
kainuos tik 17,33 Eur/mėn. 
Perkant išmanųjį be sutarties, 
jis kainuos vos 489 Eur (kaina 
ne akcijos metu – 628 Eur).

Svarstantiems apie popu-
liarųjį „iPhone 6S“ – pasiūly-
mas taip pat yra. Šį „Apple“ 

telefoną su 32 GB atmintine 
dabar galima įsigyti 132 Eur 
pigiau. Sumokėjus pradinę 60 
Eur įmoką ir sudarius 24 mėn. 
sutartį su bet kuriuo pasirinktu 
planu, išmanusis kainuos vos 
14,04 Eur/mėn. Perkant tele-
foną be sutarties, jis tekainuos 
397 Eur  (kaina ne akcijos me-
tu – 529 Eur).

Norintys įsigyti patį naujau-
sią ir didžiausią ekraną turintį 
„Apple“ telefoną „XS MAX“ 
su 64 GB atmintine – turėtų 
suskubti. Sumokėjus pradi-
nę 180 Eur įmoką ir sudarius 
24 mėn. sutartį su bet kuriuo 
„Tele2“ mokėjimo planu, 
šis išmanusis kainuos 42,45 
Eur/mėn. Perkant telefoną 
be sutarties, jis kainuos 1199 
Eur (kaina ne akcijos metu 
– 1279 Eur).

Svajojantiems apie naujau-
sią „Apple“ telefoną, tačiau 
per mėnesį išnaršantiems dau-
giau nei 8 GB – verta pasinau-
doti operatoriaus pasiūlymu 
„Visada naujas“. Sumokėjus 
vos 1 Eur pradinę įmoką ir 
sudarius 24 mėn. sutartį su ne-
ribotų pokalbių bei SMS pla-
nu su 16 GB arba neribotais 
GB – telefonas „XS MAX“ 
su 64 GB atmintine kainuos 
53,25 Eur/mėn (kaina ne ak-
cijos metu – 1279 Eur). O ge-
riausia žinia ta, kad po metų 
šį išmanųjį galėsite pakeisti 
naujausiu modeliu be jokių 
papildomų mokesčių.

Nuolaidos taikomos nuo 
kainų, galiojusių ne akcijų 
metu, laikotarpiais nuo 2018 
m. spalio mėn. Telefonams 
papildomai taikomas vien-
kartinis valstybės nustatytas 
laikmenos mokestis. Pasiū-
lymų laikas ir įrenginių kiekis 
– riboti. 

stasė
AsIpAVIČIENĖ

Kovo 5 dieną Birštono 
viešojoje bibliotekoje 
atidaryta ir visuomenei 
pristatyta fotografo, 
tarptautinės fotografijos 
parodos „World press 
photo 69/70“ Hagoje 
laureato Antano Ališausko 
darbų paroda „Kontrastai“.

Birštoniečiai turi puikią 
progą pamatyti unikalią foto-
grafijų parodą „Kontrastai“. 
Kaip pats menininkas pasa-
kojo, fotografijoje dažniausiai 
užfiksuojami realūs vaizdai, 
o šiuose jo darbuose daugiau 
abstrakcijos, ne visada gali su-
prasti, kas pavaizduota. Pasak 
menininko, net ir rasos lašelis 
gali atrodyti labai įdo-
miai, kai į jį pasižiū-
ri kitu rakursu, pakeiti 
apšvietimą arba pažaidi 
„fotošopu“.

Antanas Ališauskas 
– profesionalus foto-
grafas, ilgus metus dir-
bęs žurnalo „Moteris“ 
redakcijoje (pirmiausia 
buvo „Tarybinė mo-
teris“), vėliau „Pane-
lėje“.

Prisimindamas pirmą 
rimtą apdovanojimą 
už nuotrauką „Posū-
kis“, kuri buvo padary-
ta Birštone 1969 metais 
per skuterių varžybas, 
menininkas pasakojo, 
kad tada jam nebuvo 
suteikta galimybė pa-
čiam atsiimti apdovanojimą 
– taip ir nuplaukė prizas bei 
medalis... Neieškojo žmogus, 
buvo beviltiška, jeigu norėjai 

Birštono viešojoje bibliotekoje – paroda 
„Kontrastai“ 

neužsitraukti valdžios rūsty-
bės. Tokie buvo laikai, ir tuo 
viskas pasakyta.

Visos Birštone eksponuo-
jamos nuotraukos labai įdo-
mios, bet pats vienas gal ir ne-
suprastum, kas jose vaizduo-
jama. Tačiau parodos atidary-
me fotografas pats papasakojo 
apie visą ekspoziciją, tad ji ta-
po labai suprantama.

Pasak fotografo, abstrakci-
onizmo niekada netrūko dai-
lėje ir kitokiuose meno žan-
ruose, bet fotografijos mene 
visa tai atsirado maždaug 
prieš 30–40 metų, ir visai neti-
kėtai – paliejus tušo buteliuką 
ir nesutvarkius rašomojo sta-
lo. Tad ir Birštono viešojoje 
bibliotekoje eksponuojamos 
fotografijos yra ir 30 metų 
senumo, ir šių dienų. A. Ali-
šauskas sako, kad dabar foto-

grafams atsiveria visai kitos 
galimybės apdoroti nuotrau-
kas. Menininkui įgyvendinti 
sumanymą padeda šiuolai-

kinės kompiuterinės progra-
mos, „fotošopai“. 

Už savo darbus A. Ališaus-
kas yra pelnęs daug apdova-
nojimų: 1969 m. tarptautinės 
fotografijos parodoje „Word 
press photo 1969/70“ Hagoje 
– aukso medalį ir pirmąją pre-
miją; 1970 m., 1982–1985 m. 
– 11 diplomų ir garbės raštų 
tarptautinėse bei respublikinė-
se parodose; 1983 m. – „So-
vietskaja ženščina“ (Maskva) 
pagrindinį prizą už geriau-
sią metų fotociklą „Duona“; 
1995 m. „Fuji Film studija 
95“ – specialųjį prizą;

1998 m. pasaulio lietuvių 
fotografijos parodoje Čika-
goje – antrąją vietą; 2010 m. 
VIII tarptautiniame aviacijos 
fotografijos konkurse – di-
plomą, taip pat kitų įvairių 
leidinių apdovanojimus. A. 

Ališauskas yra išlei-
dęs albumus: „Pabu-
dome“, „Nidos au-
ra“, „Kontrastai“ ir 
„Tu esi čia“, taip pat 
yra surengęs dau-
gybę personalinių 
parodų.

Šia A. Ališausko 
paroda susižavėjo 
ir visai atsitiktinai tą 
dieną Birštone apsi-
lankiusi vokiečių de-
legacija.

Menininkas kelis 
savo nuotraukų al-
bumus padovanojo 
bibliotekai, kad bi-
bliotekos lankytojai 
galėtų pasižiūrėti ir 
pasidžiaugti, ką ma-
to žmogaus akys ir 

sukuria fantazija, o fotografiją 
„Posūkis“, apdovanotą aukso 
medaliu, – bibliotekos direk-
torei Alinai Jaskūnienei.

A. Ališauskas įteikia foto, kurioje prieš 
daug metų buvo nufotografuotas Rimas.

Šlovę atnešusi fotografija „Posūkis“
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Balandžio 06 d. 15:00 val. Regioni-
nė 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 

Balandžio 19 d. 14:00 val. XVI-asis 
avangardinės mados konkursas-
festivalis “Avangardas 2019”. Vieta: 
Birštono kultūros centras

Balandžio 27 d. 10:00 val. Tarptau-
tinis A. Mikėno XXXII-asis sportinio 
ėjimo varžybų memorialas. Vieta: 
Birštono sporto centras

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Kovo 09 d. 19:00 val. Spektalis 
„Urvinė mama“. Vieta: Birštono 
kultūros centras 

Kovo 11 d. 09:00 val. Kovo 11-
osios renginiai. Vieta: Birštono 
kurhauzas 

Kovo 15 d. 13:00 val. XII-asis Jau-
nųjų atlikėjų ansamblių konkursas-
festivalis „Muzikuokime drauge“. 
Vieta: Birštono kultūros centras

S-400 pradės veikti kovo 15-ąją
Kaliningrado srityje dislokuotos ilgojo nuotolio oro erdvės 
gynybos sistemos S-400 „Triumf“ pradės veikti kovo viduryje. S-
400 gali smogti taikiniams, esantiems už 400 km; sistema vienu 
metu gali atakuoti kelis taikinius.

Šveicarija pristatė naują 1000 frankų banknotą
Geltonas, violetinis ir labai vertingas – Šveicarijos centrinis bankas 
pristatė naują 1000 frankų (1000 JAV dolerių) nominalo banknotą. 
Pasak centrinio banko, naujasis didžiausio nominalo banknotas 
yra „mažesnis už pirmtaką, todėl jį lengviau naudoti“.

Bilietai:

AKTORĖ:

www.urviniszmogus.lt/urvinemama

BIRŠTONO KULTŪROS CENTRAS
KOVO 9 D. 19 VAL.

SKELBIMAS APIE SOCIALINIŲ BŪSTŲ PIRKIMĄ
Perkančioji organizacija – Birštono savivaldybės admi-

nistracija (kodas 188750166), Jaunimo g. 2, 59206 Biršto-
nas, tel. (8 319) 65 555, faks. (8 319) 65 555, el. p. sekre-
tore@birstonas.lt

Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pasta-

tų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar 
teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. 
nutarimu Nr. 1036. 

1. Skelbiamų derybų būdu perkami 2 (du) vieno kam-
bario butai, esantys Birštono savivaldybėje.

2. Pirkimas skaidomas į dalis:
2.1. I pirkimo dalis. Pirkimo objektas – 1 butas.
2.1.1. Butui keliami šie reikalavimai:
2.1.1.1. naudingasis plotas ne didesnis kaip 40 kv. me-

trų;
2.1.1.2. susisiekimo atžvilgiu yra patogioje vietoje;
2.1.1.3. butai gali būti perkami su inventorizuotais ir tei-

siškai įregistruotais butų priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei 
tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto pa-
talpų padėtį. Jeigu rūsys nėra įregistruotas buto priklausi-
niu, tai jis neperkamas;

2.1.1.4. yra geros techninės būklės, tinkamas gyventi be 
papildomų išlaidų, turi atitikti teisės aktų nustatytus sani-
tarinius, techninius ir energinio naudingumo reikalavimus 
gyvenamosioms patalpoms. Jeigu butas pasiūlymo dienai 
yra naujos statybos ir iki galo neįrengtas, butas turi būti 
visiškai įrengtas iki pirkimo–pardavimo sutartyje numa-
tytos datos;

2.1.1.5. turi turėti visus komunalinius patogumus (vanden-
tiekis, kanalizacija, šildymas, karštas vanduo, elektra); 

2.1.1.6. turi būti įrengti vandens, elektros, dujų (jei jos 
yra) apskaitos prietaisai;

2.1.1.7. santechnikos ir kita bute esanti įranga turi būti 
tvarkinga ir veikianti.

2.2. II pirkimo dalis. Pirkimo objektas – 1 butas.
2.2.1. Butui keliami šie reikalavimai:
2.2.1.1. naudingasis plotas ne didesnis kaip 40 kv. me-

trų;
2.2.1.2. susisiekimo atžvilgiu yra patogioje vietoje;
2.2.1.3. butai gali būti perkami su inventorizuotais ir tei-

siškai įregistruotais butų priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei 
tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto pa-
talpų padėtį. Jeigu rūsys nėra įregistruotas buto priklausi-
niu, tai jis neperkamas;

2.2.1.4. yra geros techninės būklės, tinkamas gyventi be 
papildomų išlaidų, turi atitikti teisės aktų nustatytus sani-

tarinius, techninius ir energinio naudingumo reikalavimus 
gyvenamosioms patalpoms. Jeigu butas pasiūlymo dienai 
yra naujos statybos ir iki galo neįrengtas, butas turi būti 
visiškai įrengtas iki pirkimo–pardavimo sutartyje numa-
tytos datos;

2.2.1.5. turi turėti visus komunalinius patogumus (vanden-
tiekis, kanalizacija, šildymas, karštas vanduo, elektra); 

2.2.1.6. turi būti įrengti vandens, elektros, dujų (jei jos 
yra) apskaitos prietaisai;

2.2.1.7. santechnikos ir kita bute esanti įranga turi būti 
tvarkinga ir veikianti.

3. Pasiūlymų vertinimo kriterijai – atsižvelgiant į de-
rybų rezultatus ir remiantis vertinimo kriterijais, nustatytais 
pirkimo dokumentuose.

4. Pirkimo dokumentai skelbiami Birštono savivaldybės 
interneto tinklalapyje www.birstonas.lt,  http://birstonas.
lt/verslininkams/informacija/ (gali būti išduodami Biršto-
no savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir 
investicijų skyriuje, Birštono savivaldybės administracija, 
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, 338 kab., tel. (8 319) 62 009, 
el. paštas jovita.tirviene@birstonas.lt).  

5. Pasiūlymai parduoti butus ir jų dokumentai (buto nuo-
savybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta teisės 
aktų nustatyta tvarka, kadastro duomenų bylos kopija (buto 
kadastro byla turi atitikti esamo buto išplanavimą), kopija, 
parduodamo nekilnojamo turto techniniai ir ekonominiai 
duomenys, įgalinimus patvirtinantys dokumentai, sutei-
kiantys teisę asmeniui derėtis dėl buto pardavimo (asmens 
dokumento kopija ar įgaliojimas), buto energinio naudingu-
mo sertifikato kopija, jei butas yra atnaujintame (moderni-
zuotame) name, viešosios įstaigos Birštono būsto energijos 
taupymo agentūros pažymos apie savininko įvykdytus įsi-
pareigojimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu 
ir palūkanomis, kopija, parengti lietuvių kalba, pateikiami 
(paštu, per kurjerį, įteikiama tiesiogiai) Birštono savival-
dybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų 
skyriui, 338 kab., Jaunimo g. 2, Birštone, iki 2019 m. kovo 
22 d., 10.00 val. 

6. Pasiūlymo pateikimo terminas – iki 2019 m. kovo 22 
d., 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.

7. Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su 
pasiūlymais, vyks 2019 m. kovo 22 d., 10.00 val., Birštono 
savivaldybės administracijoje, Jaunimo g. 2, Birštone. 

8. Pasiūlymų pateikimas – pasiūlymus užklijuotuose vo-
kuose kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia 
paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2019 
m. kovo 22 d., 10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Pa-
siūlymas Butų pirkimui skelbiamų derybų būdu. Neatplėšti 
iki 20...... m. ..... d. ... val.“
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TV prOgrAmA

redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

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

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Beatos virtuvė 
07:00 Šventadienio mintys 
07:30 Klausimėlis 08:00 Gy-
venti kaime gera 08:30 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite 
09:00 Brolių Grimų pasakos 
10:00 Gustavo enciklopedija 
10:30 lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai 
12:00 pasaulio dokumenti-
ka. Galapagai – ryklių milži-
nų karalystė 12:55 pasaulio 
dokumentika. Brazilijos gam-
tos stebuklai 13:50 puaro 
15:25 Klausimėlis 15:43 Lote-
rija „Keno Loto” 15:45 Žinios. 
Orai 16:00 Istorijos detekty-
vai 16:45 Savaitė su „Dvira-
čio žiniomis” 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 Duokim 
garo! 19:30 Savaitė 20:25 
loterijos „Keno loto” ir „Jėga” 
20:30 panorama 20:52 Spor-
tas 21:00 Keliai 21:30 prem-
jera. laisvės kaina. Disidentai 
22:20 Ketverios vestuvės ir 
vienerios laidotuvės 

 
06:35 tomas ir Džeris (34) 
07:00  Žvėrelių būrys (11) 
07:25 “Nickelodeon” valanda. 
Keista šeimynėlė (8) 07:50 
Neramūs ir triukšmingi (4) 
08:15 Kiaulė, Ožka, Bana-
nas ir Svirplys (1) 08:45 Ogis 
ir tarakonai (31) 08:55 KINO 
pUSRYČIaI Olis ir piratų lobis 
10:30 Skūbis Dū 2. Monstrai 
išlaisvinti 12:20 Kaip pavogti 
nuotaką 14:20 Meteorų audra 
16:10 Ne vienas kelyje 16:50 
Teleloto 18:00 Žinios 18:55 
Sportas 18:58 Orai 19:00 Fi-
nalo ketvertas 21:00 lapkričio 
žmogus 23:10 Asai 

TV3
05:20 Svotai 6/8s. 06:15 Tele-
vitrina 3 06:30 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 1/152s.  07:00 
transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4/420s. 07:30 Ala-
dinas 1/145s. 08:00 Čipas ir 
Deilas skuba į pagalbą 1/153s. 
08:30 Mamyčių klubas 21/10s. 
09:00 Kulinarinis detektyvas 
2/10s. 09:30 penkių žvaigž-
dučių būstas 6/10s. 10:00 
pasaulis pagal moteris 7/10s. 
10:30 Svajonių sodai 27 11:30 
Nerealieji 13:50 Baltuolė ir Ro-
žytė 15:15 Netikra vienuolė 2 
17:30 Visi mes žmonės 2/6s. 
18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 
sportas 19:27 tV3 orai 19:30 
lietuvos talentai 6/2s. 22:00 
Titanas 23:55 Namas gatvės 
gale  01:45 paskutinį kartą 
Vegase  03:35 Titanas  

06:30 tarptautinis galiūnų 
turnyras “Savickas Classic” 
07:30 Iš visų jėgų (7) 08:00 
Būk ekstremalas (7) 08:30 
Tauro ragas 09:00 Sveikatos 
kodas 09:30 Sveikatos kodas 
televitrina 10:00 Nutrūkę nuo 
grandinės (30) 10:30 Iš visų jė-
gų (8) 11:05 Būk ekstremalas 
(8) 11:40 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi (4) 12:50 pragaro 
viešbutis (4) 13:50 Ekstrasen-
sų mūšis (12) 16:00 Nusikalti-
mų miestas (25) 16:30 Čepas 
meta 17:00 Betsafe–lKl. Ry-
tas - Žalgiris 19:30 lenktynių 
meistrai 21:30 pReMJeRa 

Iliuzija (1) 22:30 pReMJeRa 
Kriminalinė Maskva (1) 23:30 
Sukeisti žudikai 

05:10 „pavojingiausios ke-
lionės. laosas“ 05:35 „pa-
vojingiausios kelionės. Ma-
dagaskaras“ 06:20 „pasaulis 
iš viršaus“ 06:40 Kitoks po-
kalbis su D 07:00 programa 
07:04 tV parduotuvė 07:20 
„Gluchariovas“ (2/16) 08:30 
Kaimo akademija 09:00 „pa-
saulis iš viršaus“ 09:30 Skonio 
reikalas 10:00 Šiandien kimba 
11:00 atliekų kultūra 12:00 
„Vera. pelkė“ (7/4) 14:00 „Bi-
tininkas“ (1/26; 1/27) 16:00 
Žinios 16:18 Orai 16:20 Krep-
šinio pasaulyje su V 17:00 Ne 
spaudai 18:00 Žinios 18:28 
Orai 18:30 „Žiurkininko fleita“ 
(3; 4) 20:00 Žinios 20:23 Orai 
20:25 „Žiurkininko fleita“ (4 
tęs.) 21:00 „24/7“ 22:00 Žinios 
22:28 Orai 22:30 „pagrindinis 
įtariamasis“ (7/2)  

TV6
06:05 televitrina 14 06:15 Te-
levitrina 14 06:30 Ledo kelias 
8/6s.  07:30 Upės ir žmonės 
1/6s.  08:30 Sandėlių karai 
2/15s.  09:00 Gyvūnų mani-
ja 3/27s. 09:30 Vienam gale 
kablys 20/10s. 10:00 praei-
ties žvalgas 4/27s. 10:30 Se-
kmadienis su Kauno “Žalgiriu” 
2/19s. 11:00 Įspūdingiausios 
atostogų vietos 1/6s. 11:30 
Sandėlių karai 2/16s. 12:00 
Jokių kliūčių! 3/301s. 13:00 
Gelmėse slypinčios unikalios 
istorijos 1/101s. 14:00 Žvejo 
nuotykiai 3/19s. 15:00 Moterų 
krepšinio Baltijos lygos finalo 
rungtynės 64 17:00 Sandėlių 
karai 2/17s. 17:30 Sandėlių 
karai 2/18s. 18:00 Jukono vy-
rai 204 19:00 Amerikos dievai-
tis 16/12s. 21:00 Žinios 21:50 
Sportas 21:55 Orai 22:00 Nak-
ties tOp 8/6s. 22:30 X Fakto-
rius 5/9s. 01:05 Iksmenai. pra-
ėjusios ateities dienos 

 
05:05 Vartotojų kontrolė  06:00 
Lietuvos Respublikos himnas 
06:05 Franko Sinatros is-
torija. Groja valstybinis pu-
čiamųjų orkestras „trimitas” 
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vil-
niaus sąsiuvinis 07:45 Kul-
tūrų kryžkelė. Menora 08:00 
Kultūrų kryžkelė. trembita 
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vil-
niaus albumas 08:30 Kelias 
08:45 Krikščionio žodis 09:00 
premjera. tV daktaras 09:30 
Euromaxx 10:00 pasaulio lie-
tuvių žinios 10:30 atspindžiai 
11:00 7 Kauno dienos 11:30 
linija, spalva, forma 12:00 
lietuva mūsų lūpose 12:30 
Vienuolynų kelias lietuvoje 
13:00 Stop juosta 13:30 Muzi-
kinė pramoginė programa „Du 
balsai – viena širdis” 15:35 
Šventadienio mintys  16:00 
Mokytojų kambarys 16:30 
Mokslo sriuba 17:00 Vartoto-
jų kontrolė  18:00 Kultūringai 
su Nomeda 18:45 Žmonės, 
kurie sukūrė lietuvą 19:30 
premjera. Dauntono abatija 2 
20:30 panorama 20:52 Spor-
tas. Orai 21:00 Legendos 
22:00 Lukas Geniušas groja 
J 23:25 V. a. Mocartas. Opera 
„Idomenėjas”

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Siena: tarp Rytų 
ir Vakarų 07:10 Duokim garo! 
08:40 premjera. Raudonas vėž-
lys 10:00 Tiesiogiai iš LR Sei-
mo. Iškilmingas minėjimas, skir-
tas lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienai, Seimo Kovo 
11-osios akto salėje 11:40 Dai-
nuoju lietuvą 12:00 Kovo 11-oji 
– lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo diena. trijų Baltijos 
valstybių vėliavų pakėlimo ce-
remonija Nepriklausomybės 
aikštėje. tiesioginė transliacija 
12:30 Dainuoju lietuvą 13:00 
Šv. Mišios, skirtos lietuvos 
nepriklausomybės dienai. tie-
sioginė transliacija iš Vilniaus 
arkikatedros. 14:13 Loterija 
„Keno Loto” 14:15 laba diena, 
Lietuva 15:00 Žinios 16:30 Ne-
užmiršti 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 premjera 20:25 Loterija 
„Keno Loto” 20:30 panorama 
20:52 Sportas 20:59 Loterija 
„Jėga” 21:00 emilija iš laisvės 
alėjos 23:00 Meilė tėvynės 
nemari 00:00 lRt radijo žinios 
00:05 Neužmiršti 01:00 LRT ra-
dijo žinios 01:05 Savaitė 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klaus-
kite daktaro 03:00 lRt radijo ži-
nios 03:05 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 03:30 Dainuoju lietuvą. 
patriotinės dainos.  04:00 LRT 
radijo žinios 04:05 Misija Si-
biras’18. Surasti savus 05:00 
Beatos virtuvė  

 
06:25 “tomo ir Džerio nuotykiai” 
(1) 06:50 Bitės filmas 08:30 
Kalakutai. atgal į ateitį 10:15 
Monte Karlas 12:25 pReMJe-
RA Brangi Eleonora 14:15 Nuo-
takų karai 16:00 Mano žmona 
- ragana 18:00 Žinios 18:55 
Sportas 18:58 Orai 19:10 Ke-
lionė į paslaptingąją salą 21:00 
pReMJeRa Gelbėtojai 21:58 
telefoninė loterija 1634 22:00 
tęsinys. pReMJeRa Gelbėto-
jai 23:20 Tyla 02:05 Asai 

TV3
06:30 televitrina 3 06:45 Spar-
nai 08:20 paryžiaus katedros 
kuprius 10:10 Madagaskaro 
pingvinai 11:55 Aukštyn 13:50 
Simpsonų filmas 15:30 Narni-
jos kronikos: liūtas, burtininkė 
ir drabužių spinta 18:30 tV3 
žinios 19:22 tV3 sportas 19:27 
tV3 orai 19:30 lietuvos garbė 
2019 22:00 Kingsman. Slap-
toji tarnyba 00:35 Rezidentas 
1/6s. 01:30 Kaulai 5/3s. 02:15 
Kvantikas 2/5s. 03:05 Ekstra-
sensai tiria 87 04:30 Reziden-
tas 1/6s.  

06:50 “paryžius. Gyventojai ir 
gyvūnai” (1) 07:50 “paryžius. 
Gyventojai ir gyvūnai” (2) 08:50 
Oskaras 10:35 41-asis tarptau-
tinis Monte Karlo cirko festiva-
lis 13:15 Radijo stoties “Lietus” 
muzikos apdovanojimai “aukso 
lašas” 2018 16:30 Bukas ir Bu-
kesnis 18:45 Trintukas 21:00 
titanų įniršis 22:55 Įtėvis 00:55 
“Iliuzija” (1) 01:40 “Kriminalinė 
Maskva” (1) 

06:09 programa 06:10 TV 

parduotuvė 06:30 „pasaulis iš 
viršaus“ 07:00 Šiandien kim-
ba 08:00 Ne spaudai 09:00 
„tV europa pristato. lietuvos 
gelmių istorijos“ 09:45 „Namas 
prie šaltinio“ (1; 2; 3; 4) 13:45 
tV parduotuvė 14:00 „TV Eu-
ropa pristato. Vyrų šešėlyje. 
G. e. Mohl – Basanavičienė“ 
14:40 partizanų keliais (2/2) 
15:20 „pasislėpusi palanga. 
palanga - pasienio miestas“  
16:00 Žinios 16:28 Orai 16:30 
„Šuns širdis“ (1) 18:00 Žinios 
18:23 Orai 18:25 Rubrika „Mes 
europiečiai“.” 18:30 „Šuns šir-
dis“ (2) 20:00 Žinios 20:28 Orai 
20:30 Nuoga tiesa 22:00 Ži-
nios 22:53 Orai 22:55 Rubrika 
„Mes europiečiai“.” 23:00 Ne 
spaudai 00:00 „Gluchariovas“ 
(3/55) 01:05 „Bitininkas“ (1/8) 
02:10 „Kelrodė žvaigždė“ (53) 
03:00 „Šėtono medžioklė“ (9) 
03:50 „Neišsižadėk“ (66) 04:35 
„albanas“ (53) 05:20 „Gyvybės 
langelis“ (2/1)  

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Be-
aras Gryllsas. laukinis iššū-
kis žvaigždėms 2/2s.  07:30 
Havajai 5.0 5/508s.  08:30 
Dainų dvikova 3/11s.  09:00 
autopilotas 2/10s.  09:30 CSI 
kriminalistai 507  10:30 Simp-
sonai 26/13s. 11:00 Simpso-
nai 26/14s. 11:30 Kulinarijos 
meistras 3/11s.  12:30 Vedęs 
ir turi vaikų 4/406s.  13:00 Ve-
dęs ir turi vaikų 4/407s.  13:30 
Jokių kliūčių! 2/1s.  14:30 
televitrina 13 15:00 Havajai 
5.0 5/509s. 16:00 CSI krimi-
nalistai 508 16:55 Kulinarijos 
meistras 3/12s. 17:55 Vedęs 
ir turi vaikų 4/408s. 18:30 Ve-
dęs ir turi vaikų 4/409s. 19:00 
Yvanas Visagalis 21:00 Taksi 
23:00 Kruvinoji Valentino nak-
tis 01:05 Svieto lygintojai 5/6s. 
01:50 Amerikietiška siaubo is-
torija 4/10s.  

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2018. „Nordic 
Blue” (Norvegija) 06:55 linija, 
spalva, forma. Scen 07:15 Gri-
zis ir lemingai 07:25 Šechera-
zada. Nepapasakotos istorijos 
07:50 Vienuolynų kelias lietu-
voje  08:20 Arbatvakaris „Mano 
tėvynė – prie jo širdies” 10:00 
Gustavo nuotykiai 11:40 prem-
jera 12:35 Vytautas Landsber-
gis – laisvės keliu 13:30 Ievos 
Narkutės koncertas „Kai mu-
zika baigias” 14:55 Grizis ir 
lemingai 15:05 premjera. Kai-
mynai piratai 15:20 premjera. 
Šecherazada. Nepapasakotos 
istorijos 15:45 premjera 16:40 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus są-
siuvinis 17:00 Džiazas 18:30 
Šiaurės pulsas. Koncertuoja 
Baltijos jūros filharmonijos or-
kestras 20:30 panorama 20:52 
Sportas. Orai 21:00 Švęskime 
laisvę. Valstybinis dainų ir šo-
kių ansamblis „lietuva” ir gru-
pė „Žalvarinis” 22:30 Geležinė 
ledi  00:15 DW naujienos rusų 
kalba 00:30 Dabar pasaulyje 
01:00 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis 2018. „Jazz Fi-
ve” (Danija) 01:50 Emilija iš 
laisvės alėjos 03:50 Stambiu 
planu  04:40 Į sveikatą! 05:10 
Vytautas landsbergis – lais-
vės keliu   

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 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 dak-
taro 13:58 Loterija „Keno Loto” 
14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. ponių 
rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
18:30 Klauskite daktaro 19:30 
(Ne)emigrantai 20:25 Loterija „Ke-
no Loto” 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per Ukrai-
ną” 22:30 Dviračio žinios 23:00 
premjera. 12 beždžionių 2 23:45 
Klausimėlis  00:00 lRt radijo ži-
nios 00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 01:00 lRt radijo žinios 
01:10 Istorijos detektyvai 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
03:30 Dviračio žinios 04:00 LRT 
radijo žinios 04:05 (Ne)emigrantai 
05:00 ponių rojus 

 
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
(676, 677, 678) 07:35 “Tomas ir 
Džeris” (35) 08:00 “Volkeris, tek-
saso reindžeris” (123, 124) 09:55 
“Monikai reikia meilės” (29) 10:25 
“Namai, kur širdis” (18) 11:00 Bus 
visko (k) 12:00 “Mano likimas” 
(37) 13:00 “Svaragini. amžina 
draugystė” (11, 12)  14:00 “Dvi 
širdys” (1518, 1519, 1520, 1521) 
16:00 labas vakaras, lietuva 
17:00 Yra, kaip yra 18:00 Žinios 
18:55 Sportas 18:58 Orai 19:00 
KK2 19:30 Nuo... Iki... 20:00 “pa-
veldėtoja 2” (29) 20:30 “Monikai 
reikia meilės” (35) 21:00 Žinios 
21:50 Sportas 21:58 Orai 22:00 
VaKaRO SeaNSaS pagrobi-
mas 23:55 “Judantis objektas” (8) 
00:50 Gelbėtojai 

TV3
06:10 televitrina 3 06:25 Trans-
formeriai. Maskuotės meistrai 
4/419s.  06:55 Simpsonai 12/21s.  
07:25 Simpsonai 13/1s.  07:55 
Svajonių sodai 27  08:55 Meilės 
sūkuryje 161 10:00 Meilės žie-
dai 145 11:00 Meilės žiedai 146 
12:00 Svotai 6/10s. 13:00 paža-
dėtoji 6/192s. 13:30 pažadėtoji 
6/193s. 14:00 pažadėtoji 6/194s. 
14:30 pažadėtoji 6/195s. 15:00 
Simpsonai 13/2s. 15:30 Simp-
sonai 13/3s. 16:00 tV3 žinios 
16:25 tV3 orai 16:30 tV pagal-
ba 13/7s. 18:30 tV3 žinios 19:22 
tV3 sportas 19:27 tV3 orai 19:30 
prieš srovę 19/10s. 20:30 prakeik-
ti 7/18s. 21:00 tV3 vakaro žinios 
21:52 tV3 sportas 21:57 tV3 orai 
22:00 paliktieji 00:15 Rezidentas 
1/7s. 01:10 Kaulai 5/4s. 02:00 
Kvantikas 2/6s.

07:15 “Vaikai šėlsta” (35) 07:40 
“Stoties policija” (14) 08:40 “Su-
dužusių žibintų gatvės” (23) 09:40 
“Nepataisomi” (9) 10:40 “Kobra 
11” (7) 11:40 “ekstrasensų mūšis” 
(12)  13:50 “Stoties policija” (15) 
14:50 “Sudužusių žibintų gatvės” 
(24) 15:55 “Nepataisomi” (10) 
17:00 Info diena 17:30 “Kobra 11” 
(8) 18:30 “Mentalistas” (24) 19:30 
“Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius”  20:25 “Tautos tar-

nas” (14) 21:00 Vertikali riba 23:30 
titanų įniršis 01:20 “Juodasis są-
rašas” (7) 02:10 “Spec. būrys. Iš-
lieka stipriausi” (3)   

05:20 „Gyvybės langelis“ (2/1) 
06:09 programa 06:10 TV parduo-
tuvė 06:30 Nuoga tiesa 08:00 Re-
porteris 08:58 Orai 09:00 „Gurovo 
bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje“ 
(3/3) 10:00 „Širdies plakimas“ (18) 
11:10 „Baimės įlanka“ (1) 12:20 
„Bitininkas“ (1/14) 13:30 TV par-
duotuvė 13:45 „Miškinis“ (2/26) 
14:55 „Gluchariovas“ (3/57) 16:00 
Reporteris 16:30 Lietuva tiesio-
giai 16:58 Orai 17:00 „Gyvybės 
langelis“ (2/14) 18:00 Reporteris 
18:48 Orai 18:50 Rubrika „Mes 
europiečiai“.” 18:55 „Jekaterina Di-
džioji“ (5) 20:00 Reporteris 20:30 
Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 
Adomo obuolys 22:00 Reporteris 
22:53 Orai 22:55 Rubrika „Mes 
europiečiai“.” 23:00 „prokuroras“ 
(5) 01:05 „Bitininkas“ (1/9) 02:10 
„Kelrodė žvaigždė“ (54) 03:00 „Šė-
tono medžioklė“ (10) 03:50 „Šeimi-
ninkė“ (1/12) 04:35 „albanas“ (54) 
05:20 „Gyvybės langelis“ (2/2) 

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Ju-
kono vyrai 203  07:30 Havajai 
5.0 5/509s.  08:30 Dainų dviko-
va 3/12s.  09:00 Gyvūnų manija 
3/27s.  09:30 CSI kriminalistai 
508  10:30 Simpsonai 26/15s. 
11:00 Simpsonai 26/16s. 11:30 
Kulinarijos meistras 3/12s.  12:30 
Vedęs ir turi vaikų 4/408s.  13:00 
Vedęs ir turi vaikų 4/409s.  13:30 
Sandėlių karai 2/18s.  14:00 Įspū-
dingiausios atostogų vietos 1/6s.  
14:30 televitrina 13 15:00 Havajai 
5.0 5/510s. 16:00 CSI kriminalis-
tai 509 16:55 Kulinarijos meistras 
3/13s. 17:55 Vedęs ir turi vaikų 
4/410s. 18:25 Vedęs ir turi vaikų 
4/411s. 18:55 Univeras 182 19:25 
Univeras 183 20:00 Virtuvė 6/10s. 
20:30 Žinios 20:55 Orai 21:00 Na-
ša Raša 2/39s. 21:30 Naša Raša 
2/40s. 21:45 UeFa čempionų ly-
gos rungtynės. “Manchester City 
FC” – “FC Schalke 04” 68 23:55 
Daktaras Hausas 6/611s. 00:50 
Svieto lygintojai 5/7s. 01:45 Ame-
rikietiška siaubo istorija 4/11s.

 
05:10 Vytautas landsbergis – lais-
vės keliu 06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2018. „Jazz Five” 
(Danija) 07:00 Misija: Vilnija 07:30 
Grizis ir lemingai 07:40 Kaimynai 
piratai 07:55 Šecherazada. Nepa-
pasakotos istorijos 08:20 Mokslo 
sriuba 08:45 Meno ritmai 09:15 
labas rytas, lietuva  12:00 DW 
naujienos rusų kalba 12:15 Gimę 
tą pačią dieną 13:10 anapus čia 
ir dabar 13:55 Mokslo ekspresas 
14:15 Dauntono abatija 2  15:10 
Meno ritmai 15:40 Grizis ir lemin-
gai 15:50 premjera. Kaimynai 
piratai 16:05 premjera. Šeche-
razada. Nepapasakotos istorijos 
16:30 laba diena, lietuva  18:00 
Kultūrų kryžkelė. Menora 18:15 
Giminės 19:00 Martyno Liuterio 
gyvenimas 19:15 premjera. Kur-
dų ryžtas 20:10 Kultūros diena 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 
antradienio detektyvas. premje-
ra. Komisaras ir jūra 23:00 Karo 
ir taikos paženklinti žmonių likimai 
00:15 DW naujienos rusų kalba 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.  06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą“. 06:55 
Jokas 08:30 Karinės paslaptys 
09:00 labas rytas, lietuva. 09:30 
Žinios. Orai. 12:00 Jeloustouno 
gamta 12:55 Užburianti Indonezi-
ja 13:50 Džesika Flečer 6. (6/14, 
6/15 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 23:00 Vidurnaktis paryžiu-
je 00:35 Mergina su drakono ta-
tuiruote 03:10 Jeloustouno gamta 
04:00 teisė žinoti 04:25 Džesika 
Flečer 6. (6/14, 6/15 s.)

 
06:30 tomas ir Džeris (33) 06:55 
Žvėrelių būrys (10) 07:20 “Nicke-
lodeon” valanda. Keista šeimynėlė 
(7) 07:45 Neramūs ir triukšmingi 
(3) 08:10 Riterių princesė Nela 
(40) 08:35 tomo ir Džerio nuo-
tykiai (1) 09:05 Ogis ir tarakonai 
(30) 09:15 KINO pUSRYČIaI. 
pReMJeRa Dingęs Drakonas 
11:05 Skūbis Dū 12:50 laikrodžių 
stabdytojai 14:40 Keista porelė 2 
16:30 Gyvūnų pasaulis 17:00 Bus 
visko 18:00 Žinios 18:55 Sportas 
18:58 Orai 19:00 SUpeRKINaS 
Madagaskaras 2 20:45 paskutinis 
tėvų išbandymas. Mažieji Fokeriai 
22:40 Kitoks parodijų filmas 00:25 
Žaliasis žibintas 

TV3
05:20 Svotai 6/6s. 06:15 Televitri-
na 3 06:30 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą 1/151s.  07:00 Trans-
formeriai. Maskuotės meistrai 
4/419s. 07:30 aladinas 1/144s. 
08:00 Čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą 1/152s. 08:30 Kempiniukas 
plačiakelnis 10/215s. 09:00 Virtu-
vės istorijos 9/10s. 09:30 Gardu 
Gardu 7/11s. 10:00 Svajonių ūkis 
5/27s. 10:30 Būk sveikas! 1/6s. 
11:00 Sparkas. Kosminė istorija 
12:50 princesė 14:40 Simpsonai 
29/17s. 15:10 ekstrasensų mūšis 
18/10s. 17:00 Raudonas kilimas 
5/10s. 17:30 Namų idėja su IKea 
1/2s. 18:30 tV3 žinios  19:17 tV3 
sportas  19:22 tV3 orai 19:25 Eu-
rojackpot 10 19:30 Turtuolis varg-
šas 1/3s. 21:00 Sūnaus globa 
23:00 Namas gatvės gale 00:55 
Blogos mamos  02:40 Rytoj, kai 
prasidėjo karas  04:30 Svotai 6/7s. 
05:20 Svotai 6/8s.  

06:15 Vaikai šėlsta (30) 06:40 
Vaikai šėlsta (31) 07:05 Vaikai 
šėlsta (32) 07:30 Vaikai šėlsta (33) 
08:00 Vaikai šėlsta (34) 08:29 „Top 
Shop“ televitrina 08:45 Sveikatos 
ABC televitrina 09:00 Tarptautinis 
galiūnų turnyras “Savickas Clas-
sic” 10:00 Nutrūkę nuo grandi-
nės (29) 10:30 Iš visų jėgų (7) 
11:05 Būk ekstremalas (7) 11:40 
Spec. būrys. Išlieka stipriausi (3) 
12:50 pragaro viešbutis (3) 13:50 
ekstrasensų mūšis (11) 16:00 
lemtingi skambučiai (4) 17:00 
Betsafe–lKl. pieno žvaigždės 
- Lietkabelis 19:30 Mes vieno 
kraujo 22:10 MANO HEROJUS 
Įtėvis 00:10 AŠTRUS KINAS Na-
mas girios glūdumoj 01:50 Juo-
dasis sąrašas (5) 02:35 Juodasis 
sąrašas (6)  

05:20 „Gyvybės langelis“ (1/24) 
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. Mariana Korvelytė – Mo-
ravskienė“ 07:55 „pavojingiausios 
kelionės. Brazilija“ 08:30 „pavo-
jingiausios kelionės. Mianma-
ras“ 09:00 Skinsiu raudoną rožę 
09:30 Vantos lapas 10:00 Skonio 
reikalas 10:30 Kitoks pokalbis su 
D 11:00 „pagrindinis įtariamasis. 
tenison“ (1/1) 13:00 „tarp meilės 
ir neapykantos“ (5; 6) 15:15 „pa-
saulio turgūs. tailandas“ 16:00 Ži-
nios 16:18 Orai 16:20 Čempionai 
16:50 „tV europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Žibutė-Rozalija preiby-
tė“ 17:25 „Neišsižadėk“ (86) 18:00 
Žinios 18:28 Orai 18:30 „Neišsi-
žadėk“ (86 tęs.; 87) 20:00 Žinios 
20:23 Orai 20:25 „Gurovo bylos. 
trys dienos“ (4/3; 4/4) 22:00 Žinios 
22:28 Orai 22:30 „Gurovo bylos. 
trys dienos“ (4/4 tęs.) 23:05 „Men-
tų karai. Odesa“ (1/9; 1/10) 00:40 
„40 plius, arba jausmų geometri-
ja“ (1; 2) 01:25 „Moterų daktaras“ 
(2/59; 2/60) 02:10 „Vera. pelkė“ 
(7/4) 02:55 „tarp meilės ir nea-
pykantos“ (3; 4) 03:40 „Kelrodė 
žvaigždė“ (19; 20) 04:35 Vantos la-
pas 05:00 „Spąstai pelenei“ (3; 4) 
05:10 „pavojingiausios kelionės. 
Laosas“ 05:35 „pavojingiausios 
kelionės. Madagaskaras“ 

TV6
06:25 ledo kelias 8/5s.  07:25 
Upės ir žmonės 1/5s.  08:30 San-
dėlių karai 2/13s.  09:00 Vienam 
gale kablys 20/9s.  09:30 Statybų 
gidas 5/27s. 10:00 Gazas dugnas 
2/10s. 10:30 autopilotas 2/10s. 
11:00 lietuvos mokyklų žaidy-
nės 3/23s. 11:30 Žaidimų balsas 
1/2s. 12:00 Jokių kliūčių! 2/1s. 
13:00 Upės ir žmonės 1/6s. 14:00 
Žvejo nuotykiai 3/18s. 15:00 Ledo 
kelias 8/6s. 16:00 Bearas Gryllsas. 
laukinis iššūkis žvaigždėms 2/2s. 
17:00 Sandėlių karai 2/15s. 17:30 
Sandėlių karai 2/16s. 18:00 Juko-
no vyrai 203 19:00 Amerikos die-
vaitis 16/11s. 21:00 Žinios  21:50 
Sportas 21:55 Orai 22:00 Iksme-
nai. praėjusios ateities dienos 
00:35 Kita moteris  02:30 Ameri-
kos talentai 11/3s.  

 
05:10 Misija – pasaulio lietuva 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 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 Eu-
romaxx 16:30 Klauskite daktaro 
17:20 Stilius 18:15 Misija – pa-
saulio Lietuva 19:00 Daiktų isto-
rijos 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 Eu-
ropos kinas. Šešios siaubingos 
dienos 02:15 Sugrįžimas 02:20 
Vidurnaktis paryžiuje 03:40 Kul-
tūrų kryžkelė. Rusų gatvė 03:50 
Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom” 04:10 Klauskite dak-
taro 04:20 Daiktų istorijos 05:05 
Vartotojų kontrolė
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25 
Štutgarto kriminalinė policija 5 
11:15 aukštuomenės daktaras 3 
12:00 Gyvenimas 13:00 Klaus-
kite daktaro 13:58 Loterija „Keno 
Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba 
diena, lietuva 16:30 premjera. 
ponių rojus 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai 18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Specialus tyrimas 20:25 Lo-
terija „Keno Loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Gimę 
tą pačią dieną 22:30 Dviračio ži-
nios 23:00 premjera. Babilonas 
Berlynas 00:00 lRt radijo žinios 
00:10 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 5 01:00 lRt radijo žinios 01:05 
Vakaras su Edita 02:00 LRT radi-
jo žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lRt radijo žinios 03:05 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo 
žinios 04:05 Specialus tyrimas 
05:00 ponių rojus  

 
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
(682, 683, 684) 07:35 “Tomas ir 
Džeris” (37) 08:00 “Volkeris, tek-
saso reindžeris” (127, 128) 09:55 
“Monikai reikia meilės” (31) 10:25 
“Namai, kur širdis” (20) 11:00 
Nuo... Iki... (k) 11:30 “paveldėtoja 
2” (30) 12:00 “Mano likimas” (39) 
13:00 “Svaragini. amžina drau-
gystė” (15,16) 14:00 “Dvi širdys” 
(1526, 1527, 1528, 1529) 16:00 
labas vakaras, lietuva 17:00 Yra, 
kaip yra 18:00 Žinios 18:55 Spor-
tas 18:58 Orai 19:00 KK2 19:30 
Valanda su Rūta 20:30 “Monikai 
reikia meilės” (37) 21:00 Žinios 
21:50 Sportas 21:58 Orai 22:00 
VaKaRO SeaNSaS. pReMJe-
RA Ketvirtojo Reicho aušra 00:00 
“Judantis objektas” (10) 00:55 
Vingiuotas kelias namo (k) 02:30 
alchemija. VDU karta. 2014 m. 
03:00 RetROSpeKtYVa. Ciklas 
“Menininkų portretai” 

TV3
05:10 Kaulai 5/5s.  06:10 Tele-
vitrina 3 06:25 aladinas 1/145s.  
06:55 Simpsonai 13/4s.  07:25 
Simpsonai 13/5s.  07:55 Gero 
vakaro šou 5/26s.  08:55 Meilės 
sūkuryje 163 10:00 Meilės žie-
dai 149 11:00 Meilės žiedai 150 
12:00 Svotai 6/12s. 13:00 paža-
dėtoji 6/200s. 13:30 pažadėtoji 
6/201s. 14:00 pažadėtoji 6/202s. 
14:30 pažadėtoji 6/203s. 15:00 
Simpsonai 13/7s. 15:30 Simpso-
nai 13/8s. 16:00 tV3 žinios 16:25 
tV3 orai 16:30 tV pagalba 13/9s. 
18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 spor-
tas 19:27 tV3 orai 19:30 Farai 
12/26s. 20:30 prakeikti 7/20s. 
21:00 tV3 vakaro žinios 21:52 
tV3 sportas 21:57 tV3 orai 22:00 
Beždžionių planeta 00:25 Rezi-
dentas 1/9s. 

07:15 “Vaikai šėlsta” (37)  07:40 
“Stoties policija” (16) 08:40 “Su-
dužusių žibintų gatvės” (25) 09:40 
“Nepataisomi” (11) 10:40 “Ko-
bra 11” (9) 11:45 “Mentalistas” 
(25) 12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (6) 
13:45 “Stoties policija” (17) 14:50 
“Sudužusių žibintų gatvės” (26) 
15:55 “Nepataisomi” (12) 17:00 
Info diena 17:30 “Kobra 11” (1) 

18:30 “Mentalistas” (26) 19:30 
“Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius” (7) 20:25 “Tautos 
tarnas” (16) 21:00 Niko 23:00 15 
šlovės minučių (k) 01:15 “Juoda-
sis sąrašas” (9) 02:05 “Lemtingi 
skambučiai” (4)  

05:20 „Gyvybės langelis“ (2/3) 
06:09 programa 06:10 TV par-
duotuvė 06:30 „pasaulis iš vir-
šaus“ 07:00 Vantos lapas 07:30 
Kitoks pokalbis su D 08:00 Re-
porteris 08:58 Orai 09:00 Ant ban-
gos 10:00 „Širdies plakimas“ (20) 
11:10 „Baimės įlanka“ (3) 12:20 
„Bitininkas“ (1/16) 13:30 TV par-
duotuvė 13:45 „Miškinis“ (2/28) 
14:55 „Gluchariovas“ (3/59) 16:00 
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 
16:58 Orai 17:00 „Gyvybės lange-
lis“ (2/16) 18:00 Reporteris 18:48 
Orai 18:50 Rubrika „Mes europie-
čiai“.” 18:55 „Jekaterina Didžioji“ 
(7) 20:00 Reporteris 20:30 Lietu-
va tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Ne 
spaudai 22:00 Reporteris 22:53 
Orai 22:55 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.” 23:00 Adomo obuolys 
00:00 „Gluchariovas“ (3/57) 01:05 
„Bitininkas“ (1/11) 

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Žvejo 
nuotykiai 3/19s.  07:30 Havajai 
5.0 5/511s.  08:30 prakeikti 7/19s.  
09:00 Vienam gale kablys 20/10s.  
09:30 CSI kriminalistai 510  10:30 
Simpsonai 26/19s. 11:00 Simp-
sonai 26/20s. 11:30 Kulinarijos 
meistras 3/14s.  12:30 Vedęs ir 
turi vaikų 4/412s.  13:00 Vedęs ir 
turi vaikų 4/413s.  13:30 Univeras 
184  14:00 Univeras 185  14:30 
televitrina 13 15:00 Havajai 5.0 
5/512s. 16:00 CSI kriminalistai 
511 16:55 Kulinarijos meistras 
3/15s. 17:55 Vedęs ir turi vaikų 
4/414s. 18:25 Vedęs ir turi vaikų 
4/415s. 18:55 Univeras 186 19:25 
Univeras 187 20:00 Virtuvė 6/12s. 
20:30 Žinios 20:55 Orai 21:00 Na-
ša Raša 3/47s. 21:30 Naša Raša 
3/48s. 22:00 Eurolygos rungty-
nės. Kauno “Žalgiris” – Miunche-
no “Bayern” 154 00:10 Daktaras 
Hausas 6/614s. 

 
05:10 Giminės. Gyvenimas tę-
siasi 4. (11 s.)  06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Misija 
Sibiras’18. Surasti savus  06:50 
Mokslo ekspresas  07:00 TV 
daktaras 07:30 Grizis ir lemin-
gai 07:40 Kaimynai piratai 07:55 
Šecherazada. Nepapasakotos 
istorijos 08:20 Į sveikatą! 08:45 
Meno ritmai 09:15 labas rytas, 
Lietuva  12:00 DW naujienos ru-
sų kalba 12:15 Legendos 13:10 
Stambiu planu 13:55 atspindžiai 
14:20 Daiktų istorijos  15:10 Me-
nai 15:40 Grizis ir lemingai 15:50 
premjera. Kaimynai piratai 16:05 
premjera. Šecherazada. Nepapa-
sakotos istorijos 16:30 laba diena, 
Lietuva  18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas 18:15 Giminės 
19:00 Martyno Liuterio gyveni-
mas 19:15 Barbra Streizand: ke-
lias į šlovę. 1942–1984 m. 20:10 
Kultūros diena 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Spor-
tas. Orai 21:30 Europos parkas 
22:35 anapus čia ir dabar 23:20 
Meilė tėvynės nemari 00:10 DW 
naujienos rusų kalba 00:25 Dabar 
pasaulyje 00:55 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2018 01:50 Elito 
kinas. Karas 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25 
Štutgarto kriminalinė policija 5 
11:15 aukštuomenės daktaras 
3 12:00 (Ne)emigrantai 13:00 
Vartotojų kontrolė 13:58 Loterija 
„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15 
laba diena, lietuva 16:30 prem-
jera. ponių rojus 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba 19:30 Beatos vir-
tuvė 20:25 Loterija „Keno Loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 Lote-
rija „Jėga” 21:30 Auksinis protas 
22:50 Fantastiškas penktadienis. 
Drakula. pradžia 00:20 Štutgarto 
kriminalinė policija 5 01:05 Gy-
venimas 02:00 lRt radijo ži-
nios 02:05 Gimę tą pačią dieną 
03:00 lRt radijo žinios 03:05 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite  
04:00 lRt radijo žinios 04:05 Na-
cionalinė paieškų tarnyba 05:00 
ponių rojus 

 
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
(685, 686, 687) 07:35 “Tomas ir 
Džeris” (38) 08:00 “Volkeris, tek-
saso reindžeris” (129, 130) 09:55 
“Monikai reikia meilės” (32) 10:25 
“Namai, kur širdis” (21) 11:00 Va-
landa su Rūta (k) 12:00 “Mano 
likimas” (40) (lifeline I (Sen an-
lat Karadeniz)) 13:00 “Svaragini. 
amžina draugystė” (17, 18) 14:00 
“Dvi širdys” (1530, 1531, 1532, 
1533)  16:00 labas vakaras, 
Lietuva 17:00 Bus visko 18:00 
Žinios 18:55 Sportas 18:58 Orai 
19:00 KK2 penktadienis 20:30 
SaVaItĖS HItaS. pReMJeRa 
pasivaikščiojimas 23:00 Mače-
tė 01:00 Mirties traukinys 02:40 
Ketvirtojo Reicho aušra 

TV3
05:15 Kaulai 5/6s.  06:10 Te-
levitrina 3 06:25 Kempiniukas 
plačiakelnis 10/215s.  06:55 
Simpsonai 13/7s.  07:25 Simp-
sonai 13/8s.  07:55 Farai 12/26s.  
08:55 Meilės sūkuryje 164 10:00 
Meilės žiedai 151 11:00 Meilės 
žiedai 152 12:00 Svotai 6/13s. 
13:00 pažadėtoji 6/204s. 13:30 
pažadėtoji 6/205s. 14:00 paža-
dėtoji 6/206s. 14:30 pažadėtoji 
6/207s. 15:00 Simpsonai 13/9s. 
15:30 Simpsonai 13/10s. 16:00 
tV3 žinios 16:25 tV3 orai 16:30 
tV pagalba 13/10s. 18:30 tV3 
žinios 19:22 tV3 sportas 19:27 
tV3 orai 19:30 Sparnai. Ugnies 
tramdytojai 21:05 Laukiniai šer-
nai 23:10 Universalus karys. 
Atpildo diena 01:25 Kingsman. 
Slaptoji tarnyba  03:40 Blogasis 
samarietis

07:15 “Vaikai šėlsta” (38) 07:40 
“Stoties policija” (17) 08:40 “Su-
dužusių žibintų gatvės” (26) 09:40 
“Nepataisomi” (12) 10:40 “Kobra 
11” (1) 11:45 “Mentalistas” (26) 
12:45 “Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius” (7)  13:45 
“Stoties policija” (18) 14:50 “Su-
dužusių žibintų gatvės” (27) 15:55 
“Nepataisomi” (13) 17:00 “Kobra 
11” (2) 18:00 NKl čempionatas. 
atkrintamosios rungtynės. tiesio-
ginė transliacija 20:00 “Amerikie-
tiškos imtynės” (9) 21:00 “Ameri-
kietiškos imtynės” (9) 22:00 Jūrų 

pėstininkai 00:15 Niko (k) 02:00 
“Juodasis sąrašas” (10)

05:20 „Gyvybės langelis“ (2/4) 
06:09 programa 06:10 TV par-
duotuvė 06:30 „pasaulis iš vir-
šaus“ 07:00 Čempionai 07:30 
atliekų kultūra 08:00 Reporteris 
08:58 Orai 09:00 Nuoga tiesa 
10:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi 10:45 Čempionai 11:20 
Adomo obuolys 12:20 „Bitinin-
kas“ (1/17) 13:30 TV parduotu-
vė 13:45 „Miškinis“ (2/29) 14:55 
„Gluchariovas“ (3/60) 16:00 Re-
porteris 16:30 Kitoks pokalbis 
su D 16:58 Orai 17:00 „Gyvybės 
langelis“ (2/17) 18:00 Reporteris 
18:53 Orai 18:55 „Jekaterina Di-
džioji“ (8) 20:00 Reporteris 20:30 
Kitoks pokalbis su D 20:58 Orai 
21:00 „prokuroras“ (6) 22:00 
Reporteris 22:58 Orai 23:00 Ant 
bangos 01:05 „Bitininkas“ (1/12) 
02:10 „Širdies plakimas“ (2) 03:00 
„Šėtono medžioklė“ (13) 03:50 
„Žiurkininko fleita“ (2) 04:35 „Al-
banas“ (57) 05:20 „Gyvybės lan-
gelis“ (2/5) 

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Jokių 
kliūčių! 3/301s.  07:30 Havajai 5.0 
5/512s.  08:30 prakeikti 7/20s.  
09:00 praeities žvalgas 4/27s.  
09:30 CSI kriminalistai 511  10:30 
Simpsonai 26/21s. 11:00 Simp-
sonai 26/22s. 11:30 Kulinarijos 
meistras 3/15s.  12:30 Vedęs ir 
turi vaikų 4/414s.  13:00 Vedęs ir 
turi vaikų 4/415s.  13:30 Univeras 
186  14:00 Univeras 187  14:30 
televitrina 13 15:00 Havajai 5.0 
5/513s. 16:00 CSI kriminalistai 
512 16:55 Kulinarijos meistras 
3/16s. 17:55 Vedęs ir turi vaikų 
4/416s. 18:25 Vedęs ir turi vaikų 
4/417s. 18:55 Univeras 188 19:25 
Univeras 189 20:00 Farai 9/20s. 
21:00 Žinios 21:50 Sportas 21:55 
Orai 22:00 Žudiko asmens sargy-
binis 00:20 Taksi  02:05 Kruvinoji 
Valentino naktis 

 
05:10 Giminės. Gyvenimas tę-
siasi 4. (12 s.)  06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Klai-
pėdos pilies džiazo festivalis 2018 
07:00 Mokytojų kambarys  07:30 
Grizis ir lemingai 07:40 Kaimynai 
piratai 07:55 Šecherazada. Nepa-
pasakotos istorijos 08:20 Garsiau 
08:45 Menai 09:15 labas rytas, 
Lietuva  12:00 DW naujienos ru-
sų kalba 12:15 Misija – pasaulio 
Lietuva 13:00 7 Kauno dienos  
13:25 Stop juosta  13:50 Lietuva 
mūsų lūpose 14:15 Barbra Strei-
zand: kelias į šlovę. 1942–1984 
m. 15:10 Menai 15:40 Grizis ir 
lemingai 15:50 premjera. Kai-
mynai piratai 16:05 premjera. 
Šecherazada. Nepapasakotos 
istorijos 16:30 laba diena, lie-
tuva  18:00 tapatybės kodas 
19:45 Šimtas reginių senovinia-
me mieste 20:10 Kultūros diena. 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 
europos kinas. premjera. amži-
nas praktikantas 23:00 Koncer-
tuoja Salvadoras Sobralis 00:25 
DW naujienos rusų kalba 00:40 
Dabar pasaulyje 01:10 Džiazo 
muzikos vakaras 02:10 Europos 
parkas. pradžia 03:15 Martyno 
Liuterio gyvenimas 03:30 Atspin-
džiai. paveldo kolekcija  03:55 
Muzikinė pramoginė programa 
„Du balsai – viena širdis” 

redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, kovo 1� d.

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25 
Štutgarto kriminalinė policija 5 
11:15 aukštuomenės daktaras 2 
12:00 Nacionalinė paieškų tarny-
ba 13:00 Klauskite daktaro 13:58 
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios 
14:15 laba diena, lietuva 16:30 
premjera. ponių rojus 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Gyveni-
mas 20:25 Loterija „Keno Loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija 
„Jėga” 21:30 aš – laidos vedėjas 
22:30 Dviračio žinios 23:00 prem-
jera. Iškyla prie Kabančios uolos 
00:00 lRt radijo žinios 00:10 
Štutgarto kriminalinė policija 5 
01:00 lRt radijo žinios 01:05 Sti-
lius 02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro  03:00 LRT ra-
dijo žinios 03:05 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 03:30 Dviračio žinios 
04:00 lRt radijo žinios 04:05 Na-
cionalinė ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą”.  05:00 ponių rojus 

 
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
(679, 680, 681)  07:35 “Tomas ir 
Džeris” (36) 08:00 “Volkeris, tek-
saso reindžeris” (125, 126) 09:55 
“Monikai reikia meilės” (30) 10:25 
“Namai, kur širdis” (19) 11:00 
Nuo... Iki... (k) 11:30 “paveldėtoja 
2” (29) (k) 12:00 “Mano likimas” 
(38) 13:00 “Svaragini. amžina 
draugystė” (13, 14) 14:00 “Dvi 
širdys” (1522, 1523, 1524, 1525) 
16:00 labas vakaras, lietuva 
17:00 Yra, kaip yra 18:00 Žinios 
18:55 Sportas 18:58 Orai 19:00 
KK2. N-7 19:30 Nuo... Iki... 20:00 
“paveldėtoja 2” (30) 20:30 “Moni-
kai reikia meilės” (36) 21:00 Žinios 
21:50 Sportas 21:58 Orai 22:00 
VAKARO SEANSAS Vingiuo-
tas kelias namo 23:55 “Judantis 
objektas” (9) 00:50 pagrobimas 

TV3
05:10 Kaulai 5/4s. 06:10 Tele-
vitrina 3 06:25 aladinas 1/144s.  
06:55 Simpsonai 13/2s.  07:25 
Simpsonai 13/3s.  07:55 prieš sro-
vę 19/10s.  08:55 Meilės sūkuryje 
162 10:00 Meilės žiedai 147 11:00 
Meilės žiedai 148 12:00 Svotai 
6/11s. 13:00 pažadėtoji 6/196s. 
13:30 pažadėtoji 6/197s. 14:00 
pažadėtoji 6/198s. 14:30 paža-
dėtoji 6/199s. 15:00 Simpsonai 
13/4s. 15:30 Simpsonai 13/5s. 
16:00 tV3 žinios  16:25 tV3 orai 
16:30 tV pagalba 13/8s. 18:30 
tV3 žinios 19:22 tV3 sportas 
19:27 tV3 orai 19:30 Gero va-
karo šou 5/26s. 20:30 prakeikti 
7/19s. 21:00 tV3 vakaro žinios 
21:52 tV3 sportas 21:57 tV3 orai 
22:00 Blogasis samarietis 22:25 
Vikinglotto 11 00:20 Rezidentas 
1/8s. 01:15 Kaulai 5/5s. 

07:15 “Vaikai šėlsta” (36)  07:40 
“Stoties policija” (15) 08:40 “Su-
dužusių žibintų gatvės” (24)  09:40 
“Nepataisomi” (10) 10:40 “Kobra 
11” (8) 11:45 “Mentalistas” (24) 
12:45 “Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius” (5)  13:45 
“Stoties policija” (16) 14:50 “Su-
dužusių žibintų gatvės” (25) 15:55 
“Nepataisomi” (11) 17:00 Info die-
na 17:30 “Kobra 11” (9) 18:30 
“Mentalistas” (25) 19:30 “Įstaty-

mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius” (6) 20:25 “Tautos tarnas” 
(15) 21:00 15 šlovės minučių 
23:25 Vertikali riba 01:40 “Juoda-
sis sąrašas” (8) 02:25 “Spec. bū-
rys. Išlieka stipriausi” (4) 

05:20 „Gyvybės langelis“ (2/2) 
06:09 programa 06:10 TV par-
duotuvė 06:30 „pasaulis iš vir-
šaus“ 07:00 Skinsiu raudoną ro-
žę 07:30 Krepšinio pasaulyje su 
V 08:00 Reporteris 08:58 Orai 
09:00 „Gurovo bylos. Mirtis tie-
sioginiame eteryje“ (3/4) 10:00 
„Širdies plakimas“ (19) 11:10 „Bai-
mės įlanka“ (2) 12:20 „Bitininkas“ 
(1/15) 13:30 tV parduotuvė 13:45 
„Miškinis“ (2/27) 14:55 „Gluchario-
vas“ (3/58) 16:00 Reporteris 16:30 
Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 
„Gyvybės langelis“ (2/15) 18:00 
Reporteris 18:48 Orai 18:50 Ru-
brika „Mes europiečiai” 18:55 
„Jekaterina Didžioji“ (6) 20:00 
Reporteris 20:30 Lietuva tiesio-
giai 20:58 Orai 21:00 Ant bangos 
22:00 Reporteris 22:53 Orai 22:55 
Rubrika „Mes europiečiai“.” 23:00 
Nuoga tiesa 00:00 „Gluchariovas“ 
(3/56) 00:30 Čempionai 01:05 „Bi-
tininkas“ (1/10) 

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Žvejo 
nuotykiai 3/18s.  07:30 Havajai 
5.0 5/510s.  08:30 prakeikti 7/18s.  
09:00 Statybų gidas 5/27s.  09:30 
CSI kriminalistai 509  10:30 Simp-
sonai 26/17s. 11:00 Simpsonai 
26/18s. 11:30 Kulinarijos meis-
tras 3/13s.  12:30 Vedęs ir turi 
vaikų 4/410s.  13:00 Vedęs ir turi 
vaikų 4/411s.  13:30 Univeras 182  
14:00 Univeras 183  14:30 Televi-
trina 13 15:00 Havajai 5.0 5/511s. 
16:00 CSI kriminalistai 510 16:55 
Kulinarijos meistras 3/14s. 17:55 
Vedęs ir turi vaikų 4/412s. 18:25 
Vedęs ir turi vaikų 4/413s. 18:55 
Univeras 184 19:25 Univeras 185 
20:00 Virtuvė 6/11s. 20:30 Žinios 
20:55 Orai 21:00 Gazas dugnas 
2/11s. 21:40 europos taurės krep-
šinio rungtynės. Valensijos “Bas-
ket” – Vilniaus “Rytas” 19 23:45 
Daktaras Hausas 6/612s. 00:45 
Daktaras Hausas 6/613s. 01:35 
Svieto lygintojai 5/8s.

 
05:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
4. (10 s.)  06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2018 07:05 Kul-
tūrų kryžkelė. Rusų gatvė 07:30 
Grizis ir lemingai 07:40 Kaimynai 
piratai 07:55 Šecherazada. Ne-
papasakotos istorijos 08:20 pra-
dėk nuo savęs 08:45 Meno ritmai 
09:15 labas rytas, lietuva  12:00 
DW naujienos rusų kalba 12:15 
Žmonės, kurie sukūrė lietuvą. 
Stasys lozoraitis 13:00 Kultūringai 
su Nomeda  13:50 linija, spalva, 
forma  14:15 Kurdų ryžtas 15:10 
Meno ritmai 15:40 Grizis ir lemin-
gai 15:50 premjera. Kaimynai pi-
ratai 16:05 premjera. Šecheraza-
da. Nepapasakotos istorijos 16:30 
laba diena, lietuva  18:00 Kultūrų 
kryžkelė. trembita 18:15 Giminės 
19:00 Martyno Liuterio gyveni-
mas 19:15 Euromaxx  19:45 FI-
Ba Čempionų lyga. aštuntfinalis. 
Jeruzalės „Hapoel” – Klaipėdos 
„Neptūnas” 21:45 Kultūros diena 
22:05 elito kinas. Karas 00:00 
prieš potvynį 01:35 DW naujienos 
rusų kalba 01:50 Dabar pasaulyje 
02:25 Komisaras ir jūra

Šeštadienis, kovo 1� d.

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Nacionalinė ekspedici-
ja „Dniepru per Ukrainą”.  06:55 
Tegyvuoja rokas! 08:30 Karinės 
paslaptys 09:00 labas rytas, lie-
tuva 09:30 Žinios 12:00 Laukiniai 
gyvūnai. paros kaleidoskopas 3 
12:55 Nematomas Havajų pasau-
lis 13:50 Džesika Flečer 6.(6/16,17 
s.)  15:25 Klausimėlis 15:43 Lo-
terija „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 konkur-
sas 23:00 Geras vyrukas 00:30 
Drakula. pradžia 02:00 Laukiniai 
gyvūnai. paros kaleidoskopas 3 
02:45 Nematomas Havajų pasau-
lis 03:30 Neužmiršti. Dokumen-
tinis filmas 04:25 Džesika Flečer 
6. (6/16, 17 s.)   

 
06:15 “tomas ir Džeris” (37) 06:35 
“Žvėrelių būrys” (12) 07:00 “”Nic-
kelodeon” valanda. Keista šeimy-
nėlė” (9) 07:30 “Neramūs ir triukš-
mingi” (5) 08:00 “Kiaulė, Ožka, Ba-
nanas ir Svirplys” (2) 08:25 KINO 
pUSRYČIaI Visa tiesa apie ryklį 
10:15 Stebuklinga dovanėlė 12:05 
Hugo išradimas 14:40 Aš - šnipas 
16:30 Gyvūnų pasaulis 17:00 Bus 
visko 18:00 Žinios 18:55 Sportas 
18:58 Orai 19:00 SUpeRKINaS 
Asteriksas ir Obeliksas prieš Ce-
zarį 21:10 pReMJeRa Kultūristai 
23:45 pReMJeRa Nubusti Meksi-
koje 01:25 pasivaikščiojimas 

TV3
06:15 televitrina 3 06:30 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 1/153s.  
07:00 transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4/421s. 07:30 Aladinas 
1/146s. 08:00 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1/154s. 08:30 Kem-
piniukas plačiakelnis 10/205s. 
09:00 Virtuvės istorijos 9/11s. 
09:30 Gardu Gardu 7/12s. 10:00 
Svajonių ūkis 5/28s. 10:30 Būk 
sveikas! 1/7s. 11:00 Šoklusis bi-
čiulis. Sugrįžimas 12:45 Malonin-
gasis vaiduoklis 14:45 Simpsonai 
29/19s. 15:15 ekstrasensų mūšis 
18/11s. 17:00 Raudonas kilimas 
5/11s. 17:30 Namų idėja su IKea 
1/3s. 18:30 tV3 žinios 19:17 tV3 
sportas 19:22 tV3 orai 19:25 Eu-
rojackpot 11 19:30 Turtuolis varg-
šas 1/4s. 21:00 Šventasis 22:55 
Nepageidaujami genai 01:00 Lau-
kiniai šernai  02:50 Beždžionių pla-
neta  04:55 Svotai 6/12s. 

06:40 “Vaikai šėlsta” (35, 36, 37, 
38) 08:29 „top Shop“ televitrina. 
08:45 Sveikatos ABC televitrina 
09:00 Baltijos galiūnų komandi-
nis čempionatas. 2018 m. Sporto 
laida. 10:00 “Nutrūkę nuo grandi-
nės” (31) 10:30 “Iš visų jėgų” (9) 
11:00 “Būk ekstremalas” (9) 11:30 
“Spec. būrys. Išlieka stipriausi” 
(5) 12:30 “pragaro viešbutis” (5) 
13:40 “ekstrasensų mūšis” (13) 
16:00 “lemtingi skambučiai” (5) 
17:00 Betsafe–lKl 19:30 Mes 
vieno kraujo 22:10 MANO HE-
ROJUS pasilik 00:10 AŠTRUS 
KINAS Akis 01:55 “Juodasis są-
rašas” (9, 10) 

05:20 „Gyvybės langelis“ (2/5) 

06:10 „pasaulis iš viršaus“ 06:35 
Krepšinio pasaulyje su V 07:00 
programa 07:04 tV parduotuvė 
07:20 „tV europa pristato. Vy-
rų šešėlyje. liudvika Didžiulienė 
– Žmona“ 07:55 „pavojingiau-
sios kelionės. Kamerūnas“ 08:30 
„pavojingiausios kelionės. Kinija“ 
09:00 Skinsiu raudoną rožę 09:30 
Vantos lapas 10:00 Skonio reika-
las 11:00 „pagrindinis įtariamasis. 
tenison“ (1/2) 13:00 „Tarp mei-
lės ir neapykantos“ (7; 8) 15:15 
„pasaulio turgūs. Stambulas“ 
16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 
Čempionai 16:50 „TV Europa 
pristato. Vyrų šešėlyje. Mariana 
Korvelytė - Moravskienė“ 17:25 
„Neišsižadėk“ (87) 18:00 Žinios 
18:28 Orai 18:30 „Neišsižadėk“ 
(87 tęs.; 88) 20:00 Žinios 20:23 
Orai 20:25 „Gurovo bylos. Savi-
valė“ (5/1; 5/2) 22:00 Žinios 22:28 
Orai 22:30 „Gurovo bylos. Saviva-
lė“ ( 5/2 tęs.) 23:05 „Mentų karai. 
Odesa“ (1/11; 1/12) 00:40 „40 
plius, arba jausmų geometrija“ (3; 
4) 01:25 „Moterų daktaras“ (3/1; 
3/2) 02:10 „Detektyvas linlis“ (1) 
02:55 „tarp meilės ir neapykan-
tos“ (5; 6) 03:40 „Kelrodė žvaigž-
dė“ (21; 22) 04:35 Vantos lapas 
05:00 „Žiurkininko fleita“ (1; 2) 
05:10 „pavojingiausios kelionės. 
Mongolija“ 05:35 „pavojingiausios 
kelionės. peru“  

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Ju-
kono vyrai 204  07:30 Gelmė-
se slypinčios unikalios istorijos 
1/101s.  08:30 Sandėlių karai 
2/17s.  09:00 Vienam gale ka-
blys 20/10s. 09:30 Statybų gi-
das 5/28s. 10:00 Gazas dugnas 
2/11s. 10:30 autopilotas 2/11s. 
11:00 lietuvos mokyklų žaidy-
nės 3/24s. 11:30 Žaidimų balsas 
1/3s. 12:00 Jokių kliūčių! 3/302s. 
13:00 pasaulio krepšinio čempi-
onato burtų traukimo ceremonija 
2019/7s. 14:00 Žvejo nuotykiai 
4/1s. 15:00 ledo kelias 8/7s. 
16:00 Bearas Gryllsas. laukinis 
iššūkis žvaigždėms 2/3s. 17:00 
Sandėlių karai 2/19s. 17:30 San-
dėlių karai 2/20s. 18:00 Jukono 
vyrai 205 19:00 Amerikos die-
vaitis 16/13s. 21:00 Žinios 21:50 
Sportas 21:55 Orai 22:00 Iksme-
nai. apokalipsė 00:55 Žudiko as-
mens sargybinis  02:55 Amerikos 
talentai 11/5s. 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 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 Adolp-
he adam. Baletas „Žizel” 13:40 
„Metų Kaunietės 2018” apdova-
nojimų koncertas. 15:15 Mokslo 
ekspresas 15:30 Kultūrų kryžke-
lė. Rusų gatvė 16:00 Euromaxx 
16:30 Klauskite daktaro 17:20 
Stilius 18:15 Misija – pasaulio lie-
tuva 19:00 Daiktų istorijos 19:45 
Stambiu planu 20:30 panorama 
20:52 Sportas. Orai 21:00 Kino 
žvaigždžių alėja. premjera. Man-
hatanas 22:35 Joseph Calleja (te-
noras, Malta) su orkestru „Vilniaus 
sinfonietta” 00:00 Dabar pasauly-
je 00:30 europos kinas. amžinas 
praktikantas 02:00 Uosis, tigras 
ir Liepsna 03:00 aRtS21 03:30 
Žmonės, kurie sukūrė lietuvą. 
Stasys lozoraitis 04:15 Klauskite 
daktaro 05:05 Stilius
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„Opel Antara“ (2008 m., 2 l, D, 4 
varomi ratai, ideali būklė, 4950 
Eur). Tel. 8 627 32407.

„Opel Frontera“ (1999 m., B/D, 4 
varomi ratai, žieminių ir vasarinių 
apynaujų padangų komplektai, 
labai geros būklės, 2150 Eur). Tel. 
8 647 17178.

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

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

Perka
Brangiai perkame 

automobilius,  
mokame nuo 50 
Eur iki 5000 Eur.  
Tel. 8 627 32407.

Superkame senus automobilius, 
gali būti su defektais, nevažiuo-
jantys. Pasiimame patys. Tel. 8 
698 16209.

ŽEMĖS ŪKIS

PARDUODA
Paaugintus mėsinius viščiukus 
(3 kartus vakcinuoti). Tel. 8 686 
79659.

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

Apie 150 kg kiaulę. Tel. 8 611 
19827.

Veršingą telyčią. Tel. 8 683 
00890.

Veršingą telyčią. Tel. 8 673 
75225.

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

5 m. šviežiapienę karvę. Tel. 8 
604 31618.

Miežius. Tinka sėti. Tel. 8 677 
31879.

Kviečius (50 kg/10 Eur). Galime 
pristatyti už papildomą kainą. Tel. 
8 682 42445.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

Brangiai
perkame mišką

(iki 11000 Eur/ha). 

Tel. 8 659 99929. 

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

Tel. 8 682 61641.

Keičia
Namą (Prienuose) į 1 arba 2 k. 
butą (I arba II a.) Prienų miesto 
centre. Tel. 8 604 06965.

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

Išsinuomoja
Jauna šeima Prienuose ieško 1-2 
k. buto ilgalaikei nuomai už sim-
bolinę 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
„BMW 530“ (2006 m., 3 l, D, 
170 kW, sedanas, odinis salonas, 
lengvojo lydinio ratlankiai, labai 
geros būklės, 4800 Eur). Tel. 8 
627 32407.

Sodybą (geras privažiavimas, 25 a 
namų valdos sklypas) Paprūdžių 
k., Balbieriškio sen., Prienų r. Tel. 
8 627 35509.

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

1,3 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą (prižiūrėtas, asfaltuotas 
privažiavimas, el. linija, galima 
keisti paskirtį, atlikti kadastriniai 
matavimai, 8300 Eur.) Veiveriuo-
se. Reikalingas meistras pastatyti 
nedidelį namuką su pirtele. Tel. 8 
670 84589.

1,94 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą su tvenkiniu ir klojimu 
(6300 Eur)  Medžionių k., Prienų 
r. Tel. 8 683 91121.

Perka
3 k. bt. Prienuose. Tel. 8 652 
24990.

Ieško pirkti namą Prienuose arba 
šalia Prienų. Tel. 8 675 29575.

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

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

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

Nekilnojamasis 
turtas

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

Parduoda
1 KAMBARIO BUTUS

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

3 KAMBARIŲ BUTUS

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

NAMUS

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.

SODYBAS, SODUS

Sodybą (graži, prižiūrėta, apmū-
rytame name centrinis šildymas, 
plastikiniai langai, yra du garažai, 
rūsys, ūkiniai pastatai, 21 a žemės 
sklypas, 28 000 Eur) Medžionių 
k., Prienų r. Tel. 8 683 91121. NUKelta Į 14 p. 

Svajonių namą kurkime kartu!

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

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

Plieninė stogo 
danga

tik nuo 3,90 Eur/m2

Dvipusio dažymo metalinės 
tvoralentės nuo 1,09 Eur

Moterų, vyrų ir vaikų kirpi-
mo paslaugos, manikiūras 
ir pedikiūras, makiažas, 
blakstienų priauginimas ir 
laminavimas, antakių da-
žymas Henna (chna) da-
žais, soliariumas ir masa-
žinis fotelis.

Darbo laikas: I–V   8–19 val., VI   8–14 val.  
Adresas: Laisvės a. 9, Prienai.

Tel. 8 678 20773. 
Maloniai kviečiame apsilankyti!

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, 
Kaunas) prašo atsiliepti mirusio Antano Radzevičiaus turto 
paveldėtojus  ar jų įgaliotus asmenis. 2019 m. kovo mėn. 
20 d. 12.00 val. Jūs kviečiami atvykti Prienų r., Stakliškių 
sen., Lepelionių k. prie paveldimo žemės sklypo (kad. Nr. 
6968/0001:220) suderinti jo ribas su gretimu žemės sklypu 
(kad. Nr. 6968/0001:163), kuriam nurodytu laiku bus atlie-
kami kadastriniai matavimai. Su savimi turėti asmens tapa-
tybę patvirtinančius dokumentus, paveldėjimo dokumentus 
ar įgaliojimus. Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo 
Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 
33-403, Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus dar-
bai bus tęsiami.

Informuojame, kad 2019 m. kovo 16 d. 10.00 val. bus 
atliekami žemės sklypo (kad. Nr. 6925/0001:124), esančio 
Prienų r. Medinų k. kadastriniai matavimai. Kviečiame at-
vykti gretimo žemės sklypo (kad Nr. 6925/0001:422) savi-
ninkę Eugeniją Magdeleną Petraškienę arba jos įgaliotus 
asmenis į nurodytą sklypą dėl ribos suderinimo. Jei neda-
lyvausite nurodytą dieną, galėsite per 30 d. (nuo matavimų 
dienos) susipažinti su atliktais matavimais ir pareikšti pas-
tabas. Matavimus atlieka Mantas Granickas pagal indivi-
dualios veiklos pažymą Nr. 684136, tel. 8 675 00312, el. p. 
mantas.granickas@gmail.com

Atvirų durų diena Prienų „Ąžuolo“  
progimnazijos būsimųjų pirmokų bei  

priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų tėvams 

2019 m. kovo 28 d. 17.30 val.
į „Ąžuolo“ progimnaziją (Kęstučio g. ��, tel. �111�)

kviečiame atvykti būsimųjų pirmokų bei
priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų tėvelius.
susipažinsite su mokymosi aplinkomis, mokytojomis,

pagalbos mokiniui specialistais, progimnazijos administracija.
Administracija

Prienų kultūros ir laisvalaikio centre 
kovo 15 d. 18.00 val. 

vyks Baltijos cirko spektaklis „Klouno sapnas“. 
Bilietų kainos vaikams nuo 3 iki 12 metų – 6 Eur, 

suaugusiesiems (nuo 13 metų) – 8 Eur.
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Paminklų, tvorelių, kapaviečių 
uždengimų gamyba. Betona-
vimas, montavimas, užpylimas 
skalda, senų kapaviečių restau-
ravimas ir kiti akmens gaminiai. 
Nemokama konsultacija. Tel. 8 
686 96155.

Profesionali stogdengių brigada 
atlieka visus stogo remonto, įren-
gimo darbus. Sudarome sąma-

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

Mūriju, betonuoju, šiltinu stogus 
ir atlieku kitus statybos darbus. 
Taip pat montuoju valymo įren-
ginius. Tel. 8 607 14112.

Gaminame betoną, kalkinį skie-
dinį, 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 daily-
lentes, dedame visų tipų grindis, 
klojame plyteles, atliekame san-
technikos, elektros instaliacijos 
ir griovimo darbus. Klojame 
trinkeles. Lankstome skardas. Tel. 
8 600 96399. 

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

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

Atliekame buto ir namo remonto 
darbus: montuojame gipso karto-
ną, klijuojame plyteles, glaisto-
me, dažome, klojame laminatą. 
Tel. 8 671 86685.

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

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

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

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.

Pigiai salono baldus: du fotelius, 
sofą, žurnalinį staliuką. Tel. 8 
652 74741.

Kombinuotą vandens boilerį 
„Draže“ (160 l, naudotas 3 mėn.). 
Tel. 8 612 06725.

PASLAUGOS

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

Mobilaus kubilo (jacuzzi) nuoma. 
Tel. 8 657 57395, www.7verslai.
lt

Paskolos!!! Turimų pa-
skolų ir skolų refinansa-
vimas. Suteikiame paskolas ir 
refinansuojame turimas bei kt. 
skolas sumoje iki 10 000 eurų, 
laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn. 
Palūkanos konkurencingai ma-
žiausios rinkoje. Konsultuojame 
pensijų kaupimo II - III pakopoje 
klausimais. Tarpininkas Ričiardas 
(ind. veiklos pažym. Nr. 621263). 
Tel. 8 601 50935.

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. 

Kaminų įdėklai, gaminimas, 
montavimas, kaminų valymas. 
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).

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

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

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

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

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

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

Įvairias malkas kaladėmis. Prista-
to. Tel. 8 671 94231.

Vasarinius kviečius „Triso“. Tel. 8 
698 79906.

Presuotą šieną. Gali atvežti. Tel. 
8 653 86299.

Kalcio amonio salietrą didmai-
šiais. Tel. 8 689 62945.

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

Javų kombainą „John Deere 955“ 
(registruotas, yra TA, draudimas, 
tvarkingas). Tel. 8 613 35551.

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

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

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

Tel.: 8 656 39189, 
8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

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

Šiltnamių g. �, �911� prienai
mob. tel.: (� ���)�����, (� ��0) �����.

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

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

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

 

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

Suteikia garantiją. 

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, at-
sijas ir kitus birius krovinius. Tel. 
8 690 66155.

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

Mobiliuoju juostiniu gateriu koky-
biškai pjaunu medieną. Atvykstu 
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

Nemokamai tvarkome apleistus 
(apžėlusius ir apaugusius me-
džiais ir krūmais) žemės ūkio 
paskirties žemės sklypus. Tel. 8 
680 81777.

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Viešbučiui-restoranui Birštone 
reikalinga virėja (-as) su patirtimi 
ir virėjos (-os) padėjėja. Tel. 8 
687 53756. CV galima siųsti el.p. 
pusynebirstone@gmail.com

Moteris prižiūrėti (kelias valan-
das per dieną) garbaus amžiaus 
močiutę Šilavoto k., Prienų r. Tel. 
8 681 52405.

UAB „Nemira“
Modulinių namų gamybos įmonei 

reikalingi: 
1. Staliai; 2. Langų montuotojai; 
3. Elektrikai; 4. Plytelių klojėjai; 5. 
Santechnikai; 6. Pagalbiniai darbi-

ninkai (-ės); 7. Dažytojai (-os). 
Visos socialinės garantijos. 

Apmokamos kelionės išlaidos. 
Informacija: info@k-ready.eu 

Tel. 8 688 35784.
Metalo apdirbimo įmonei reika-
lingi darbuotojai gamyboje. Dar-
bo vieta: Ilgakiemio k., Kauno r. 
Tel. (8 37) 536110.

Kelių statybos ir priežiūros įmo-
nė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2. 
Meistro (gali būti studentas); 3. 
Buldozerio mašinisto; 4. Ekska-
vatoriaus mašinisto; 5. Greiderio 
mašinisto. Darbas Kauno apskri-
tyje. Įmonė įsikūrusi Ilgakiemio 
k., Kauno r. Tel. 8 691 44404.

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

Laikyti 
negaliojančiu

Pamestą traktoriaus „MTZ 570“ 
(valst. Nr. 7838LI) registracijos 
liudijimą Nr. 33936 laikyti nega-
liojančiu.

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“).
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REKLAMA

HOROSKOPAS
Kovo 11-17 d.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

JUSTINAS MARcINKEVIčIUS
stichija: Vanduo

planeta: Neptūnas
savaitės diena: ketvirtadienis
Akmuo: ametistas ir perlai
spalvos: pilka ir sidabrinė

 AVINAS 
(03.21-04.20)

problemos darbe veikiausiai turės įta-
kos ir asmeniniam jūsų gyvenimui. 
Laimė, ši savaitė bus dosni viliojan-
čių galimybių. Nepraleiskite progos 
išspręsti pačias didžiąsias problemas, 
gal net pakeisti darbą. jei antroje sa-
vaitės pusėje esate suplanavęs vizitą 
pas gydytoją, jokiu būdu neatidėkite jo 
vėlesniam laikui.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

savaitės pradžioje pasistenkite išvengti 
vieno nemalonaus susitikimo, ypač jei 
jis ruošiamas ne jūsų iniciatyva. ma-
žiau galvokite apie nereikšmingus da-
lykus ir pagaliau pasakykite garsiai tai, 
ką privalote pasakyti. Ketvirtadienį ar 
penktadienį galite nusivilti žmonėmis, 
kuriais iki šiol pasitikėjote. savaitgalį ga-
lite imtis žygių artimiau susipažinti su 
seniai jums rūpimu žmogumi.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

subtilią problemą stenkitės spręsti pa-
mažu ir be nereikalingo triukšmo. gimi-
naičiai šią savaitę bus nusiteikę kur kas 
geriau ir linkę vėl atnaujinti draugiškus 
santykius. Antroje savaitės pusėje gali 
užsimegzti nauja daug žadanti pažin-
tis. penktadienį ar šeštadienį asmeniui, 
kuriam jūs neabejingas, prireiks jūsų 
pagalbos ir paramos.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Dar turite pakankamai laiko anksčiau 
planuotiems darbams nuveikti. maž-
daug nuo antradienio jau būsite pasi-
ruošęs rimtai imtis veiklos. Nusiteikite, 
kad jėgų šią savaitę prireiks nemažai, 
o kelią skirtis kartais gali tekti ir alkū-
nėmis... Neeiliniai organizaciniai suge-
bėjmai atneš jums sėkmę. savaitgalį 
naujoje šviesoje pažinsite, rodos, seniai 
pažįstamą žmogų.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

jau pačioje savaitės pradžioje turėsite 
gerų sumanymų, liečiančių asmeninį 
gyvenimą. Nedelskite juos įgyvendin-
ti. Laukia daugybė skambučių telefonu, 
pokalbių, informacijos rinkimas. Ketvir-
tadienį gali visiškai pakrikti nervai. Būti-
nai nusišalinkite nuo visų reikalų bent 
dienai, kol atgausite pusiausvyrą. O ir 
savaitgalį verčiau meskite visus reikalus 
ir išvažiuokite kur nors prasiblaškyti.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Visi jūsų sumanymai šią savaitę gali 
nueiti šuniui ant uodegos dėl vieno 
vienintelio ne laiku ir ne vietoje pa-
sakyto žodžio. Nemėginkite kitiems 
suversti kaltės! Verčiau pats savaitę 
pradėkite nuo generalinės tvarkos vi-

sur: kambariuose, balkone, stalčiuose 
ir švarko kišenėse. Kažkas, anksčiau 
aktyviai prieštaravęs jūsų idėjoms, nuo 
savaitės vidurio gali radikaliai pakeisti 
savo nuomonę.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Šią savaitę visos jūsų mintys suksis 
apie ką tik nori, tik ne apie tai, kas iš 
tiesų jūsų laukia. Nevenkite svarbaus 
ir atsakingo pokalbio kad ir antradienį 
- vėliausiai vidurdienį jau būsite fiziškai 
ir morališkai pakankamai gerai tam pa-
siruošęs. galite šiek tiek supanikuoti 
visiškai neteisingai interpretuodamas 
vyresnybės pasisakymą. pasitikslinki-
te geriau dar kartą!

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

per žiemą susikaupė graži krūvelė 
įvairiausio šlamšto! pats laikas atsikra-
tyti senų popierių, skudurų ir sulūžusių 
daiktų. juk tikitės didelių pokyčių sa-
vo gyvenime šiais metais, tad imkite 
jiems ruoštis nedelsdamas. savaitgalį 
vargiai galėsite ištverti vienas. Ieškokite 
draugų ir bendraminčių.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Optimizmas ir energija, su kuria pradė-
site savaitę, dar kurį laiką neišblės. Nuo 
pat pirmadienio būtina įtempti protines 
ir fizines jėgas, kad paskubintumė-
te pozityvias permainas. pasistenkite 
išsaugoti gerą nuotaiką. jūs turite tei-
sę būti vertinamas, o jūsų nuomonės 
turėtų būti paisoma. senokai varginu-
sios finansinės problemos pagaliau 
pradės spręstis.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

pirmadienį ar antradienį sulauksite 
svarbaus vyresnybės nurodymo. Ne-
pamirškite, kad turite teisę pareikšti 
ir savo nuomonę. Laimė, prieštarauti 
vargu ar teks - pasikeitimai atitiks jūsų 
interesus. jei trečiadienį ar ketvirtadienį 
teks kalbėti didelei auditorijai, turėsite 
neabejotiną pasisekimą. savaitės pa-
baigoje galite atsidurti gana pikantiš-
koje situacijoje.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

jau pirmadienį gali atsiverti visiškai 
naujos finansinės galimybės. Iš pra-
džių naujoji situacija gali sukelti rim-
tų nesutarimų šeimoje, bet galiausiai 
visi įsitikins realia būsima nauda. ga-
lų gale rūpesčiai atsipirks su kaupu 
ir reikalai eisis sklandžiai. penktadie-
nį ar savaitgalį pasiryžkite svarbiems 
sprendimams, tikriausiai susijusiems 
su finansais.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

jei griebsitės reikalų karštakošiškai, 
naudos nesitikėkite, o nuostoliai bus 
ir piniginiai, ir psichologiniai. savaitės 
pabaigoje turėsite priimti ryžtingą fi-
nansinių padarinių turėsiantį sprendi-
mą. gali atsinaujinti senokai užmegz-
tos dalykinės pažintys. Emocinis pa-
kilimas, toks stiprus pirmoje savaitės 
pusėje, tolydžio slūgs, ir savaitgalį jau 
galite susivokti nenorįs nieko veikti ir 
nieko matyti.

Dėkoja

pADĖKA
Nuoširdų ačiū tariame 

laidojimų namų „Amži-
nasis aukuras“ kolekty-
vui, asmeniškai Dovilei, 
kuri nuoširdžiai rūpino-
si visais tą sunkią mums 
akimirką. Taip pat dė-

kojame Prienų ligoninės 
Vidaus ligų skyriaus ir 
Priėmimo skyriaus per-

sonalui, virtuvės darbuo-
tojams. Nuoširdus ačiū 
tariame ligoninės direk-
torei Jūratei Milaknienei, 
Angelei Ramuonienei, 
kaimynams, giminėms, 
draugams ir visiems, ku-
rie padėjo palydėti į am-
žinojo poilsio vietą mū-
sų mylimą vyrą, tėvelį, 

senelį  
Algimantą Didžiulį.

Dėkoja žmona ir  
dukros su šeimomis

Kviečia

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Kovo 9 d. 13 val. Jiezno kultūros 
ir laisvalaikio centre – vokalinių 
solistų, duetų, tercetų festivalis 
„Dainą dainuoji – gyvenimą gyve-
ni“, skirtas Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo dienai. Dalyvaus 
atlikėjai iš Kalvarijos, Prienų, 
Alytaus ir Kaišiadorių rajonų.

Kovo 9 d. Prienų r. savivaldybės 
kūno kultūros ir sporto centro sa-
lėje – Prienų r. savivaldybės 2019 
m. salės futbolo pirmenybių 
finalai, prizininkų apdovanojimai 
ir pirmenybių uždarymas. 13.00 
val. FM PRIENAI U17 – KALNIE-
ČIAI (dėl Mažosios taurės);  14.00 
val. ĄŽUOLAS – JIEZNAS (dėl 3–4  
vietos);  15.00 val. STADIONAS 
– FK RŪDUPIS (dėl 1–2 vietos). Po 
finalų (apie 16.00 val.) – prizinin-
kų apdovanojimai ir pirmenybių 
uždarymas.

Kovo 10 d. 12.40 val. Pakuonio 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 
dangų bažnyčioje – minėjimas  

„... mes kiekvienas turim savo 
Lietuvą“, skirtas Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo dienai. 
Po minėjimo – Šv. Mišios. 

Kovo 10 d. 10.30 val.  Prienų 
sporto arenoje – Prienų r. savival-
dybės ir laikraščio „Gyvenimas“ 
2018–2019 m. krepšinio pirme-
nybių finalai, sportiniai konkur-
sai, prizininkų apdovanojimai ir 
pirmenybių uždarymas. 

Kovo 11 d. Prienuose – Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
dienos šventė. 10.00 val. Malda 
už Tėvynę Prienų Kristaus Apsi-
reiškimo bažnyčioje. 11.00 val. 
Lietuvos bėgimo mėgėjų asocia-
cijos taurės 2018 m. nugalėtojų ir 
prizininkų apdovanojimai Laisvės 
aikštėje. 12.00 val. Iškilminga 
Lietuvos valstybės vėliavos pakė-
limo ceremonija Laisvės aikštėje. 
12.30 val. Šventinis mėgėjų meno 
kolektyvų koncertas. 13.00 val. 
Lietuvos Nepriklausomybės atkū-
rimo dienos bėgimas 13.20 val. 
– 10 km bėgimas (startas – prie 
poilsiavietės „Birštono Nemuno 
vingis“, Turistų g. 18)  13.35 val. 
– 5 km bėgimas (startas – Paupio 
g. 44, Rūdupio k.) 13.45 val. – 2 
km bėgimas (startas – Kęstučio g. 
ir Pramonės g. sankryža, Prienai). 
Finišas – Laisvės aikštėje. 14.20 
val. Tautos vienybės bėgimas 
„Už Prienus“.  Kartu išskleisime 
50 metrų Lietuvos trispalvę (ne-
varžybinis bėgimas aplink Laisvės 
aikštę, gali dalyvauti visi norintys, 
aprangos forma laisva. 14.40 val. 
Bėgimo nugalėtojų apdovano-
jimas Laisvės aikštėje. Šventės 
metu vyks mugė, Alytaus profe-
sinio rengimo centro profesinio 
mokymo programų pristatymas, 

Prienų r. sav. visuomenės svei-
katos biuro sveikatinimo akcija, 
Prienų PK prevencinės veiklos 
reprezentacija ir kt., Prienų PGT 
demonstruos gelbėjimo įrangą, 
vaišinsimės koše, arbata. 

Kovo 12 d. 16 val. Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešojoje bi-
bliotekoje – Poezijos ir muzikos 
valanda „Devyniabrolė“, skirta 
Poeto Justino Marcinkevičiaus 
89-ajam gimtadieniui. Justino 
Marcinkevičiaus baladžių poema 
„Devyni broliai“ ir kompozitorių 
G. Kuprevičiaus, V. Barkausko, 
L. Rohozisky, L. Bendzercry, L. 
Mayuzumi – muzika. Atlieka 
Dalia Jankauskaitė ir Pijus Ga-
nusauskas – aktoriai, Gabrielė 
Ašmontaitė – arfa. Renginys 
nemokamas.

Kovo 12 d. 17.30 val. Jiezno 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– viešas susirinkimas dėl Jiezno 
miesto viešųjų erdvių sutvarky-
mo. Susirinkime bus pristatyti 
projekto „Jiezno miesto viešųjų 
erdvių sutvarkymas“ projektiniai 
pasiūlymai.

Kovo 14 d. Prienų kultūros ir lais-
valaikio centre – fenomenalaus 
populiarumo neprarandantis 
„Laisvės TV“ intelektualios saty-
ros šou „Laikykitės ten su Andriu-
mi Tapinu“. Durys atidaromos 
– 18 val. Filmavimo pradžia – 19 
val. Pasiruoškite 3 valandoms 
puikiai praleisti laiką, nes jūsų 
laukia „Laikykitės ten“ šou ir net 
du pokalbiai su laidos svečiais! 
Bilietai parduodami internetu: 
https://tickets.paysera.com/lt/
event/laikykites-ten-su-andriu-
mi-tapinu-  prienuose-0a53

Kovo 15 d. 18 val. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre – cirko spek-
taklis „Klouno sapnas“. Unikalus 
spektaklis visai šeimai, kuriame 
vaidmenis atlieka profesionalūs 
įvairių cirko žanrų artistai – žon-
glieriai, ekvilibristai, klounai, oro 
gimnastai, akrobatai, ir net links-
mieji šuniukai.  Šis spektaklis 
jautrus ir romantiškas, gražus, 
linksmas ir įstabus, kaip pats CIR-
KAS. Bilietų kaina: vaikams – 6 Eur, 
suaugusiems – 8 Eur.  Vaikams iki 
3 metų įėjimas – nemokamas.

Kovo 16 d. 10 val. – žygis Veiverių 
apylinkėse su šiaurietiško ėjimo 
lazdomis, skirtas Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo dienai.   
11 km ėjimas su šiaurietiškomis 
lazdomis Veiverių apylinkėse.   
Startas – 10 val. Veiverių A. Ku-
čingio menų mokyklos kiemelyje.   
Būtina registracija iki kovo 14 d. 
tel. 8 686 96903.  Dalyvių amžius 
neribojamas, neturintiems šiau-
rietiško ėjimo lazdų, žygio metu 
jas paskolinsime.

Kovo 18 d. 17.30 val. Balbieriškio 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Muzikinis pasimatymas su 
Marijumi Jampolskiu. Išankstinių 
bilietų kaina – 6 Eur. Koncerto die-
ną bilietai brangs. Tel. pasiteirauti 
8 685 31572.

Kovo 19 d. 10 val. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre – Kultūros 
paso programa „Nuo renesanso 
iki šių dienų“. Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centras savo jaunuo-
sius klausytojus kviečia į Vyriau-
sybės kultūros ir meno premijos 
laureato, Kauno styginių kvarteto 
45 minučių trukmės edukacinę-
koncertinę programą – savotišką 
muzikinę kelionę, apimančią 
muzikos raidą nuo renesanso 
iki šių dienų. Programa skirta 
1–4 klasių mokiniams. Jos metu 
pristatoma kiekviena epocha, 
iškiliausi kompozitoriai bei jų 
kūriniai. Kaina – 3 Eur mokiniui, 
lydinčiam asmeniui įėjimas ne-
mokamas. Informacija teikiama 
el. p. administracija@prienaikc.
lt, tel. +370 670 03 604.

Kovo 19 d. 18 val. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre – humoro 
grupės „Ambrozija“ programa 
„Sidabrinės vestuvės“. Bilietų 
kaina – 12 ir 10 Eur (priklausomai 
nuo vietos salėje).

Kovo 21 d. 18 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – kino 
filmas „Ir visi jų vyrai“.  Naujame 
režisieriaus Donato Ulvydo filme 
apie moterų ir vyrų santykius to-
bulai susipina juokas ir susimąstyti 
verčiančios temos. Bilieto kaina 
– 5 Eur.

Kovo 22 d. 13 val. Jiezno kultūros 
ir laisvalaikio centre – 2-asis 
respublikinis mažųjų atlikėjų fes-
tivalis „Siurprizas“. Organizatorius 
Jiezno muzikos mokykla.

pADĖKA
Skuba sustojo, darbai pavargo, į pašalį atidėta ligų našta.  

Tik angelas ramus ant rankų vėlę laiko ir laimina visus 
tylia malda...

Su giliu liūdesiu į paskutinę kelionę išlydėjome mūsų my-
limą Diedutį – tėvelį, senelį, prosenelį, dėdę – BRONIŲ 
JUŠKEVIČIŲ. Už nuolatinę a. a. Tėvelio globą dėkoja-
me Prienų šeimos klinikos „VITA SIMPLEX“ medikėms 
Violetai Raitelaitienei ir Kazytei Levinskienei. Už pagalbą, 
už velioniui parodytą pagarbą ir jautrumą jo artimiesiems 
dėkojame Prienų centrinės ligoninės Greitosios pagalbos 
skyriaus gydytojams, Prienų rajono policijos komisariato 
pareigūnams, Prienų Kristaus Apsireiškimo ir Stakliškių 
Švč. Trejybės bažnyčių kunigams Jonui Baliūnui, Vitalijui 
Volodkovič, Gediminui Mieldažiui, giesmininkams, lai-
dojimo namams „Skausmo užuovėja“, restorano ,,Sodas“ 
darbuotojoms, Jolantos Žilvienės gėlių salonui. Už paguo-
dos žodžius ir buvimą šalia šiomis sunkiomis valandomis 
dėkui giminėms, draugams ir artimiesiems, gerbiamiems 
kaimo ir velionio vaikų kaimynams, bendradarbiams, kla-
sės draugams, bičiuliams ir pažįstamiems.

Tegul ilsisi ramybėje, likdamas mūsų visų širdyse ir pa-
sitiktas artimųjų Amžinybėje.

Dukros Anelė Razmislavičienė, Danutė Putkienė ir  
sūnus Algis Juškevičius su šeimomis 
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

At
sa

ky
m

ai

Šio kryžiažodžio atsakymas – 
PLAKTUKAI.

Savaitė istorijos puslapiuose

1009 m. kovo 9 d.: Kvedlinburgo 
analuose pirmą kartą pami-

nėtas Lietuvos vardas su nurodyta data VII. 
Id martii (�-osios kovo idos) pagal ikigriga-
lišką romėnų kalendorių, kai buvo nužudy-
tas Šv. Brunonas Kverfurtietis. Istoriografi-
joje įvykiai dar datuojami vasario 1� d. bei 
vasario �� d.

10��m. kovo 9 d.: popiežius grigalius 
VII paskelbė, jog visi vedę katali-

kų kunigai bus atskirti nuo bažnyčios.

1���m. kovo 10 d.: jAV išleisti pir-
mieji popieriniai pinigai.

190� m. kovo 10 d.: prancūzijos 
šachtoje įvyko sprogimas, nu-

sinešęs 1099 gyvybes. Tai pati skaudžiausia 
avarija Europos anglių kasybos pramonės 
istorijoje.

19��m. kovo 10 d.: ��� bombone-
šiai B-�9 sugriovė ištisą Tokijo 

rajoną. gaisruose žuvo per 100 tūkstančių 
žmonių.

19��m. kovo 11 d.: Lenkija pateikė 
Lietuvai ultimatumą užmegz-

ti diplomatinius santykius, nutrauktus šiai 
šaliai okupavus Vilnių. Lietuva ultimatu-
mą priėmė.

1990m. kovo 11 d.: Lietuvos Aukš-
čiausioji Taryba priėmė Lietu-

vos respublikos Nepriklausomybės atkū-
rimo aktą.

19�1m. kovo 11 d.: sovietų sąjun-
goje uždrausta įvežti ir parda-

vinėti Bibliją.

19��m. kovo 11 d.: michailas gor-
bačiovas išrinktas ssrs lyderiu 

– ssKp CK generaliniu sekretoriumi.

�011m. kovo 11 d.: stipriausias japo-
nijos istorijoje užfiksuotas �011 

m. sendajaus žemės drebėjimas ir cunamis. 
9 balų stiprumo žemės drebėjimas ir jį se-
kęs cunamis buvo � pagal stiprumą žemė-
je nuo mokslinio fiksavimo pradžios. žemės 
drebėjimą lydėjo 1� pakartotinių smūgių. ja-
ponijos rytų pakrantės miestuose trūkinėjo 
pastatai, užsidegė Ičiharos naftos perdirbi-
mo gamykla, sustojo � atominės elektrinės, 
kilo gaisrai Tokijuje. Kovo 1� d. nepavykus 
sutaisyti po stichinių nelaimių sugedusios 
Fukušimos atominės elektrinės pirmojo 

reaktoriaus aušinimo sistemos, elektrinėje 
įvyko sprogimas.

19�0m. kovo 1� d.: suomija pasi-
rašo su Tarybų sąjunga taikos 

sutartį labai nepalankiomis sąlygomis: per-
duoda Tarybų sąjungai beveik visą suomi-
jos Kareliją.

1��� m. kovo 1� d.: kryžiuočiai pra-
dėjo Kauno pilies griovimą, 

trukusį iki balandžio 1� dienos, pradėda-
mi kovų prieš Lietuvą etapą, trukusį be-
veik �0 metų.

1�01m. kovo 1� d.: prasidėjo žemai-
čių sukilimas prieš kryžiuočius.

1��� m. kovo 1� d.: jogaila karūnuo-
tas Lenkijos karaliumi.

1�9�m. kovo 1� d.: pradėjo veikti 
pirmoji telefonų stotis Vilniuje, 

aptarnavusi 1�0 abonentų.

1990 m. kovo 1� d.: ssrs liaudies 
deputatų suvažiavimas priė-

mė rezoliuciją, kuria Lietuvos respublikos 
nepriklausomybės atkūrimas paskelbtas 
neteisėtu ir negaliojančiu. Už šią rezoliuci-
ją balsavo 1��� deputatai, prieš – 9�, su-
silaikė – 1��.

Lošimas 
Nr. 1356

2019-03-06

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 01, 06, 22, 
23, 28, 32

Vikingo skaičius: 07

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 20588299.50€    0
6 276121.00€ 0
5+1 16600.50€ 0
5 1011.50€ 3
4+1 104.00€ 35
4 9.50€ 243
3+1 5.00€ 727
3 1.50€ 4955
2+1 1.25€ 5492
2 0.75€ 37258

KITO TIRAŽO PROGNOZĖ: 22,7 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Kovo 9 d.
ŠEŠTADIENIS

Lietuvos vardo diena
Saulė teka 06:53
leidžiasi 18:08

Dienos ilgumas 11.15
Jaunatis (3 mėnulio diena)

Dominykas, Domas, Pranciška, 
Žygintas, Visgailė, Pranė
Tinkamas laikas sėti: 

saulėgrąžas.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti, kon-
servuoti ir šaldyti vaisius.

Kovo 10 d.
SEKMADIENIS

40-ties paukščių diena
Saulė teka 06:50

leidžiasi 18:10
Dienos ilgumas 11.20

Jaunatis (4 mėnulio diena)
Silvija, Naubartas, Butgailė, 

Emilis, Geraldas
Tinkamas laikas sėti: 

saulėgrąžas.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Kovo 11 d.
PIRMADIENIS

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo diena
Saulė teka 06:48

leidžiasi 18:12
Dienos ilgumas 11.24

Jaunatis (5 mėnulio diena)
Konstantinas, Gedimtas, Vijo-

lė, Kostas
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, kalendras, pankolius, 
sėjamąsias gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

Kovo 12 d.
ANTRADIENIS

Saulė teka 06:45
leidžiasi 18:14

Dienos ilgumas 11.29
Jaunatis (6 mėnulio diena)

Teofanas Galvirdas Darmantė
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

Kovo 13 d.
TREčIADIENIS

Saulė teka 06:43
leidžiasi 18:16

Dienos ilgumas 11.33
Priešpilnis (7 mėnulio diena)

Paulina, Liutauras, Vaidilė, Kris-
tina, Teodora

Tinkamas laikas sėti: 
šaknines petražoles, morkas, 

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

ves, topinambus.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Kovo 14 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 06:40

leidžiasi 18:18
Dienos ilgumas 11.38

Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Matilda, Darmantas, Karigailė

Tinkamas laikas sėti: 
šaknines petražoles, morkas, 

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

ves, topinambus.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS, cm]

+2 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+3 KAUNO MARIOS 
+2 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+2 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

37KAUNE 
nSv/val. 

38ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8889 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8190 nSv/val. 

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