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Kovo 11-osios 
renginiai 
Birštone

Kovo 10 d. gražų 
aštuoniasdešimties 
metų jubiliejų atšventė 
Vilkininkų kaime 
(Stakliškių sen.) 

gyvenantis Vaclovas 
Gaurys. 

Jį sveikino ne tik didelis bū-
rys pačių artimiausių ir toli-
mesnių giminaičių, kaimynai, 

bet ir Stakliškių seniūnijos 
darbuotojos su seniūne Nijole 
Ivanoviene priešakyje. 

Vaclovas gimė Damanonių 

Tyrimas „Lietuvos korupcijos žemėlapis 
2018“ atskleidė korupcijos tendencijas

Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) iniciatyva 
atlikto tyrimo „Lietuvos 
korupcijos žemėlapis 
2018“ duomenimis, 
Lietuvoje gerėja bendras 
korupcijos situacijos 
vertinimas, mažėja 
visuomenės korupcinė 
patirtis, tačiau matoma 
antikorupcinio potencialo 
silpnėjimo tendencija.

Tyrimo duomenys atsklei-
džia, kad visos tikslinės gru-
pės (Lietuvos gyventojai, 
verslo įmonių vadovai ir vals-
tybės tarnautojai) teigiamai 
vertino korupcijos masto po-
kyčių tendencijas – 2018 m. 
39 proc. valstybės tarnautojų 
(3 proc. daugiau nei 2016 m.), 
31 proc. verslo atstovų (13 
proc. daugiau nei 2016 m.) ir 

22 proc. gyventojų (12 proc. 
daugiau nei 2016 m.) manė, 
kad korupcijos mastai per me-
tus sumažėjo.

Korupcijos masto mažėji-
mo prognozės šalyje taip pat 
vertinamos teigiamai. 2018 
m. beveik kas trečias gyven-
tojas (27 proc.) nurodė, kad 
korupcijos mastas per arti-

„Gimiau aš kovo 
mėnesį...“
Kiek akys užmato 
– kalvelėmis ramiai 
banguojančios lygumos. 
Kur ne kur gali pamatyti 
lyg apsidairyti iš už 
kalniuko išlindusius 
sodybų stogus. 

Nemuno vingius pakartoti 
besistengiantis kelias pake-
leivį atveda į Marcinkevičių 
sodybą.  Jaukus namelis, visai 
čia pat sena obelis, šiek tiek į 
ją palinkęs maumedis. Neto-
liese pasilypėję į kalvelę rymo 
du seni uosiai. Šiandien tik jie 
mena, kur būta namo, kuria-
me 1930 m. kovo 10 d. gimė 
Poetas Justinas Marcinkevi-
čius – pirmas Motiejaus ir Ie-
vos Marcinkevičių sūnus, po 
daugelio metų savo atėjimo į 
šį pasaulį aplinkybes papasa-
kojęs linksmai, eilėmis: 

„Gimiau aš kovo mėnesį, 
lova vienu galu į šiltą kros-
nį rėmėsi. 

Sako, jau buvo vėlu. 
Tėvas maldaknygę vartė. 

Šiaip, sako, buvo ramus. 
Parinko man gerą vardą – 

vis dėlto pirmas sūnus. 
Geras vardas. Geresnio 

nenoriu. 
Bet tą dieną, po šimts vel-

nių, 
Pagal bažnytinį kalendorių 

buvo 40-imt kankinių! 
Nuo šito ir prasidėjo...“.
 Ir nors pats Poetas, sulau-

kęs 80 metų,  viename inter-
viu sakė: „Šį eilėraštį parašiau 
labai seniai. Tai nerimtas ei-
lėraštis. Eilėraštis-anekdo-
tas. Prašau jį vertinti kaip dar 
jauno žmogaus mėginimą 
pažiūrėti į savo biografiją – 
nuolaidesnėmis akimis“, šis 
autoironijos pripildytas teks-
tas nukelia į XX amžiaus pir-
mos pusės Lietuvos kaimą, 
kur viskas „ir prasidėjo“. 

Nuo tos 1930-ųjų kovo 10-
osios, padovanojusios lietu-
vių tautai savąjį Prometėją, 
amžiams prie Lietuvos, kaip 
prie uolos, prisirišusį gyveni-
mo ir kūrybos pančiais, pra-
bėgo 89-eri. Titanų gyveni-
me – akimirka, tautos kelyje 
– epocha, kurios neatskiriama 
dalis buvo Justinas Marcinke-
vičius. Per tuos 89-erius me-
tus užaugo, subrendo, savaip 
tautos istoriją kūrė kelios kar-
tos: išgyvenusieji prieškarį, 
karą, pokarį, trėmimus, par-
tizanų tragedijas, kolektyvi-
zaciją ir nacionalizaciją, „iš-
sivysčiusį“ socializmą. Dva-
sinio išsilaisvinimo ir nepri-
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Iš senolės pavogė 4,2 tūkst. eurų
Paskambinę ir prisistatę banko darbuotojais, iš 1933 metais 
gimusios senolės apgaule sukčiai išviliojo elektroninės 
bankininkystės duomenis. Nuo moters sąskaitos jie nuėmė 4 
tūkst. 200 eurų. 

Sukčius pagrobė 4 tūkst. eurų
1926 metais gimusiai moteriai paskambinęs asmuo prisistatė 
policijos pareigūnu ir pasakė, kad pensija buvo išmokėta 
padirbtais pinigais, kuriuos reikia patikrinti. Atėjęs vyriškis paėmė 
ant stalo padėtus 4 tūkst. eurų ir, pagriovė šeimininkę ant grindų.

Jūsų laukia atsinaujinusi BTA 
draudimo atstovybė
Naujas ir modernus 
draudimo bendrovės 
BTA Prienų klientų 
aptarnavimo centras 
atvėrė duris pačiame 
miesto centre, Vytauto 
g. 18. Klientus pasitinka 
šiuolaikiškas interjeras, 
gražios spalvos ir subtilūs 
baldai. Draudimo 
atstovybės sienas puošia 
žinomo dailininko Jurgio 
Girškevičiaus išskirtinai 
BTA bendrovei sukurtas 
foto tapetas, kuriame 
rasite įvairiems Lietuvos 
regionams būdingus 
vaizdus. 

Sparčiausią augimą rinkoje 
demonstruojanti BTA pernai 

užbaigė prekės ženklo keitimo 
projektą ir ėmėsi daug ambi-
cingesniojo – atnaujinti visas 
savo atstovybes.

 „Labai džiaugiamės galėda-
mi susitikti su klientais nauja-
me biure, į kurį persikėlėme 
iš senų patalpų. Baldai dabar 
patogesni ir klientams, ir dar-
buotojams. Esame socialiai 
atsakinga, į aplinkos apsau-
gą orientuota bendrovė, todėl 
reklamai nuo šiol naudosime 
vis mažiau popieriaus, rody-
dami ją atstovybėse įrengtuo-
se ekranuose. Dabar atrodome 
solidžiai ir moderniai – kaip 
ir turėtų atrodyti šiuolaikiška 
bendrovė“, – sako BTA Prienų 

klientų aptarnavimo centro 
vadovė Jūratė Ambrasienė. 

 Draudimo bendrovė BTA 
priklauso Vidurio ir Rytų Eu-
ropos draudimo rinkos lyde-
rei „Vienna Insurance Group 
AG“ (VIG) ir yra didžiausia 
jos bendrovė Baltijos regio-
ne. Beveik 200 metų veikian-
ti, per 50 įmonių 25-iose ša-
lyse valdanti VIG pirmauja 
Baltijos šalyse, kur grupės 
įmonės 2018 m. užima ke-
tvirtadalį ne gyvybės draudi-
mo rinkos. 2018 metais BTA 
augo labiausiai, lyginant su 
kitomis didžiausiomis drau-
dimo bendrovėmis Lietuvo-
je. Per praėjusius metus įmo-
nė užregistravo net 68.000 
žalų ir išmokėjo 47 milijonus 
eurų, vidutiniškai tai yra net 
182.000 eurų per dieną. 

kaime (Varėnos raj.), augo 
kartu su broliu ir keturiomis 
seserimis. Tėvo neteko gana 
anksti, tačiau jo netektį kom-
pensavo mama. Ji viena užau-
gino šešis vaikus, jiems per-
davė labai daug gyvenimiš-
kos patirties bei išminties ir 
į Anapilį iškeliavo prieš porą 
metų, sulaukusi 103 metų. 

Vaclovas su žmona Danute 
kartu jau 55-erius metus, už-
augino dukras Laimą ir Re-
giną bei sūnų Audrių, džiau-
giasi penkių anūkų meile. 
Gyvena kartu su dukros Lai-
mos šeima. 

Jubiliatas ilgus metus dirbo 
kolūkyje mechanizatoriumi, o 
iki šiol, kiek leidžia sveikata, 
padedami sūnaus Audriaus, 
žento Vido ir savaitgaliais iš 
sostinės sugrįžtančių anūkų, 
abu su žmona ūkininkauja.

Visi sveikintojai linkėjo 
jubiliatui dar ilgai būti svei-
kam, nuoširdžiam, toliau 
draugiškai su visais bendrau-
ti, visiems padėti ir pažadė-
jo padainuoti, kai ir šimtas 
bus! NG

Padainuos, 
kai ir šimtas 
bus!

Prienų lopšelis-darželis 
„Saulutė“ kartu su 300 
Lietuvos ikimokyklinių 
įstaigų dalyvauja Lietuvos 
ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų projekte „Lietuvos 
mažųjų žaidynės 2019“. 
Projekto organizatoriai 
– Lietuvos tautinis 
olimpinis komitetas 
(LTOK) ir Respublikinė 
ikimokyklinio ugdymo 
kūno kultūros pedagogų 
asociacija (RIUKKPA).

 Vasario 27 d. Prienų lopše-
lyje-darželyje „Saulutė“ vyko 
,,Mažųjų olimpinių žaidynių“ 
I etapas. Projekto koordina-
torės ir organizatorės – au-
klėtojos Laura Revinskienė 
ir Inesa Tamošiūnienė. Ren-
giniui atsakingai ruošėsi ir 
jame dalyvavo visa darželio 
bendruomenė.  Rungtyniau-
dami vaikai nepamiršo laiky-
tis olimpinių žaidynių princi-
pų: rungtyniavo garbingai, 
atsakingai ir draugiškai. Pa-
sibaigus rungtynėms pralai-

Prienų lopšelyje-darželyje 
,,Saulutė“ – „Mažųjų 
olimpinės žaidynės“

mėjusiųjų nebuvo. Visi vaikai 
buvo apdovanoti „Lietuvos 
mažųjų olimpinių žaidynių“ 
diplomais, pasirašytais LTOK 
prezidentės Dainos Gudzi-
nevičiūtės. Diplomus įteikė 
darželio direktorė Rita Draz-
dauskienė. 

    Vikriausi vaikai: trys ber-
niukai ir trys mergaitės kartu 
su auklėtojomis Laura Re-
vinskiene ir Inesa Tamošiū-
niene atstovaus Prienų lopše-
liui-darželiui „Saulutė“ „Lie-
tuvos mažųjų žaidynių 2019“ 
II etape, kuris vyks š. m. kovo 
19 d. Marijampolėje. 

Nuoširdžiai dėkojame Prie-
nų rajono savivaldybės admi-
nistracijai už mums suteiktą 
transportą, už galimybę plėsti 
vaikų akiratį, diegti vaikams 
meilę sportui, taip pat gar-
sinti Prienų lopšelį-darželį 
„Saulutė“ respublikiniuose 
renginiuose.

Prienų lopšelio-darželio 
,,Saulutė“ auklėtoja Laura 

Revinskienė 
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Prancūzijos link juda išsiliejusios naftos dėmė
Atlanto vandenyne nuskendus italų krovininiam laivui su 45 
konteineriais „pavojingų medžiagų“, ketvirtadienį Prancūzijos 
krantų link juda išsiliejusios naftos dėmė, pranešė pareigūnai.

Atmetė galimybę išstoti iš ES be susitarimo
Didžiosios Britanijos įstatymų leidėjai trečiadienį atmetė „Brexit“ 
be susitarimo galimybę ir privertė ministrę pirmininkę paskelbti, 
kad ji artimiausiomis dienomis trečiąkart pasiūlys parlamentui 
savo planą dėl išstojimo iš Europos Sąjungos sąlygų.

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar jau ruošiatės 
pavasario sėjai?

Marina

Keletą pastarųjų metų 
nieko darže nebesodinu, 
todėl ir ruoštis nereikia. 
Dabar auga tik vaismedžiai 
ir vaiskrūmiai, o daržovių 
nusiperku turguje. Seniau 
turėjome ir didelį daržą, ir 
šiltnamį. Tada ir daugumą 
daigų pati užsiaugindavau. 
Pagrindinė priežastis, kodėl 
nustojome auginti daržoves 
– kurkliai. Gaila savo 
darbo, kai derliaus negauni. 
Bandėme kovoti, bet ką 
vienas padarysi, jei kaimynai 
jų nenaikina. 

Nastė Tamošiūnienė 

Mano šiltnamyje jau 
sudygę salotos, ridikėliai, 
svogūnai, našlaitės. Šiltnamis 
nešildomas, polietileninis, 
niekas nenušalo, nes pasėjusi 
agroplėvele uždengiau. Jau 
ir pomidorai ant palangės 
sudygę. Kol jie užaugs ir 
reikės į šiltnamį sodinti, ten 
augančios daržovės jau bus 
suvalgytos. Prieš sodinant 
pomidorus aš po šaknimis 
po žalią žuvį užkasu 
– pomidorai gauna daug 
fosforo ir kitokių mineralinių 
medžiagų. Tręšiu paraugintu 
ir atskiestu vištų mėšlu, 
raugintomis dilgėlėmis. 
Prieš sodindama svogūnus, 
jau nupjovus galą, iš kur 
išaugs laiškai, juos parą ar 
dvi pamirkau pelenų šarme. 
Jei pradeda geltonuoti jau 
paaugusių svogūnų laiškų 
galai, juos taip pat galima 
palaistyti pelenų šarmu, tik 
jau silpnesnės koncentracijos 
nei mirkymui.   

Janina Rukienė

Jau nebeturiu sveikatos 
darže kapstytis, o ir daržo 
nebeliko, kai pas vaikus ap-
sigyvenau. Seniau, kai so-
dindavau gėles ir daržoves, 
viską darydavau pagal Mė-
nulio kalendorių, naudoda-
vausi patarimais laikraščiuo-
se ir žurnaluose. Juk aš pati 
jaučiu, kurios Mėnulio fazės 
metu mano sveikata geresnė, 
kurios – prastesnė, tas pat ga-
lioja ir augalams. Seniau dalį 
sodinukų pati užsiauginda-
vau, kitus – nusipirkdavau. 
Norint, kad augalai gerai 
augtų ir derėtų, gražiai žy-
dėtų, reikia juos mylėti – ne 
tik nuravėti, žemę papurenti, 
bet ir paglostyti.

Vaclovas Karužas 

Taip, jau ruošiamės 
sėjai. Kol kas sėsime tik 
tuos augalus, kurių daigus 
auginsime ant palangės, o 
vėliau perkelsime į šiltnamį 
ir daržo lysves. Nors ir 
turime patirties, bet prieš 
sėjant ar sodinant visuomet 
dar ir patarimų pasiskaitom 
– niekada nebus per daug. 
Visiems noriu patarti – 
nenaudokite jokių cheminių 
trąšų, nes pati geriausia 
trąša – raugintos dilgėlės. Į 
rauginamas dilgėles galima 
dėti ir česnakų, svogūnų 
lukštų bei visokių kitokių 
žolių.  

miausius trejus metus suma-
žės – tai 9 proc. daugiau res-
pondentų nei 2016 m. 2018 
m. taip manė 39 proc. verslo 
atstovų ir 62 proc. valstybės 
tarnautojų.

Atvirame klausime apie 
labiausiai korumpuotas ins-
titucijas gyventojai dažniau-
siai minėjo sveikatos apsau-
gos institucijas (50 proc.), 
Seimą (32 proc.) ir teismus 
(27 proc.).

Analizuojant sprendimų 
priėmimo skaidrumą ir lobis-
tinę veiklą, atkreiptinas dėme-
sys, kad didžioji dalis įmonių 
vadovų ir valstybės tarnauto-
jų teigia, kad jiems yra tekę 
girdėti apie atvejus, kuomet 
politikai ar valstybės tarnau-
tojai priimdami sprendimus 
siekė naudos išskirtinai kon-
krečioms interesų grupėms, 
užuot paisę viešojo intereso. 
Rizikingiausios sritys, ku-
riose labiausiai siekiama da-
ryti įtaką sprendimų priėmi-
mui, įmonių vadovų vertini-
mu, yra farmacija, statyba ir 
energetika.

Tyrimo rezultatai rodo, kad 

Tyrimas „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2018“ 
atskleidė korupcijos tendencijas

ir toliau mažėja gyventojų 
korupcinė patirtis – 12 proc. 
Lietuvos gyventojų atsakė, 
kad 2018 m. bent kartą davė 
kyšį. Tai yra dvigubai mažiau 
nei prieš 4 metus. Valstybės 
tarnautojų atveju – kyšį da-
vė 4 proc., o per 5 metus kas 
dešimtas tarnautojas sulaukė 
bent vieno siūlymo neteisėtai 
atsilyginti.

Verslo atveju, atkreiptinas 
dėmesys, kad 23 proc. įmo-
nių vadovų teigė, kad korup-
cija Lietuvoje daro neigiamą 
įtaką jų verslo pajamoms. Be-
veik kas ketvirtas verslo atsto-
vas korupciją suvokia, kaip 
kliūtį savo verslo vystymuisi. 
Tyrimo duomenimis – 2018 
m. 8 proc. verslo atstovų da-
vė kyšį.

Vertinant Lietu-
vos antikorupci-
nį potencialą, iki 
2016 m. buvo ste-
bimas jo stiprėji-
mas, o 2018 m. 
matomos neviena-
reikšmės potenci-
alo kitimo tenden-
cijos. Pavyzdžiui, 
apie korupciją yra 

pasirengę pranešti 17 proc. 
gyventojų (6 proc. mažiau 
nei 2016 m.), 32 proc. įmonių 
vadovų (3 proc. mažiau nei 
2016 m.) ir 54 proc. valstybės 
tarnautojų (12 proc. daugiau 
nei 2016 m.)

Asmenys nėra linkę daly-
vauti antikorupcinėje veiklo-
je. 8 proc. gyventojų nurodė, 
kad norėtų dalyvauti antiko-
rupcinėje veikloje (4 proc. 
mažiau nei 2016 m.), įmonių 
vadovų – 13 proc. (5 proc. 
mažiau nei 2016 m.), o vals-
tybės tarnautojų – 33 proc. (2 
proc. daugiau nei 2016 m.).

„Tyrimo duomenys atsklei-
džia, kad nors ir mažėja vi-
suomenės tiesioginė korup-
cinė patirtis, tačiau asmenys 

turėtų labiau įsitraukti į an-
tikorupcinę veiklą. Didesnį 
korupcijos masto mažėjimą 
galėsime matyti tik tada, kai 
visuomenės nepakantumas 
korupcijai išaugs ir kiekvie-
nas Lietuvos gyventojas jaus 
atsakomybę netoleruoti ko-
rupcijos, gyventi korupcijai 
atsparioje aplinkoje“, – sa-
ko STT direktorius Žydrūnas 
Bartkus.

Tyrimą „Lietuvos korup-
cijos žemėlapis 2018“ STT 
iniciatyva atliko visuome-
nės nuomonės ir rinkos tyri-
mų centras „Vilmorus“ 2018 
m. gruodžio–2019 m. sausio 
mėnesiais. Tyrimo metu bu-
vo apklausti 1004 Lietuvos 
gyventojai, 501 verslo įmo-
nių vadovai, 507 valstybės 
tarnautojai.  STT

klausomybės atkūrimo kelią 
praėjusieji. Gimę, užaugę ir 
išsimokslinę jau laisvoje Lie-
tuvoje ar kažkur kitur laisva-
jame pasaulyje. Skirtingos 
kartos, skirtingas ne tik da-
bar vykstančių procesų, bet 
ir istorinio bei kultūrinio kon-
teksto vertinimas. Tačiau kad 
galėtum vertinti, turi pažinti. 
O jeigu negali pažinti remda-
masis savo patirtimi, nes jos 
tiesiog dar nėra, „Reikia atsi-
gręžti atgal, kad pamatytum, 
kiek nuėjai ir ar iš viso eini“ 
(Justinas Marcinkevičius).

Toks „atsigręžimas“ įvy-
ko šiemet minint poeto 89-
ąjį gimtadienį Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešojoje bi-
bliotekoje. Ir šįkart – atsigrę-
žimas į sudėtingo laikmečio – 
8-ojo XX amžiaus dešimtme-
čio kūrybą, 1973 m. skaitytoją 
pasiekusioje poezijos knygoje 

„Gimiau aš kovo mėnesį...“
atKelta IŠ 1 p. „Šešios poemos“ tarp poemų 

„Heroica arba Prometėjo pa-
smerkimas“ ir „Homo sum“ 
„pasislėpusią“ poemą „Devy-
ni broliai“, rašytą 1969–1972 
m. Kodėl pasislėpusią? Kad 
atsakytumėme į šį klausimą, 
reiktų šiokio tokio istorinio 
ekskurso: visai prieš knygai 
pasiekiant skaitytoją – 1972-
aisiais gegužės 15 d. protes-
tuodamas prieš sovietų val-
džią Lietuvoje, Kaune suside-
gino Romas Kalanta – jaunas, 
apsiskaitęs, rašęs eilėraščius, 
grojęs gitara, domėjęsis tuo-
met madingu maištininkų 
hipių judėjimu vaikinas. Jo 
užrašų knygelėje liko įrašas: 
„Dėl mano mirties kalta tik 
santvarka“. Drastiškas jau-
nuolio poelgis žadino anti-
sovietines nuotaikas, valdžia 
varžė bet kokią žodžio laisvę, 
tautinės savimonės apraiškas. 
Ir tokiu metu – poema „De-

vyni broliai“!? Kaip ją skai-
tė sovietiniai funkcionieriai, 
cenzoriai? O kaip tada ją su-
prato jaunimas, mokiniai, in-
teligentai? Ką jie galvojo, kai 
skaitė „Marškinių baladę“: „ 
/ .../ Miega mano vaikelis / 
kažkurioj pašilėj. / ... / O kai 
rytas atėjo / tai, išblukę seniai, 
/ plevėsavo ant vėjo / kruvini 
marškiniai.“. Arba „Paskuti-
nį atsidusimą“: „ / ... / Dabar 
į mus kiti pasauliai skrenda. 
/ Sakau, budėkim, nes ugnis 
jau gęsta. / Išėjo medžių sie-
los, ėmė švisti. / Ak, nežudy-
kime daugiau viens kito. / ... / 
Tie žmonės dar galėtų būt lai-
mingi.“. Nesužinosime. Gali-
me tik nujausti. 

O ką mums šiandien reiš-
kia poemoje „Devyni bro-
liai“ užkoduoti ženklai? Ką 
juose atpažįstame? Iš nau-
jo perskaityti gerai žinomas 
baladžių poemos „Devyni 
broliai“ prasmes kovo 12-ąją 
Prienų Justino Marcinkevi-

čiaus viešojoje bibliotekoje 
susirinkusiems poeto gerbė-
jams padėjo aktorių Dalios 
Jankauskaitės ir Pijaus Ga-
nusausko bei arfininkės Ga-
brielės Ašmontaitės atlikta 
poetinė-muzikinė programa 
„Devyniabrolė“. Iš nutolusio 
laiko į šiandieną atskrieję liū-
desio pritvinkę posmai gulė į 
širdis, kėlė prisiminimus, kū-
rė vaizdinius ir asociacijas. 
Kiekvienam vis kitas, bet 
visiems vienodai skaudžias: 
kaip laikmetis, sustingęs ba-
ladžių posmuose, kaip istori-
ja, telpanti į „Devynių brolių“ 
baladžių poemos „Epilogo“ 
klausimą, likusį be atsako: 
„ /... / kodėl, kodėl, kodėl...“ 
Klausimas ne tik apie poemą, 
ne tik apie Lietuvos istoriją. 
Jis ir apie Poetą, kurio 89-
asis gimtadienis paminėtas Jo 
vardo bibliotekoje Prienuose, 
ir apie Jo kūrybą. Ar tikrai iki 
galo suprastą?

Just. Marcinkevičiaus vie-
šosios bibliotekos inf. 
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-03-07 apie 15.10 val. Prienuo-
se, Pušyno g., būnant ligoninėje, 
vyras (g. 1957 m.) savo rankinėje 
pasigedo piniginės su joje bu-
vusiais pinigais ir dokumentais. 
Nuostolis – 155 eurai.

2019-03-08 apie 17.00 val. savo 
namuose Prienų r., kambaryje, 
lovoje, rastas gulintis ant šono S. 
V. (g. 1963 m.) lavonas. Apžiūrint 
lavoną, nugaroje pastebėta maža 
žaizdelė ir nubrozdinimas, smurto 
požymių nepastebėta.

2019-03-08 apie 17.15 val. gautas 
pranešimas, kad Birštone, Algirdo 
g. ant kelio nukritusi didelė medžio 
šaka užtvėrė pravažiavimą. Medis 
supjaustytas dalimis ir patrauktas 
nuo važiuojamosios kelio dalies. 
Kelio danga nušluota.

2019-03-08 apie 19.41 val. gautas 
pranešimas, kad Birštone, Pušyno 
g. ant automobilio „Mercedes-
Benz“ užvirtęs medis. Medis su-
pjaustytas ir patrauktas, nušluota 
važiuojamoji kelio dalis.

2019-03-09 Alytaus apskrities VPK 
Prienų r. PK gautas N. T. (g. 1979 
m. , gyv. Prienuose) pareiškimas, 
kad 2019-03-09 apie 11.30 val. 
Prienų miesto turguje (Revuonos 
g. 68) prie pareiškėjos priėjo iš 
matymo pažįstama moteris I. V., 
kuri griebė jai už plaukų, tampė ir 
rovė, tokiais veiksmais sukeldama 
fizinį skausmą.

2019-03-09 Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK gautas O. R. (g. 1929 
m., gyv. Prienų r.), pareiškimas, 
kad 2018-12-15 laikraštyje „Gyve-
nimas“ rado skelbimą, kad asmuo 
gamina duris. Atvykęs į namus 
asmuo atliko durų matavimus, su-
tarė, kada bus pagamintos dvejos 
durys, pareiškėja sumokėjo 550 
eurų avansą. Iki šiol negalėdama 
susisiekti su tuo asmeniu, pareiš-
kėja suprato, kad yra apgauta. 
Pareiškėjai O. R. padaryta 550 eurų 
turtinė žala.

2019-03-09 gautas pranešimas, 
kad Prienuose, Statybininkų g. 
skydinėje svyla laidai. Daugiabučio 
laiptinėje buvo jaučiamas svilėsių 
kvapas, tačiau nebuvo jokių de-
gimo požymių. Įvykio vietoje iš 
vakaro dirbo elektrikai.

Nuo kovo 1 d. priimamos 
paraiškos pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–
2020 m. programos 
(KPP) priemonės „Ūkio 
ir verslo plėtra“ veiklos 
sritį „Parama smulkiems 
ūkiams“. Gera žinia 
ūkininkams: veiklos 
sričiai skirta daugiau 
lėšų, o paramą gauti 
tapo lengviau, mat 
buvo supaprastintos 
įgyvendinimo taisyklės. 
Paraiškos priimamos iki 
gegužės 31 d. 

Valdos ekonominis 
dydis – griežtai 

apibrėžtas
Žemės ūkio ministerijos 

2-ojo Europos Sąjungos pa-
ramos skyriaus vyriausioji 
specialistė Dalia Rutkaus-
kaitė sako, kad minėtoji vei-
klos sritis ypač populiari, ir 
priduria, jog šiuo paraiškų 
priėmimo etapu smulkie-
siems ūkininkams skirta 10 
mln. Eur. 

Į paramą pretenduoti gali 
ne jaunesni kaip 18 metų am-
žiaus fiziniai asmenys, užsii-
mantys žemės ūkio veikla ir 
iki paramos paraiškos patei-
kimo dienos įregistravę savo 
vardu valdą bei ūkininko ūkį 
teisės aktų nustatyta tvarka. 
Paramos paraiškos, kurias 
pareiškėjas teikia kartu su 

Smulkiesiems ūkininkams įsitvirtinti padeda parama

partneriais, nepriimamos. 
Svarbus kriterijus – pa-

reiškėjo žemės ūkio valdos 
ekonominis dydis, išreikštas 
produkcijos standartine ver-
te, paraiškos pateikimo die-
ną turi būti ne mažesnis kaip 
4 000 Eur ir ne didesnis kaip 
7 999 Eur. 

Supaprastintos 
įgyvendinimo taisyklės

Didžiausias paramos dydis 
išlieka toks pat kaip ir praė-
jusiais metais – 15 000 Eur. 
Parama mokama dviem da-
linėmis išmokomis. Pirmoji 
išmokos dalis sudaro 80 proc. 
visos gautos paramos ir yra 
išmokama po sprendimo ją 
skirti. Likę 20 proc. mokami 
kitais metais po verslo plano 
tinkamo įgyvendinimo. Jei-
gu verslo planas įgyvendintas 
netinkamai, išmoka nemoka-

ma, o išmokėta dalis turi būti 
grąžinta.

D. Rutkauskaitė pabrėžia, 
kad šiais metais buvo supa-
prastintos veiklos srities įgy-
vendinimo taisyklės – atsi-
sakyta tinkamų ir netinkamų 
išlaidų. Specialistė teigia, kad 
naujoji tvarka smulkiesiems 
ūkininkams atvers daugiau 
galimybių. „Svarbiausia, kad 
verslo plane suplanuotos iš-
laidos būtų būtinos verslo 
planui įgyvendinti ir numaty-
tai veiklai vykdyti, tiesiogiai 
susijusiai su remiama veikla, 
ir būtų ne mažesnės negu pra-
šoma paramos suma“, – sako 
D. Rutkauskaitė.

Pagal priemonės veiklos 
sritį remiama žemės ūkio pro-
duktų gamyba, žemės ūkio 
produktų (pagamintų (išau-
gintų) valdoje) perdirbimas ir 
tiekimas rinkai.

Kaip skiriami balai?
Privalomas mažiausias pro-

jektų atrankos balų skaičius 
– 35. 

Jeigu pareiškėjas kuria spe-
cializuotą gyvulininkystės, 
daržininkystės, uogininkystės, 
sodininkystės arba mišrųjį ūkį, 
kurio viena iš veiklų yra gyvu-
lininkystė ir kurio pajamos iš 
gyvulininkystės veiklos, įgy-
vendinus verslo planą, sudaro 
ne mažiau kaip 50 proc. visų 
veiklos pajamų, pareiškėjui 
skiriama 15 balų. Tiek pat ba-
lų skiriama tiems pareiškėjams, 
kurių amžius iki paraiškos pa-
teikimo dienos yra iki 40 metų 
(imtinai). 

Jeigu pareiškėjas įsipareigo-
UžsK. Nr. 018

ja padidinti produkcijos stan-
dartine verte išreikštą žemės 
ūkio valdos ekonominį dydį 
nuo 51 proc. ir daugiau, ski-
riami 25 balai. Jeigu nuo 21 
iki 50 proc. imtinai, skiriama 
15 balų. 

Balų taip pat gaunama už 
kooperacinę veiklą. Jeigu 
pareiškėjas daugiau nei dve-
jus metus yra pripažinto že-
mės ūkio kooperatyvo narys, 
jam skiriama 15 balų. Jeigu 
nuo vienerių iki dvejų metų, 
– 10 balų. 

Jeigu pareiškėjo žemės 
ūkio valdos ekonominis dy-
dis, išreikštas produkcijos 
standartine verte, yra nuo 4 
000 iki 4 999 Eur, skiriama 
20 balų. Jeigu nuo 5 000 iki 
5 999 Eur – skiriama 15 balų, 
nuo 6 000 iki 6 999 Eur – 10 
balų, nuo 7 000 iki 7 999 Eur 
– 5 balai.

Jeigu verslo planas įgy-
vendinamas vietovėse, ku-
riose esama gamtinių ar kitų 
specifinių kliūčių, skiriama 
10 balų. 

Parama finansuojama iš 
Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai ir Lietuvos Res-
publikos valstybės biudžeto.

Ministras sumuštas pakeliui į darbą 
Vienas Naujosios Zelandijos ministras pranešė buvęs sumuštas, 
kai ryte ėjo į darbą. Klimato pokyčių ministras Džeimsas Šo 
buvo užpultas einant pro Velingtono botanikos sodą, jį užkalbino 
kažkoks vyras, vėliau jį sugriebęs ir kelis kartus smogęs kumščiu.

Dėl toksiškų teršalų Malaizija uždaro 111 mokyklų
Malaizijos vyriausybė trečiadienį nurodė uždaryti 111 mokyklų 
pietinėje Džohoro valstijoje, daugybei moksleivių ir mokytojų 
sunegalavus dėl toksiškų atliekų, neteisėtai nuleistų į vietos upę. 
Daugiau kaip 500 žmonių prireikė medikų pagalbos

Gera žinia ūkininkams: veiklos sričiai skirta daugiau lėšų, o paramą gauti tapo lengviau, 
mat buvo supaprastintos įgyvendinimo taisyklės.   (Ričardo Pasiliausko nuotr.)

• Kovo mėnesį rekomen-
duojama sėti į dėžutes vien-
metes gėles, vijoklines gėles, 
dekoratyvinius kopūstus, po-
midorus (ankstyvus – mėne-
sio pradžioje, vėlesnius– po 2 
savaičių), ankstyvuosius bei 
žiedinius kopūstus, svogūnus, 
salotas, paprikas, baklažanus, 
salierus, porus, petražoles.

• Inspektuose sėkite laiški-
nius svogūnus, salotas, špina-
tus, ridikėlius. 

• Kad hiacintai prasiskleis-
tų anksčiau, juos  pridenkite 
plėvele. 

• Pomidorai nesirgs, jei 30 
minučių sėklas palaikysite 
1 proc. kalio permanganato 
tirpale. 

• Svogūnines gėles palaisty-

Darbai darže kovo mėnesį 
kite amonio sulfatu (šaukštas 
– kibirui vandens). 

• Jurginus užpilkite žemė-
mis, tegul dygsta. 

• Išpjaustykite senus agras-
tų stiebus. Kol neišsprogę 
pumpurai, kad būtų gražios 
uogos, apliekite stiebus ver-
dančiu vandeniu ir pabarsty-
kite medžio pelenais. 

• Peržiemojusius pipyčių 

(kanų) šakniagumbius kovo 
pabaigoje sodinkite į vazonus 
ir laikykite  šiltoje vietoje.

• Mėnesio pabaigoje išpi-

kuokite paprikas, dumplai-
nius. Daigelius sodinkite kuo 
giliau, palikdami tik viršūnė-
les – išaugs stiprios šaknys.

• Nuo kovo pradžios į love-
lius balkonuose ir ant palan-
gių sodinkite našlaites. 

• Mėnesio pabaigoje genė-
kite per žiemą labai ištįsusius 
augalus.

• Ilgėjant dienai, prasideda 
kaktusų vegetacija, todėl pra-
dėkite juos po truputį lieti. 

• Jau galima persodinti dau-
gumą kambarinių augalų. Ki-
toms – pakeisti nors viršutinį 
žemių sluoksnį. 

• Genėkite gyvatvores. 
• Lapais dauginkite karališ-

kąsias begonijas. 
• Lauke ridikėlius galima 

sėti nuo kovo pradžios, kai tik 
atšyla oras ir išdžiūsta dirva. 

• Jei dirva pradžiūvusi ir 
oras atšilęs, galite sodinti me-
džius, krūmus. 

• Kovo mėnesį sodinami 
šoninėmis šaknelėmis padau-
ginti krienai. 

• Išgrėbstykite visus senus 
sudžiūvusius braškių lapus. 

Dirvą tarp braškių eilių su-
purenkite. Supurenę braškių 
tarpueilius, patręškite mine-
ralinių trąšų mišiniu. 

• Serbentų, agrastų krūmus 
patręškite chloro neturinčio-
mis trąšomis. Geriausiai tinka 
kalio ir fosforo trąšos. 

• Mėnesio viduryje pradė-
kite daiginti bulves. Patalpos 
temperatūra turi būti 12–13° 
C. Bulvės sudygsta per 35–
40 dienų.

• Dar prieš pradedant brink-
ti pumpurams reikėtų nu-
purkšti vaismedžius, vaiskrū-
mius nuo ligų. 

• Kovo pabaigoje pradėki-
te sodinti, dauginti, persodinti 
daugiametes gėles, kurios žy-
di vasarą ir vėliau. 

• Prisipjaukite vytelių žir-
niams, vijoklinėms pupe-
lėms.
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Uždraudė skraidyti visiems „Boeing 737 MAX“ 
JAV prezidentas rečiadienį paskelbė, kad visi laineriai „Boeing 
737 MAX“ turi būti nutupdyti, tvyrant dideliam tarptautiniam ir 
politiniam spaudimui uždrausti naudoti šiuos lėktuvus po jau 
antros pražūtingos katastrofos per mažiau kaip penkis mėnesius.

Pasirašė įsaką dėl egzekucijų moratoriumo
Kalifornijos gubernatorius pasirašė įsaką įšaldyti egzekucijas 
daugiausiai gyventojų turinčioje JAV valstijoje iki jo kadencijos 
pabaigos, nors Kalifornijos rinkėjai 2016 metais nedidele balsų 
persvara pritarė iniciatyvai paspartinti egzekucijas.

Racetime (dubbed) (2018)
Žanras: Komedija, anima-

cija, nuotykių
Sukurta: Kanada
Kino teatruose nuo: 

22.02.2019
Trukmė: 1h 29 min
Cenzas: Įvairaus amžiaus 

žiūrovams
Kada gi daugiau, jei ne žie-

mą nuo šalčio braška tvoros, 
sninga kąsniais, o už lango 
sniego iki kaklo! Ką gi veikti? 
Pats geriausias planas – pasi-
imti rogutes, pasikviesti bū-
rį draugų, susirasti patį sma-
giausią kalną ir surengti kvapą 
gniaužiančias lenktynes! 

Vos tik pasninga mažas kal-
nų kaimelis tampa tikra lenk-
tynių rogutėmis trasa, kurioje 
savo jėgas nori išbandyti visi 
vaikai. Lenktynių sumanyto-
jas Frankis – „Keturios akys“ 
apie tokią trasą svajojo visus 
metus ir pagaliau jo svajo-
nė išsipildė! Sniego žaidy-
nėms pasiruošta, visos deta-
lės apgalvotos iki smulkme-
nų, bet... kokios lenktynės be 

rimtų priešininkų? Frankio ir 
jo bičiulių priešininkais tampa 
kaimelio naujokai Zakas ir jo 
greitoji pusseserė Čiarli, kurie 
bet kokia kaina nori laimėti 
ir... griebiasi apgaulės. Fran-
kio komandos rogutės sulūž-
ta likus vos keliems metrams 
iki finišo linijos. Protingosios 
„Keturios akys“ įtaria naujo-
kų klastą. Tiesa turi išaiškėti! 
Skubiai reikia naujos lenkty-
nių trasos ir naujų lenktynių! 
Šį kartą viskas kitaip, nauja 
Frankio trasa, nauji, pavojin-
gi posūkiai ir siurprizai ne-
sąžiningiems priešininkams! 
Kas laimės dabar?

Nuotaikinga, žiemiškai 
sportiška ir pamokanti ani-
macinė istorija visai šeimai ki-
nuose jau vasario 22 dieną!

Filmas bus rodomas 2D 
formatu, dubliuotas lietu-
viškai ir be subtitrų.

REŽISIERIUS: Benoît 
Godbout

Filmo treileris:
https://www.youtube.com/

watch?v=pVwzTmNiNlU 

Snieguotos lenktynės (dubliuotas)

Dar sausį JAV aviacijos 
milžinė „Boeing“ 
prognozavo rekordiškai 
pelningus 2019-uosius 
ir buvo pasirengusi 
klientams per metus 
pristatyti kaip niekad 
daug orlaivių ir visų pirma 
atnaujinto perkamiausio 
modelio 737 MAX lėktuvų.

Tačiau dabar, praėjus ma-
žiau nei dviem mėnesiams, 
gamintoja išgyvena vieną rim-
čiausių savo istorijoje krizių, 
kuri kilo sudužus dviem popu-
liariojo modelio orlaiviams.

Po sekmadienį įvykusios 
Etiopijos oro linijų bendrovės 
„ Ethiopian Airlines“ lėktuvo 
„ Boeing 737 MAX 8“ ka-
tastrofos, per kurią žuvo visi 
157 orlaiviu skridę žmonės, 
vis daugėja oro bendrovių ir 
šalių, kurios uždraudžia šio 
modelio lėktuvų skrydžius 
savo oro erdvėje ar stabdo jų 
skrydžius.

Beje, „Ethiopian Airlines“ 
orlaivio katastrofa buvo jau 
antroji: pernai spalį nukrito 
bendrovei „Lion Air“ priklau-
sęs „Boeing 737 MAX“ orlai-
vis ir ta nelaimė pareikalavo 
189 gyvybių.

Kas yra „Boeing 737 
MAX“?

2017 metų gegužę debiu-
tavęs modelis „Boeing 737 
MAX“ vadinamas „Boeing“ 
atsaku į „Airbus A320 NEO“, 
kuris Europos gamintojai lei-
do pralenkti „Boeing“ viduti-
nio nuotolio skrydžiams skirtų 
orlaivių rinkoje.

Yra keturi šio modelio va-
riantai – MAX 7, 8, 9 ir 10, 
kurie skiriasi pagal didžiausią 
skraidinamų keleivių skaičių.

MAX 8 katalogo kaina su-
daro 121,6 mln. JAV dolerių ir 
2018 metais šiam modeliui te-
ko trečdalis „Boeing“ pelno.

Iki sausio pabaigos bendro-
vei buvo užsakyta pagaminti 
4,661 tūkst. šio modelio lėk-
tuvų ir tai sudarė maždaug 80 
proc. viso „Boeing“ užsaky-
mų portfelio.

Gamintoja kas mėnesį pa-
gamina po 52 šiuos lėktuvus. 

„Boeing“ dėl 737 MAX modelio orlaivių 
katastrofų gresia rimtos pasekmės

Šiais metais jų gamybą pla-
nuojama padidinti iki 57 vie-
netų per mėnesį, kad būtų ga-
lima pasiekti tikslą per šiuos 
metus užsakovams pristatyti 
rekordiškai daug  – nuo 895 
iki 905 – orlaivių.

Šis modelis „yra turbūt svar-
biausia „Boeing“ ir jos tiekė-
jų programa“, pareiškė banko 
„Canaccord“ analitikas Kenas 
Herbertas.

Kas pasikeitė po 
nelaimės?

Po bendrovės „Ethiopian 
Airlines“ lėktuvo katastrofos 
dauguma iš 350-ies „Boeing 
737 MAX 8“ nutraukė skry-
džius, o kai kurios šalys net už-
draudė šio modelio lėktuvams 
kirsti jų oro erdves, neatsižvel-
giant į tai, iš kur jie skristų.

Jungtinės Valstijos ir toliau 
leidžia šio modelio lėktuvams 
skraidyti, tačiau reguliavimo 
institucijos bendrovės paprašė 
modifikuoti skrydžio valdymo 
priemones, įskaitant apsaugos 
nuo smukos sistemą, vadina-
mą MCAS.

Kas bus su 
užsakymais?

„Boeing 737 MAX“ užsa-
kymų kol kas oficialiai neat-
šaukė nė viena oro bendrovė, 
tačiau žiniasklaidoje praneša-
ma, jog „Lion Air“  turimus 
MAX 8 modelio lėktuvus nori 
pakeisti „Airbus“ orlaiviais.

„Boeing“ dabar tegali vi-
sus savo išteklius skirti ben-
dradarbiavimui su tyrėjais ir 
<...> kartu su užsakovais to-

liau spręsti dėl MAX veikimo 
jiems kylančius klausimus“, – 
kalbėjo aviacijos rinkos anali-
zės įmonės „Teal Group“ eks-
pertas Richardas Aboulafia 
(Ričardas Abulafija).

Koks yra finansinis 
poveikis?

„Boeing“ akcijų kursas nuo 
katastrofos dienos krito dau-
giau nei dešimtadaliu ir ben-
drovės rinkos kapitalizaci-
ja sumažėjo beveik 27 mlrd. 
JAV dolerių. Nors įvertinti 
finansinį poveikį yra nelen-
gva, analitikai vertina įvairius 
scenarijus.

Jeigu bus nustatyta, kad „Et-
hiopian Airlines“ ir „Lion Air“ 
lėktuvų katastrofos įvyko dėl 
tos pačios priežasties, ekono-
minės pasekmės būtų mini-
malios, nes „Boeing“ tiesiog 
tektų atnaujinti skrydžių val-
dymo programinę įrangą ir 
skrydžių vadove pateiktą in-
formaciją.

K. Herberto skaičiavimais, 
tai atsieitų mažiau nei 1 mlrd. 
JAV dolerių, nes pakeitimų 
kaina sudarytų apie 2 mln. 
JAV dolerių vienam orlai-
viui.

„Boeing“ yra užsibrėžusi 
tikslą šiemet pasiekti maždaug 
15 mlrd. JAV dolerių grynųjų 
pinigų srautą.

O jeigu tyrėjai nustatys, kad 
paskutinės katastrofos prie-
žastis yra kitokia, kaina, pa-
sak R. Aboulafia, bus kur kas 
didesnė, nes orlaiviams grei-
čiausiai bus ilgiau uždrausta 
vykdyti skrydžius, o dar teks 

apmokėti remontą ir išmokėti 
kompensacijas. Tuo tarpu oro 
bendrovės bus priverstos ieš-
koti alternatyvių orlaivių savo 
maršrutams.

Pagal tą scenarijų „Boeing“ 
taip pat liktų mažiau šansų pa-
siekti užsibrėžtą tikslą iki bir-
želio pradėti gaminti po 57 or-
laivius per mėnesį.

O kaip dėl „Boeing“ 
reputacijos?

Ši krizė suteršė savo šimtąjį 
jubiliejų 2016 metais atšven-
tusios „Boeing“ įvaizdį, nes 
katastrofos visuomenėje pa-
sėjo abejonių dėl bendrovės 
lėktuvų saugumo, pareiškė K. 
Herbertas.

Bendrovė, kuri taip pat ga-
mina naikintuvus, degalų lėk-
tuvus, kosminę įrangą ir orlai-
vius „ Air Force One“, kuriais 
skraido Jungtinių Valstijų pre-
zidentas, yra Amerikos pra-
monės flagmanas.

Kas bus su tiekėjais?
Krizė pakenks ne tik pa-

čiai „Boeing“ ir jos 150 tūkst. 
darbuotojų, bet greičiausiai ir 
daugeliui tiesioginių bei netie-
sioginių modelio „Boeing 737 
MAX“ dalių tiekėjų, ypač jei 
bus atšaukti užsakymai.

Tai, be kita ko, būtų „Gene-
ral Electric“ ir „Safran“, kurių 
bendroji įmonė CFM gamina 
orlaivių variklius LEAP, taip 
pat JAV bendroves „United 
Technologies“, kuri gamina 
jutiklius, ir „Spirit AeroSys-
tems“, kuri gamina fiuzeliažus 
ir pilotų kabinas.  BNS
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nė, jog šeštadienį Ispanijoje, 
Oviedo mieste, palaimintai-
siais pripažinti seminaristai 
Angelas Cuartas ir aštuoni jo 
bičiuliai, nužudyti iš neapy-
kantos tikėjimui religinio per-
sekiojimo metu. „Šie kunigys-
tės siekę jaunuoliai taip mylėjo 
Viešpatį, jog sekė juo ir Kry-
žiaus keliu. Jų herojiškas liudi-
jimas tepadeda seminaristams, 
kunigams ir vyskupams išlikti 
skaidriais ir dosniais, kad išti-
kimai tarnautų Viešpačiui ir 
šventajai Dievo tautai“, – sakė 
popiežius Pranciškus.

Išvardijęs ir pasveikinęs kai 
kurias didesnes piligrimų ir 
maldininkų grupes šv. Petro 
aikštėje, popiežius priminė, 
jog nuo sekmadienio pava-
kario jis ir jo bendradarbiai iš 
Romos Kurijos pradeda dva-
sinių pratybų savaitę, paprašė 
melstis už jį, visiems palinkėjo 
gausių gavėnios vaisių. 

 VATICAN NEWS

Ir katalikai 
juokiasi...

Vienas neturtingas žmoge-
lis matė, kad bažnyčioje kas 
sekmadienį vis renkamos au-
kos. Jo manymu, tos aukos 
buvo Dievui renkamos. O jei-
gu Dievui reikia duoti aukas, 
tai neturtingiesiems reikia iš 
Dievo prašyti materialios pa-
ramos. Jis Dievui parašė tokį 
raštelį: „Viešpatie Dieve, tu 
žinai, kad aš neturtingas. 
Labai man sunku su žmona 
ir vaikais gyventi. Atsiųsk, 
Viešpatie, man dešimt ru-
blių“. Parašęs adresą į dan-
gų, o savo – atgal, kitą se-
kmadienį, kai kunigas rinko 
aukas, jis šį laišką įdėjo į au-
kų lėkštelę.

Kunigas, gavęs šį laišką, 
perskaitė ir pagalvojo:

„Jei jis toks neturtingas, 
tai reikėtų sušelpti. Bet duoti 
dešimt rublių tai per daug“. 
Jis į vokelį įdėjo penkis rublius 
ir kitą sekmadienį, rinkdamas 
aukas, šį raštelį su penkiais 
rubliais įteikė adresatui.

Žmogelis, gavęs laišką, at-
plėšė, žiūri – tik penki rubliai. 
Tuomet jis vėl rašo Dievui 
laišką: „Viešpatie Dieve, ačiū 
tau už pašalpą, tik kitą kar-
tą, kai siųsi, nesiųsk per ku-
nigą, nes jis ir dabar penkis 
rublius išėmė.“

parpuolęs ant žemės pagarbin-
si mane, visa bus tavo“, – žada 
velnias. Pasak popiežiaus, ga-
lime prarasti bet kokį asmeninį 
orumą, jei leidžiamės užvaldo-
mi pinigų, sėkmės ir galios sta-
bų, kad tik save įtvirtintume. 
Tačiau toks džiaugsmas yra 
tuščias ir jo svaigulys greitai 
išnyksta. Todėl Jėzaus atsaky-
mas yra toks: „Viešpatį, savo 
Dievą, tegarbink ir jam vienam 
tetarnauk!“

Trečiuoju gundymu siūloma 
Dievą versti priemone savo 
naudai. Velnias, cituodamas 
Šventąjį Raštą, siūlo iš Dievo 
reikalauti akinančio stebuklo. 
Jėzus prieš tai priešpastato 
nuolankumą ir pasitikėjimą: 
„Negundyk Viešpaties, savo 
Dievo!“ Tai galbūt subtiliau-
sias gundymas: troškimas pa-
statyti Dievą į „savo pusę“ ir 
prašyti malonių, kurios iš tiesų 
tetarnauja mūsų puikybei.

Tokie keliai mums pasiū-
lomi, kuriant iliuziją, jog taip 
pasieksime sėkmę ir laimę. Ta-
čiau jie yra svetimi Dievo vei-
kimo būdui. Jie mus atskiria 
nuo Dievo, nes tai yra velnio 
sumanymai. Jėzus įveikia tris 
gundymus, kad toliau visiškai 
išpildytų Tėvo planą. Jis mums 
pasiūlo tris vaistus: vidinį gy-
venimą, tikėjimą į Dievą, ti-
krumą dėl Dievo meilės. Su 
tokiu tikrumu įveiksime visas 

pagundas.
Yra dar vienas da-

lykas, į kurį norėčiau 
atkreipti dėmesį, įdo-
mus dalykas, – pridūrė 
popiežius Pranciškus. 
– Atsakydamas gundy-
tojui Jėzus nesileidžia 
į dialogą, tačiau visais 

trim atvejais atsikerta Dievo 
Žodžiu. Tai mus moko, jog su 
velniu nereikia dialoguoti, rei-
kia atsakyti Dievo Žodžiu.

Šventasis Tėvas dar kartą 
pakvietė gavėnios metu siek-
ti išsityrinimo, kad patirtume 
guodžiantį Dievo buvimą mū-
sų gyvenime.

„Tegu motiniškas Mergelės 
Marijos, ištikimybės Dievui 
ikonos, užtarimas mus remia 
mūsų kelyje, padėdamas vi-
sada atmesti blogį ir priimti 
gėrį“, – sekmadienio vidudie-
nio maldoje meldė Šventasis 
Tėvas.

Sukalbėjus „Viešpaties An-
gelo“ maldą popiežius primi-

Dabar norėčiau suteikti pa-
laiminimą, bet pirma prašau 
jūsų, prieš vyskupo palaimi-
nimą, suteikiamą Dievo tau-
tai, prašau, kad jūs melstu-
mėte Viešpatį laiminti mane. 
Prašau Dievo tautos maldos, 
kad prašytų palaiminimo savo 
vyskupui. Tyliai pasimelskite 
už mane.“

„Broliai ir seserys. Atsisvei-
kinu su jumis. Dėkoju už pri-
ėmimą. Melskitės už mane ir 
iki greito pasimatymo. Rytoj 
eisiu pasimelsti Švenčiausia-
jai Mergelei, kad globotų visą 
Romą. Labos nakties ir gero 
poilsio.“

Sekmadienio vidu-
dienio malda. Trys 

apgaulės keliai
Sekmadienio vidudienį po-

piežius Pranciškus komentavo 
dienos skaitinį iš Evangelijos 
pagal Luką (Lk 4,1–13), kuris 
pasakojo apie tris gundymus 
dykumoje, Jėzui pateiktus vel-
nio. „Trys gundymai vaizduo-
ja tris kelius, kuriuos pasaulis 
siūlo žadėdamas didelę sėkmę, 
tris apgaulės kelius: turėjimo 
godulį – turėti, turėti, turėti, 
žmogišką šlovę ir Dievo ver-
timą priemone. Tai trys keliai, 
kurie mus sugriauna“, – sakė 
Šventasis Tėvas, trumpai ap-

taręs kiekvieną iš jų.
Pirmasis yra turėjimo go-

dulio kelias. Velnias klastin-
gai atsispiria nuo prigimtinio 
ir teisėto troškimo maitintis, 
gyventi, save realizuoti, būti 
laimingais, kad mus įtikintų, 
jog visa tai yra įmanoma be 
Dievo arba, netgi, stojant prieš 
Dievą. Tačiau Jėzus papriešta-
rauja: „Parašyta: Žmogus gy-
vas ne viena duona!“ Atsimin-
damas ilgą išrinktosios tautos 
kelią dykumoje Jėzus išreiš-
kia ketinimą visiškai pasitikėti 
apvaizda Tėvo, kuris rūpinasi 
savo vaikais.

Antrasis gundymas yra 
žmogiškos šlovės kelias. „Jei 

Estijoje suimtas vyras, siejamas su nužudymu
Didžiosios Britanijos policija pranešė, kad Estijoje trečiadienį buvo 
suimtas 32 m. vyras, įtariamas nužudęs vieną 34 m. prancūzę, 
kurios kūnas buvo rastas negiliame kape jos namuose Londone. 
Nusikaltimas išaiškėjo, kai ji kovo 5-ąją neatvyko į darbą.

Modernus Rusijos laineris buvo priverstas grįžti
Iš Maskvos į Salonikus išskridęs modernus Rusijos laineris 
trečiadienį buvo priverstas grįžti į oro uostą dėl įskilusio pilotų 
kabinos lango. Tyrėjai nustatinėja bendrovės „Aeroflot“ lėktuvo 
SSJ-100 incidento aplinkybes ir priežastis. 

Pranciškaus išrinki-
mo šeštosios meti-

nės
Prieš 6 metus buvo išrink-

tas popiežius Pranciškus. 2013 
m. kovo 13-oji, kaip ir šiemet, 
buvo trečiadienis. 19.06 val. 
virš Siksto koplyčios stogo 
pasirodė naujojo popiežiaus 
išrinkimą skelbiantys balti dū-
mai. 20.20 Šv. Petro bazilikos 
centriniame balkone pasiro-
dęs kardinolas protodiakonas 
Jean-Louis Tauran pranešė: 
„Habemus Papam – turime 
popiežių, kuris pasirinko Pran-
ciškaus vardą“.

Į bazilikos balkoną išėjęs 
popiežius Pranciškus pirmą 
kartą kreipėsi į Dievo tautą:

„Broliai ir seserys. Labas va-
karas. Jūs žinote, kad konkla-
vos pareiga buvo duoti vysku-
pą Romai. Ir atrodo, kad mano 
broliai kardinolai jį surado ko-
ne pasaulio pakrašty. Dė-
koju jums už priėmimą. 
Romos vyskupijos ben-
druomenė turi savo vys-
kupą. Ačiū. Ir visų pirma 
norėčiau, kad pasimels-
tume už mūsų vyskupą 
emeritą Benediktą XVI. 
Visi kartu melskimės už 
jį, kad Viešpats jį laimin-
tų ir Švenčiausioji Mergelė 
globotų“.

„Dabar pradedame kelionę, 
vyskupas ir Dievo tauta, Ro-
mos Bažnyčios kelionę, Ro-
mos Bažnyčios, kuri meile va-
dovauja visoms Bažnyčioms. 
Pradedame brolybės, meilės, 
tarpusavio pasitikėjimo kelio-
nę. Melskimės už save pačius, 
vieni už kitus, melskimės už 
visą pasaulį, kad viešpatautų 
brolybė.

Linkiu jums, kad Bažnyčios 
kelionė, kurią šiandien pra-
dedame ir kurioje man padės 
čia esantis kardinolas vikaras, 
būtų vaisinga šio nuostabaus 
miesto evangelizavimui.
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Brazilijos mokykloje nušauti aštuoni žmonės
 Brazilijoje dviem užpuolikams trečiadienį pradėjus šaudyti netoli 
San Paulo esančioje mokykloje nužudyti aštuoni žmonės ir dar 
15 buvo sužeisti. Po išpuolio užpuolikai nusižudė. 2017 metais 
Brazilijoje užregistruota 64 tūkst. žmogžudysčių.

Ūkininkai degino padangas ir barstė obuolius
Varšuvos centre dešimtys ūkininkų per trečiadienį surengtą 
protesto akciją degino padangas ir išvertė ant kelio daugybę 
obuolių, trikdydami eismą rytinio piko metu, pranešė Lenkijos 
visuomeninis radijas.

ISSN 2538-9076

stasė
AsipAViČiEnė

Kovo 11-ąją visa Lietuva 
minėjo Nepriklausomybės 
atkūrimo dieną. Praėjo 
29-eri metai nuo tos 
dienos, kai susigrąžinome 
Valstybę ir Laisvę. .Šiai 
dienai skirti renginiai 
Birštone prasidėjo dar 
kovo 7 d. 

Laukė daug įdomių 
renginių

Nepriklausomybės atkū-
rimo dienai skirti renginiai 
Birštone prasidėjo kovo 7-ąją 
savivaldybės krepšinio varžy-
bomis 3x3. Kovo 8 d. Biršto-
no muziejuje vyko Birštono 
vaikų lopšelio-darželio „Vy-
turėlis“ parodos „Aš augu 
Lietuvoj, šalelėj mylimoj“ 
atidarymas ir šventinė pro-
grama. Birštono savivaldybės 
1-4 klasių mokiniai dalyvavo 
Birštono gimnazijoje vyku-
sioje raiškiojo skaitymo šven-
tėje „Gražiausi žodžiai Lietu-
vai“ ir smagioje bei linksmoje 
fotosesijoje „Mūsų šypsenos 
Lietuvai“. 

Sekmadienį, kovo 10-ąją, 
daugelį birštoniečių ir miesto 
svečių sudomino susitikimas 
su garsiu gamtos fotografu 

Kovo 11-osios renginiai Birštone
Ričardu Anusausku ir puikaus 
dokumentinio filmo „Keturi 
metų laikai“ pristatymas Birš-
tono kurhauze.

Kovo 11-osios 
minėjimas

Kovo 11-oji Birštone pra-
sidėjo šv. Mišiomis kurorto 
bažnyčioje, o po jų Savivaldy-
bės aikštėje vyko Nepriklau-
somybės atkūrimo dienos mi-
nėjimas. Vėliavos pakėlimo 
ceremonijoje ir šventiniame 
minėjime dalyvavo Biršto-
no savivaldybės merė Nijolė 
Dirginčienė, Administracijos 
direktorius Valentinas Vincas 
Revuckas, Birštono įmonių ir 
įstaigų darbuotojai, visuome-
ninių organizacijų atstovai bei 
bendruomenių nariai, miesto 
svečiai. Daugelis minėjimo 
dalyvių buvo pasipuošę tris-
palviais ženklais: kas gėly-
te, kas vėliavėle ar juostele, 
o kas gražiu tautinių spalvų 
šaliku ar kepuraite. Vienas 
kitas (daugiau moterys vilkė-
jo tautinius drabužius). Ben-
druomenės ir organizacijos 
turėjo atsinešę valstybines 
vėliavas.

Lietuvos valstybinę vėlia-
vą Savivaldybės aikštėje pa-
kėlė Šaulių sąjungos nariai, 
o šautuvų salvėmis Lietuvą, 
Nepriklausomybę ir Birštoną 

pagerbė S. Dariaus ir S. Girė-
no 2-osios kuopos kariai.

„Šiandien mes ir toliau 
puoselėjame mūsų visų Lais-
vę bei Nepriklausomybę. 
Tautos, bendruomenės vie-
nybė, gimtoji kalba, kultūra 
ir tradicijos – tai pamatinės 
vertybės, kurias branginame 
ir branginsime“, – kalbėjo 
Birštono savivaldybės merė. 
Sveikindama Nepriklauso-
mybės atkūrimo dienos pro-
ga, merė visiems linkėjo op-
timizmo, tikėjimo ir vilties. 
Susirinkusiesiems dainas 
atliko Birštono gimnazijos 
mokiniai, kartu su Birštono 
trečiojo amžiaus universite-
to lankytojais parengę puikią 
meninę kompoziciją „Skai-
tom Lietuvą“.

Po minėjimo prie aikštės 
rinkosi žmonės, norintys daly-
vauti tradiciniame šventinia-
me bėgime kurorto gatvėmis 
„Mes už Lietuvą“. Šiemet bė-
gimas vyko kiek kitaip – pir-
miausia visi bėgikai išsirikia-
vo į tris linijas ir bėgo estafe-
tę, perduodami vieni kitiems 
tautines vėliavėles. Paskui visi 
stojo prie starto linijos ir bėgo 
tradicinį ratą gatvėmis – 1200 
m. Bėgime dalyvavo 45 bėgi-
kai, tarp kurių buvo daugiau-
sia jaunimo. Bėgime dalyva-
vo šauliukai bei Sporto centro 
atstovai ir, kaip visada, Biršto-
no savivaldybės tarybos narys 
Vytautas Šeškevičius. Kartu 
su vaikais bėgo ir tėvais, tad 
teko proga pasidžiaugti Rūtos 
ir Arno Juozaičių bei Lino ir 
Rūtos šeimomis.

Po bėgimo visi jo dalyviai 
buvo pavaišinti skania karei-
viška koše ir arbata.
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laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

Didžiosios Britanijos policijai skirta 100 mln. 
Didžiosios Britanijos finansų ministras pranešė skiriantis daugiau 
lėšų policijos pajėgų kovai su peiliais įvykdomų nusikaltimų 
„epidemija“, kai šalyje buvo subadyta keliolika paauglių. Policija 
papildomai gaus 100 mln. svarų (115 mln. eurų). 

JAV aktorė areštuota dėl kyšininkavimo  
JAV aktorė Lori Loughlin (Lori Loklin) trečiadienį buvo areštuota 
dėl įtariamo dalyvavimo schemoje, kai turtingi tėvai, norėdami 
įtaisyti savo atžalas į prestižiškiausias šalies mokyklas, galbūt 
mokėjo kyšius koledžų treneriams ir kitiems darbuotojams.

stasė
AsipAViČiEnė

Kovo 8-oji – graži 
pavasarinė šventė, kurią 
kasmet prasmingai 
pamini ir Birštono „Bočių“ 
bendrija. 

Šiemet į popietę „Pavasaris 
budina sielą“ susirinko daug 
bendrijos narių, ypač daug 
moterų.

„Bočių“ bendrijos pirmi-
ninkė Julija Barutienė primi-
nė, kad prieš 100 metų kovo 
8-oji buvo paskelbta lygių tei-
sių diena, kitaip sakant, maiš-
to prieš vyrus diena. Ši diena 
išreiškia viso pasaulio moterų 
solidarumą ir kovą už lygias 
teises. Deja, moterų kova dėl 
savo prigimtinių teisių, nepai-
sant gražių jausmų moterims, 
vyksta jau visas šimtmetis. 
Moterų diskriminacija junta-
ma ir mūsų dienomis.

Tačiau šiemet Kovo 8-oji 
buvo skirta pasidžiaugti pava-
sariu ir pakalbėti apie gražius 
ir mielus dalykus. Kiekvie-
nais metais šią pavasario die-
ną senjorai teminėje popietėje 
gražiai kalba apie moteris ir jų 
paveikslus lietuvių literatū-
roje ar mene. Šį kartą moters 
paveikslas buvo pateikiamas 
per Juozo Tumo-Vaižganto 
kūrybą. Juolab kad Vaižgan-
tas labai susijęs su Birštonu 
– čia jis vasarodavo ir kitus 
kvietė birštonuotis. Kaip tik 
dėl rašytojo meilės mūsų ku-
rortui, jo propagavimo, netoli 
bažnyčios birštoniečių inicia-
tyva buvo pastatyta J. Tumo-
Vaižganto skulptūra. Be to, 
šie metai paskelbti Vaižganto 
metais, paminint jo 150-ąsias 
gimimo metines. J. Barutienė, 
primindama J. Tumo-Vaiž-
ganto biografiją, paminėjo, 
kad jis gimė 1869 m. rugsė-
jo 20 d. Maleišių (tarmiškai 
Malaišių) kaime, Svėdasų 
valsčiuje, ūkininko šeimoje. 
Gabus vaikas per dvejus me-
tus baigė pradžios mokyklą. 
Vėliau mokėsi Daugpilio re-
alinėje gimnazijoje. Ją baigęs, 

Kovo 8-ąją paminėjo ir Birštono 
„Bočių“ bendrija

tenkindamas tėvų norą, įstojo 
į Kauno kunigų seminariją. 
Besimokydamas seminarijoje 
J. Tumas-Vaižgantas aktyviai 
dalyvavo tautiniame judėji-
me, lietuvių klierikų patrio-
tų slaptoje Lietuvos mylėto-
jų draugijoje, Šv. Kazimiero 
draugijoje ir tuo pat metu pra-
dėjo savo literatūrinį darbą.

Be kunigavimo, kaip su-
prantame, J.Tumas-Vaižgan-
tas turėjo ir kitų širdžiai mielų 
darbų. 1922–1929 m. univer-
sitete skaitė lietuvių literatū-
ros istorijos paskaitas. 1929 
m. jam buvo suteiktas garbės 
daktaro laipsnis. J. Tumas-

Vaižgantas buvo daugelio 
organizacijų narys, aktyviai 
dalyvavo kultūrinėje, visuo-
meninėje, politinėje veikloje, 
redagavo žurnalus, rašė gro-
žinės literatūros kūrinius, pu-
blicistinius straipsnius. J. Tu-
mas-Vaižgantas mirė 1933 m. 
balandžio 29 d. Kaune ir buvo 
palaidotas Vytauto Didžiojo 
bažnyčioje.

Popietės metu buvo skai-
tomos ištraukos iš J. Tumo-
Vaižganto „Dėdės ir dėdie-
nės“, gražiai prisimenama 
Mykoliuko ir Severiutės mei-
lės istorija, kur kunigas labai 
gražiai apibūdino jų meilės 
jausmus. Kalbama, kad pa-
klaustas, iš kur žino įvairias 
meilės peripetijas, Vaižgantas 
sakydavo, jog labai daug to-
kių paslapčių išgirdo iš žmo-
nių išpažinčių. Matyt, tikrai 
tos paslaptys padarė gilų įspū-
dį, nes Vaižganto kūriniuose 
meilės jausmas labai išaukš-
tintas, pakylėtas. Pirmą kūri-
nio dalį skaitė Aldona Milda 

Valatkienė, o antrą – Judita 
Vyšniauskienė.

Beje, J. Tumas-Vaižgantas 
ne tik garsino Birštoną, mėgo 
čia ilsėtis, bet ir buvo lyg ku-
rorto metraštininkas, net apra-
šė mineralinio vandens sudė-
tį, sugalvojo ir pavadinimus 
„Vytautas“, „Birutė“.

Po trumpo pranešimo ir po-
kalbio apie garbųjį J.Tumą-
Vaižgantą, moterims gražias 
dainas dainavo „Bočių“ ben-
drijos vyrų choras, vadovau-
jamas Toliamos Ragienės, 
sveikino Birštono savival-
dybės merės pavaduotojas 
V. Kederys, administracijos 
direktorius V. Revuckas ir 
Socialinės paramos skyriaus 
vedėja M. Astašauskienė, Sei-

mo nario A. Palionio padėjėja 
V. Petkevičienė ir Raudonojo 
Kryžiaus draugijos Birštono 
skyriaus pirmininkas J. Ja-
nulis, TAU direktorė Nijolė 
Jakimonienė. Visos moterys 
buvo apdovanotos pavasari-
niais tulpių žiedais.

Kunigas Alfonsas Babo-
nas palaimino šventinį stalą, 
kuris buvo ne tik gausus, bet 
ir gražus.

„Bočių“ bendrijos nariai 
prie J. Tumo-Vaižganto skulp-
tūros padėjo gėlių ir uždegė 
žvakutes.

Renginyje dalyvavo ir sve-
čiai, tarp kurių buvo Birštono 
savivaldybės merės pavaduo-
tojas Vytas Kederys, adminis-
tracijos direktorius Valentinas 
Vincas Revuckas, Socialinės 
paramos skyriaus vedėja Mil-
da Astašauskienė, Seimo na-
rio Andriaus Palionio padėjėja 
Valė Petkevičienė, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus draugi-
jos Birštono skyriaus pirmi-
ninkas Jurgis Janulis.

Smagiai praūžė Užgavėnės 

stasė
AsipAViČiEnė

Užgavėnės – tai iš 
senovės laikų atkeliavusi  
linksma žiemos šventė, 
simbolizuojanti žiemos 
išvarymą, norint greičiau 
prisikviesti  pavasarį. 

Žiemai išbaidyti susirenka 
daugybė persirengėlių, vel-
nių ir raganų, čigonų, kurie 
tik ir šėlioja, kartu siausdami 
su ožiais, vilkais ir kitokiais 
baisiais padarais. O kur dar 
smagi Lašininio ir Kanapinio 
kova bei deganti Morė – pa-
skutinis žiemos atributas.

Užgavėnės Škėvonių 
bendruomenėje

Nors tikroji Užgavėnių 
diena šiemet buvo kovo 5-
oji, Škėvonių bendruomenės 
žmonės triukšmingai ją išginė 
jau kovo 2-ąją. 

Pasak senolių, Užgavėnės 
– paskutinė proga iki soties 
prisivalgyti ir pasilinksminti 
prieš prasidedant ramiajam 
gavėnios laikotarpiui, truk-
siančiam iki Velykų. Per Už-
gavėnes visais laikais būdavo 
puiki proga ne tik linksmai pa-
dūkti ir šmaikščiai pajuokauti, 
bet ir nepiktai pasišaipyti vie-

niems iš kitų, patraukti, kaip 
sakoma, „per dantį“. Ir pykti 
dėl to negalima.

Prie Žvėrinčiaus miško 
škėvoniškiai įkūrė stovyklą, 
parėdė didžiulė Morę, šuti-
no troškinį, vaišino įvairiais 
blynais ne tik savus, bet ir į 
šventę užklydusius. Gana ne-
mažas būrys šventės dalyvių 
linksminosi, siautėjo, įvairius 
smagius žaidimus žaidė, trau-
kė virvę, ėjo lenktynių dviese 
nešant trečią, kol bendruome-
nės pirmininkė Rimutė Dras-
kinienė pakvietė prie blynų 
stalo. O jau čia buvo visko: 
įvairių rūšių blynų, dešrų, py-
ragų ir visokių kitokių gėrybių 
pilvui pamaloninti prie uži-
mant valdžią Kanapiniui.

Pavalgius reikėjo pašokti, 
pasikratyti, kad dar galėtum 
kelis kartus valgyti. Sakoma, 
kad per Užgavėnes reikia 
mažiausiai 9 kartus valgyt, 
kad galėtum lengviau iškęs-
ti be mėsos laikotarpį iki šv. 
Velykų.

Taigi, besilinksminant bu-
vo nutarta ir paskutinį žie-
mos atributą Morę sudeginti, 
kad visi būtųtikri dėl žiemos 
išėjimo.

Užgavėnių 
linksmybės Birštone

Birštoniečiams mažiau pa-
sisekė – Užgavėnių vakarą 
gana smarkiai lijo lietus, tad 
žiema neturėjo realių galimy-
bių pasilikti, o šventės daly-
viai turėjo slapstytis po skė-
čiais. Morė, kad pirma laiko 
nesušlaptų, prieš sudeginimą 
saugiai glaudėsi po kultūros 
centro stogu...

Prie kultūros centro kū-
renosi laužai, buvo kepami 
blynai, pagardinti uogiene, 
verdamas ir dalijamas vi-
siems labai skanus troškinys. 
Beje, nors šiupinį maišė ir 
pilstė į dubenėlius tikri vel-
niai (tie, kurie kaušais smalą 
pilsto), jis  buvo neišpasa-
kytai gardus, kai kas ėjo dar 
pakartot.

Netrukus atkeliavo visas 
pulkas persirengėlių ir ėmė 
dainuoti smagias dainas, o 
šokti kvietė kiekvieną šven-
tės dalyvį, kad nestovėtų ir 
nešaltų.

Taigi Birštone linksmybių 
taip pat netrūko, nepaisant 
lietaus. Blogo oro nebūna, 
kai būna gera nuotaika. 

Pasilinksminom, pašėlio-
jom, o dabar jau reikės iki 
šv. Velykų susiturėti ir nuo 
linksmybių, ir nuo sotaus 
valgymo – duot skrandžiui 
ir pilvui pailsėti.



9
ŠEŠTAdiEnis, �019 m. KOVO 16 d., www.nAujAsisgElupis.lT

REKLAMA

Per „saviškių ugnį“ žuvo penki kariai 
Afganistane „saviškių ugnimi“ apsikeitus vietos ir amerikiečių 
pajėgoms buvo surengtas antskrydis, pareikalavęs penkių afganų 
karių gyvybių, trečiadienį paskelbė pareigūnai, pripažinę, kad 
incidentas įvyko afganus palaikius talibais.

Pietų Afrikoje per potvynius žuvo 115 žmonių
Mažiausiai 115 žmonių žuvo Mozambike, Malavyje ir Pietų Afrikos 
Respublikoje per smarkias liūtis, padariusias žalos maždaug 
843 tūkst. pietryčių Afrikos gyventojų, pranešė Jungtinių Tautų 
pareigūnai.

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

stasė
AsipAViČiEnė

Prienų rajono-Birštono 
cukrinio diabeto klubas 
vienija 60 Prienų rajono 
ir Birštono savivaldybės 
gyventojų. Tai viena 
iš aktyviai veikiančių 
visuomeninių organizacijų, 
savo veikla padedanti 
cukriniu diabetu 
sergantiems žmonėms 
geriau susipažinti su liga ir 
ją valdyti. 

Kovo 9-ąją ataskaitiniame-
rinkiminiame susirinkime 
dalyvavo 31 klubo narys, o 
pirmininke vėl išrinkta Birutė 
Bartkevičiūtė.

Klubo susirinkime daly-
vavo Birštono savivaldybės 
mero pavaduotojas Vytas Ke-
derys, administracijos direk-
torius Valentinas Vincas Re-
vuckas, Socialinės paramos 
skyriaus vedėja Milda Asta-
šauskienė ir Seimo nario An-
driaus Palionio padėjėja Va-
lė Petkevičienė bei Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus draugi-
jos Birštono skyriaus pirmi-
ninkas Jurgis Janulis.

Paskaita apie kojų 
priežiūrą

Gydytoja endokrinologė 
Eimantė Raišienė praneši-
me „Cukrinis diabetas ir kojų 
priežiūra“ pabrėžė, kad viena 
iš dažniausių cukrinio diabeto 
komplikacijų yra kojų ligos, 
kurių laiku nepastebėjus ir 
negydant galimos net galūnių 
amputacijos.

Norėdamas kontroliuoti 
savo ligą ir išvengti liūdnų 

Prienų rajono-Birštono cukrinio diabeto klubo 
pirmininke vėl išrinkta Birutė Bartkevičiūtė

jos pasekmių, sergantysis turi 
keisti gyvenimo būdą, mankš-
tintis ir gyventi fiziškai akty-
vų gyvenimą, stengtis sveikai 
maitintis.

Gydytoja pasakojo apie di-
abetinę pėdą, kuri atsiranda 
dėl polineuropatijos, pasireiš-
kiančios sensorinių, motorinių 
ir autonominių kojų nervų pa-
žeidimu.

Kalbėdama apie diabetinės 
pėdos priežiūrą, gydytoja pir-
miausia paminėjo, kad atsira-
dus net mažiausiai žaizdelei 
iškart reikia apsilankyti pas 
gydytoją. Jeigu sergantįjį ka-
muoja diabetinė pėda, reikia 
avėti specialią avalynę, kie-
kvieną dieną kojas plauti ir 
mankštinti, naudoti odos drė-
kinamuosius kremus ir losjo-
nus. Nuplautas pėdas būtina 
labai kruopščiai nusausinti, 
ypač tarpupirščius.

Labai svarbu saugiai ir 
tinkamai šalinti raginį odos 
sluoksnį bei nuospaudas, na-
gus kirpti tik tada, kai pėdos 
švarios, stengtis neįkirpti, ne-
pažeisti odos. Jei nagas įaugo, 
nešalinkite jo patys – tai turi 
padaryti specialistas.

Sergantysis cukriniu diabe-
tu turi labai atidžiai kontro-
liuoti cukraus kiekį kraujyje, 
kas pusmetį pasitikrinti dėl 
galimų ligos komplikacijų. 
Pėdas reikia apžiūrėti kiekvie-
ną dieną – ar nėra nuospaudų, 
pūslių, ar kojos nešaltos, ar ne-
sijaučia perštėjimo ir dilgčio-
jimo, ar nėra pažeisti nagai. 
Taip pat gydytoja priminė, kad 
sergantiesiems cukriniu diabe-
tu niekada negalima vaikščio-
ti basomis. Jei kojų oda sau-
sa, reikia tepti drėkinamuoju 

kremu, jei drėgna – barstyti 
specialiais milteliais, pudra. 
Gydytoja pažymėjo, kad ga-
lima įsigyti specialių diabe-
tinei pėdai skirtų vidpadžių ir 
kojinių. Tokie vidpadžiai yra 
pagaminti iš kelių sluoksnių: 
pirmasis paskirsto pėdai ten-
kantį krūvį ir palaiko išilginį 
pėdos skliautą, antrasis maži-
na spaudimo jėgą, tenkančią 
pėdai, apsaugo nuo pūslelių 
bei nuospaudų susidarymo, o 
trečiasis užtikrina vidpadžio 
patvarumą, antibakterines ir 
antigrybelines savybes, leidžia 
odai kvėpuoti.

E. Raišienė, atsakydama į 
susirinkusiųjų klausimus šia 
tema, paaiškino, kada ir kaip 
galima užsisakyti avalynę, 
kad ji būtų patogi, pritaikyta 
tik jūsų kojai.

„Geriausias būdas išveng-
ti odos pakitimų ir gydyti jau 
atsiradusias – užtikrinti gerą 
ligos kontrolę medžiagų apy-
kaitos požiūriu, t.y. stebėti gli-
kemijos tyrimo rezultatus, taip 
pat laiku vartoti paskirtus vais-
tus, laikytis mitybos taisyklių, 
gyventi fiziškai aktyvų gyve-
nimą“, – sakė gydytoja.

Klubo pirmininkės 
ataskaita

Antrasis darbotvarkės klau-
simas – klubo pirmininkės 
ataskaita ir revizijos komi-
sijos ataskaita už ataskaitinį 
penkerių metų laikotarpį. Re-
vizijos ataskaitą pristatė Vida 
Budreckienė ir Vidas Marcin-
kevičius, kurie užtikrino, kad 
finansiniai klubo reikalai tvar-
komi tvarkingai, lėšos gauna-
mos ir panaudojamos pagal 
įstatymus.

B. Bartkevičiūtė kalbėdama 
apie klubo nuveiktus darbus 
paminėjo, kad klubo tikslas 
yra suburti sergančiuosius cu-
kriniu diabetu bendrai veiklai, 
gauti kvalifikuotą pagalbą bei 
informaciją apie reikalingus 
vaistus, savikontrolės prie-
mones, išmokyti kontroliuoti 
savo ligos eigą, plėtoti švietė-
jišką, konsultacinę ir leidybi-
nę veiklą, rengti seminarus ir 
konferencijas. Klubo pirmi-
ninkė priminė, kad klubo na-
riai turi galimybę sportuoti ir 
dalyvauti mankštose, vaikš-
čioti su šiaurietiško vaikš-
čiojimo lazdomis, dalyvauti 
sveikatingumo stovyklose ir 
kituose renginiuose.

Klubo nariai pirmininke vėl 
pasiūlė Birutę Bartkevičiūtę, 
už kurią visi ir balsavo. Dau-
gumos nuomone, Birutė pui-
kiai tvarkosi, aktyviai organi-
zuoja renginius, visada laiku 
informuoja, parenka aktualias 
pranešimų temas, pakviečia 
lektorius, kurie moko, kaip 
teisingai gyventi ir kontroliuo-
ti ligos eigą.

Birutė Barkevičiūtė Prie-
nų-Birštono cukrinio diabeto 
klubo „Versmė“ pirmininke 
vėl išrinkta penkerių metų lai-
kotarpiui. Revizijos komisijos 
sudėtis taip pat nepasikeitė.

Tardami sveikinimo žodį 
svečiai pasidžiaugė aktyvia 
klubo veikla ir pagalba ne-
pagydoma liga sergantiems 
žmonėms, palinkėjo geros 
sveikatos ir gerų rezultatų. 
Vėliau visi kartu gėrė arba-
tą ir skanavo Seimo nario A. 
Palionio padovanoto sveikuo-
liško torto su diabeto simboliu 
– mėlynu apskritimu.

stasė
AsipAViČiEnė

Kovo 5 dieną Birštone 
lankėsi Vokietijos 
Federacinės Respublikos 
Tiuringijos žemės Landtago 
draugystės su Lietuva 
grupės delegacija, kurios 
vizitą inicijavo LR Seimas. 
Delegacijos vadovas – 
Seimo Tarpparlamentinių 
ryšių su Vokietijos 
Federacine Respublika 
grupės pirmininkas K. 
Masiulis. 

Susitikimo metu savivaldy-
bėje buvo pristatytas Birštono 
kurortas, kalbėta delegaciją 
dominusiomis temomis, to-
kiomis kaip skaitmeninimas 
socialinėje, verslo, sveikati-
nimo srityse, paliestos temos 
apie saugumo politiką, tele-
mediciną, skaitmeninę infras-
truktūrą, regionų raidą, paslau-
gas mieste ir kaime, tradicijų ir 
kultūros puoselėjimą. Delega-
cijos nariai lankėsi Nemajūnų 
dienos centre ir amatų centre, 
susitiko su Birštono bendruo-
menių pirmininkais, dalyva-
vo ekskursijoje po Birštoną ir 

Birštone lankėsi svečiai iš 
Tiuringijos svarbiausius turizmo, kultūros, 

sveikatinimo objektus. 
Svečiai iš Tiūringijos ap-

lankė ir Birštono viešąją bi-
blioteką, Bibliotekoje svečiai 
susipažino su vykdomais pro-
jektais, gyventojams ir ku-
rorto svečiams teikiamomis 
el. paslaugomis. Delegaci-
ją domino neformalusis vai-
kų, jaunimo ir suaugusiųjų 
švietimas, skaitmeninio raš-
tingumo mokymai, konsul-
tacijos, bendradarbiaujant su 
LNB įgyvendinamas projek-
tas „Gyventojų skatinimas 
išmaniai naudotis internetu 
atnaujintoje viešosios interne-
to prieigos infrastruktūroje“. 
Svečius sužavėjo gausus jau-
nųjų birštoniečių būrys, pasi-
tikęs Vaikų ir jaunimo aptar-
navimo skyriuje, ir čia sudary-
tos sąlygos skaityti, leisti lais-
valaikį, ugdyti informacinius 
gebėjimus. 

Pasak Birštono viešosios 
bibliotekos direktorės Alinos 
Jaskūnienės, tai buvo puikus 
komplimentas mūsų bibliote-
kai ir visam kolektyvui. 

Tiuringijos delegacija galė-
jo pamatyti ir puikią, ką tik ati-
darytą fotomenininko Antano 
Ališausko parodą, kuria labai 
susižavėjo.
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savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

Kovo 19 d. 17:00 val. „Gymstick tre-
niruotė“. Vieta: „Eglės sanatorija“ 

Kovo 19 d. 19:15 val. Funkcinės 
treniruotės su Vytautu. Vieta: 
Sanatorijos „Tulpės“ gydykla 

Kovo 19 d. 19:30 val. Netradicinė 
rankdarbių dirbtuvė su meninin-
ke Edita Kreiziene. Vieta: „Eglės 
sanatorija“ 

Kovo 19 d. 17:00 val. Civitas Klubo 
Diskusija. Vieta: Birštono viešoji 
biblioteka 

Kovo 20 d. 19:00 val. Kameri-
nės muzikos koncertas „Dialogas 
dviems“. Vieta: Birštono kurhau-
zas 

Kovo 20 d. 16:00 val. Kinezitera-
pija nėščiosioms. Vieta: „Eglės 
sanatorija“ 

Kovo 20 d. 17:00 val. Veiksminga 
ir efektyvi treniruotė vandenyje. 
Vieta: „Eglės sanatorija“ 

Kovo 20 d. 17:30 val. Zumbos 
treniruotė su Sonata Zelenikaite. 
Vieta: „Eglės sanatorija“ 

Kovo 20 d. 19:30 val. „Gražiausios 
smuiko melodijos“ Smuikininkė 
Paulina Daukšytė. Vieta: „Eglės 
sanatorija“ 

Kovo 21 d. 19:00 val. Interaktyvus 
šou „Muilas, moterys ir musės“. 
Vieta: Birštono kultūros centras 

Kovo 21 d. 17:00 val. „Gymstick tre-
niruotė“. Vieta: „Eglės sanatorija“ 

Kovo 21 d. 19:15 val. Funkcinės 
treniruotės su Vytautu. Vieta: 
Sanatorijos „Tulpės“ gydykla 

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Kovo 16 d. 19:00 val. Iš dainų gyve-
nimo. Vieta: Birštono kurhauzas 

Kovo 16 d. 18:00 val. Šefo Dariaus 
Dabrovolsko degustacinė vakarie-
nė. Vieta: Vytautas Mineral SPA 

Kovo 16 d. 15:00 val. Apdovano-
jimo „Aukso paukštė“ įteikimas. 
Vieta: Birštono kultūros centras 

Kovo 17 d. 19:30 val. Draugiškas 
bilijardo turnyras. Vieta: „Eglės 
sanatorija“ 

Kovo 18 d. 17:00 val. TRX funkcinė 
treniruotė su diržais. Vieta: „Eglės 
sanatorija“ 

Kovo 18 d. 16:00 val. Kinezitera-
pija nėščiosioms. Vieta: „Eglės 
sanatorija“ 

Kovo 18 d. 17:00 val. Veiksminga 
ir efektyvi treniruotė vandenyje. 
Vieta: „Eglės sanatorija“ 

Kovo 18 d. 17:00 val. Draugiškos 
šachmatų varžybos. Vieta: „Eglės 
sanatorija“ 

Kovo 18 d. 19:30 val. Kino filmų 
vakaras / drama „Džeinė Eir“. Vieta: 
„Eglės sanatorija“ 

Kovo 19 d. 19:00 val. „Auksinis 
protas“ Birštone!. Vieta: „Old Town 
Grill“ restoranas 

Kovo 19 d. 19:00 val. Kino filmas 
„Ir visi jų vyrai”. Vieta: Birštono 
kultūros centras 

D. Britanijos ekonomika šiemet augs lėčiau
 Didžiosios Britanijos ekonomika 2019 metais augs lėčiau 
negu tikėtasi, pareiškė šalies iždo kancleris parlamente, 
kurio „neatidėliotina užduotis“, anot jo, yra išsklaidyti „Brexit“ 
„neapibrėžtumo debesis“.

Kinija perduos Danijai dvi didžiąsias pandas
Kopenhagos zoologijos sodas trečiadienį paskelbė, kad 
vadinamąją „pandų diplomatiją“ tęsianti Kinija kitą mėnesį Danijai 
perduos dvi didžiąsias pandas. Jos gyvens 160 mln. Danijos kronų 
(21 tūkst. eurų) kainavusiuose „Pandų namuose“.

CIVITAS KLUBO DISKUSIJA BIRŠTONE 

POLITINĖ KORUPCIJA JAV IR 
LIETUVOJE - TIE PATYS MODELIAI, 

TOS PAČIOS PASEKMĖS?  
 SU DR. KĘSTUČIU GIRNIUMI

Kovo 19 d., 17 val. 
 Birštono viešoji biblioteka 

(S. Dariaus ir S. Girėno g. 12)

Projektas „Skaidrūs ir sąžiningi rinkimai“

Žalgirio mūšis (2019)
Žanras: Dokumentika, istori-

nis, atkuriamoji dokumentika
Sukurta: Lietuva, Lenkija, 

Vokietija
Trukmė: 1h 37 min
Cenzas: N-7. Jaunesniems 

būtina suaugusiojo palyda
Tai bus pati įdomiausia is-

torijos pamoka kiekvienam 
lietuviui. Moderni istorinė do-
kumentika, parodanti Vokiečių 
Ordino bei Lietuvos ir Lenkijos 
valstybių istoriją kaip masyvų 
strateginį žaidimą, kuriame 
konkuruoja skirtingos verty-
bės, susikerta įvairios žmogiš-
kos emocijos ir atskleidžiamos 
šeimos paslaptys. Lietuvos ir 
Lenkijos istorinėse vietose nu-
filmuotame filme, Viduramžių 
Europą kaustę kryžiaus žygiai 

atves prie svarbiausio jų pralai-
mėjimo – Žalgirio mūšio.

Čia viduramžiai – ne pasa-
ka, o kilniais tikslais prisiden-
gę kryžiuočiai – ne šventieji. 
Po riteriškos kultūros apdan-
galu slėpėsi žiaurumas ir gru-
bumas, o kryžiumi pažymėti 
žygiai skleidė siaubą. Atrodė, 
kad jokia jėga nesulaikys įnir-
šusio viduramžių mūšio lauko 
tanko – kryžiuočių riterių. Ta-
čiau du lietuviai, Jogaila ir Vy-
tautas, juos nugalėjo!

Kovos, pergalės ir įspūdin-
gi pagal istorinius šaltinius 
rekonstruoti drabužiai filme 
– „Žalgirio mūšis“.

Filmas rodomas įgarsintas 
lietuviškai.

Filmo treileris: 
https://www.youtube.com/

watch?v=WhuX5DzHWUk 


Žalgirio mūšis

Lietuvos muziejų 
asociacija jungia 100 
Lietuvos muziejų, todėl 
bendra muziejų veikla 
turtina mūsų istorines, 
kraštotyros, kultūrinio 
paveldo žinias, leidžia 
bendradarbiauti ir dalintis 
muziejų lobynuose 
saugomais išskirtiniais 
muziejų turtais. 

Didžiausias renginių ciklas 
– „Lietuvos muziejų kelias“, 
kuriame dalyvauja apie 75 
Lietuvos muziejai. Idėja su-
kurti visus Lietuvos muziejus 
jungiantį kultūros kelią kilo 
2012-aisiais – Muziejų me-
tais. Septynerius metus ren-
giniai vyko pagal etnografi-
nius regionus, todėl per vasarą 
„Muziejų keliu“ žingsniuoda-
vo Aukštaitijos, Dzūkijos, Su-
valkijos, Mažosios Lietuvos ir 
Žemaitijos muziejai, į jų ren-
ginius susirinkdavo tūkstan-
čiai lankytojų.

Per praėjusį laikotarpį mu-
ziejai suprato, kad bendri ren-
giniai, keitimasis lankytojais, 
naujų lankytojų pritraukimas 
leido pradėti „Lietuvos mu-
ziejų kelio“ plėtros antrąjį 
etapą. 2019–2021 m. kryptis 
– tapatybės formavimo ir puo-
selėjimo programa „Tėvynės 
ieškojimas“. Ši programa ski-
riama Lietuvos Respublikos 
atkūrimo 1990 m. kovo 11 
d. trisdešimtmečio sukakčiai 
paminėti. 

„Lietuvos muziejų kelias“ 
2019–2021 metais dėmesį 
sutelks į Lietuvos kultūrinius 

Muziejų kelias tęsiasi
kraštovaizdžius. Kiekvieni 
programos metai turės savo 
temą. Triptiko „Tėvynės ieš-
kojimas“ temos:

2019 m. – „Lietuvos kraš-
tovaizdžiai: vandenų kultūri-
nė atmintis“, 

2020 m. – „Lietuvos krašto-
vaizdžiai: kalnų ir kalvų kul-
tūriniai reginiai“,

2021 m. – „Kultūriniai 
kraštovaizdžiai: parkų ir so-
dų menas“.

Lietuvos muziejų asociaci-
jos vadovas R. Balza teigia, 
kad grįžimas prie gamtos ir 
žmogaus vienovės, vietovės 
įprasmintų vietų iškėlimas – 
Lietuvos tapatybę leidžiantys 
suvokti reiškiniai ir objektai, 
apie kuriuos ypač aktualu kal-
bėti, kai susiduriame su didele 
emigracijos problema.

Birštono muziejus dalyvau-
ja visuose „Muziejų kelio“ 
renginių ciklo temų pristaty-
muose kartu su Dzūkijos re-
giono muziejais. Šiais metais 
renginiai Dzūkijos regione 
vyks rugsėjo mėnesį ir pagal 
Nemuno tekėjimą pasroviui 
Birštone vyks paskutinėmis 
rugsėjo dienomis. Džiau-
giamės, kad sulaukiame vis 
daugiau lankytojų, maloniai 
nuteikia jų nuoširdus domėji-
masis mūsų kraštu, svarbiau-
siais vietos kultūros ir istori-
jos objektais. Taigi kviečiame 
visus keliauti „Muziejų keliu“ 
per mūsų mylimą kraštą.

Birštono muziejaus direk-
torė Vilijeta Šalomskienė 
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TV prOgrAmA

redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, kovo 16 d. Sekmadienis, kovo 1� d. Pirmadienis, kovo 1� d. Antradienis, kovo 19 d.

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
Šventadienio mintys 07:30 Klau-
simėlis 08:00 Gyventi kaime gera 
08:30 ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite 09:00 Brolių Grimų pa-
sakos 10:00 Gustavo enciklope-
dija 10:30 lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai 12:00 
pasaulio dokumentika. atšiau-
rioji antarktida 12:55 pasaulio 
dokumentika. Brazilijos gamtos 
stebuklai 13:50 puaro 13 15:25 
Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno 
Loto” 15:45 žinios. Orai 16:00 
Istorijos detektyvai 16:45 savaitė 
su „Dviračio žiniomis” 17:30 ži-
nios. sportas. Orai 18:00 Duokim 
garo! 19:30 savaitė 20:25 Lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 sportas 21:00 
rinkimai 2019 23:00 prancūziš-
kas bučinys 00:00 lrt radijo ži-
nios 00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 01:00 lrt radijo žinios 
01:05 savaitė 02:00 lrt radijo 
žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lrt radijo žinios 03:05 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Dviračio žinios 04:00 lrt radijo 
žinios 04:05 Vartotojų kontrolė 
05:00 ponių rojus 

 
06:05 tomas ir Džeris (38) 06:25 
žvėrelių būrys (13) 06:50 Keista 
šeimynėlė (10) 07:20 “Nickelo-
deon” valanda. Neramūs ir triukš-
mingi (6) 07:55 Kiaulė, Ožka, Ba-
nanas ir svirplys (3) 08:25 tomo 
ir Džerio nuotykiai (2) 08:50 KI-
NO pUsrYČIaI Keistuolis 10:40 
Debesuota, numatoma mėsos 
kukulių kruša 2 12:30 Beveik mir-
tina 14:25 Mirtinas žaibas 16:10 
Ne vienas kelyje 16:50 teleloto 
18:00 žinios 18:55 sportas 18:58 
Orai 19:00 Finalo ketvertas 21:30 
speciali „žinių“ laida. savivaldos 
rinkimai. II turas 22:30 preM-
Jera Išvadavimo planas 00:15 
taikdarys 02:30 Kultūristai 

TV3
06:15 televitrina 3 06:30 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 1/154s.  
07:00 transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4/422s. 07:30 aladinas 
1/147s. 08:00 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1/155s. 08:30 Mamy-
čių klubas 21/11s. 09:00 Kulinari-
nis detektyvas 2/11s. 09:30 penkių 
žvaigždučių būstas 6/11s. 10:00 
pasaulis pagal moteris 7/11s. 
10:30 svajonių sodai 28 11:30 
Gerasis dinozauras 13:15 Ores-
tas iš burtininkų giminės 15:25 
Mėnulio princesė 17:30 Visi mes 
žmonės 2/7s. 18:30 tV3 žinios 
19:22 tV3 sportas 19:27 tV3 
orai 19:30 lietuvos talentai 6/3s. 
22:00 Mechanikas 23:50 Nepa-
geidaujami genai  01:45 Univer-
salus karys. atpildo diena  03:45 
Mechanikas 

06:30 Baltijos galiūnų komandinis 
čempionatas 07:30 Iš visų jėgų (9) 
08:00 Būk ekstremalas (9) 08:30 
tauro ragas 09:00 sveikatos ko-
das 09:30 sveikatos kodas televi-
trina 10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
(32) 10:30 Iš visų jėgų (10) 11:00 
Būk ekstremalas (10) 11:30 spec. 
būrys. Išlieka stipriausi (1) 12:30 
pragaro viešbutis (6) 13:40 eks-
trasensų mūšis (1) 16:00 Nusi-
kaltimų miestas (26) 16:30 Čepas 
meta 17:00 Betsafe–lKl. Neptū-

nas - lietkabelis 19:30 preMJe-
ra žiurkių medžiotojas (1) 20:30 
preMJera žiurkių medžiotojas 
(2) 21:30 Iliuzija (2) 22:30 Kri-
minalinė Maskva (2) 23:30 Jūrų 
pėstininkai 01:30 akis 

05:10 „pavojingiausios kelionės. 
Mongolija“ 05:35 „pavojingiausios 
kelionės. peru“ 06:20 „pasaulis 
iš viršaus“ 06:40 Kitoks pokalbis 
su D 07:00 programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „Gluchariovas“ 
(2/17) 09:00 „pasaulis iš viršaus“ 
09:30 skonio reikalas 10:00 Šian-
dien kimba 11:00 atliekų kultū-
ra 11:30 sveika ir gardu 12:00 
„Detektyvas linlis“ (1) 14:00 „Bi-
tininkas“ (1/28; 1/29) 16:00 ži-
nios 16:18 Orai 16:20 Krepšinio 
pasaulyje su V 17:00 adomo 
obuolys 18:00 žinios 18:28 Orai 
18:30 „Kaip bocmanas nuotakos 
ieškojo“ (1; 2) 20:00 žinios 20:23 
Orai 20:25 „Kaip bocmanas nuo-
takos ieškojo“ ( 2 tęs.) 21:00 „24/7“ 
22:00 žinios 22:28 Orai 22:30 „pa-
grindinis įtariamasis. tenison“ (1/1) 
00:00 „Gluchariovas“ (3/58) 01:05 
„Bitininkas“ (1/13) 02:10 „Širdies 
plakimas“ (3) 03:00 „Šėtono me-
džioklė“ (14) 03:50 „Neišsižadėk“ 
(67) 04:35 „albanas“ (58) 05:20 
„Gyvybės langelis“ (2/6)  

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Ledo 
kelias 8/7s.  07:30 Jokių kliūčių! 
3/302s.  08:30 sandėlių karai 
2/19s.  09:00 Gyvūnų manija 
3/28s. 09:30 Vienam gale kablys 
20/11s. 10:00 praeities žvalgas 
4/28s. 10:30 sekmadienis su 
Kauno “žalgiriu” 2/20s. 11:00 
Įspūdingiausios atostogų vietos 
1/7s. 11:30 sandėlių karai 2/20s. 
12:00 Jokių kliūčių! 3/303s. 13:00 
Gelmėse slypinčios unikalios is-
torijos 1/102s. 14:00 žvejo nuoty-
kiai 4/2s. 15:00 ledo kelias 8/8s. 
16:00 Bearas Gryllsas. laukinis 
iššūkis žvaigždėms 2/4s. 17:00 
sandėlių karai 2/21s. 17:30 san-
dėlių karai 2/22s. 18:00 Jukono 
vyrai 206 19:00 amerikos dievaitis 
16/14s. 21:00 žinios 21:50 spor-
tas 21:55 Orai 22:00 Nakties tOp 
8/7s. 22:30 X Faktorius 5/10s. 
01:10 Iksmenai. apokalipsė   

 
05:05 stilius 06:00 lietuvos res-
publikos himnas 06:05 Koncer-
tuoja salvadoras sobralis  07:30 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus są-
siuvinis 07:45 Kultūrų kryžkelė. 
Menora 08:00 Kultūrų kryžkelė. 
trembita 08:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas 08:30 Kelias 
08:45 Krikščionio žodis 09:00 
premjera. tV daktaras 09:30 Eu-
romaxx  10:00 pasaulio lietuvių 
žinios 10:30 atspindžiai 11:00 7 
Kauno dienos 11:30 linija, spalva, 
forma 12:00 lietuva mūsų lūpose 
12:30 Vienuolynų kelias lietuvoje 
13:00 stop juosta 13:30 Muzikinė 
pramoginė programa „Du balsai 
– viena širdis” 15:35 Šventadienio 
mintys  16:00 Mokytojų kambarys 
16:30 Mokslo sriuba 17:00 Varto-
tojų kontrolė 18:00 Kultūringai su 
Nomeda 18:50 Iš širdies į širdį 
19:20 premjera. Dauntono abati-
ja 2 20:30 panorama 20:52 spor-
tas. Orai 21:00 legendos 22:00 
pokrovskije kolokola 2018 23:10 
anapus čia ir dabar 23:55 Kino 
žvaigždžių alėja. Manhatanas 
00:30 DW naujienos rusų kalba 
00:45 Dabar pasaulyje 

 
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 Beatos virtuvė 13:00 
Klauskite daktaro 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 speciali lai-
da dėl lr Konstitucijos 9 straips-
nio 3 dalies pakeitimo (referen-
dumas taip pat skelbiamas, jeigu 
jo reikalauja ne mažiau kaip 50 
tūkstančių piliečių,... 19:30 Var-
totojų kontrolė 20:25 Loterija „Ke-
no Loto” 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 lrt foru-
mas 22:30 Dviračio žinios 23:00 
premjera. Medičiai. Florencijos 
valdovai 2 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 
(688, 689, 690) 07:35 tomas ir 
Džeris (39) 08:00 Volkeris, tek-
saso reindžeris (131, 132) 09:55 
Monikai reikia meilės (33) 10:25 
Namai, kur širdis (22) 11:00 Bus 
visko 12:00 Mano likimas (41) 
13:00 svaragini. amžina draugys-
tė (19, 20) 14:00 Dvi širdys (1534, 
1535, 1536, 1537) 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 paveldėtoja 2 
(31) 20:30 Monikai reikia meilės 
(38) 21:00 žinios 21:50 sportas 
21:58 Orai 22:00 VaKarO se-
aNsas Nenugalimieji. Narsos 
įstatymas 00:15 Judantis objektas 
(11) 01:10 Išvadavimo planas 

TV3
06:10 televitrina 3 06:25 Trans-
formeriai. Maskuotės meistrai 
4, 421 06:55 simpsonai 13 (9, 
10) 07:55 svajonių sodai 28 
08:55 Meilės sūkuryje 165 10:00 
Meilės žiedai 153 11:00 Meilės 
žiedai 154 12:00 svotai 6, 14 
13:00 pažadėtoji 6, (208, 209, 
210, 211) 15:00 simpsonai 13, 
(11, 12) 16:00 tV3 žinios 16:25 
tV3 orai 16:30 tV pagalba 13, 
11 18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 
sportas 19:27 tV3 orai 19:30 
Namas 1, 6 20:30 prakeikti 7, 21 
21:00 tV3 vakaro žinios 42 21:52 
tV3 sportas 1 21:57 tV3 orai 42 
22:00 ričardas liūtaširdis 00:50 
Nepageidaujami genai 02:40 
Universalus karys. atpildo diena 
04:40 svotai 6, 13   

06:45 pragaro viešbutis (6) 07:40 
stoties policija (18) 08:40 sudu-
žusių žibintų gatvės (27) 09:40 
Nepataisomi (13) 10:40 Kobra 
11 (2) 11:40 ekstrasensų mūšis 
(13) 13:55 stoties policija (19) 
14:55 sudužusių žibintų gatvės 
(28) 15:55 Nepataisomi (14) 
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 
(3) 18:30 Mentalistas (27) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. specialiųjų 

tyrimų skyrius (8) 20:25 Tautos 
tarnas (17) 21:00 sachara 23:25 
pasilik 01:20 Iliuzija (2) 02:10 
Kriminalinė Maskva (2) 02:55 
Įstatymas ir tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius (8) 

05:20 „Gyvybės langelis“ (2/6) 
06:09 programa 06:10 tV par-
duotuvė 06:30 „pasaulis iš vir-
šaus“ 07:00 Šiandien kimba 
08:00 Ne spaudai 09:00 „24/7“ 
10:00 „Širdies plakimas“ (21) 
11:10 „Baimės įlanka“ (4) 12:20 
„Bitininkas“ (1/18) 13:30 tV par-
duotuvė 13:45 „Miškinis“ (2/30) 
14:55 „Gluchariovas“ (3/62) 16:00 
reporteris 16:58 Orai 17:00 
„Gyvybės langelis“ (2/18) 18:00 
reporteris 18:48 Orai 18:50 ru-
brika „Mes europiečiai“.” 18:55 
„Jekaterina Didžioji“ (9) 20:00 
reporteris 20:28 Orai 20:30 
Nuoga tiesa 22:00 reporteris 
22:53 Orai 22:55 rubrika „Mes 
europiečiai“.” 23:00 Ne spaudai 
00:00 „Gluchariovas“ (3/59) 01:05 
„Bitininkas“ (1/14) 02:10 „Širdies 
plakimas“ (4) 03:00 „Šėtono me-
džioklė“ (15) 03:50 „Šeimininkė“ 
(1/14) 04:35 „albanas“ (59) 05:20 
„Gyvybės langelis“ (2/7) 

TV1
07:00 sunkių nusikaltimų skyrius 
(6) 07:55 svajonių princas (381, 
382, 383, 384) 09:55 Būrėja (55) 
10:30 akloji (24) 11:05 akloji (122) 
11:35 Būrėja (9) 12:10 Nusivylu-
sios namų šeimininkės (21) 13:10 
Ogis ir tarakonai (65) 13:20 Ogis ir 
tarakonai (66) 13:30 Broliai meš-
kinai. Nuotykių ieškotojai (19,20) 
14:10 pabaisiukas Bansenas (12) 
14:35 žmogus-voras (12) 15:00 
pasisvėrę ir laimingi (1) 16:00 
amžina meilė (38) 17:00 Būk su 
manim (1240) 17:30 Būk su ma-
nim (1241) 18:00 Iš širdies į širdį 
(79) 18:30 Iš širdies į širdį (80) 
19:00 aukštakulnių kerštas (89) 
20:00 sunkių nusikaltimų skyrius 
(7) 21:00 Šokis svajonės ritmu 
22:55 “Velvet” (4) 00:25 Midso-
merio žmogžudystės XVI. lauki-
nė puota 02:10 Kovos su mafija 
būrys. Bosas grįžta (6) 03:50 pa-
sisvėrę ir laimingi (1)  

 
05:10 ten, kur namai 1 06:00 Lie-
tuvos respublikos himnas 06:05 
Džiazo muzikos vakaras 07:05 
linija, spalva, forma 07:30 pasau-
lio lietuvių žinios 07:55 Šechera-
zada. Nepapasakotos istorijos 
08:15 Vienuolynų kelias lietuvoje  
08:45 Menai 09:15 labas rytas, 
Lietuva  12:00 DW naujienos rusų 
kalba 12:15 savaitė 13:10 Daiktų 
istorijos 14:00 Dauntono abatija 2 
15:10 aplinką tausojantis ūkinin-
kavimas 15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 premjera. Kaimynai piratai 
16:05 premjera. Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 16:30 
laba diena, lietuva  18:00 Kul-
tūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 
18:15 ten, kur namai 1 19:00 
arti 19:15 premjera. popierinė 
brigada  20:10 Kultūros diena. 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 sportas. Orai 21:30 
poncio afera 23:00 popiežius 
prieš Hitlerį 00:45 DW naujienos 
rusų kalba 01:00 Dabar pasauly-
je 01:30 Kęstutis Vaiginis Quartet 
02:20 poncio afera 03:45 legen-
dos 04:40 arti. Veidai 04:55 Kul-
tūrų kryžkelė. Menora 05:10 ten, 
kur namai 1 

 
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 stilius  13:00 Klauskite 
daktaro 13:58 Loterija „Keno Lo-
to” 14:00 žinios 14:15 laba die-
na, lietuva 16:30 premjera. po-
nių rojus 17:30 žinios. sportas. 
Orai 18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 18:30 speciali laida dėl lr 
Konstitucijos 9 straipsnio 3 dalies 
pakeitimo 19:30 (Ne)emigrantai 
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 sportas 21:29 loterija „Jė-
ga” 21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą” 22:30 Dvira-
čio žinios 23:00 premjera. 12 bež-
džionių 2 23:45 Klausimėlis  00:00 
lrt radijo žinios 00:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 5 01:00 lrt 
radijo žinios 01:05 stilius 02:00 
lrt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lrt radijo žinios 
03:05 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
03:30 Dviračio žinios 04:00 lrt 
radijo žinios 04:05 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per Ukrainą”.  
05:00 ponių rojus 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(691, 692, 693) 07:35 tomas ir 
Džeris (40) 08:00 Volkeris, tek-
saso reindžeris (133, 134) 09:55 
Monikai reikia meilės (34) 10:25 
Namai, kur širdis (23) 11:00 Nuo... 
Iki... 11:30 paveldėtoja 2 (31) 
12:00 Mano likimas (42) 13:00 
svaragini. amžina draugystė 
(21,22) 14:00 Dvi širdys (1538, 
1539, 1540, 1541) 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 paveldėtoja 2 
(32) 20:30 Monikai reikia meilės 
(39) 21:00 žinios 21:50 sportas 
21:58 Orai 22:00 VaKarO se-
aNsas Ypatinga užduotis 23:55 
Judantis objektas (12) 00:50 Ne-
nugalimieji. Narsos įstatymas 

TV3
06:25 transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4, 422 06:55 simpsonai  
13, (11, 12) 07:55 Namas  1, 6 
08:55 Meilės sūkuryje 166 10:00 
Meilės žiedai 155, 156 12:00 svo-
tai 6, 15 13:00 pažadėtoji 6, (212, 
213, 214, 215) 15:00 simpsonai 
13, (13, 14) 16:00 tV3 žinios 
16:25 tV3 orai 16:30 tV pagalba 
13, 12 18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 
sportas  19:27 tV3 orai  19:30 
prieš srovę 19, 11 20:30 prakeik-
ti 7, 22 21:00 tV3 vakaro žinios  
21:52 tV3 sportas 21:57 tV3 
orai 22:00 ričardas liūtaširdis. 
Maištas 00:10 rezidentas 1, 10 
01:10 Kaulai 5, 7 

06:45 Mentalistas (27) 07:40 
stoties policija (19) 08:40 sudu-
žusių žibintų gatvės (28) 09:40 
Nepataisomi (14) 10:40 Kobra 11 
(3) 11:40 ekstrasensų mūšis (1) 
13:55 stoties policija (20) 14:55 
sudužusių žibintų gatvės (29) 
15:55 Nepataisomi (15) 17:00 In-
fo diena 17:30 Kobra 11 (4) 18:30 
Mentalistas (28) 19:30 Įstatymas 
ir tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(9) 20:25 tautos tarnas (18) 21:00 
pinigų kalba 22:55 sachara 01:15 
Juodasis sąrašas (11) 02:00 Įsta-

tymas ir tvarka. specialiųjų tyrimų 
skyrius (9)  

05:20 „Gyvybės langelis“ (2/7) 
06:09 programa 06:10 tV par-
duotuvė 06:30 Nuoga tiesa 08:00 
reporteris 08:58 Orai 09:00 „Gu-
rovo bylos. trys dienos“ (4/1) 
10:00 „Širdies plakimas“ (22) 
11:10 „Baimės įlanka“ (5) 12:20 
„Bitininkas“ (1/19) 13:30 tV par-
duotuvė 13:45 „Miškinis“ (2/31) 
14:55 „Gluchariovas“ (3/63) 16:00 
reporteris 16:30 Lietuva tiesio-
giai 16:58 Orai 17:00 „Gyvybės 
langelis“ (2/19) 18:00 reporteris 
18:48 Orai 18:50 rubrika „Mes 
europiečiai“.” 18:55 „Jekaterina 
Didžioji“ (10) 20:00 reporteris 
20:30 lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 
21:00 adomo obuolys 22:00 re-
porteris 22:53 Orai 22:55 rubrika 
„Mes europiečiai“.” 23:00 „proku-
roras“ (6) 00:30 Čempionai 01:05 
„Bitininkas“ (1/15) 02:10 „Širdies 
plakimas“ (5) 03:00 „Šėtono me-
džioklė“ (16) 03:50 „Šeimininkė“ 
(1/15) 04:35 „albanas“ (60) 05:20 
„Gyvybės langelis“ (2/8) 

TV1
07:00 sunkių nusikaltimų skyrius 
(7) 07:55 svajonių princas (385, 
386, 387, 388) 09:55 Būrėja (56) 
10:30 akloji (25) 11:05 akloji (123) 
11:35 Būrėja (10) 12:10 Nusivylu-
sios namų šeimininkės (22) 13:10 
Ogis ir tarakonai (67, 68) 13:30 
Broliai meškinai. Nuotykių ieško-
tojai (21, 22) 14:10 pabaisiukas 
Bansenas (13) 14:35 žmogus-
voras (13) 15:00 pasisvėrę ir 
laimingi (2) 16:00 amžina meilė 
(39) 17:00 Būk su manim (1242, 
1243) 18:00 Iš širdies į širdį (81, 
82) 19:00 aukštakulnių kerštas 
(90) 20:00 sunkių nusikaltimų 
skyrius (8) 21:00 DeteKtYVO 
VaKaras Brokenvudo paslaptys. 
Juodasis našlys 22:55 “Velvet” (5) 
00:25 Midsomerio žmogžudystės 
XVI. aeroklubas 02:10 Šokis sva-
jonės ritmu 03:40 pasisvėrę ir 
laimingi (2)  

 
05:10 ten, kur namai 1 06:00 
lietuvos respublikos himnas 
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
Džiazo dienos tauragėje. 2 d.  
06:55 Misija: Vilnija 07:20 Grizis 
ir lemingai 07:40 Kaimynai pira-
tai 07:55 Šecherazada. Nepa-
pasakotos istorijos 08:20 Mokslo 
sriuba 08:45 aplinką tausojantis 
ūkininkavimas 09:15 labas ry-
tas, lietuva  12:00 DW naujienos 
rusų kalba 12:15 Gimę tą pačią 
dieną 13:10 anapus čia ir dabar 
13:55 Mokslo ekspresas 14:10 
popierinė brigada 15:10 aplinką 
tausojantis ūkininkavimas 15:40 
Grizis ir lemingai 15:50 premjera. 
Kaimynai piratai 16:05 premjera. 
Šecherazada. Nepapasakotos is-
torijos 16:30 laba diena, lietuva  
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora 
18:15 ten, kur namai 1 19:00 
arti 19:15 premjera. samurajus 
Vatikane 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 savų 
darbas. pasaulinės finansų krizės 
gijos 00:45 DW naujienos rusų kal-
ba 01:00 Dabar pasaulyje 01:30 
Kęstutis Vaiginis Quartet 02:25 
Komisaras ir jūra 03:55 Kultūrin-
gai su Nomeda 

 
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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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 Klauski-
te 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 speciali laida dėl 
lr Konstitucijos 9 straipsnio pa-
pildymo 5 dalimi (referendumu 
priimti įstatymai keičiami tik nau-
ju referendumu) 19:30 specialus 
tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos te-
ma 21:20 sportas 21:29 Loterija 
„Jėga” 21:30 Gimę tą pačią dieną 
22:30 Dviračio žinios 23:00 prem-
jera. Babilonas Berlynas 01:00 
lrt radijo žinios 01:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 5 02:00 lrt 
radijo žinios 02:05 Gimę tą pa-
čią dieną 03:00 lrt radijo žinios  

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(697, 698, 699) 07:35 tomas ir 
Džeris (42) 08:00 Volkeris, tek-
saso reindžeris (137, 138) 09:55 
Monikai reikia meilės (36) 10:25 
Namai, kur širdis (25) 11:00 Nuo... 
Iki... 11:30 paveldėtoja 2 (33) 
12:00 Mano likimas (44) 13:00 
svaragini. amžina draugystė 
(25, 26) 14:00 Dvi širdys (1546, 
1547, 1548, 1549) 16:00 labas 
vakaras, lietuva 17:00 Yra, kaip 
yra 18:00 žinios 18:55 sportas 
18:58 Orai 19:00 KK2 19:30 
Valanda su rūta 20:30 Monikai 
reikia meilės (41) 21:00 žinios 
21:50 sportas 21:58 Orai 22:00 
VaKarO seaNsas tokarevas 
23:55 Judantis objektas (14) 
00:50 Operacija “Delta farsas” 
02:25 alchemija. VDU karta 02:55 
retrOspeKtYVa 

TV3
06:25 aladinas  1, 147 06:55 
simpsonai  13, (15, 16) 07:55 Ge-
ro vakaro šou  5, 27 08:55 Meilės 
sūkuryje 168 10:00 Meilės žiedai 
159 11:00 paskutinis iš Magikia-
nų 1, (101, 102, 103, 104) 13:00 
pažadėtoji 6, (220, 221, 222, 
223) 15:00 simpsonai 13, (17, 
18) 16:00 tV3 žinios 16:25 tV3 
orai 16:30 tV pagalba 18:30 tV3 
žinios  19:22 tV3 sportas 19:27 
tV3 orai 19:30 Farai 12, 27 20:30 
prakeikti 7, 24 21:00 tV3 vakaro 
žinios  21:52 tV3 sportas  21:57 
tV3 orai  22:00 Beždžionių pla-
netos sukilimas 00:00 reziden-
tas 1, 12 01:00 Kaulai 5, 9 01:55 
Kvantikas 2, 11 02:45 ekstrasen-
sai tiria 93  

06:45 Mentalistas (29) 07:40 
stoties policija (21) 08:40 sudu-
žusių žibintų gatvės (30) 09:40 
Nepataisomi (16) 10:40 Kobra 11 
(5) 11:40 ekstrasensų mūšis (2) 
13:45 stoties policija (22) 14:50 
sudužusių žibintų gatvės (31) 
15:55 paskutinis faras (1) 17:00 
Info diena 17:30 Kobra 11 (6) 
18:30 Mentalistas (30) 19:30 Įsta-
tymas ir tvarka. specialiųjų tyrimų 
skyrius (11) 20:25 Tautos tarnas 
(20) 21:00 Mirties angelas 22:40 
akivaizdus ir tikras pavojus 01:20 
Juodasis sąrašas (13) 02:05 Įsta-
tymas ir tvarka. specialiųjų tyrimų 
skyrius (11) 

05:20 „Gyvybės langelis“ (2/9) 
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 
bangos 10:00 „Širdies plakimas“ 
(24) 11:10 „Baimės įlanka“ (7) 
12:20 „Bitininkas“ (1/21) 13:30 
tV parduotuvė 13:45 „Miškinis“ 
(2/33) 14:55 „Jekaterina Didžioji“ 
(1) 16:00 reporteris 16:30 Lietu-
va tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 „Gy-
vybės langelis“ (2/21) 18:00 re-
porteris 18:48 Orai 18:50 rubrika 
„Mes europiečiai“.” 18:55 „Jekate-
rina Didžioji“ (12) 20:00 reporte-
ris 20:30 lietuva tiesiogiai 20:58 
Orai 21:00 Ne spaudai 22:00 
reporteris 22:53 Orai 22:55 ru-
brika „Mes europiečiai“.” 23:00 
adomo obuolys 00:00 „Glucha-
riovas“ (3/61) 01:05 „Bitininkas“ 
(1/17) 02:10 „Širdies plakimas“ 
(7) 03:00 „Jekaterina Didžioji“ (2) 
03:50 „žiurkininko fleita“ (4) 04:35 
„Kelrodė žvaigždė“ (2) 05:20 „Gy-
vybės langelis“ (2/10) 

TV1
07:00 sunkių nusikaltimų skyrius 
(9) 07:55 svajonių princas (393, 
394, 395, 396) 09:55 Būrėja (58) 
10:30 akloji (27) 11:05 akloji (125) 
11:35 Būrėja (13) 12:10 Nusivylu-
sios namų šeimininkės (1) 13:10 
Ogis ir tarakonai (71, 72) 13:30 
Broliai meškinai. Nuotykių ieško-
tojai (25, 26) 14:10 pabaisiukas 
Bansenas (15) 14:35 Įspūdinga-
sis žmogus-voras (2) 15:00 pasi-
svėrę ir laimingi (4) 16:00 amžina 
meilė (41) 17:00 Būk su manim 
(1246, 1247) 18:00 Iš širdies į širdį 
(85, 86) 19:00 aukštakulnių kerš-
tas (92) 20:00 sunkių nusikaltimų 
skyrius (10) 21:00 DeteKtYVO 
VaKaras. preMJera pran-
cūziška žmogžudystė. žmogžu-
dystės Grase 23:05 “Velvet” (7) 
00:40 Midsomerio žmogžudys-
tės XX. Kostono abatijos vaiduo-
klis 02:25 Brokenvudo paslaptys. 
Kitas lavonas 03:55 pasisvėrę ir 
laimingi (4)   

 
05:10 ten, kur namai 1 06:00 Lie-
tuvos respublikos himnas 06:05 
Kęstutis Vaiginis Quartet. 2 d.  
07:00 tV daktaras 07:25 Kaimy-
nai piratai 07:40 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 08:05 Į 
sveikatą! 08:30 aplinką tausojan-
tis ūkininkavimas 09:00 pasaulio 
dailiojo čiuožimo čempionatas 
11:30 pasaulio dailiojo čiuožimo 
čempionatas. Vyrai. trumpoji 
programa. tiesioginė transliacija 
iš saitamos. 14:00 arti. Veidai 
14:20 Nesibaigianti Hablo misija 
15:10 aplinką tausojantis ūkinin-
kavimas 15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 premjera. Kaimynai piratai 
16:05 premjera. Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 16:30 
laba diena, lietuva  18:00 Kul-
tūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 
18:15 ten, kur namai 1 19:00 
arti 19:15 Gerard Depardieu: 
priimkit mane tokį, koks esu 20:10 
Kultūros diena. 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 spor-
tas. Orai 21:30 Brandūs pokalbiai 
22:15 tV videofilmo „Mūsų mies-
teliai” 30-mečiui 23:40 anapus čia 
ir dabar 00:45 DW naujienos ru-
sų kalba 01:00 Dabar pasaulyje 
01:30 Bliuzo vakaras 02:25 „Mū-
sų miesteliai” 30-mečiui

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 labas rytas, lie-
tuva 06:30 žinios 09:20 senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 5 11:15 aukštuomenės dak-
taras 3 12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 Vartotojų kontrolė 13:58 
Loterija „Keno Loto” 14:00 ži-
nios 14:15 laba diena, lie-
tuva 16:30 premjera. ponių 
rojus 17:30 žinios. sportas. 
Orai 18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 18:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba 19:30 Beatos 
virtuvė 20:25 Loterija „Keno 
Loto” 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 
auksinis protas 22:50 Fantas-
tiškas penktadienis. premjera. 
sniego traukinys 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(700, 701, 702) 07:35 tomas 
ir Džeris (43) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (139, 140) 
09:55 Monikai reikia meilės 
(37) 10:25 Namai, kur širdis 
(26) 11:00 Valanda su rūta 
12:00 Mano likimas (45) 13:00 
svaragini. amžina draugystė 
(27, 28, 29, 30) 15:00 preM-
Jera Dvi šeimos (1, 2) 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 Bornas. sunaikinta tapa-
tybė 22:55 Nakties įkaitas 01:20 
preMJera Mutantų pasaulis 
02:45 tokarevas 

TV3
06:10 televitrina 3 06:25 Kem-
piniukas plačiakelnis  10, 205 
06:55 simpsonai  13, (17, 18) 
07:55 Farai  12, 27 08:55 Meilės 
sūkuryje 169 10:00 Meilės mies-
tas 1, (1, 2) 12:00 paskutinis iš 
Magikianų 1, (105, 106) 13:00 
pažadėtoji 6, (224, 225, 226, 
227) 15:00 simpsonai 13, (19, 
20) 16:00 tV3 žinios 16:25 tV3 
orai 16:30 tV pagalba 18:30 
tV3 žinios  19:22 tV3 sportas 
19:27 tV3 orai  19:30 Išvirkš-
čias pasaulis 21:20 Ji - šnipė 
23:50 Mano geriausio draugo 
mergina  00:05 rezidentas 1, 
13 01:05 Kaulai 5, 10 01:55 
Kvantikas 2, 12 02:45 ekstra-
sensai tiria 94 

06:45 Mentalistas (30) 07:40 
stoties policija (22) 08:40 sudu-
žusių žibintų gatvės (31) 09:40 
paskutinis faras (1) 10:40 Ko-
bra 11 (6) 11:40 ekstrasensų 
mūšis (3) 13:45 stoties policija 
(23) 14:50 sudužusių žibintų 
gatvės (32) 15:55 paskutinis 
faras (2) 17:00 Info diena 17:30 
Kobra 11 (7) 18:30 Mentalistas 
(31) 19:30 amerikietiškos imty-
nės (10) 20:30 amerikietiškos 
imtynės (10) 21:30 Kikboksi-
ninkas. agresorius 23:20 Mir-
ties angelas 01:00 Juodasis 
sąrašas (14) 01:45 lemtingi 
skambučiai (5) 

05:20 „Gyvybės langelis“ (2/10) 
06:09 programa 06:10 „pasau-
lis iš viršaus“ 06:30 „pasaulis iš 
viršaus“ 06:35 Krepšinio pasau-
lyje su V. Mačiuliu. laida apie 
krepšinį 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“ (1/22) 13:30 tV parduotu-
vė 13:45 „Miškinis“ (2/34) 14:55 
„Jekaterina Didžioji“ (2) 16:00 
reporteris 16:30 Kitoks pokalbis 
su D 16:58 Orai 17:00 „Gyvybės 
langelis“ (2/22) 18:00 reporte-
ris 18:53 Orai 18:55 „Deimantų 
medžiotojai“ (1) 20:00 reporte-
ris 20:30 Kitoks pokalbis su D 
20:58 Orai 21:00 „prokuroras“ 
(7) 22:00 reporteris 22:58 Orai 
23:00 ant bangos 01:25 „Moterų 
daktaras“ (3/3; 3/4) 02:55 „tarp 
meilės ir neapykantos“ (7; 8) 
04:35 Vantos lapas 05:00 „žiur-
kininko fleita“ (3; 4)  

TV1
07:00 sunkių nusikaltimų sky-
rius (10) 07:55 svajonių princas 
(397, 398, 399, 400) 09:55 Bū-
rėja (8) 10:30 akloji (28) 11:05 
akloji (29) 11:35 Būrėja (14) 
12:10 Nusivylusios namų šeimi-
ninkės (2) 13:10 Ogis ir tarako-
nai (73, 74) 13:30 Broliai meški-
nai. Nuotykių ieškotojai (27, 28) 
14:10 pabaisiukas Bansenas 
(16) 14:35 Įspūdingasis žmo-
gus-voras (3) 15:00 pasisvėrę ir 
laimingi (5) 16:00 amžina meilė 
(42) 17:00 Būk su manim (1248, 
1249) 18:00 Iš širdies į širdį (87, 
88) 19:00 aukštakulnių kerštas 
(93) 20:00 sunkių nusikaltimų 
skyrius (11) 21:00 DeteKtYVO 
VaKaras. preMJera Fortitu-
das (3, 4) 23:00 sNOBO KINas 
Švytėjimas 01:20 Midsome-
rio žmogžudystės XX. Mažojo 
auksinuko mirtis 02:55 prancū-
ziška žmogžudystė. žmogžu-
dystės Grase 04:30 pasisvėrę 
ir laimingi (5)

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Bliuzo vakaras. 
Mighty Mo rodgers su Baba 
sissoko. 1 d.  07:00 Mokytojų 
kambarys  07:25 Kaimynai pi-
ratai 07:40 Šecherazada. Nepa-
pasakotos istorijos 08:05 Gar-
siau 08:30 aplinką tausojantis 
ūkininkavimas 09:00 pasaulio 
dailiojo čiuožimo čempionatas. 
Šokiai ant ledo. trumpoji pro-
grama. transliacija iš saitamos. 
Dalyvauja a. reed ir s. ambru-
levičius. 12:00 pasaulio dailiojo 
čiuožimo čempionatas 14:35 Iš 
širdies į širdį. susitikimas su te-
atro ir kino aktoriumi V. Masals-
kiu  15:10 aplinką tausojantis 
ūkininkavimas 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 Kelias 18:20 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai 19:15 
Šimtas reginių senoviniame 
mieste 20:10 Kultūros diena 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 sportas. Orai  21:30 
europos futbolo čempionato at-
rankos rungtynės. liuksembur-
gas – lietuva. tiesioginė trans-
liacija iš liuksemburgo 23:45 
lilas ir Innomine 00:15 Dabar 
pasaulyje 00:45 europos futbolo 
čempionato atrankos rungtynės. 
liuksemburgas – lietuva 03:00 
arts21. Meno ir kultūros žur-
nalas 03:30 Brandūs pokalbiai 
04:15 Klauskite daktaro 05:05 
stiliusredakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, kovo �0 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 3 
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 
speciali laida dėl lr Konstitucijos 
9 straipsnio papildymo 5 dalimi 
(referendumu priimti įstatymai 
keičiami tik nauju referendumu) 
19:30 Gyvenimas 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 spor-
tas 21:29 loterija „Jėga” 21:30 
aš – laidos vedėjas 22:30 Dviračio 
žinios 23:00 premjera. Iškyla prie 
Kabančios uolos 00:00 lrt radijo 
žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 01:00 lrt radijo žinios 
01:05 Vakaras su edita 02:00 lrt 
radijo žinios 02:05 Klauskite dak-
taro 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 
(694, 695, 696) 07:35 tomas ir 
Džeris (41) 08:00 Volkeris, tek-
saso reindžeris (135, 136) 09:55 
Monikai reikia meilės (35) 10:25 
Namai, kur širdis (24) 11:00 Nuo... 
Iki... 11:30 paveldėtoja 2 (32) 
12:00 Mano likimas (43) 13:00 
svaragini. amžina draugystė (23, 
24) 14:00 Dvi širdys (1542, 1543, 
1544, 1545) 16:00 labas vaka-
ras, lietuva 17:00 Yra, kaip yra 
18:00 žinios 18:55 sportas 18:58 
Orai 19:00 KK2 19:30 Nuo... Iki... 
20:00 paveldėtoja 2 (33) 20:30 
Monikai reikia meilės (40) 21:00 
žinios 21:50 sportas 21:58 Orai 
22:00 VaKarO seaNsas Ope-
racija “Delta farsas” 23:50 Judan-
tis objektas (13) 00:45 Ypatinga 
užduotis 

TV3
06:10 televitrina 3 06:25 aladinas  
1, 146 06:55 simpsonai  13, (13, 
14) 07:55 prieš srovę  19, 11 08:55 
Meilės sūkuryje 167 10:00 Meilės 
žiedai (157, 158) 12:00 svotai 6, 
16 13:00 pažadėtoji 6, (216, 217, 
218, 219) 15:00 simpsonai 13, 
(15, 16) 16:00 tV3 žinios  16:25 
tV3 orai  16:30 tV pagalba  18:30 
tV3 žinios  19:22 tV3 sportas  
19:27 tV3 orai  19:30 Gero vaka-
ro šou 20:30 prakeikti 7, 23 21:00 
tV3 vakaro žinios 21:52 tV3 spor-
tas 21:57 tV3 orai 22:00 paskuti-
nė riba 22:25 Vikinglotto 12 00:05 
rezidentas 1, 11 01:05 Kaulai 5, 8 
01:55 Kvantikas 2, 10 02:45 eks-
trasensai tiria 92  

06:45 Mentalistas (28) 07:40 sto-
ties policija (20) 08:40 sudužusių 
žibintų gatvės (29) 09:40 Nepatai-
somi (15) 10:40 Kobra 11 (4) 11:40 
ekstrasensų mūšis (1) 13:10 Tau-
tos tarnas (18) 13:45 stoties polici-
ja (21) 14:50 sudužusių žibintų ga-
tvės (30) 15:55 Nepataisomi (16) 
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 
(5) 18:30 Mentalistas (29) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. specialiųjų ty-
rimų skyrius (10) 20:25 Tautos tar-
nas (19) 21:00 akivaizdus ir tikras 

pavojus 23:50 pinigų kalba 01:35 
Juodasis sąrašas (12) 02:20 Įsta-
tymas ir tvarka. specialiųjų tyrimų 
skyrius (10)

05:20 „Gyvybės langelis“ (2/8) 
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. trys dienos“ 
(4/2) 10:00 „Širdies plakimas“ (23) 
11:10 „Baimės įlanka“ (6) 12:20 
„Bitininkas“ (1/20) 13:30 tV par-
duotuvė 13:45 „Miškinis“ (2/32) 
14:55 „Gluchariovas“ (3/64) 16:00 
reporteris 16:30 Lietuva tiesio-
giai 16:58 Orai 17:00 „Gyvybės 
langelis“ (2/20) 18:00 reporteris 
18:48 Orai 18:50 rubrika „Mes 
europiečiai“.” 18:55 „Jekaterina 
Didžioji“ (11) 20:00 reporteris 
20:30 lietuva tiesiogiai 20:58 
Orai 21:00 ant bangos 22:00 re-
porteris 22:53 Orai 22:55 rubrika 
„Mes europiečiai“.” 23:00 Nuoga 
tiesa 00:00 „Gluchariovas“ (3/60) 
01:05 „Bitininkas“ (1/16) 02:10 
„Širdies plakimas“ (6) 03:00 „Je-
katerina Didžioji“ (1) 03:50 „žiur-
kininko fleita“ (3) 

TV1
07:00 sunkių nusikaltimų skyrius 
(8) 07:55 svajonių princas (389, 
390, 391, 392) 09:55 Būrėja (57) 
10:30 akloji (26) 11:05 akloji (124) 
11:35 Būrėja (12) 12:10 Nusivylu-
sios namų šeimininkės (23) 13:10 
Ogis ir tarakonai (69, 70) 13:30 
Broliai meškinai. Nuotykių ieško-
tojai (23, 24) 14:10 pabaisiukas 
Bansenas (14) 14:35 Įspūdinga-
sis žmogus-voras (1) 15:00 pasi-
svėrę ir laimingi (3) 16:00 amžina 
meilė (40) 17:00 Būk su manim 
(1244, 1245) 18:00 Iš širdies į širdį 
(83, 84) 19:00 aukštakulnių kerš-
tas (91) 20:00 sunkių nusikaltimų 
skyrius (9) 21:00 DeteKtYVO 
VaKaras Brokenvudo paslaptys. 
Kitas lavonas 22:55 “Velvet” (6) 
00:30 Midsomerio žmogžudystės 
XVI. auksinė kekė   

 
05:10 ten, kur namai 1 06:00 Lie-
tuvos respublikos himnas 06:05 
Kęstutis Vaiginis Quartet. 1 d.  
06:55 Kultūrų kryžkelė. rusų ga-
tvė 07:20 Grizis ir lemingai 07:25 
Kaimynai piratai 07:40 Šecheraza-
da. Nepapasakotos istorijos 08:05 
pradėk nuo savęs 08:30 aplinką 
tausojantis ūkininkavimas 09:00 
pasaulio dailiojo čiuožimo čem-
pionatas. poros. trumpoji pro-
grama. transliacija iš saitamos. 
11:30 pasaulio dailiojo čiuožimo 
čempionatas. Moterys. trumpoji 
programa. tiesioginė transliacija 
iš saitamos. Dalyvauja e. Kro-
pa. 14:00 arti. Veidai 14:15 sa-
murajus Vatikane 15:10 aplinką 
tausojantis ūkininkavimas 15:40 
Grizis ir lemingai 15:50 premjera. 
Kaimynai piratai 16:05 premjera. 
Šecherazada. Nepapasakotos is-
torijos 16:30 laba diena, lietuva  
18:00 Kultūrų kryžkelė. trembita 
18:15 ten, kur namai 1 19:00 arti 
19:20 premjera. Nesibaigianti Ha-
blo misija 20:10 Kultūros diena. 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 sportas. Orai 21:30 
elito kinas. premjera. Baigiamieji 
egzaminai 23:35 Įvykis 00:25 DW 
naujienos rusų kalba 00:40 Dabar 
pasaulyje 01:10 Bliuzo vakaras 
02:05 elito kinas

Šeštadienis, kovo �� d.

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas  06:05 Nacionalinė eks-
pedicija “Dniepru per Ukrainą”  
06:55 patrakėliai futbolininkai. 
legenda gyva  08:30 Karinės 
paslaptys 09:00 labas rytas, 
Lietuva 09:30 žinios. Orai 12:00 
laukiniai gyvūnai. paros kalei-
doskopas  12:55 Nematomas 
Havajų pasaulis  13:50 Džesika 
Flečer 15:25 Klausimėlis 15:43 
Loterija “Keno Loto” 15:45 ži-
nios. 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 Visi gyvena gerai 01:00 
lrt radijo žinios  01:10 Štut-
garto kriminalinė policija  02:00 
lrt radijo žinios  02:05 Gimę tą 
pačią dieną  

 
06:15 tomas ir Džeris (42) 06:40 
žvėrelių būrys (14) 07:05 “Nic-
kelodeon” valanda. Keista šei-
mynėlė (11) 07:35 Neramūs ir 
triukšmingi (7) 08:05 Kiaulė, 
Ožka, Bananas ir svirplys (4) 
08:35 tomo ir Džerio nuotykiai 
(3) 09:05 Ogis ir tarakonai (32) 
09:15 KINO pUsrYČIaI ragai 
ir kanopos 11:00 piko valanda 
13:00 Mažius 14:45 provin-
cialai Niujorke 16:30 Gyvūnų 
pasaulis 17:00 Bus visko 18:00 
žinios 18:55 sportas 18:58 Orai 
19:00 sUperKINas asteriksas 
ir Obeliksas. Misija Kleopatra 
21:15 labas rytas 23:30 Didin-
giausias filmas 01:00 Bornas. 
sunaikinta tapatybė 

TV3
06:15 televitrina 3 06:30 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą  1, 
155 07:00 transformeriai. Mas-
kuotės meistrai 4, 423 07:30 
aladinas 1, 148 08:00 Čipas ir 
Deilas skuba į pagalbą 1, 156 
08:30 Kempiniukas plačiakel-
nis 10, 206 09:00 Virtuvės isto-
rijos 9, 12 09:30 Gardu Gardu 
7, 13 10:00 svajonių ūkis 5, 29 
10:30 Būk sveikas! 1, 8 11:00 
Kačių motina  12:55 seni vilkai 
14:45 simpsonai 29, 20 15:15 
ekstrasensų mūšis 18, 12 17:00 
raudonas kilimas 5, 12 17:30 
Namų idėja su IKea 1, 4 18:30 
tV3 žinios   19:17 tV3 sportas  
19:22 tV3 orai  19:25 eurojack-
pot 12 19:30 turtuolis vargšas 
1, 5 21:00 Ką žmonės pasakys  
23:10 Džoja   01:45 paskutinė 
riba  03:30 ričardas liūtaširdis  
05:25 svotai 6, 14   

07:00 Vaikai šėlsta (10, 11, 12) 
08:29 „top shop“ televitrina 
08:45 sveikatos aBC televitrina 
09:00 lietuvos galiūnų komandi-
nis čempionatas 10:00 Nutrūkę 
nuo grandinės (33) 10:30 Iš visų 
jėgų (11) 11:00 Būk ekstremalas 
(11) 11:30 spec. būrys. Išlieka 
stipriausi (2) 12:40 Džino vieš-
nagė Italijoje (1) 13:10 Džino 
viešnagė Italijoje (2) 13:40 eks-
trasensų mūšis (2) 15:55 lem-
tingi skambučiai (6) 17:00 Bet-
safe–lKl. skycop - rytas 19:30 
Mes vieno kraujo 22:10 MaNO 
HerOJUs Misija “Neįmanoma” 
00:25 aŠtrUs KINas Kaulinis 
tomahaukas 02:45 Juodasis są-

rašas (13, 14)

06:20 „pasaulis iš viršaus“ 
06:40 Kitoks pokalbis su D. žei-
myte 07:00 programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „tV europa 
pristato. Vyrų šešėlyje. Marija 
Kazimiera Kaupaitė“ 07:55 „pa-
vojingiausios kelionės. Kongas, 
Katangos provincija“ 08:30 „pa-
vojingiausios kelionės. Kongas, 
Kivu provincija“ 09:00 skinsiu 
raudoną rožę 09:30 Vantos la-
pas 10:00 skonio reikalas 10:30 
Kitoks pokalbis su D 11:00 „pa-
grindinis įtariamasis. tenison“ 
(1/5; 1/6) 13:00 „lemtingas pa-
našumas“ (1; 2) 15:15 „pasaulio 
turgūs. Nica“ 16:00 žinios 16:18 
Orai 16:20 Čempionai 16:50 „TV 
europa pristato. Vyrų šešėlyje. 
Marijona rakauskaitė“ 17:25 
„Neišsižadėk“ (90) 18:00 žinios 
18:28 Orai 18:30 „Neišsižadėk“ 
(90 tęs.; 91) 20:00 žinios 20:23 
Orai 20:25 „Gurovo bylos. sa-
vivalė“ (5/3; 5/4) 22:00 žinios 
22:28 Orai 22:30 „Gurovo bylos. 
savivalė“ ( 5/4 tęs.) 23:05 „Men-
tų karai. Odesa“ (2/1; 2/2) 00:40 
„Vėjas į veidą“ (1; 2) 02:10 „De-
tektyvas linlis“ (2) 03:40 „Kel-
rodė žvaigždė“ (23; 24) 05:10 
„pavojingiausios kelionės. so-
malilandas“ 05:35 „pavojingiau-
sios kelionės. surinamas“ 

TV1
06:50 akloji (29) 07:20 Vande-
nyno paslaptys su Džefu Kor-
vinu (36, 37) 08:15 Daktaras 
Ozas. Šeimos gydytojo pata-
rimai (18) 09:15 tėvas Motie-
jus (10) 10:30 Būrėja (9) 11:05 
akloji (24) 11:35 Šviežias mais-
tas. anos Olson receptai (24) 
12:05 Klasikiniai kepiniai. anos 
Olson receptai (7) 12:35 akloji 
(25) 13:10 akloji (26) 13:45 Ne-
kviesta meilė 4 (114, 115, 116, 
117) 15:45 Širdele mano (88, 
89) 17:45 akloji (126) 18:20 
akloji (127) 18:50 Būrėja (59) 
19:25 Būrėja (60) 20:00 Visa 
menanti (22) 21:00 DeteKtY-
VO VaKaras Nusikaltimo vieta 
- Hamburgas. padegėjas 22:50 
sutrikusi mafija 00:45 Švytėji-
mas 02:50 Fortitudas (3, 4) 

 
05:05 stilius 06:00 Lietuvos 
respublikos himnas 06:05 Duo-
kim garo! 07:30 Vilniečiai 08:00 
Gimtoji žemė 08:30 arts21 
09:00 pasaulio dailiojo čiuoži-
mo čempionatas 12:00 pasau-
lio dailiojo čiuožimo čempiona-
tas 14:30 aš – laidos vedėjas 
15:30 Kultūrų kryžkelė. rusų 
gatvė 16:00 euromaxx 16:30 
Klauskite daktaro 17:20 stilius 
18:15 Misija – pasaulio lietu-
va 19:00 Daiktų istorijos 19:45 
stambiu planu 20:30 panorama 
20:52 sportas. Orai  21:00 Kino 
žvaigždžių alėja. premjera. pri-
siminimai apie žvaigždžių dul-
kes 22:30 lietuvos valstybinio 
simfoninio orkestro 30-ojo ju-
biliejaus koncertas 23:35 ro-
ko festivalis „lituanika 2015” 
00:10 Kino žvaigždžių alėja. 
prisiminimai apie žvaigždžių 
dulkes 01:35 lietuvos valsty-
binio simfoninio orkestro 30-ojo 
jubiliejaus koncertas. 1 d 02:40 
Mokslo ekspresas 02:55 sakar-
tvelo muzikos ir šokių ansam-
blis „Gori” 04:20 Daiktų istorijos 
05:05 legendos
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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.

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). 

Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602 
48941.

ŽEMĖS ŪKIS

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

3 mėn. 5 ožiukus. Tel. 8 698 
47738.

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.

4 m. karvę (turėjus 2 veršelius) ir 
1,5 m telyčią. Tel. 8 650 77394.

Miežius. Tinka sėti. Tel. 8 677 
31879.

Išvalytus miežius, tinkamus sėti. 
Pramoninę siuvimo mašiną. Tel. 
8 678 04167.

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

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

Avižas ir maistines bulves. Tel. 8 
652 74481.

Šieną ritiniais (20 Eur/vnt.). Ne-
didelį kiekį galime atvežti. Tel. 8 
640 33998.

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

Savadarbę traktorinę priekabą 
(ilgis 8,6 m, plotis 2,90 m, aukš-
tis 1,20 m, be bortų). Tel. 8 604 
79365.

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.

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.

Išsinuomoja
Jauna šeima Prienuose ieško 1-2 
k. buto ilgalaikei nuomai už sim-
bolinę kainą arba gali prižiūrėti 
sodybą. Tel. 8 683 50293.

Automobiliai ir 
jų dalys

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

Vasarines padangas su diskais 
(R16/55/215, 4 vnt., 5 varžtai, 
naudotos 1 sezoną, tinka „Ford 
Galaxy“, „VW Sharan“, „Ford 
Mondeo“). Tel. 8 698 70503.

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.

Nekilnojamasis 
turtas

Parduoda
1 KAMBARIO BUTUS
1 k. bt. (34,11 kv. m, IV a.) Prienų 
centre. Tel. 8 682 55635.

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

6 a žemės sklypą (yra geodeziniai 
matavimai) SB, Šilėnų k., Biršto-
no sav. Tel. 8 608 31383.

ŽEMĖS SKLYPUS
3,5 ha žemės ūkio paskirties skly-
pą Ingavangio k., Šilavoto sen., 
Prienų r. Tel. 8 608 80979.

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

Ieško pirkti namą ar sodybą Prie-
nuose. Gali būti reikalaujantis re-
monto ar su skolomis. Tel. 8 640 
20306, mlemkis@gmail.com

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

Visoje Lietuvoje brangiai perka-
me įvairaus brandumo mišką ir 
žemę, apaugusią medžiais. Tel. 8 
625 44123.

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.

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.

NUKelta Į 14 p. 

Tel. 8 657 69 676

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!

Vargina įaugantys nagai ar 
skausmingos nuospaudos?

Nori atsikratyti  
nagų grybelio?
Sunku prižiūrėti  

kojų nagus?
Registracija  

tel. 8 655 13059 
Prienuose, šeimos  

klinikoje „Vita Simplex“.

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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Šiltnamių g. �, �911� prienai
mob. tel.: (� 6��)�����, (� 6�0) 6����.

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.

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

Pjaunu ir skaldau malkas. Griaunu 
senus pastatus ir dirbu kitus ūkio 
darbus. Tel. 8 677 22930.

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

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. 

Gaminame duris namams, ūki-
niams pastatams bei laiptų pa-
kopas su pastoviu ir slenkančiu 
apšvietimu. Garantija ir kokybė. 
Tel. 8 682 62195.

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.

Glaistau, tapetuoju, dažau ir atlie-
ku kitus smulkius buto remonto 
darbus. Tel. 8 615 57976.

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

Giedame  
laidotuvėse  

(1 vakaras ir  
palydėjimas – 120 Eur,  

keturnedėlis ir  
metinės – 60 Eur).  
Atvažiuojame  
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

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

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).

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.

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.

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.

Perka
Ąžuolo, uosio rąstus. Taip pat 
perkame statų mišką su žeme. 
Mokame brangiai, atsiskaitome 
iš karto. Tel. 8 607 13955.

PASLAUGOS

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

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

Indų plovėja (-as) darbui penk-
tadienį, šeštadienį, sekmadienį. 
Tel. 8 650 41148 (darbo valan-
domis).

UAB „Nemira“
Modulinių namų gamybos įmonei 

reikalingi: 
1. Staliai; 2. Langų montuotojai; 3. 

Elektrikai; 4. Plytelių klojėjai;  
5. Santechnikai; 6. Pagalbiniai dar-

bininkai (-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.

Darbui Lietuvoje su patirtimi rei-
kalingas mikroautobuso vairuo-
tojas-ekspeditorius. (C kategorija 
privalumas). Tel. 8 687 24005.

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

Nori susipažinti

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

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 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 17 d. 11.45 val. Prienų 
sporto arenoje – Lietuvos futbolo 
federacijos Futsal taurės atkrinta-
mosios varžybos: FK „Vytis“ – FK 
„TurboTransfers“.

Kovo 17 d. 17 val. Prienų sporto 
arenoje – LKL krepšinio varžy-
bos: Prienų „Skycop“ – Kėdainių 
„Nevėžis“.

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 

● Geriausios kainos 
garantija!

● Paslaugos išsimokėtinai!
● Didelės nuolaidos!

UAB „Geoginta“

Tel. 8-645-94361
El.p. info@geoginta.lt

www.geoginta.lt

GEODEZINIAI
MATAVIMAI
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REKLAMA

HOROSKOPAS
Kovo 18-24 d.

 AVINAS 
(03.21-04.20)

PETRAS CVIRKA
stichija: Vanduo

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

 AVINAS 
(03.21-04.20)

pirmoje savaitės pusėje užgriuvu-
si didžiulė finansinė atsakomybė 
gali priversti ieškoti kvalifikuo-
tos pagalbos. užmezgęs naują 
pažintį saugokitės likti pasyvus. 
Būkite protingas ir pasistenkite 
užsirekomenduoti kaip patikimas 
partneris.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

jūs aiškiai matote savo tikslą, jūsų 
planas tikslus ir išbaigtas, o stra-
tegija paruošta įgyvendinti, bet 
kažkas, neseniai įžengęs į jūsų 
gyvenimą, suka jums galvą ro-
mantiškomis fantazijomis. net jei 
tai ir nėra meilė, laukia jaudulio 
pilnos dienos.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Šią savaitę tiesos ieškojimai bus 
itin sunkūs, nes kažkas akivaiz-
džiai bando jumis manipuliuo-
ti. Tiesa, palankiai išsidėsčiusios 
planetos padės geriau suvokti jus 
supančius žmones. Tikriausiai ne-
palankiai žiūrite ir į flirtą? Be rei-
kalo, atmeskite visus skrupulus ir 
leiskitės į nuotykį!

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Kažkas ketina suversti jums savo 
neatliktus darbus. Įkvėpkite gryno 
oro, atsiraitokite rankoves ir pasi-
ruoškite gintis, kitaip būsite greit 
įstumtas aklavietėn. partneris ga-
li trokšti kurį laiką pabūti vienas ir 
neprieštarautų, jei kur nors išva-
žiuotumėte.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

mažytis kompromisas pirmadie-
nį ar antradienį padėtų daug len-
gviau kitas šios savaitės dienas. 
jūsų nuolatinis nuotaikų svyra-
vimas savaitės viduryje aplinki-
niams bus sunkiai pakeliamas. iš 
toli galite sulaukti gerų naujienų, 
išsklaidysiančių tam tikrą nesusi-
pratimą. galima kelionė - puiki 
dovana, kurią derėtų priimti.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Finansinės problemos, apie ku-
rias nė nenutuokėte, gali išlįsti 
į paviršių ir sukelti pakankamai 
rimtų problemų santykiuose su 
sutuoktiniu. padėtis tik pablogės, 
jei nesugebėsite valdyti emocijų 
ir leisite išsilieti pykčiui.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

panašu, kad savaitė bus labai 
įdomi ar bent jau pilna permai-
nų. jūsų laukia kažkokia džiugi 
staigmena. Tarnyboje gali keistis 
jūsų pareigos. darbo ir atsakomy-
bės prisidės tuoj pat, kiti privalu-
mai atsiskleis vėliau...

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Kelionės planus gali tekti atidėti 
dėl pablogėjusios sveikatos ar ki-
tų kliūčių. neskolinkite, nesisko-
linkite. Apskritai pasistenkite ne-
prisiimti jokių finansinių įsiparei-
gojimų, kol gerai neišsiaiškinsite, 
kiek turite pinigų šiandien ir kiek 
galite tikėtis turėti rytoj.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

galite sulaukti toli siekiančio daly-
kinio pasiūlymo. idėja galėtų pa-
dėti išspręsti užgriuvusias finan-
sines problemas, bet dar nėra iki 
galo subrandinta. jos įgyvendini-
mas galėtų pareikalauti pernelyg 
didelių aukų ir galų gale viskas 
viskas būtų dar blogiau...

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

nepasieksite trokštamos sėkmės, 
jei bandysite dabar savo suma-
nymus per jėgą įgyvendinti. jūsų 
partnerio pozicija gali radikaliai 
pasikeisti. Tikėtina, kad jis pasiro-
dys esąs kur kas jautresnis ir sub-
tilesnis nei manėte.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Atrodo, kažkas iš artimųjų turi ga-
nėtinai rimtų problemų. neteiski-
te jo už padarytas klaidas. daug 
protingiau būtų atidžiai išklausyti ir 
nuoširdžiai užjausti. jums pačiam 
kilti karjeros laiptais padeda kaž-
koks slaptas globėjas.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

pasirinksite šią savaitę ne itin 
tinkamą veikimo būdą savo pai-
niems reikalams spręsti, tačiau 
sėkmė jums vis tiek yra beveik 
garantuota. Kažkas iš artimųjų 
nusiteikęs destruktyviai, gali pa-
mėginti jus apgauti.

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 kultūros 
ir laisvalaikio centre – kino filmas 
„Ir visi jų vyrai“. Naujame režisie-
riaus Donato Ulvydo filme apie 
moterų ir vyrų santykius tobulai 
susipina juokas ir susimąstyti 
verčiančios temos. Bilieto kaina 
– 5 Eur.

Kovo 22 d. 10 val. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centro konferencijų 
salėje (2 aukšte) – Lietuvos vai-
kų ir moksleivių – lietuvių liau-
dies kūrybos atlikėjų – konkurso 
„Tramtatulis 2019“ Suvalkijos (Sū-
duvos) regioninis ratas. Dalyvauja 
Jurbarko, Kauno, Marijampolės, 
Prienų, Šakių, Vilkaviškio rajonų, 
Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Birštono 
savivaldybių jaunieji atlikėjai 
– vietinių turų laureatai.  

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

Kovo 22 d. 14 val. Prienų meno 
mokyklos salėje – II Lietuvos 
meno ir muzikos mokyklų festi-
valis „Muzikinės kelionės“. Daly-
vauja Ariogalos kanklių mokykla 
„Lyrika“, Kauno tautinės kultūros 
centro ansamblis „Kauno bando-
nijos“, Kalvarijos meno mokykla, 
Kėdainių muzikos mokykla, Prie-
nų meno mokykla. 

Kovo 23 d. 17.20 val. Prienų 
sporto arenoje – LKL krepšinio 
varžybos: Prienų „Skycop“ – Vil-
niaus „Rytas“.

Kovo 24 d. Stakliškių kultūros 
ir laisvalaikio centre – Teatrų 
šventė „Noriu – vaidinu“. 13.00 
val. – Pilviškių kultūros namų mė-
gėjų teatro „Bajorgalis“ spektaklis 
„Keista liga“ (komedijos autorius 
E. Untulis, režisierė I. Puodžiu-
kaitienė).14.15 val. – Skaudvilės 
bendruomenės teatro spektaklis 
„Sunki našta“ (siužeto autorė 
V. Ruminavičiūtė, režisierius S. 
Kancevyčius).15.15 val. – Sta-
kliškių mėgėjų teatro spektaklis 
„Tarpukario meilė“ (režisierius ir 
scenarijaus autorius V. Lengvi-

nas).Pertraukėlių metu vaišinsi-
mės arbata, kava, bendrausime su 
aktoriais. Renginys nemokamas.

Kovo 26 d. 18 val. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre – „Keistuolių 
teatro“ spektaklis „Riešutų duo-
na“ (pagal S. Šaltenio apysaką, 
režisierius Aidas Giniotis). Bilieto 
kaina – 15, 12 Eur. Moksleiviams 
taikomos nuolaidos.

Kovo 27 d. 18 val. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre – kino filmas 
„Snieguotos lenktynės“.  Nuo-
taikinga, žiemiškai sportiška ir 
pamokanti animacinė istorija visai 
šeimai. Bilieto kaina 4 Eur.

Kovo 30 d. 11 val. Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešojoje bibli-
otekoje – suaugusiųjų meninio 
skaitymo šventė „Žodžiais nulijo. 
Skalsiais. / Atgijo širdys. Prigijo.“ 
(Just. Marcinkevičius). Meninio 
skaitymo šventėje skaityti prozos 
ar poezijos tekstus kviečiami visi 
norintys suaugę  skaitovai. Kūrinys 
(-iai) skaitomas (-i) lietuvių kalba. 
Meninio skaitymo šventėje daly-
vaujantys skaitovai pasirinktinai 
gali skaityti vieną ar kelis bet 
kokių autorių arba savo kūrybos 
poezijos arba prozos kūrinius ar 

kūrinių ištraukas. Skaitovo pro-
gramos trukmė – 5–7 minutės, 
poetinės (literatūrinės) kompozi-
cijos trukmė – ne daugiau kaip 20 
minučių. Poetinės kompozicijos 
dalyvių skaičius – ne daugiau kaip 
8. Skaitovai registruojami iki 2019 
m. kovo 22 d. Prienų Justino Mar-
cinkevičiaus viešosios  bibliotekos 
Aptarnavimo skyriuje (Kauno 
g. 2B, Prienai) tel. +370 319 60 
381 arba el. p. aptarnavimas@
prienubiblioteka.lt.

Kovo 30 d. 14 val. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centro konferencijų 
salėje (2 aukšte) – skaitovų ir poe-
zijos teatrų festivalis „Akimirkos“. 
Dalyvaus Panevėžio, Kaišiadorių, 
Prienų rajono skaitovai ir poezijos 
teatrai.

Kovo 31 d. 15 val. Skriaudžių laisva-
laikio salėje – proginių muzikantų 
koncertas „Mes dar dainuosim“. 
Svečiuosis Neringa su grupe (Bal-
bieriškis), „TikDU“ (Marijampolė), 
„Plius1“ (Marijampolė), „Romeo“ 
(Vilkaviškis), „Mes“ (Marjampo-
lė),  „InPuls“ (Suvalkai, Lenkija), 
Darius ir Rimvydas (Marijampolė), 
Kęstas ir Laimis (Kaunas), Arūnas 
ir Edmundas (Kaunas), „Evara“ 
(Skriaudžiai), „Cukraus pudra“ 

(Skriaudžiai). Dalyvavimas rengi-
nyje – tik su išankstine rezervacija. 
Staliukų ir vietų rezervacija tel. 8 
699 85050. 

Balandžio 7 d. 17.30 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centro foje 
– Erdvinės muzikos veiksmas 
„Spengla“. Atlikėjai: choras „AR-
Tyn“ , „TULA muzika“,  Darius Bag-
donavičius ir Agnė Pilkauskaitė 
(smuikai). Renginys nemokamas.

Balandžio 16, 17, 18, 19 dienomis 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre – kūrybinės dirbtuvės 
„Kasdieniai objektai kūryboje”.

Balandžio 16 d. 12.00 val. – pas-
kaita su Neringa Zakarauskaite 
ir judesio dirbtuvės su Alberta 
Saukaityte.

Balandžio 17 d. 12.00 val. – ins-
trumentų kūrimas su Simonu 
Nekrošiumi.

Balandžio 18 d. 12.00 val. – edu-
kacinio filmo peržiūra ir kūrybinės 
dirbtuvės su Marija Šnipaite

Balandžio 19 d. 12.00 val. – kū-
rybinės dirbtuvės ir diskusija su 
Jolita Vaitkute

Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešoji biblioteka kvie-
čia į suaugusiųjų meninio 
skaitymo šventę „Žodžiais 
nulijo. Skalsiais. / Atgijo šir-
dys. Prigijo.“ (Just. Marcinke-
vičius), kuri vyks kovo 30 d. 
11 val. Prienų Justino Mar-
cinkevičiaus viešojoje bibli-
otekoje.

Meninio skaitymo šventė-
je skaityti prozos ar poezijos 
tekstus kviečiami visi norintys 
suaugę skaitovai. Kūrinys (-
iai) skaitomas (-i) lietuvių kal-
ba. Meninio skaitymo šventė-
je dalyvaujantys skaitovai pa-
sirinktinai gali skaityti vieną 
ar kelis bet kokių autorių ar-
ba savo kūrybos poezijos arba 

prozos kūrinius ar kūrinių iš-
traukas. Skaitovo programos 
trukmė – 5–7 minutės, poeti-
nės (literatūrinės) kompozici-
jos trukmė – ne daugiau kaip 
20 minučių. Poetinės kompo-
zicijos dalyvių skaičius – ne 
daugiau kaip 8.

Skaitovai registruojami 
iki 2019 m. kovo 22 d. Prienų 
Justino Marcinkevičiaus vie-
šosios bibliotekos Aptarna-
vimo skyriuje (Kauno g. 2B, 
Prienai) tel. +370 319 60 381 
arba el. p. aptarnavimas@
prienubiblioteka.lt.

Registruojantis pateikiama 
ši informacija:

- konkurso dalyvio vardas 
ir pavardė, 

Kviečia į suaugusiųjų meninio skaitymo šventę
- kontaktinė informacija 

(gyvenamoji vietovė, telefono 
nr., el. pašto adresas),

- skaitomi (-as) kūriniai (-
ys), jų autoriai (-us).

Šventėje gali dalyvauti ir 
iš anksto neužsiregistravę 
skaitovai.

Meninio skaitymo šventėje 
dalyvavę skaitovai apdovano-
jami padėkos raštais, rengėjų 
bei rėmėjų prizais, atminimo 
dovanomis.

Meninio skaitymo šventę 
organizuoja Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešoji bibli-
oteka. Partneriai: Prienų rajo-
no savivaldybė, Prienų krašto 
muziejus, Prienų krašto kūrė-
jų klubas „Gabija“. 

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonomikos, 
kultūros ir politikos naujienų!
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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 – 
MONSTERA.

Savaitė istorijos puslapiuose

196�m. kovo 16 d.: sovietų kariai 
užėmė Šv. Arkangelo mykolo 

(Įgulos) bažnyčią, kurios patalpose 196� m. 
įsteigta vitražo ir skulptūros galerija.

19�9m. kovo 16 d.: lietuvos ssr mi-
nistrų taryba įregistravo sąjūdį 

kaip visuomeninę organizaciją.

1��1 m. kovo 16 d.: ispanija su 
Šventuoju sostu susitarė, kad 

katalikybė taptų vienintele įteisinta religi-
ja ispanijoje.

19��m. kovo 16 d.: rusijoje pa-
skelbtas įsakas dėl kolektyvi-

nių ūkių kūrimo.

19��m. kovo 16 d.: Adolfas Hitleris 
(Adolf Hitler) atsisakė laikytis 

Versalio sutarties dėl nusiginklavimo ir įve-
dė visuotinę karo tarnybą.

19��m. kovo 17 d.: okupacinė Vo-
kietijos reicho valdžia uždarė 

Vilniaus universitetą.

1990m. kovo 17 d.: Aukščiausioji 
Taryba – Atkuriamasis seimas 

atmetė ssrs prezidento michailo gorbačio-

vo reikalavimą atšaukti lietuvos nepriklau-
somos valstybės atkūrimo aktą.

166�m. kovo 18 d.: paryžiuje pasi-
rodė pirmieji miesto autobusų 

prototipai – aštuonvietės karietos.

19�1m. kovo 18 d.: rusijos armi-
ja nuslopino Kronštato jūrei-

vių maištą.

19�1m. kovo 18 d.: parduotuvėse pa-
sirodė pirmieji elektriniai skustu-

vai, kuriuos išrado jakobas Šikas.

19��m. kovo 19 d.: po lenkijos ul-
timatumo lietuva užmezgė su 

ja diplomatinius santykius.

19��m. kovo 19 d.: pogrindyje pra-
dėta leisti lietuvos katalikų baž-

nyčios kronika (19��–19�9).

1��0m. kovo 20 d.: Trakuose nu-
žudytas lietuvos didysis kuni-

gaikštis žygimantas Kęstutaiti.;

19�9m. kovo 20 d.: įvyko gamybi-
nio susivienijimo „Azotas“ ava-

rija -didžiausia lietuvoje buvusi pramoninė 
avarija ir ekologinė katastrofa. žuvo � žmo-
nės ir nukentėjo tūkstančiai žmonių jonavos, 

Kėdainių, ukmergės bei Širvintų rajonuose. 
gamyklos izoterminės saugyklos rezervu-
are įvyko sprogimas. iš rezervuaro išsiliejo 
apie ��00 tonų skysto gryno (100 %) amo-
niako. jis garavo, o vėliau užsidegė ir pasie-
kė nitrofoskos cechą. Šis užsidegė. Vėliau 
užsiliepsnojo ir trąšų sandėlis. dėl aukštos 
temperatūros prasidėjo nitrofoskos chemi-
nės skilimo reakcijos. Į atmosferą išsiskyrė 
nuodingi azoto oksido, chloro dujos.

1�0�m. kovo 21 d.: pirmąkart pami-
nėta Tauragė (Vatikano doku-

mentuose, dėl statomos bažnyčios).

19�9m. kovo 21 d.: Vokietija anek-
savo Klaipėdą.

19�9m. kovo 21 d.: Kapsuko mies-
tui grąžintas marijampolės 

pavadinimas.

1��� m. kovo 22 d.: Vilnius gavo 
magdeburgo miesto teises.

1�1� m. kovo 22 d.: reikalaujant pran-
cūzijos karaliui pilypui iV gražia-

jam popiežius Klemensas V paleido riterių 
tamplierių ordiną. Ordino nuosavybė visoje 
Europoje perėjo kitiems ordinams arba buvo 
konfiskuota valstybės.

Lošimas 
Nr. 1357

2019-03-13

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 08, 09, 15, 
22, 31, 32

Vikingo skaičius: 02

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 22762290.00€    0
6 275417.50€ 0
5+1 33907.00€ 0
5 316.50€ 10
4+1 111.50€ 34
4 8.50€ 295
3+1 5.00€ 731
3 1.50€ 5367
2+1 1.25€ 5907
2 0.75€ 39569

KITO TIRAŽO PROGNOZĖ: 3 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Kovo 16 d.
ŠEŠTADIENIS

Knygnešio diena
Saulė teka 06:35

leidžiasi 18:22
Dienos ilgumas 11.47

Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Julijonas, Vaidotas, Norvaldė, 

Henrika, Norvilė
Tinkamas laikas sėti: 

šaknines petražoles, morkas, 
pastarnokus, česnakus, ropi-
nius svogūnus, ridikus, ridikė-
lius, ropes, grieščius, burokus, 
bulves, topinambus, smidrus, 
kopūstus (ir žiedinius), braš-

kes, sodo žemuoges, svogūni-
nes gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Kovo 17 d.
SEKMADIENIS

Saulė teka 06:33
leidžiasi 18:24

Dienos ilgumas 11.51
Priešpilnis (11 mėnulio diena)

Gerda, Patrikas, Gentvila, Varū-
na, Gertrūda, Gendvilas, Vita

Tinkamas laikas sėti: 
šaknines petražoles, morkas, 
pastarnokus, česnakus, ropi-
nius svogūnus, ridikus, ridikė-
lius, ropes, grieščius, burokus, 
bulves, topinambus, smidrus, 
kopūstus (ir žiedinius), braš-

kes, sodo žemuoges, svogūni-
nes gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, šaldyti vaisius, netinkamas 

laikas tręšti.

Kovo 18 d.
PIRMADIENIS

Raudonos nosies diena 
Saulė teka 06:30

leidžiasi 18:26
Dienos ilgumas 11.56

Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Kirilas, Eimutis, Eimutė, Anzel-

mas, Sibilė
Tinkamas laikas sėti: 

česnakus, ropinius svogūnus, 
ridikus, ridikėlius, bulves, topi-

nambus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, šaldyti vaisius, netinkamas 

laikas tręšti.

Kovo 19 d.
ANTRADIENIS

Šv. Juozapas, Pempės šventė
Kliento diena 

Saulė teka 06:28
leidžiasi 18:28

Dienos ilgumas 12.00
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Juozapas, Vilys, Vilė, Juozas

Tinkamas laikas sėti: 
česnakus, ropinius svogūnus, 
ridikus, ridikėlius, bulves, topi-

nambus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas dirbti sodo 
darbus, netinkamas laikas 

kaupti vaisius ir konservuoti 
daržoves.

Kovo 20 d.
TREČIADIENIS
Žemės diena

Pavasario lygiadienis
Pasaulinė burnos sveikatos 

diena 
Frankofonijos diena 

Saulė teka 06:25
leidžiasi 18:30

Dienos ilgumas 12.05
Pilnatis (14 mėnulio diena)

Žygimantas, Tautvilė, Filome-
nas, Irmgarda, Irma, Irmantas

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas dirbti sodo 
darbus, netinkamas laikas 

kaupti vaisius ir konservuoti 
daržoves.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS, cm]

+3 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 
8844 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8190 nSv/val. 

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

Atsakymai
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