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Stakliškių seniūnijos ataskaitinis
susirinkimas
SKAITYKITE 2 p.

Kokiomis ligomis
sirgome 2018 m.

Stakliškių seniūnijos
seniūnės Nijolės
Ivanovienės ataskaita
kovo 19 d. prasidėjo
Prienų r. savivaldybės
administracijos seniūnijų
ataskaitiniai susirinkimai.

Prieš prasidedant susirinkimui rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas tradiciškai susitiko su seniūnijos
seniūnaičiais, bendruomenių
pirmininkais. Susitikime da-

SKAITYKITE 5 p.

lyvavo ir mero patarėja Jūratė
Zailskienė.
Pokalbio su bendruomenės
atstovais metu buvo išsakytas
susirūpinimas dėl seniūnijos
kelių, pakelių, apleistų pastatų, bešeimininkio turto būklės,
keltas didesnės ūkininkų, važinėjančių seniūnijos keliais
sunkiasvore technika, atsakomybės klausimas. Seniūnaičių
ir seniūnijos administracijos
nuomone, ūkininkai privalė-

tų pasirūpinti, kad sugadintas
kelias būtų sutvarkytas, išlaistytas dumblas surinktas. Tai
ne tik atsakomybės, požiūrio
į bendrą turtą, bet ir pagarbos
kitiems klausimas.
Meras A. Vaicekauskas pripažino, kad keliai ir apleisti
pastatai – didžiausios savivaldybės problemos ir joms
spręsti šiais metais bus skiriama dar daugiau dėmesio.
Anot mero, pusė kelių priežiūrai skiriamų lėšų yra paNUKelta Į 4 p. 

Nuteistieji iki gyvos galvos
galės anksčiau išeiti į laisvę

Pasimėgauti
muzika kvietė
konkursasfestivalis
„Muzikuokime
drauge“

SKAITYKITE 7 p.
REKLAMA

Balandžio 5 d. 18 val.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre laikraštis „Naujasis Gėlupis“ pasitinka jau
trisdešimtąjį gimtadienį.
Šia proga kviečiame visus švęsti kartu!
Gimtadienis mūsų - šypsenos Jūsų.
Todėl, visiems, kartu su mūsų
švente dovanojame Prienų krašto
atlikėjų koncertą!
Seimas ketvirtadienį
suteikė viltį iki gyvos
galvos nuteistiems
asmenims išeiti į laisvę.

Už tai balsavo 87 parlamentarai, nė vienas nebuvo prieš,
šeši susilaikė.
Pagal priimtas pataisas, iki

gyvos galvos nuteistas žmogus po 20 metų įkalinimo galės prašyti teismo peržiūrėti

Švęskime kartu!
Įėjimas nemokamas.

NUKelta Į 2 p. 

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2019 m.!

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt

 atgarsiai

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

Lietuvis pripažino kaltę dėl 100 mln. dolerių

Elektrėnuose pergalę lėmė 14 balsų skirtumas

Evaldas Rimašauskas, apgaulingai įtikinęs interneto milžines
„Google“ ir „Facebook“ pervesti daugiau kaip 100 mln. JAV dolerių
(apie 88 mln. eurų) į jo sąskaitas, Manhatano (JAV) federaliniam
teismui prisipažino dėl kompiuterinio sukčiavimo.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) ketvirtadienį nusprendė
neperskaičiuoti balsų Elektrėnuose, kur pergalę dabartiniam
merui liberalui Kęstučiui Vaitukaičiui lėmė 14 balsų skirtumas.

Švęsime dar ir šimtmetį

Kovo 19 d. garbingai
paminėjome Marijos
Vaičiūnienės, gyvenančios
Šilavoto sen. Pašlavančio
k., 90-metį. Nors diena
buvo apniukusi ir
retkarčiais iš debesų
pabirdavo snaigės,
jubiliatės namuose buvo
šilta ir jauku.

Pasveikinti senolės atvyko
Šilavoto seniūnijos seniūnės
pavaduotoja J. Urbaitienė,
soc. darbuotoja D. Tamulaitienė, Piliakalnio bendruome-

nės centro pirmininkė K. Dabrišienė, kaimynė V. Žiobienė. Visi linkėjo jubiliatei sulaukti dar ilgų metų, stiprios
sveikatos. Senolė švytėjo,
džiaugėsi, maloniai bendravo su svečiais. Gėlių puokštės papuošė jubiliatės namus,
vyravo puiki nuotaika.
Atsisveikinant linkėjome gerb. M. Vaičiūnienei
pakviesti visus į savo šimtmetį.
Piliakalnio bendruomenės
centro informacija 

Prienų gimnastė dalyvavo
varžybose Čekijoje

Prienų r. kūno kultūros ir
sporto centro auklėtinė
Vakarė Bakaitė dalyvavo
atvirame Čekijos aerobinės
gimnastikos čempionate,
kuris kovo 8–10 d. vyko
Prahoje.

Išbandyti jėgas susirinko
gausus būrys sportininkų iš
Rusijos, Rumunijos, Slovėnijos, Vokietijos, Vengrijos,
net tolimosios Kinijos ir kt.

Lietuvai atstovavo gausus
sportininkų būrys iš įvairių
Lietuvos aerobinės gimnastikos klubų. Lietuvos rinktinės
nariams tai buvo kontrolinės
varžybos prieš Europos čempionatą, o Vakarei – pirmosios
tarptautinės varžybos. Džiaugiamės ir didžiuojamės sėkmingu startu, o aukštų rezultatų tikimės ateityje. Trenerė
Giedrė Vaitauskienė 

Prisiminėme šaunią kelionę į Izraelį
Prienų „Žiburio“ gimnazijos
mokinių delegacija
(Paulina Mozūraitė,
Andrėja Klimaitė, Povilas
Damynas ir Jaunius
Dagilis), dalyvavusi Izraelio
ambasados Lietuvoje ir
Prienų rajono savivaldybės
organizuotoje išvykoje
į Izraelį, kovo 8 dieną,
penktadienį, lydima anglų
kalbos mokytojos Vilijos
Gustaitytės, vyko į Martyno
Mažvydo biblioteką,
kur turėjo galimybę
susitikti su Izraelio

Kovo 18 d. ,,Žiburio”
gimnazijoje Žemės
dienos proga vyko pirmų
klasių mokiniams skirta
integruota gamtos
mokslų viktorina ,,Gamtos
labirintuose“.

Ketvirtos klasės mokinė
Evelina Motūzaitė papasakojo apie Žemės dienos minėjimą pasaulyje, priminė ekologines problemas ir kaip galime kiekvienas prisidėti prie
jų mažinimo. Viktorinoje dalyvavo keturios
komandos iš
kiekvienos pirmos klasės.Komandas vertino
gamtos mokslų
mokytojai. Buvo vertinamas
komandų pri-
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pat dalyvavo praėjusių metų
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paminėta Žemės diena

LEIDĖJAS:

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

ambasadoriumi Lietuvoje
Amir Maimonu, kelionės
vadove Agne Goldbergaite
bei į kelionę šiais metais
vykusia Lietuvos mokinių
delegacija iš kitų penkių
Lietuvos savivaldybių.

delegacija pristatė savo kelionę, kalbėjo apie įsimintiniausius dalykus, dalijosi įspūdžiais, įgyta patirtimi, taip
pat turėjo galimybę padėkoti
rėmėjams.
Po kelionės pristatymo, rėmėjų bei mokinių pasisakymų

Andrėja Klimaitė,
IIIa klasės mokinė

Nuteistieji iki gyvos galvos
galės anksčiau išeiti į laisvę

sistatymas, apranga, sirgalių
palaikymas, atsakymai į pateiktus klausimus ir praktinės
užduotys.
Susumavus rezultatus, Id
klasės komanda „Žalia–balta“
užėmė pirmąją vietą. Antrąją
vietą užėmė ,,Agurkiniai“ (Ib
kl.), trečiąją – ,,Tikras ikras“
(Ia kl.), ketvirti liko „Atomai“
iš Ib klasės.
Biologijos mokytoja
V. Šiugždinienė. Nuotraukos
E.Motūzaitės, IV kl. mok.

ATKelta IŠ 1 p.
bausmę.
Įvertinęs nuteistojo elgesį
teismas galės, bet neprivalės
nustatyti terminuotą laisvės
atėmimo bausmę nuo penkerių iki dešimties metų.
Įstatymo projektas parengtas, įgyvendinant Europos
Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimą.
Strasbūro teismas 2017 metais konstatavo, kad Lietuva
pažeidžia iki gyvos galvos nuteistų asmenų teises, nesudarydama jokios realios galimybės jiems išeiti į laisvę.
Teisėjai pažymėjo, kad nors
pavojų keliantys asmenys gali būti nuolat kalinami, tačiau
net įvykdžiusieji šiurpiausių
nusikaltimų „išsaugo esminį žmoniškumą ir turi savyje galimybių pasikeisti“.
„Kad ir kokios ilgos ir pelnytos būtų
jų kalinimo bausmės, jie tebeturi teisę tikėtis, kad kada
nors galėtų išpirkti
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visi buvo pakviesti paragauti
Izraelyje pamėgtų falafelių –
tradicinio Izraelio patiekalo.
Dar kartą nuoširdžiai dėkojame Prienų rajono savivaldybei bei Izraelio ambasadai
Lietuvoje už galimybę apsilankyti Izraelyje.

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

kaltę už savo įvykdytus nusižengimus. Tokia viltis neturėtų būti iš jų visiškai atimama.
Atimti iš jų šį vilties pojūtį
reikštų atimti fundamentalų jų
žmoniškumo aspektą, ir šitaip
pasielgti būtų žeminama“, –
rašoma teismo sprendime.
Teismas nustatė, kad prezidento malonės sistema Lietuvoje faktiškai nesuteikia iki
gyvos galvos įkalintam asmeniui galimybės žinoti, ką
jis arba ji turėtų padaryti, kad
būtų paleistas, ir kokiomis sąlygomis. Be to, Lietuvoje nėra
teisminio persvarstymo sistemos, kuri visiškai arba dalinai
atleistų nuo įkalinimo iki gyvos galvos bausmės.
Lietuvoje yra per šimtas
iki gyvos galvos nuteistų kalinių. BNS

EŽTT
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Trampas ragina paviešinti tyrimo ataskaitą

Th. May sako vis dar pasiryžusi įvykdyti „Brexit“

JAV prezidentas Donaldas Trampas pareiškė, kad specialiojo
prokuroro Roberto Miulerio tyrimo dėl galimo jo kampanijos
susimokymo su Rusija per 2016 metų rinkimus, kurį vadina
politiniu, galutinė ataskaita turėtų būti paviešinta.

Britų ministrė pirmininkė Theresa May (Tereza Mei) trečiadienį,
kelios valandos po to, kai oficialiai paprašė Europos Sąjungos
lyderių trims mėnesiams atidėti Jungtinės Karalystės išstojimą iš
bloko, sakė, jog vis dar yra pasiryžusi įvykdyti „Brexit“.

Mintimis dalijasi
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Lietuvos mokyklų žaidynių badmintono
sę ginti rajono garbę Lietuvos rajono garbę gynė Prienų „Živaržybos
mokyklų žaidynių finalinėse burio“ gimnazijos merginų ir
Prienų KKSC salėje vyko
Prienų rajono mokyklų
badmintono varžybos.
Šiose varžybose dalyvavo
ir „Žiburio“ gimnazijos
merginų ir vaikinų
komandos.

Merginų komanda (R. Radžiūnaitė ir T. Petraškaitė) užėmė 1-ąją vietą ir iškovojo tei-

badmintono varžybose. Vaikinų komanda (Julijus Gečas
ir Nojus Šabasevičius) iškovojo 2-ąją vietą. Komandos
buvo apdovanotos medaliais
ir diplomais.
Šeštadienį Tauragėje vyko
Lietuvos mokyklų žaidynių
finalinės badmintono varžybos. Šiose varžybose mūsų

Pozityvios tėvystės mokymai
Socialinių paslaugų centre
socialinės darbuotojos
Irena Danilevičienė,
Birutė Songailienė ir Aistė
Morkūnienė, dirbančios
su šeimomis, organizuoja
pozityvios tėvystės
mokymus tėvams.

Užsiėmimai vyksta kiekvieną trečiadienį 15.00 val.
Jau įvyko du užsiėmimai
– 2019 m. kovo 6 ir 13 dienomis.
Pirmojo užsiėmimo metu
grupės dalyvės susipažino,
užmezgė kontaktą, aptarė ir
užsirašė elgesio grupėje taisykles, šiltai tarpusavy pabendravo.
Antrojo susitikimo metu
buvo gilinamasi į dėmesio
skyrimą vaikui, jo pagyrimą
ir atlygį už gražų poelgį, teigiamą rezultatą, atliktą darbą,
paruoštas namų užduotis ir
pan. Keletas lankytojų mokymuose dalyvauja jau nebe pirmą kartą. Jos jau yra pritaikiusios mokymuose įgytas žinias
praktikoje, auklėjant vaikus.
REKLAMA

Su kokiu pasididžiavimu ir
pasitikėjimu savo jėgomis jos
dalijosi savo gerąja patirtimi
su kitomis lankytojomis: apie
tai, kaip pasisekė išspręsti vaikų elgesio problemas, atrasti
ryšį su vaiku, pelnyti pasitikėjimą, pagarbą, pasiekti, kad
vaikas pradėtų geriau mokytis, užsiimtų naudinga veikla,
nedarytų nusikaltimų.
Motinos teigia, kad labai
dažnai tenka susidurti su vaikų nenoru mokytis, tingėjimu
daryti namų darbus ar tiesiog
pabėgimu iš pamokų. Kyla
natūralūs klausimai: ką gali
padaryti tėvai, kad jų vaikai
atrastų mokymosi džiaugsmą? Kaip tėvai gali tinkamai
paskatinti ruošti namų darbus?
Tiesa ta, kad visiškai nemotyvuotų mokslui vaikų nėra,
gali nebūti motyvacijos konkrečiam dalykui arba konkrečiu momentu. Žmogaus smegenys yra sukurtos tam, kad
mokytųsi.
Užsiėmimo metu buvo aptarti VšĮ „Mokymų ir psicho-

Balbieriškio vaikinų komandos. Prienų „Žiburio“ gimnazijos merginų ir Balbieriškio
vaikinų komandos iškovojo
5-ąsias vietas. Asmeninėje įskaitoje geriausiai sekėsi žiburietei Rasai Radžiūnaitei, kuri
vienetų varžybose iškovojo
3-iąją vietą. Kūno kultūros
mokytoja Dalia Šklėriūtė

loginio konsultavimo centro“
psichologės Gintarės Jurkevičienės teiginiai – 10 dalykų,
ką gali padaryti kiekvienas
tėvas, motyvuodamas vaiką
mokytis:
1. Tikėkite savo vaiku.
2. Vaiką girkite mokymosi
eigoje, o ne už konkretų rezultatą ar pažymį.
3. Stiprinkite vaiko savęs
vertinimą moksluose.
4. Kontroliuokite savo kalbą.
5. Mokymosi procesą susiekite su moloniais dalykais.
6. Skatinkite vaiką mokytis
dėl savęs.
7. Sudarykite raštišką kontraktą.
8. Leiskite atrasti priežasties
ir pasekmės ryšį.
9. Leiskite rinktis, nuo ko
pradėti.
10. Neužsipulkite vaiko
klausimu „Kodėl?“
Apibendrinant norime pasakyti: tikėkite savo vaikais, drąsinkite juos ir mokymasis taps
įdomia, mėgstama veikla!
Informaciją parengė
socialinė darbuotoja Birutė
Songailienė

Ieva Strielkuvienė

Manau, kad man
asmeniškai „Brexit“ didelės
įtakos nepadarys, nors turiu
sesę, gyvenančią Britanijoje.
Ji nesibaimina, nes toje
šalyje legaliai gyvena daug
metų, vyras – užsienietis,
vaikai ten gimę. Gali būti,
kad namo bus grąžinti
nelegaliai gyvenantys ir
dirbantys tautiečiai. Bet
tai irgi nėra blogai – grįš
lietuviai į Lietuvą, tik gaila,
kad tai gali būti ne patys
geriausi žmonės. Jei britai
išstos iš Europos Sąjungos,
tai, žinoma, daugiau ar
mažiau palies visus. Aš
nepalaikau „Brexit“, bet
yra, kaip yra. Lauksim, kuo
viskas baigsis.
Algimantas

Lietuviai, gyvenantys Didžiojoje Britanijoje, įbauginti – gąsdinami, kad bus
deportuoti, verčiami rašyti
kažkokius pareiškimus, pateikti dokumentus. Atsirado
net firmų, kurios teikia tokias paslaugas už nemažus
pinigus, bet niekas gerai nežino, ar reikia tų dokumentų,
ar nereikia. Ten gyvenantys
pasakoja, kad ir svaro kursas
krito, ir prekės bei paslaugos
pabrango. Ir patys eiliniai
britai pasimetę, nes niekas
nežino, kokie pokyčiai laukia. Dabar turbūt jie balsuotų kitaip. O „Brexit“ palies
visą pasaulį – juk viskas
keisis. Lietuvos valdžia nepasinaudoja proga susigrąžinti savo piliečių. Manau,
jei pasiūlytų kokių nors lengvatų, pavyzdžiui, padengti
persikraustymo išlaidas, finansinę paramą pradžioje,
būtų sukurta sistema, kaip
vaikus integruoti į lietuviškas mokyklas, atsirastų tokių, kurie grįžtų.

Kokią įtaką
„Brexit“ turės
Lietuvai,
lietuviams,
Jums
asmeniškai?

Laima

Asmeniškai man „Brexit“
įtakos neturės. Manau,
kad ir tiems lietuviams,
kurie Britanijoje jau seniai
gyvena ir yra įsitvirtinę,
taip pat nebus problemų.
Sunkumų gali kilti tiems,
kurie išvažiavo neseniai arba
dirba ar gyvena nelegaliai. Ir
patiems britams, ir kitų šalių
gyventojams, norintiems
keliauti, problemų bus
pasienyje, ir muitai atsiras.
Manau, kad ir patys britai jau
gailisi, kodėl taip nubalsavo.
Dėl to visi prieš balsuojant
turime labai gerai žinoti,
ką pasirenkame. Išvarys
britai kitų šalių piliečius
juodadarbius namo, o kas
jų vietoje dirbs? Negi patys
britai...

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

Adomas ir Genė

Mes neturime Didžiojoje
Britanijoje gyvenančių giminaičių, todėl nelabai domimės, kas ten vyksta. Bet
turbūt be reikalo lietuviai
ir iš kitų šalių atvykusieji baiminasi, kad juos išvarys iš šalies. Pigiai sunkius
ir nepatrauklius darbus dirbantys visada yra reikalingi, todėl tokius tikrai paliks.
Visuomet buvo ir nelegaliai
dirbančių, pavyzdžiui, senelius slaugančių. Kadangi
jų oficialiai ten nėra, tai ir
išvaryti negalės. Britai nusprendė, kad jiems geriau
be Europos Sąjungos – gal
jiems patiems ir geriau matyti. Šalis turtinga, neprapuls
be mūsų, o mums be jų gali
būti sunkiau.

Erikas Laukaitis

Manau, kad man
asmeniškai „Brexit“ didelės
tiesioginės įtakos neturės,
bet draugus, kurie dirba
Didžiojoje Britanijoje,
tikrai palies. Jie jau kuris
laikas kalba, kad sumažės
atlyginimai, kad gali būti
išsiųsti iš šalies, nes ne visi
yra registruoti toje vietoje,
kur gyvena, gal ir dirba
ne visada legaliai. Ką jie
darytų, jei būtų deportuoti?
Netikiu, kad liktų Lietuvoje,
greičiausiai važiuotų į kitą
šalį. Aš ir pats dalį laiko
leidžiu ne Lietuvoje –
mėnesį pabūnu ir dviem
trims mėnesiams važiuoju į
Daniją dirbti.

 verta žinoti
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Naujoji Zelandija uždraus kai kuriuos šautuvus

FRS nepakeitė bazinės palūkanų normos

Naujosios Zelandijos premjerė Džasinda Ardern ketvirtadienį
paskelbė, kad po praėjusios savaitės atakos Kreistčerčo mečetėse,
pareikalavusios 50 gyvybių, šalyje uždraudžiama pardavinėti
šturmo šautuvus ir pusiau automatinius ginklus.

AV federalinio rezervo sistema (FRS) kovo 19–20 dienomis
vykusiame posėdyje, kaip ir prognozuota, nepakeitė bazinės
palūkanų normos, kuri ir toliau sudarys 2,25–2,5 procento. Be to,
numatoma, kad 2019 metais norma nebus didinama.

Meldinėms nendrinukėms
ūkininkai neliko abejingi

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

2019-03-16 apie 16.10 val. Prienuose, buto virtuvėje neblaivus (2,53
prom. alkoholio) buvęs sutuoktinis
N. B. (g. 1982 m.) smurtavo prieš
L. B. (g. 1990 m.). Vadovaujantis
LR BPK 140 str., N. B. sulaikytas ir
uždarytas į Alytaus apskrities VPK
areštinę.
2019-03-16 Prienų r., Stakliškių
sen. D. L. (g. 1997 m., gyv. Prienų
r.), būdamas neblaivus (1,60 prom.
alkoholio), neturėdamas tam
teisės, vairavo automobilį FORD
GALAXY. Vadovaujantis LR BPK 140
str., D. L. sulaikytas ir uždarytas į
Alytaus apskrities VPK areštinę.
2019-03-16 atliekamas procesinis
veiksmas, nes 2019-02-19 apie
09.00 val. Prienų r., K. V. kieme,
prie namo rastas gulinčio ant
kairiojo šono A. L. (g. 1968 m.)
lavonas.
2019-03-17 gautas pranešimas
(21.28 val.), kad Veiverių sen.,
Veiverių mstl., Žaliojoje g. dega
ūkinis pastatas, šalia – gyvenamasis namas. Atvira liepsna
degė šalia vienas kito esantys du
ūkiniai pastatai. Sudegė karkasinis
(17x8 m) ūkinis pastatas (stogas
šiferio) ir viduje buvusios medžio
tekinimo staklės, kompresorius,
namų apyvokos daiktai, apie 40 l
eksploatacinių skysčių. Nudegė ir
buvo nuardytas mūrinio ūkinio (4
x 6 m) pastato stogas, išsaugotas
viduje buvęs suvirinimo aparatas,
įvairūs įrankiai, akumuliatoriaus
kroviklis. Išsaugoti už 2 ir 3 m
esantys gyvenamieji namai ir 1 m
atstumu nuo gaisravietės esantys
du kaimynų ūkiniai pastatai.
2019-03-17 gautas pranešimas,
kad kovo 16 d. apie 11.30 val. Prienuose, Sodų g., sugrįžęs į namus
vyras (g. 1942 m.) rado atidarytas
namo duris ir sugadintą durų
spyną, pro duris įsibrauta į vidų
ir pavogta 360 eurų, o iš salone
esančios spintos – 4800 eurų.
Nuostolis – 5160 eurų.
2019-03-17 Alytaus apskr. VPK
gautas pranešimas, kad Prienų r.,
Veiverių sen., Skriaudžių k. miesto
centre, netoli bažnyčios, prie autobusų stotelės iškabinti kandidatų į
merus plakatai.
REKLAMA

Stakliškių seniūnijos
ataskaitinis susirinkimas
ATKelta IŠ 1 p.
naudojama žvyravimo, greideriavimo darbams, kita pusė
– sandoriams. Dėl tam tikrų
nesklandumų (kurių buvo ir
kitose savivaldybėse) likusi
nuo sandorių lėšų dalis buvo
grąžinta į valstybės biudžetą,
bet šiais metais tikimasi kelių
priežiūrai gauti daugiau lėšų
ir jos bus naudojamas labai
atsakingai. Papildomai seniūnijų kelių priežiūrai šiais
metais numatyta ir iš savivaldybės biudžeto. Žinant, kad
Stakliškėse atidarytas žvyro
karjeras, viliamasi, jog galima bus ir daugiau, ir greičiau
darbų padaryti.
Į Stakliškių seniūnijos 2018
m. veiklos ataskaitos pristatymą susirinko vietos ir aplinkinių kaimų gyventojai, dalyvavo besibaigiančios ir būsimos
naujos kadencijos Tarybos,
savivaldybės biudžetinių įstaigų atstovai.
Seniūnė ir bendruomenių
atstovai pasveikino merą A.
Vaicekauską su pergale tiesioginiuose mero rinkimuose ir dar vienos vadovavimo
kadencijos pradžia, palinkėjo
sėkmingai tęsti darbus, įgyvendinti naujus sumanymus.
Padėkojęs žmonėms už pasitikėjimą rinkimuose, meras
pažadėjo stengtis nenuvilti.
Taip pat įteikė gėlių dviem
naujoms Stakliškių seniūnijos vadovėms, pradėjusioms
eiti pareigas šiais metais, –
seniūnei Nijolei Ivanovienei
ir seniūnės pavaduotojai Dai-

nai Vaitkevičienei ir palinkėjo
sėkmės bei susitelkimo bendram labui.
Meras pasidžiaugė, kad
praėję metai Stakliškių seniūnijoje buvo vieni iš svarbesnių: vykdyti nuotekų įrengimo plėtros, apšvietimo tinklų,
bibliotekos atnaujinimo projektai, suremontuotos ikimokyklinio ugdymo pastato patalpos ir kt. A. Vaicekauskas
vylėsi, kad bendri Savivaldybės, naujos Tarybos ir seniūnijos darbai ir ateityje prisidės
prie Stakliškių krašto gerovės
kūrimo.
Po seniūnės ataskaitos gyventojai uždavė keletą klausimų, susijusių su apšvietimo
plėtra, vandenvalos darbais,
kirpimo paslaugų poreikiu.
Seniūnė patikino, kad iš rangovų bus reikalaujama sutvarkyti aplinką, o apšvietimo
plėtra ateityje bus vykdoma.
Ji džiaugėsi aktyviais ir iniciatyviais seniūnijos gyventojais, ūkininkais, kurie ir patys
prisideda tiek prie apšvietimo
plėtros, tiek prie seniūnijos
gyvenimo gerinimo.
Susirinkimo pabaigoje įstaigų veiklą, teikiamas paslaugas ir prevencines programas
pristatė Prienų visuomenės
sveikatos biuro ir Jiezno paramos šeimai centro atstovai.
Susirinkusiesiems koncertavo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio salės liaudiškos muzikos kapela „Korys“.
Prienų r. savivaldybės
informacija 

Dalyvaudami priemonės veiklos srityje, ūkininkai tvarko natūralias ir pusiau natūralias pievas bei ekstensyviai
naudojamas šlapynes, kuriose gyvena nykstančios meldinės nendrinukės. (Etaplius.lt archyvo nuotr.)

Jau penkerius metus
priimamos paraiškos
pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020
metų programos (KPP)
priemonės „Investicijos
į materialųjį turtą“
veiklos sritį „Meldinių
nendrinukių buveinių
išsaugojimas“. Lietuvos
ūkininkai neliko abejingi
rečiausioms Europos
giesmininkėms.

Gyvena tik keturiose
Europos šalyse
Meldinė nendrinukė –
nykstantis žvirblinių paukščių rūšies paukštelis. Europoje jis gyvena tik keturiose šalyse: Baltarusijoje,
Ukrainoje, Lenkijoje ir mūsų krašte.
Meldinės nendrinukės
nyksta ir dėl žmogaus ūkinės veiklos, todėl labai svarbu užtikrinti jų buveinių
išsaugojimą. Ūkininkams
šiuo atveju tenka itin svarbus vaidmuo: dalyvaudami
priemonės veiklos srityje,
jie tvarko natūralias ir pusiau
natūralias pievas bei ekstensyviai naudojamas šlapynes,
kuriose galėtų perėti meldinės nendrinukės. Pagal veiklos sritį šiose teritorijose
numatyti krūmų pašalinimo
ir sutvarkymo, šienavimo ir
nupjautos žolės bei nendrių

sutvarkymo, nukirstų krūmų
ir nupjautos žolės bei nendrių
išvežimo darbai.
Pareiškėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla
ir teisėtais pagrindais valdantys numatomus tvarkyti žemės plotus. Svarbu, kad šie
plotai patektų į meldinių nendrinukių buveinių teritorijas,
atvaizduotas VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centro viešai prieinamoje
paskyroje.

Vienam projektui – iki
85 tūkst. Eur
Paraiškos pagal veiklos
sritį „Meldinių nendrinukių
buveinių išsaugojimas“ buvo priimamos nuo sausio 2 d.
iki vasario 28 d. Nacionalinės
mokėjimo agentūros (toliau
– NMA) specialistai teigia,
kad šįmet gautos 5 paraiškos.
Daugiausia jų, trys, pateikta Alytaus teritoriniam paramos administravimo skyriui.
Praėjusiais metais gautos 6
paraiškos, tačiau viena jų išregistruota.
Šiais metais paraiškoms finansuoti iš viso skirta 430 811
Eur paramos lėšų. Didžiausia

paramos suma vienam pareiškėjui gali siekti iki 85
000 Eur. Reikėtų atkreipti
dėmesį, kad į šią sumą neįskaičiuojamas pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės
mokestis (PVM). Finansuojama 100 proc. visų tinkamų
finansuoti išlaidų.
Pareiškėjas, siekiantis paramos pagal veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių
išsaugojimas“, prisiima įsipareigojimus sutvarkyti ne
mažesnį kaip 0,5 ha natūralių ir pusiau natūralių pievų
ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotą pagal
sąmatoje patvirtintus darbus.
Tvarkymo darbai pradedami einamaisiais metais nuo
NMA sprendimo finansuoti projekte išvardytus darbus ir užbaigiami ne vėliau
kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d.
Šiuo metu NMA vertina
gautas paraiškas – sprendimas bus priimtas iki birželio
pabaigos.
Parama finansuojama iš
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto.
UžsK. Nr. 020

SVEIKATA 
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Ukraina išplėtė sankcijas Rusijai

Pažadėjo atremti Irano „agresiją“

Ukrainos prezidentas patvirtino naujas sankcijas 294 juridiniams
subjektams ir 848 fiziniams asmenims, prisidėjusiems prie tilto
statymo aneksuotame Kryme, incidento Azovo jūroje, ir rinkimų
organizavimo separatistų kontroliuojamose Ukrainos teritorijose.

JAV valstybės sekretorius Maikas Pompėjas ir Izraelio ministras
pirmininkas Benjaminas Netanjahus trečiadienį pažadėjo atremti
Irano „agresiją“, susitikę Jeruzalėje kelios savaitės iki izraeliečių
parlamento rinkimų.

Kokiomis ligomis sirgome 2018 m.
Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos
ministerijos Kauno
departamento Prienų
skyriaus specialistai
informuoja, kad 2018 m.
daugiausia sirgome per orą
plintančiomis infekcinėmis
ligomis.

2018-aisiais Prienų rajono ir
Birštono savivaldybėse buvo
užregistruota 11122 užkrečiamųjų ligų atvejų. Didžiausią
užkrečiamųjų ligų dalį sudarė
gripas ir ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (toliau
ŪVKTI) – 95 proc.
Be gripo ir UVKTI buvo
užregistruota 585 užkrečiamosios ligos (39 – Birštono
savivaldybėje ir 546 – Prienų
rajone), o tai yra 8 proc. daugiau nei 2017 m. Daugiausiai
(net 61 proc.) buvo nustatyta
per orą plintančios infekcijos
ir ligos, kurių galima išvengti
pasiskiepijus (epideminis parotitas, kokliušas, meningokokinė infekcija, pneumokokinė
infekcija, vėjaraupiai, bakterinis bei virusinis meningitas,
skarlatina). Per maistą ir vandenį plintančios infekcijos ir
ligos, kuriomis užsikrečiama
per aplinką (kampilobakteriozė, jersinijozė, salmoneliozė,
kitos bakterinės bei virusinės
žarnyno infekcijos) sudarė 28
proc. Įvairių kirminų sukeltos
ligos (parazitozės) sudarė 3
proc., kūno dangų infekcijos
(niežai, pedikuliozė, grybelinės ligos) – 2 proc., erkių
platinamos ligos (zoonozės)
– 6 proc.
Net 98 proc. per orą plintančių infekcinių ligų 2018 m.
sudarė vėjaraupiai bei skarlatina. Lyginant su praėjusiais
metais, sergamumas vėjaraupiais padidėjo 2, skarlatina
4 kartus. Tokiam paplitimui
palankios sąlygos yra vaikų
ugdymo įstaigose, kurių auklėtiniai ir sudaro didžiausią
sirgusiųjų dalį. Vėjaraupių
protrūkiai buvo užregistruoti
dvylikoje, skarlatinos – keturiose vaikų ugdymo įstaigose. Pagrindinės šių ligų profilaktikos priemonės yra: kuo
ankstesnis ligonių išaiškinimas bei izoliavimas iš vaikų
kolektyvo; dažnas patalpų
REKLAMA

Nyderlandų profesorius Lietuvos vyrams:
turite išbandyti visus prostatos vėžio
informacijos kritiškai, vadogydymosi metodus
vaujasi išankstinėmis nuosGarsus Nyderlandų
urologinės onkologijos
profesorius Ronald de Wit
teigia, kad onkologinių
susirgimų atveju tikimybė
išgyventi didėja, kai
išnaudojami visi galimi
gydymo metodai.

vėdinimas; valymas drėgnu
būdu. Nuo labiausiai paplitusios ligos, vėjaraupių, gali apsaugoti skiepai. Ši vakcina yra
mokama. Jau antrus metus neregistruojami susirgimai skiepais valdomomis infekcijomis
– kiaulyte ir kokliušu.
Praėjusiais metais Prienų
rajone užregistruoti 7 nauji
plaučių tuberkuliozės atvejai,
tai yra 1 atveju mažiau nei
2017 metais bei 2 recidyvo
atvejai tarp ankščiau nuo tuberkuliozės gydytų asmenų.
Tarp naujai susirgusiųjų yra
4 nedirbantys bei 3 pensijinio
amžiaus asmenys. Birštono
savivaldybėje užregistruotas
vienas naujas plaučių tuberkuliozės atvejis bei vienas recidyvo atvejis tarp ankščiau
nuo tuberkuliozės gydytų asmenų.
Erkių platinamomis ligomis praėjusiais metais sirgo 35
gyventojai (tai yra tik 5 proc.
mažiau nei 2017 m.). Prienų
rajono ir Birštono savivaldybėse užregistruoti 33 Laimo
ligos ir 2 erkinio encefalito
atvejai. Vertinant sergamumo
duomenis, pastebima, kad
Birštono savivaldybėje Laimo liga susirgusiųjų asmenų
skaičius yra didžiausias Kauno apskrityje.
Praėjusiais metais Birštono
bei Prienų rajono savivaldybėse buvo užregistruotos 164 per
maistą bei aplinką plintančios
(žarnyno) infekcinės ligos (tai
yra 16 proc. mažiau nei 2017
m.). Jau keli metai iš eilės
dominuoja virusinės kilmės
žarnyno infekcijos (57 proc.)
bei nepatvirtintos (25 proc.)
bakterinės žarnyno užkrečiamosios ligos. Didėja serga-

mumas patikslintomis bakterinėmis žarnyno infekcijomis, ypač Clostridium difficile
sukeltu enterokolitu (2016 m.
užregistruota 3, 2017 m. – 7
, 2018 m. – 12 atvejų). Ši liga
tai – specifinis antibiotikų nulemtas kolitas, kurį sukelia C.
difficile toksinai. Susirgimas
išsivysto ilgiau pavartojus antibiotikų, kai storajame žarnyne toksinai pažeidžia žarnyno
gleivinę, taip pat galima užsikrėsti per aplinką, nesilaikant
asmens higienos taisyklių.
Dauguma visų žarnyno užkrečiamųjų ligų atvejų buvo pavieniai, tačiau užregistruoti 7
protrūkiai (2 ir daugiau atvejų)
šeimose. Didžioji jų dalis (86
proc.) buvo virusinės kilmės
(priežastis: asmens higienos
nesilaikymas bei pavėluotas
kreipimasis į gydymo įstaigas). Per maistą bei aplinką
plintančių (žarnyno) infekcinių ligų profilaktika: tinkamai valyti patalpas, saugiai
tvarkyti maistą, vengti artimo
sąlyčio su sergančiuoju, susirgus pasilikti keletą dienų
namuose.
Viena pagrindinių visų užkrečiamųjų ligų nespecifinės
profilaktikos priemonių yra
rankų higiena. Rankas reikia
plauti: visada, kai rankos matomai yra nešvarios; kai sugrįžtame į namus po žaidynių lauke, iš darbo, prekybos
centro, vaikų ugdymo įstaigos
ir t. t.; prieš maisto gaminimą
ir po jo; kiekvieną kartą pasinaudojus tualetu; kiekvieną kartą po nosies valymo,
o kosint ar čiaudint, rankos
plaunamos kuo dažniau; po
kontakto ar žaidynių su gyvūnais. NVSC 

Vilniuje vykusiame tarptautiniame seminare, skirtame kastracijai atsparaus prostatos vėžio temai ,dalyvavęs
profesorius apgailestavo, kad
chemoterapiją vis dar gaubia
pacientų baimė.
Inovatyvios medicinos centre Vilniuje vykusiame renginyje diskutuoti apie įvairius
prostatos vėžio gydymo metodus ir dalintis savo patirtimi susibūrė ne tik onkologinės medicinos profesionalai
iš Lietuvos, bet ir iš užsienio.
Savo ilgamete darbo patirtimi
dalijosi Kauno klinikų Urologijos klinikos vadovas prof.
dr. Mindaugas Jievaltas, Nacionalinio vėžio instituto Onkourologijos skyriaus vedėjas
dr. Albertas Ulys ir Nacionalinio vėžio instituto vadovas
prof. Feliksas Jankevičius,
nesenai už mokslinius darbus
onkologijos srityje, apdovanotas Lietuvos mokslo premija.
Pranešimą apie naujausius
vėžio gydymo būdus skaitė ir
svečias iš Nyderlandų, gydytojas, urologinės onkologijos
mokslininkas, Erasmus universiteto Roterdamo medicinos centro profesorius R. de
Wit, Europos vėžio tyrimų
ir gydymo organizacijos pirmininkas, inicijavęs ne vieną
prostatos, inkstų vėžio mokslinį tyrimą,
Nyderlandų mokslininkas
pažymėjo, kad ne tik jo, bet ir
pasaulinė praktika rodo, kad
išnaudojant visus galimus gydymo metodus, didėja tikimybė išgyventi.
„Pats savo praktikoje turiu
tokių sėkmės istorijų, kai pažengusios prostatos vėžio stadijos simptomus jaučiantiems
vyrams pavyko išgyventi ir 10
metų. Tai įmanoma, kai tarpusavyje nuolat bendradarbiauja

pacientai ir gydytojai, išbandydami bei derindami visus
įmanomus gydymo būdus,
nuolat atsižvelgiant į paciento
būklę ir neapsistojant ties vienu. Realus pavyzdys, kai jau
ir mes, medikai manėme, kad
paciento nepavyks išgelbėti,
jam buvo pritaikytas dar nebandytas metodas ir pacientas
išgyveno. Būtų gaila praleisti
šansą, tiesa?“, – pabrėžė prof.
R. de Wit.
Lietuvoje onkologinės ligos kasmet diagnozuojamos
beveik 18 tūkst. pacientų, iš
kurių daugiau nei 8 tūkst. neišgyvena. Nors Lietuvos onkologinių pacientų išgyvenimo
rodiklis yra vienas žemiausių
Europoje, tačiau būtent prostatos vėžio gydymo rezultatai
optimizmo teikia. Statistikos
duomenimis, šalyje kasmet
nustatoma apie 2 tūkst. prostatos vėžio atvejų ir iš visų vėžio
formų daugiausiai išgyvena
vyrai, sergantys prostatos vėžiu – net 83 proc.
Prostatos vėžiui gydyti taikomi metodai įvairūs – chirurgija, radioterapija, chemoterapija, hormonų terapija,
imunoterapija ar fotosensibilizuota navikų terapija. Vyrus
konsultuoja radiologai, chirurgai, chemoterapeutai ir kt.
Individualus gydymo metodas paskiriamas atsižvelgiant
į prostatos vėžio progresavimą, stadiją, tipą bei lokalizaciją, taip pat paciento gretutines
ar lėtines ligas, amžių ir kitus
svarbius faktorius.
Erasmus universiteto Roterdamo medicinos centro
profesorius R. de Wit pabrėžė, kad reikėtų išnaudoti visas
gydymo galimybes, kurias turi ir Lietuvos vyrai, sergantys
prostatos vėžiu. Esant pažengusioms šio vėžio formoms
neretai reikalinga chemoterapija, kurią skiria būtent onkologai.
Pasak jo, priežastys, kodėl
žmonės nesiryžta išbandyti
kuo įvairesnių gydymosi metodų, yra žinomos: jiems nusvyra rankos, nes neįvertina

tatomis apie populiariausius
vėžio gydymo metodus, pasimeta tarp klaidingų ir neretai
prieštaringų nuomonių.
„Apmaudu, kad šiandien
žmonės chemoterapiją vis dar
sieja su šalutiniais poveikiais,
egzistavusiais prieš daugiau
nei dešimtmetį. Slenkantys
plaukai, lūžtantys kaulai, nesiliaujantis vėmimas, išsekęs
imunitetas, nuovargis ir nepakeliamas skausmas chemoterapijos metu – praeities
mitai, kurie iš lūpų į lūpas keliauja iki šių dienų. Laimei,
reali situacija šiandien yra kitokia. Efektyvūs vaistai, naudojami chemoterapijos metu,
paciento savijautą pagerina,
o pykinimo atveju taip pat
skiriami vaistai. Be to, kiekvieno žmogaus organizmas
yra skirtingas, todėl ir reakcijos individualios. Šiuolaikinė
medicina daro viską, kad vėžys taptų liga, kurios jei dar ir
neįmanoma išgydyti, tačiau su
kuria gyvenimo kokybė neblogėtų, o paciento gyvenimo
trukmė būtų ilgesnė“, – teigia
profesorius.
Anot eksperto, svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad tikimybė išgyventi sergant vėžiu ypač mažėja ir dėl vėlyvos
diagnostikos Privalu pasitikrinti jau tuomet, kai jaučiami pirmieji simptomai, dažniausiai tai būna šlapinimosi
ar erekcijos sutrikimai. Kuo
anksčiau nustatomas prostatos
vėžys, tuo efektyviau pacientams taikomos pačios veiksmingiausios gydymo formos
arba jų kombinacijos, taip
gali būti sušvelninamos ligos
pasekmės ar netgi išsaugoma
paciento gyvybė“, – sako specialistas iš Nyderlandų.
Lietuvoje nemokamai pasitikrinti rekomenduojama vyrams nuo 50 iki 69 m., o jeigu
prostatos vėžiu sirgo jų tėvai
ar broliai – nuo 45 m. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
duomenimis, iš šios amžiaus
grupės 374 tūkst. šalies vyrų,
išsitiria tik kas ketvirtas. 

 evangelijos taku
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Rusija įtūžo Lenkijai nepakvietus V. Putino

Pakistane studentas nudūrė profesorių

Rusija trečiadienį reiškė pasipiktinimą, kad Lenkija nepakvietė
prezidento Vladimiro Putino į vėliau šiais metais vyksiančius
Antrojo pasaulinio karo pradžios 80-ųjų metinių renginius. Rusija
apkaltino Lenkijos valdžią ignoruojant „istorijos logiką“.

Pakistane trečiadienį buvo suimtas vienas studentas, nudūręs
savo profesorių, valstybiniame universitete formavusį abiejų lyčių
studentų grupę. Studentas šaukė, kad nužudė profesorių, nes šis
„skleidė nešvankumą“.

„Šiukšlių krūva“ pramintas
asteroidas gali padėti
atsakyti į Žemės vandens
kilmės klausimą
Asteroidas, tyrėjų
pramintas „šiukšlių
krūva“, yra turtingas
hidratų, galinčių padėti
atsakyti į klausimą,
kokia yra vandens
Žemės planetoje kilmė,
antradienį pranešė
mokslininkai.

Manoma, kad asteroido
Riugu (Ryugu), skriejančio
maždaug už 300 mln. km
nuo Žemės orbitos, amžius
yra nuo 100 mln. iki 1 mlrd.
metų.
Ko gera, jis atitrūko nuo
stambesnio dangaus kūno,
rodo stebėjimai, atlikti Japonijos kibernetinio zondo, nusileidusio ant šios kosminės
uolos.
Japonijos Fukušimos prefektūroje įsikūrusio
Aidzu universiteto darbuotojas
Kohei Kitazato (Kohėjus Kitadzatas) sakė
naujienų agentūrai AFP, kad
zondo „Hayabusa2“ padarytos nuotraukos
rodo, jog hidratai – mineralai, kurių kristalinėse gardelėse esama vandens molekulių
– Riugu paviršiuje yra „virus
paplitę“.
„Tokie asteroidai kaip Riugu laikomi potencialiu Žemės vandens šaltiniu – taigi,
tikimės, kad mūsų rezultatai ir būsima Riugu mėginių
analizė suteiks naujų įžvalgų
apie Žemės vandens kilmę“,
– aiškino jis.
Keliose ankstesnėse studijose keliama prielaida, kad
vandens į Žemę galėjo atnešti meteoritai arba panašūs
objektai iš mūsų Saulės sistemos asteroidų juostos.
Į vaikišką vilkelį panašaus
Riugu pusiaujo apimtis yra
apytikriai 3,2 km – tai yra, jį
būtų galima apeiti maždaug
REKLAMA

per 45 minutes. Skenavimo
rezultatai rodo, kad jo vidus
– labai porėtas.
Kelis straipsnius apie šį asteroidą žurnale „Science“ paskelbusi tyrėjų grupė teigia,
kad tokia Riugu struktūra galbūt atskleidžia, jog jis per ilgą
laiką neteko vandens.
„Mūsų remiamas scenarijus
rodo, kad Riugu pirminis kūnas kadaise turėjo daug daugiau vandens ir vėliau didelę
dalį jo prarado“, – sakė vienas
iš studijos autorių Sheji Sugita
(Šedžis Sugita).
Pasak jo, objekto, nuo kurio atskilo Riugu, amžius buvo apie 4,6 mlrd. metų – tai
yra, jis susidarė pačioje Sau-

lės sistemos formavimosi
pradžioje.
Vasarį Japonijos aerokosminių tyrimų agentūros (JAXA) pareigūnai pranešė, kad
„Hayabusa2“ nusileido ant
Riugu, iššovė į jo paviršių
specialią kulką ir surinko jos
pakeltų dulkių dalelių. Po to
zondas vėl pakilo ir dabar
skrieja šalia asteroido.
Didelio šaldytuvo dydžio
„Hayabusa2“ kelionė iki kosminės uolos truko pusketvirtų metų.
Ateinantį mėnesį zondas
iššaus į asteroidą „smūginį
įtaisą“, kad šis išmestų medžiagos iš gilesnio sluoksnio.
Tuomet zondas galės paimti
„šviežio“ grunto, nepaveikto
milijonus metų asteroidą gairinusio Saulės vėjo ir spinduliuotės. AFP-BNS

Trečiadienio katechezė: „Teesie Tavo
valia“
Kovo 20 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius
Pranciškus tęsė katechezių
ciklą apie paprastą, tačiau esminę maldą, kurios Viešpats
išmokė savo mokinius ir kurią kartoja kiekviena krikščionių karta – „Tėve mūsų“.
Šios maldos pirmoje dalyje yra trigubas maldavimas,
trys atskiri, tačiau tarpusavyje organiškai susiję kreipiniai.
Ankstesnėse katechezėse popiežius aptarė kreipinius „Teesie šventas Tavo vardas“ ir
„Teateinie Tavo karalystė“.
Šio trečiadienio katechezėje
Pranciškus kalbėjo apie trečiąjį kreipinį „Teesie Tavo valia“. Jo prasmė nėra raginimas
mums būti vergiškai paklusniems, tačiau suvokimas, jog
mus išgelbėja ir laisvais padaro būtent Dievo meilė.
Susitikimo šv. Petro aikštėje pradžioje buvo perskaitytos
eilutės iš apaštalo Pauliaus
laiško Timotiejui, kuriose tai
paaiškinama tokiu būdu: „Taigi pirmiausia prašau atlikinėti maldavimus, maldas, pamaldas ir dėkojimus už visus
žmones, už karalius ir visus
valdovus, kad galėtume tyliai
ramiai gyventi visokeriopai
maldingą ir gerbtiną gyvenimą. Tai gera ir priimtina akyse
mūsų Gelbėtojo Dievo, kuris
trokšta, kad visi žmonės būtų
išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą“ (1 Tim 2,1–4 ).
Popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į šį „perspektyvos apvertimą“: pirmiausia ne žmogus ieško Dievo,
o Dievas nenuilstančiai rūpinasi žmogumi ir pasauliu.
Šventasis Tėvas priminė epizodą apie nusidėjėlį Zachiejų,
kuris įlipo į medį, kad pama-

tytų Jėzų, dar nežinodamas,
kad Dievas jau pats jo ieško.
Tad Jėzus, prisiartinęs prie tos
vietos, kur Zachiejus jo laukė,
jam pasakė – „Zachiejau, greit
lipk žemyn! Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose“, o vėliau pridūrė – „Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“.
Štai toji Dievo valia, kurios mes prašome: „ieškoti ir
gelbėti, kas buvo pražuvę“.
Mes meldžiame, kad visuotinis Dievo išganymo sumanymas išsipildytų pirmiausia
kiekviename iš mūsų, o po to
visame pasaulyje.
„Ar pagalvojote, ką reiškia,

Tad melsdami „Teesie Tavo valia“ nesame kviečiami
vergiškai nulenkti galvas, tarsi būtume vergai. Ne, Dievas
nori, kad būtume laisvi ir Jo
meilė mus išlaisvina. „Tėve
mūsų“ yra ne vergų, o vaikų
malda. Vaikų, kurie pažįsta
Tėvo širdį ir yra įsitikinę Jo
meilės planu.
Ir labai apsiriktume, patikslino Pranciškus, jei manytume, jog žodžiai „Teesie tavo
valia“ mus ragina pasiduoti
nepalankiam likimui ir manyti, kad nieko negalime pakeisti. Priešingai, ši malda turi išreikšti tvirtą pasitikėjimą, jog
Dievas mums linki gero, gy-

taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano, bet tavo valia!“
(Lk 22, 42). Jėzus yra be galo prislėgtas pasaulio blogio,
tačiau pasitikinčiai pasineria
į Tėvo meilės valios vandenyną. Panašiai ir kankiniai
savo išbandymuose nesiekė
mirties, tačiau prisikėlimo.
Dievas iš meilės gali mus nukreipti į sunkius takelius, leisti
patirti žaizdas ir skausmingus
dyglius, tačiau niekada mūsų
neapleis. Visada bus su mumis, bus mumyse. Tikinčiam
tai ne vien viltis, tačiau tikrumas: Dievas yra su manimi.
Tai, pasak Šventojo Tėvo,
patvirtina ir Evangelijos pa-

kad Dievas ieško manęs? Kiekvienas iš mūsų gali paklausti: „Ar Dievas manęs ieško?“
Taip! Ieško tavęs! Ieško manęs. Kiekvieno asmeniškai.
Nes Dievas yra didis. Ir kiek
meilės slypi už viso to“, – sakė popiežius savo klausytojams.
Pasak jo, Dievas nėra dviprasmis, neslepia, ko trokšta
pasaulio ateičiai. Priešingai,
kalba apie tai visiškai aiškiai.
Tai suprasti reiškia suprasti
trečiąjį „Tėve mūsų“ maldos
kreipinį ir maldavimą. Biblijoje gausu eilučių, kurios
perteikia geranorišką Dievo
valią pasauliui. Katalikų katekizme (žr. 2821–2827) pateiktas citatų rinkinys apie ištikimą ir kantrią Dievo valią.
Ir apaštalas Paulius pabrėžia,
jog Dievas „trokšta, kad visi
žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą“. Be
mažiausios abejonės tai yra
Dievo valia: žmogaus išganymas. Visų žmonių, kiekvieno
iš mūsų. Dievo meilė beldžiasi į mūsų širdis, kad patrauktų
link savęs ir tokiu būdu vestų
mus išgelbėjimo keliu.

venimo ir išganymo. Tai drąsi, netgi kovinga malda, nes
pasaulyje yra daug tikrovės
– per daug – ne pagal Dievo
sumanymą. Visi apie tai žinome. Perfrazuodami pranašo
Izaijo žodžius, galime melsti
Viešpaties, kad „kalavijai būtų perkalti į arklus“ (žr. Iz 2,4),
kad karo ir išnaudojimo planai
virstų gėrio planais. Dievas
nori taikos.
„Tėve mūsų“ malda mumyse uždega tokią pat meilę
Tėvo sumanymui kaip Jėzaus,
užsidegimą meile keisti pasaulį. Krikščionis netiki neišvengiamu likimu. Krikščionių tikėjime taip pat nėra ir
priklausymo nuo aplinkybių:
yra išganymas, kuris siekia
pasirodyti kiekvieno žmogaus
gyvenime ir išsipildyti amžinybėje. Meldžiamės todėl,
kad tikime, jog Dievas gali
ir nori pakeisti tikrovę blogį
įveikdamas gerumu.
Tokiam Dievui verta paklusti ir patikėti save sunkiausio išbandymo metu, kaip pasielgė Jėzus. Apimtas mirtino
sielvarto Jis Alyvų kalne meldė: „Tėve, jei nori, atimk šitą

gal Luką palyginimas, kuriuo raginama be paliovos
melstis. Jėzus sako: „nejaugi
Dievas neapgintų teisių savo
išrinktųjų, kurie jo šaukiasi
per dienas ir naktis, ir delstų
jiems padėti?! Aš sakau jums:
netrukus jis apgins jų teises“
(Lk 18, 7–8).
„Toks yra Viešpats, taip
mus myli, taip mums trokšta
gero“, – sakė popiežius Pranciškus, kuris visus bendrosios
audiencijos dalyvius pakvietė sukalbėti kartu, savo kalba
„Tėve mūsų“ maldą.
VATICAN NEWS

Ir katalikai
juokiasi...
Eina bajorė išpažinties.
Na, ji norėjo paerzinti kunigą. Sako:
– Šventą dieną nusidėjau.
Blusą užmušiau.
Tai tas kunigas ir sako:
– Na, neduosiu išrišimo,
– sako. – Kaip tu šventą dieną – blusą! Reikėjo, – sako,
– pririšt ir pirmadienį būtum
užmušusi.

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams
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Užgesinta kelias dienas degusi gamykla

Dujų vartojimas šalyje mažėjo 3,6 proc.

JAV ugniagesiai trečiadienį užgesino nuo sekmadienio netoli
Hjustono esančioje chemijos gamykloje siautėjusį gaisrą, per kurį
virš miesto pakilo gyventojus išgąsdinęs juodų dūmų stulpas.
Kompanija teigia, jog per incidentą niekas sunkiai nenukentėjo.

Lietuvoje praėjusių metų antrąjį pusmetį suvartota 9,83
teravatvalandės (TWh) gamtinių dujų – 3,62 proc. mažiau nei
tuo pačiu metu 2017-aisiais. Rinkos dalyviai 2018 metų antrąjį
pusmetį importavo 10,97 TWh dujų – 23,09 proc. mažiau.
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Pasimėgauti muzika kvietė konkursas-festivalis
„Muzikuokime drauge“
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Praėjusį šeštadienį,
kovo 16 dieną, Birštono
kultūros centre skambėjo
nuotaikinga muzika ir
jaunimo balsai.

Čia vyko tradicinis 13-asis
jaunųjų atlikėjų ansamblių
konkursas-festivalis, į kurį
suvažiavo geriausi atlikėjai
iš Lazdijų, Alytaus, Marijampolės, Kalvarijos, Panevėžio,
Garliavos, Prienų ir Druskininkų savivaldybių meno
mokyklų.
Sveikindama konkursofestivalio dalyvius Birštono
meno mokyklos direktorė
Laimutė Raugevičienė paminėjo, kad šiame renginyje
dalyvauja 158 moksleiviai,
kuriuos konkursui rengė 53
mokytojai.
L. Raugevičienė priminė,
kad šis renginys skirtas kompozitoriaus Juozo Naujalio
150-osioms gimimo metinėms pažymėti (1869–2019),
trumpai papasakojo jo biografiją.
Konkurso dalyvių pasirodymus vertino komisija, kurios pirmininkė buvo Audronė
REKLAMA

Žigaitytė-Nekrošienė, nariai:
Angelė Žiūraitienė, Aida Puraitė ir Artūras Pečkaitis.
Į Birštoną atvykusius jaunuosius muzikantus bei jų
mokytojus pasveikino Birštono savivaldybės mero pavaduotojas Vytas Kederys ir
palinkėjo gero muzikavimo,
puikios nuotaikos mūsų kurorte.
Konkurso programą A grupėje pradėjo Prienų meno mokyklos akordeonistų kvintetas: Vilius Kavaliauskas, Eligija Radzevičiūtė, Augustas
Kuzminskas ir Sandra Balčiūnaitė (fortepijonas). Jie atliko A. Muliarčiko „Kaimo
valsas“ (aranž. L. Bendoraitienė) ir H. Hancock „Watermelon man“ (aranž. R. Bakulienė).
Vėliau muzikavo Garliavos
meno mokyklos ansamblis,
Alytaus muzikos mokyklos
muzikantai ir Druskininkų
M. K. Čiurlionio saksofonininkų kvartetas. Iš viso konkurse dalyvavo A, B, C ir D
ansamblių grupės, pasižymėjusios muzikavimo įvairumu
ir dalyvių gausa.
Konkurse dalyvavo ir Prienų meno mokyklos akordeonistų kvintetas (mokytoja
Lina Bendoraitienė), pučia-

mųjų ansamblis ( mokytojas Rimantas Staliūnas), taip
pat Birštono meno mokyklos
ansamblis „Tiesiog bendas“
(mokytojai Romanas Lykovas, Ramunė Liutvynskienė,
Renata Bivainienė ir Mindaugas Bivainis).
Pasibaigus konkursinei programai, kol vyko rezultatų
įvertinimas ir aptarimas, salėje vyko festivalio programa,
kurioje dalyvavo Birštono
meno mokyklos, Prienų meno mokyklos, Jiezno muzikos
mokyklos ir kiti kolektyvai.
Konkurso Grand prix atiteko Lazdijų meno mokyklos
ir Veisiejų skyriaus orkestrui
,,Žingsniai“.
I vietas laimėjo: Alytaus
muzikos mokykla styginis
kvartetas; Marijampolės meno mokyklos stygininkų ansamblis, Šakių meno mokyklos saksofonininkų ansamblis
II vietos atiteko: Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos saksofonų kvarte-

tui, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos
,,Trio musicale“, Alytaus muzikos mokyklos smuikininkų
ansambliui.
III vieta buvo pažymėta:
Garliavos meno mokyklos
,,Quartet-mix, Kajus, Ignas,
Matas, Ginas“, Garliavos
meno mokyklos gitaristų trio,
Kalvarijos meno mokyklos
mišrus ansamblis.
Žiūrovų prizas atiteko
Birštono meno mokyklos ansambliui ,,Tiesiog bendas“.
Nominacija už sceninį
įvaizdį – Lazdijų meno mokyklos elektroakustiniam ansambliui.
Nominacija už muzikalumą – Garliavos meno mokyklos mokiniui Ginui Baladinskui (marimba).
Kitiems konkurso dalyviams buvo įteikti dalyvio
diplomai.
Visiems kolektyvams buvo įteiktas Muzikų sąjungos išleistas diskas ,,Lietuva
brangi“.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, šaukiu pirmąjį išrinktos
naujos Birštono savivaldybės tarybos posėdį 2019 m. balandžio 16 d. 15 val. Birštono kurhauze (B. Sruogos g. 2,
Birštonas).

Birštono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 5
pirmininkė Asta Revuckaitė

Birštono viešoji biblioteka
pasitinka naujus iššūkius
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Viena iš sėkmingiausiai
dirbančių Birštono
savivaldybės įstaigų yra
viešoji biblioteka.

Tai patvirtino ir 2018 metais Birštono savivaldybės
užsakymu atliktas nuomonių
tyrimas, kaip Birštono savi-

valdybės gyventojai vertina
savivaldybės teritorijoje teikiamas viešąsias paslaugas.
Apklausos rezultatai parodė,
kad viešosios bibliotekos ir
jos padalinių veiklą gyventojai vertina geriausiai – 9,36
balo. Apie praeitų metų rezultatus ir ateities planus kalbamės su Birštono viešosios
bibliotekos direktore Alina
Jaskūniene.
NUKelta Į 8 p. 
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R. Karadžičius turės kalėti iki gyvos galvos

Ryga pasiryžo išguitui azartinių lošimų įstaigas

Jungtinių Tautų teisėjai trečiadienį nurodė buvusiam Bosnijos
serbų lyderiui Radovanui Karadžičiui likti kalėjime iki gyvos galvos
už genocidą ir karo nusikaltimus, sugriežtinę jam anksčiau skirtą
40 metų įkalinimo bausmę.

Latvijos sostinės valdžia pasiryžusi per artimiausius metus
azartinių lošimų įstaigas išguiti iš visų miesto rajonų. „Privalome
padaryti viską, kas įmanoma tam, kad Ryga taptų miestu, visiškai
laisvu nuo šio priklausomybę formuojančio blogio“ - meras.

Birštono viešoji biblioteka pasitinka naujus iššūkius
ATKelta IŠ 7 p.
Bibliotekoje ir jos padaliniuose visada gausu įvairių
renginių, akcijų, konkursų ir
didesnių bei mažesnių projektų, kurie svarbūs ne tik
pačiai bibliotekai, bet ir jos
lankytojams, skaitytojams
bei daugumai savivaldybės
gyventojų.

Džiugina skaitytojų
skaičius
„Metai buvo sėkmingi.
Įvykdėme 2018 m. bibliotekos veiklos plane numatytus
prioritetus, pasiekėme planuotų rezultatų. Džiugu, kad
pereitais metais savivaldybės
viešosios bibliotekos ir jos
padalinių paslaugomis naudojosi 33 proc. gyventojų (1
proc. daugiau nei 2017 m.).
taip pat išaugo ir registruotų
skaitytojų skaičius – savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir
jos padaliniuose užregistruoti
2 233 skaitytojai. Apsilankė
55 548 lankytojai, fonduose
sukaupta 77 720 įvairių dokumentų. Visgi maloniausia,
kad net 33 proc. mūsų savivaldybės gyventojų yra bibliotekos skaitytojai, kas gerokai
viršija respublikos vidurkį. Iš
registruotų skaitytojų 49 proc.
sudaro dirbantys žmonės, 11
proc. – studentai ir jaunimas,
19 proc. – vaikai iki 14 m. ir
21 proc. – kiti asmenys“, – sakė A. Jaskūnienė.
Gausaus lankytojų būrio
sulaukia bibliotekos renginiai, orientuoti į intelektualaus
žmogaus ugdymą, skaitymo naudos viešinimą, geros,
meniškai stiprios literatūros
įvaizdžio stiprinimą visuomenėje, pasirenkant lengvai
prieinamas, suprantamas,
žaismingas formas, žinomus žmones. Tokie renginiai
vyksta ne tik bibliotekoje, bet
persikelia ir į įvairias erdves:
į istorinį kurhauzą, aikšteles
prie „Tulpės“ ar „Versmės“
sanatorijų bei kitur ir pasiekia platesnį gyventojų, poilsiautojų ratą, žmones, kurie
nesinaudoja biblioteka.
Pasak bibliotekos direktorės, bibliotekos technologinės
galimybės, darbuotojų kvalifikacija, bendradarbiavimas
REKLAMA

su KAVB, LNB, įgyvendinami projektai leido plėsti el.
paslaugas, gerinti jų kokybę.
Daugėjo ir virtualių lankytojų,
ir internetu teikiamos informacijos. 2018 m. užfiksuoti
16 892 virtualūs apsilankymai – palyginti su 2017 m., jų
skaičius išaugo 2 509.
Birštono viešosios bibliotekos stiprioji sritis yra projektinė veikla. Direktorė pasidžiaugė, kad visi pateikti
projektai patvirtinami ir įgyvendinami. 2018 m. irgi buvo tęsiama aktyvi projektinė
veikla, o jos metu suplanuoti
ir įvykdyti 8 švietėjiški kultūriniai projektai įvairaus amžiaus ir poreikių lankytojams.
Veiklomis buvo skatinamas
skaitymas, o savivaldybės gyventojai ir svečiai kviečiami į
tradiciniais tapusius literatūrinius vakarus.

Daugėja renginių
Praėjusių metų naujiena –
prie Birštono vienkiemio padalinio atidaryta mainų bibliotekėlė, taip pat atsirado naujų
paslaugų (literatūros integravimas su virtualios realybės
technologija bei meno terapija
ir kt.), o jaunųjų birštoniečių
laisvalaikis praturtėjo edukaciniais užsiėmimais.
Alina Jaskūnienė pažymėjo, kad svarbi bibliotekos veiklos dalis yra renginiai. Jie
ne tik skatina žmones skaityti, plečia gyventojų kultūrinį
akiratį, bet ir skatina bibliotekos paslaugomis naudotis
daugiau lankytojų. 2018 m.
bibliotekos darbuotojai organizavo 385 įvairius renginius
vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems: knygų pristatymus,
susitikimus su autoriais, literatūros ir vaizduojamojo meno parodas, informacinius,
edukacinius užsiėmimus, filmų peržiūras, kūrybines dirbtuves ir kt.
„Džiaugiamės, kad šie renginiai buvo įvertinti. Iš 270
šalies įstaigų, kurios organizuodamos įvairias veiklas
vaikams vasaros atostogų
metu dalyvavo iniciatyvoje
„Atverk duris vasarai“, buvo
išrinktos 33, tarp jų ir Birštono
viešoji biblioteka. Už kartu su
vaikais kūrybiškai ir aktyviai

praleistą vasarą pelnėme LR
švietimo ir mokslo ministerijos padėką bei galimybę vienam darbuotojui išvykti į pažintinę kelionę po Suomiją,
Estiją“, – kalbėjo direktorė.

Bendradarbiavimo
nauda
Daug darbų ir įdomių veiklų atliekama bendradarbiaujant, kartu su partneriais.
„Su Kauno moters
užimtumo centru bei
asociacija „Langas į
ateitį“ toliau vykdysime
projektus „Kompleksinis atskirties mažinimas
– KAM“ (54+) ir „Prisijungusi Lietuva“. Bibliotekos darbuotojai dalyvaus ir stiprins sveikatą
KAVB organizuojamame sveikatinimo projekte „Kauno regiono
viešųjų bibliotekų darbuotojų
sveikatos stiprinimas“, – vardijo veiklas direktorė.
Bendradarbiaujant su LNB
bus įgyvendinamas projektas
„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. Įgyvendinant šį projektą laukia
daugybė iššūkių: pertvarkyti
erdves naujoms veikloms,
išmokti naudotis įvairiomis
technologijomis bei programomis, organizuoti kokybiškus, įdomius užsiėmimus
lankytojams.

Tęstiniai projektai
yra pamėgti
visuomenės
Kalbant apie tęstinius projektus, reikia pripažinti, kad
jie yra labai populiarūs, informatyvūs, patrauklūs ir laukiami savivaldybės gyventojų ir miesto svečių. Ypatingo
dėmesio sulaukęs projektas
yra „Po žvaigždėtu vasaros
dangum. Literatūriniai vakarai Birštone“, vykstantis jau
daug metų. Šiemet literatūros
ir meno gerbėjai šio nuostabaus projekto renginiuose galės dalyvauti jau devintą kartą. Pasitelkdami įvairias meno šakas, netradicines erdves
ir pripažintus profesionalius
Lietuvos kultūros bei meno
kūrėjus, bibliotekos darbuo-

tojai šių renginių metu skleidžia lietuvių autorių kūrybą,
skatina domėjimąsi literatūros
ir tautos istorija.
Renginių programose buvo pristatyti rašytojai, kurie
kūrė Lietuvos valstybę savo
darbais, nuoširdžiu atsidavimu jos labui, tikėjimu laisve
ir ateitimi. Tai Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka, Oskaras Milašius, Ignas Šeinius,

A. Jaskūnienė

Vydūnas, Maironis ir Sigitas
Geda, Juozas Tumas-Vaižgantas. Literatūros vakare buvo prisimintas pirmasis Lietuvoje viešai gimtąja kalba suvaidintas spektaklis „Amerika
pirtyje“ ir jo iniciatorių G. Petkevičaitės-Bitės, P. Višinskio
bei dramos autoriaus J. Vilkutaičio-Keturakio asmenybės.
Skaitytojai buvo kviečiami į
susitikimus su rašytojais, aktyviais visuomenės veikėjais
tokiais kaip Tomas Venclova
ir Liutauras Degėsys.
Šis tęstinis projektas ypatingas tuo, kad jo renginiai
vyksta ne tik Birštone, bet ir
bendruomenėse. Literatūriniai
vakarai iš Birštono persikėlė į
Birštono vienkiemio ir Siponių bendruomenes. Ypatingai
gražus, vienijantis vakaras,
skirtas Vydūnui, vyko Siponyse, kur žmonės po renginio
dar ilgai nesiskirstė, bendravo, dalijosi įspūdžiais, kartu
su atlikėjais dainavo lietuvių
liaudies dainas.
Direktorė pasakojo, kad šiemet Lietuvos kultūros tarybai
buvo pateikti ir laimėti trys
projektai, skirti vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems:
tarp jų ir projektas „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2019
m.“, „Kurk. Pajusk. Atrask“,
„Birštono viešosios bibliotekos internetinės svetainės at-

naujinimas ir pritaikymas visoms rezoliucijoms“.

Netrukus startuos dar
vienas naujas projektas
Šiemet Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pradeda įgyvendinti
Kultūros ministerijos ir Nacionalinės bibliotekos projektą „Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis internetu
atnaujintoje viešosios
interneto prieigos infrastruktūroje“, kuriame
dalyvauja ir Birštono
viešoji biblioteka. Projektas tęsis iki 2021 m.,
o jo vertė – 10,7 mln.
eurų.
„Bendradarbiaudami su LNB toliau įgyvendinsime projektą
„Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios
interneto prieigos infrastruktūroje“. Jau gavome šiuolaikiškos kompiuterinės, foto- ir
videotechnikos, kūrybinius,
inžinerinius, programavimo paketus: 3D spausdintuvą, robotikos konstruktorius,
programuojamojo mikrokontrolerio rinkinius, negatyvų
ir nuotraukų skaitmeninimo
skenerį bei grafinę planšetę ir
kt. Laukia daugybė iššūkių:
pertvarkyti erdves naujoms
veikloms, išmokti naudotis
įvairiomis technologijomis
bei programomis, organizuoti
įdomius užsiėmimus lankytojams“, – sakė Birštono viešosios bibliotekos direktorė.

Tobulėti yra kur
Direktorė paminėjo, kad tobulėti ir siekti geresnių rezultatų visada yra kur. Daug iššūkių kolektyvo laukia 2019 metais. Siekdami geresnių fondo
formavimo rezultatų, bibliotekos darbuotojai planuoja
parengti ir patvirtinti „Fondo
modelį“, atnaujinti Komplektavimo tarybos nuostatus, suaktyvinti jos veiklą.
Bibliotekoje ir toliau bus
organizuojama daug veiklų,
kuriomis siekiama sudominti knyga, paskatinti skaityti
vertingą, pripažintą literatūrą, tačiau dar trūksta renginių,
kuriuose patys lankytojai būtų

aktyvūs veiklos dalyviai, galėtų reflektuoti, polemizuoti su
kitais apie perskaitytas knygas, dalintis atrastais tekstais,
citatomis, autoriais ir taip dar
labiau įsitraukti į knygų pasaulį, perskaityti knygą naujai
– kito akimis, todėl 2019 metais lankytojams bus pasiūlyta
burtis į Knygų klubą.
Pasak A. Jaskūnienės, laukia nemažas iššūkis veiksmingai, sėkmingai atnaujinti
bibliotekos interneto svetainę. Svetainė internete yra populiari, mėgstama lankytojų
dėl naudingos informacijos,
bet ji dar turi daug saugumo,
programinio suderinamumo
spragų, nėra pritaikyta neįgaliesiems. 2019 m. bus atnaujinta ir diegta inovatyvi, ilgalaikė išliekamąją vertę turinti
bibliotekos internetinės svetainės paslauga.

Ir pabaigai...
„Esu reikli vadovė. Labai
noriu pasidžiaugti bibliotekos darbuotojais – atsakingi,
pareigingi, pasižymi puikiais
profesiniais įgūdžiais, nuolatiniu žinių troškimu. Tarpusavio ir darbo santykiai kolektyve grindžiami kolegiškumu
– bibliotekoje puoselėjama
bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra. Kolektyvo kūrybiškumas ir iniciatyvumas
padeda drąsiai priimti iššūkius, įgyvendinti novatoriškas
veiklas, aktyviai atstovauti ne
tik bibliotekai, bet ir dalyvauti
bendruomenės veikloje.
Laukia kupini iššūkių, įdomūs metai. Tikimės, kad profesionalaus kolektyvo pastangomis sėkmingai įvykdysime
visus šiuos projektus. Išlaikydami tradicijas, kartu džiuginsime lankytojus naujomis paslaugomis“, – džiaugėsi savo
kolektyvu, jo pasiekimais ir
būsimais darbais Alina Jaskūnienė.
Taigi sėkmės paslaptis, atrodo, aiški: geras, darbštus,
kūrybingas kolektyvas ir reiklus bei dalykiškas vadovas
gali pasiekti labai daug. Jų
darbai padeda savivaldybės
gyventojams ir kurorto svečiams greičiau ir kokybiškiau
pasiekti informaciją, pasisemti įvairių kultūrinių žinių, pasimėgauti puikiais švietėjiškais
renginiais, praturtinančiais
mūsų dvasinį pasaulį.

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams
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Branduolinės saugos lygis - priimtinas

Pasirašyta „LitPol Link“ plėtros sutartis

Neveikianti Ignalinos atominė elektrinė (AE) ir kiti šalies
branduolinės energetikos objektai pernai tikrinti dažniau.
Branduolinės saugos lygis Lietuvoje išliko priimtinas. Ignalinos AE
2018 m. pranešė apie 2 neįprastuosius įvykius (2017 metais – 4).

Elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ pasirašė
26,193 mln. eurų vertės jungties su Lenkija „LitPol Link“ išplėtimo
projektavimo ir statybos darbų rangos sutartį. Plėtroje numatyta
išplėsti Alytaus 400 kV ir 330 kV skirstyklas bei atlikti kitus darbus.

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

„Kokybišku kinu siekiame
pradžiuginti kuo daugiau Lietuvos žiūrovų. Pernai festivalis vyko 11 miestų, šiemet prisijungia dar 8. Tai įrodo, kad
auga įdomaus ir prasmingo
turinio filmų poreikis. Nuo
kovo 21 iki balandžio 4 dienos
visus kviesime sulėtinti tempą
ir, atėjus į kino salę, pabudinti
savo vaizduotę“, – ruoštis festivaliui kviečia „Kino pavasario“ vykdomasis direktorius
Algirdas Ramaška.
Kovo 21 d. festivalis prasidėjo Vilniuje ir Kaune, kovo
22 d. – Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Jonavoje, Utenoje,
Gargžduose, Druskininkuose,
Birštone, Anykščiuose ir Varėnoje. Nuo kovo 23 d. festivalis
atvyks į Mažeikius, Visaginą,
Telšius ir Tauragę, o kovo 24
d. – Šakius.
Visiems miestams, išskyrus Vilnių, Kauną, atrinkti
27 ilgametražiai filmai. Tarp
jų yra net 5 lietuvių darbai
– į Europos debiutų konkursą
patekę vaidybinis filmas „Išgyventi vasarą“ (rež. Marija
Kavtaradzė) ir dokumentinis
filmas „Animus Animalis“
(rež. Aistė Žegulytė), taip pat
„Čia buvo Saša“ (rež. Ernestas
Jankauskas), „Second hand“
(rež. Artūras Jevdokimovas)
ir „Rūgštus miškas“ (rež. Rugilė Barzdžiukaitė). Bus parodyti ir 5 trumpametražiai lietuvių filmai.
Visus miestus sujungs bendras dienos filmas. Pasak A.
Ramaškos, šis formatas pernai pasiteisino, todėl išliks
ir šiemet. „Mažesnių miestų
gyventojams suteikiamos galimybės pamatyti Kanų kino
festivalio laimėtoją ir kitus pripažintus filmus tuo pat metu,
kaip ir Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Šiemet tarp dienos filmų bus ir romantinių komeREKLAMA

dijų, ir įtraukiančio veiksmo
istorijų“, – dienos filmus apžvelgia A. Ramaška.
Festivalio uždarymui pasirinktas talentingos lietuvių
režisierės Rugilės Barzdžiukaitės dokumentinis trileris
„Rūgštus miškas“, kuris ovacijomis sutiktas
Lokarno kino festivalyje. Žiūrovui prieš
akis atsiveria miręs
Kuršių Nerijos miškas
ir tūkstančiai jį naikinančių kormoranų.
Didžiausias kino festivalis „Kino pavasaris“ kovo 21–balandžio
4 dienomis vyks visoje Lietuvoje tuo pačiu
metu 19-oje miestų.
Žiūrovai festivalio filmus galės pamatyti ir
namų kino platformose – „Telia“ išmaniosios televizijos videonuomoje ir „Žmonės
Cinema“.
Animus Animalis
(istorija apie žmones,
žvėris ir daiktus)
(Animus Animalis
(A story about People, Animals and
Things))
N-13
Lietuva, 2018, 70
min.
Taksidermistas, elnių augintojas ir zoologijos muziejaus darbuotojas gyvena aplinkoje, kurioje riba tarp
gyvenimo ir mirties
tapusi beveik nepastebima. Tai archajinis
pasaulis, kuriame medžiojami net tik elniai,
šernai, bet ir plastikiniai aligatorių manekenai. Kol pagamintos žvėrių iškamšos
rungiasi dėl gyviausios
pozos bei tikriausio žvilgsnio,
žmogus vis bando sustabdyti laiką ir sugrąžinti gyvybę
daiktams, kuriuose jos seniai
nebėra.
Gražus sūnus
(Beautiful Boy)
N-16
Jungtinės Valstijos, 2018,
120 min.

Naujasis Felixo van Groeningeno filmas, paremtas
bestseleriu tapusiais tėvo ir sūnaus Davido bei Nico Scheffų
memuarais, pasakoja daugelį
metų trukusią vienos šeimos
istoriją kovojant su priklauso-

santykius.

Pasaulis priklauso tau
(įgarsintas lietuviškai)
(The World is Yours)
N-16
Prancūzija, 2018, 94 min.

ma (Isabelle Adjani) yra Paryžiaus kišenvagių gaujos vadeiva, o širdies draugė – tai pačiai
gaujai priklausanti vaikystės
meilė. Visų jų laukia dar viena nešvari misija, kurios pasekmių nuspėti neįmanoma.

čio name. Idiliškas vienturčio
lepūnėlio gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis, kai namuose atsiranda mažoji sesutė Mirai („ateitis“). Ši akimirksniu pavergia tėvelių širdis. Kun ima pavydėti. Vieną
dieną berniukas aptinka vartus
į magišką sodą, kuriame gali
keliauti laiku bei erdve ir sutikti namiškius skirtingais
jų gyvenimo laikotarpiais.
Nuo šiol viskas tampa įmanoma...
Kafarnaumas (įgarsintas lietuviškai)
(Capernaum)
N-13
Libanas, Prancūzija,
Jungtinės Valstijos, 2018,
120 min.
Teisėjas klausia 12-mečio Zaino: „Kuo kaltini savo tėvus?“- „Tuo, kad suteikė man gyvybę“, – atsako
šis. Vėliau siužetas atkurs
visus įvykius, atvedusius
prie šios situacijos. Mažasis Zainas, nelyginant Kristus, Kafernaume prieš 2000
metų daręs stebuklus, pasižymi gražiausių pasakų
herojams būdinga drąsa ir
stiprybe. Filme susipina
mitas ir realybė, o režisierės atrastų neprofesionalių
aktorių magnetizmas priverčia nelikti abejingiems
istorijai, kuri, kaip teigia režisierė, tėra tūkstančių tikrų
liudijimų kompiliacija.

mybe. Širdį verianti, bet įkvepianti patirtis atskleidžia pasikartojantį išgyvenimo, atkryčio ir išgijimo ciklą. „Oskarui“
už vaidmenį filme „Vadink
mane savo vardu“ nominuotas Timothée Chalamet sugrįžta su dar vienu įspūdingu
personažu. Kartu su Steve’u
Carellu jie įkūnija įtaigius ir
jaudinančius tėvo bei sūnaus

Graikų kilmės prancūzų režisierius Romainas Gavras išgarsėjo muzikiniais klipais atlikėjams M. I. A. ir Jay-Z. Tad
ir šioje veiksmo komedijoje
popkultūra susipina su gatvės,
energingas takelis – su dinamišku scenarijumi. Smulkaus
narkotikų prekeivio Fransua
patėvis (Vincent’as Casselis)
ką tik grįžo iš kalėjimo, ma-

Mano mažoji sesutė Mirai
(įgarsintas lietuviškai)
(Mirai)
Visiems
Japonija, 2018, 98 min.
„Oskarui“ ir „Auksiniam
gaubliui“ nominuotas animacinis filmas pasakoja apie keturmetį Kun, su tėčiu ir mama
gyvenantį dideliame priemies-

Rūgštus miškas
(Acid Forest)
Visiems
Lietuva, 2018, 63 min.
Įsivaizduokite apžvalgos aikštelę, į kurią žmonės plūsta pamatyti mirusio miško. Turistus čia stebi ir girdi tūkstančiai juodų
paukščių. Vieniems kormoranų nusiaubtas miškas
primena atominę katastrofą, kiti negali atsižavėti šio
reginio grožiu. „Šis filmas
mums yra vienas įspūdingiausių netikėtumų – jis lyg dokumentikos apie gamtą, trilerio,
komedijos ir siaubo filmo sintezė“, – sakė vienas iš Lokarno kino festivalio sudarytojų
Sergio Fantas.
Vasaros paukščiai (įgarsintas lietuviškai)
NUKelta Į 10 p. 
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savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KALNO
ŠEŠTAdienis, 2019 m. KOVO 23 d., www.naujasisgelupis.lt

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Kovo 23 d. 18:00 val. Degustacinė
vakarienė „Vytautas mineral SPA“
restorane „Moon“. Vieta: Vytautas
Mineral SPA
Kovo 24 d. 19:30 val. Draugiškas
bilijardo turnyras. Vieta: Eglės
sanatorija
Kovo 24 d. 17:30 val. JAZZ Session: LT/ SI. Vieta: „AsMeniška“
krautuvėlė
Kovo 24 d. 19:00 val. Kino filmų vakaras. Istorinė drama „12 vergovės
metų”. Vieta: Eglės sanatorija
Kovo 25 d. 17:00 val. TRX funkcinė
treniruotė su diržais. Vieta: Eglės
sanatorija
Kovo 25 d. 17:00 val. Kineziterapija nėščiosioms. Vieta: Eglės
sanatorija
Kovo 25 d. 17:00 val. Draugiškos
šachmatų varžybos. Vieta: Eglės
sanatorija
Kovo 25 d. 17:00 val. Veiksminga
ir efektyvi treniruotė vandenyje.
Vieta: Eglės sanatorija
Kovo 25 d. 19:00 val. Biografinė
drama „Geležinė ledi“. Vieta: Eglės
sanatorija
Kovo 26 d. 19:00 val. „Auksinis
protas“ Birštone!. Vieta: „Old Town
Grill“ restoranas
Kovo 26 d. 17:00 val. „Gymstick
treniruotė“. Vieta: Eglės sanatorija
Kovo 26 d. 19:15 val. Funkcinės
treniruotės su Vytautu. Vieta:
Sanatorijos „Tulpės“ gydykla
Kovo 27 d. 16:00 val. Kineziterapija nėščiosioms. Vieta: Eglės
sanatorija
Kovo 27 d. 17:30 val. Zumbos
treniruotė su Sonata Zelenikaite.
Vieta: Eglės sanatorija
Kovo 27 d. 17:00 val. Veiksminga
ir efektyvi treniruotė vandenyje
Eglės sanatorija
Kovo 28 d. 17:00 val. „Gymstick
treniruotė“. Vieta: Eglės sanatorija
Kovo 28 d. 15:00 val. Pažinkite Karališkąjį Birštono kurortą /
ekskursija su gidu. Vieta: Eglės
sanatorija
Kovo 28 d. 17:30 val. Romanas
„Žuvys ir drakonai“ „Knygų klube“.
Vieta: Birštono viešoji biblioteka

Rusijos bankas supirko 1,2 mln. uncijų aukso

Suomija pripažinta laimingiausia šalimi

Rusijos centrinis bankas pranešė per du šių metų mėnesius
supirkęs 1,2 mln. Trojos uncijų (37 tonas) aukso, jo atsargas
padidinęs 1,8 procento. Šio mėnesio pradžioje banko oficialiosios
aukso atsargos siekė 69,1 mln. uncijų, arba 2149 tonas.

Suomija antrus metus iš eilės pripažinta laimingiausia šalimi
pasaulyje užtikrindama gyventojų gerovę, tik iš dalies
priklausomą nuo ekonomikos būklės. Tuo metu Lietuva sąraše
pakilo aštuoniomis pozicijomis – į 42-ąją vietą.

„Kino pavasaris“ šiemet aplankys net 19 Lietuvos
nemirštančia legenda. Vieno nuostabioji Mercedes Morán
miestų
nemėgstamiausių Putino reATKelta IŠ 9 p.
(Birds of Passage)
N-16
Kolumbija, Danija, Meksika, 2018, 125 min.
Kai 8 dešimt. Ameriką apėmė hipių kultūra, Kolumbijoje suklestėjo marihuanos
eksportas, paprastus ūkininkus paversdamas nuožmiais
verslininkais. La Gvachiros
dykumoje gyvenanti indėnų
šeima imasi vadovauti šiam
rizikingam verslui ir bemat
perpranta galios bei turtų privalumus. Godumas, aistra ir
garbės troškimas sukursto karą tarp artimųjų. Šeimos narių
gyvybėms ir tūkstantmetėms
tradicijoms ima grėsti pavojus.
Tai sakmė apie šalies virsmą iš
rojaus į pragarą ir kartu – graikų tragedijos tradicija sekantis
šeimos metraštis.
Vagiliautojai (įgarsintas
lietuviškai)
(Shoplifters)
N-13
Japonija, 2018, 121 min.
Japonų kino meistro Hirokazu Kore-edos „Auksinę
palmės šakelę“ laimėjusiame
filme Osamu ir jo sūnus, grįždami po kasdienės vagystės
namo, randa šaltyje sustirusią
keturmetę. Nors Osamu žmona iš pradžių nesiryžta priimti dar vieną valgyti prašančią
burną į jau ir taip skurdžią šeimą, prievartos ženklai ant mergaitės kūno padeda apsispręsti.
Nors šen bei ten vagiliaudami
jie sunkiai suduria galą su galu,
šeima gyvena laimingiau už
daugelį. Kol netikėta paslaptis tampa rimtu išmėginimu
jų bendrystei…

žisierių Kirilo Serebrenikovo
istorija apie meilę Kanų kino
festivalyje buvo apdovanota
už geriausią garso takelį.

Gordonas ir Padi (įgarsintas lietuviškai)
(Gordon & Paddy)
Visiems
Švedija, 2017, 62 min.
Susipažinkite – varlius Gordonas. Miško detektyvas, svajojantis apie… pensiją. Bet
kas pasirūpins žvėreliais, jei
Gordonas išeis užtarnautų
atostogų? Vieną dieną senasis
detektyvas sutinka drovią pelytę, kuri turi puikią uoslę, bet
yra bevardė. Gordonas pavadina ją Padi ir pradeda globoti. Dabar nauji kolegos kartu
ima narplioti sudėtingą bylą
– kas pavogė Voverėno riešutus? Ar nagus prikišo lapė
– didžiausias miško gyventojų
siaubas? Ar tikrai ilgauodegė
tokia bloga?
Netikėta meilė (įgarsintas
lietuviškai)
(An Unexpected Love)
N-13
Argentina, 2018, 136
min.
Šioje sąmojingoje romantinėje komedijoje du garsiausi
Lotynų Amerikos aktoriai –

ir žavusis Ricardo Darínas
– vaidina vidutinio amžiaus
porą, išgyvenančią egzistencinę krizę. Po 25 metų santuokos Markosas ir Ana ima
kelti klausimus apie meilę,
aistros prigimtį bei ištikimybę ir priima sprendimą, kuris
iš esmės pakeis jų gyvenimą.
Nors iš pradžių viengungystė
pasirodo viliojanti ir įdomi,
jai gyvenimas netruks pavirs
monotonišku, o jam – kone
košmaru.
Panikos ataka
(Panic Attack)
N-13
Lenkija, 2017, 100 min.
Šešios paprastų žmonių, atsidūrusių ribinėse situacijose
ir patiriančių panikos priepuolį, istorijos. Įvykiai primena
linksmuosius kalnelius: vieną
naktį moteris susitinka du buvusius vyrus, pora pasirenka
blogiausią vietą lėktuve, mergina beveik išsiduoda draugėms, kad yra porno žvaigždė, nuotaka gimdo savo pačios
vestuvėse, paauglys pirmą kartą apsirūko žolės, o jaunuolis
maldauja mamos, kad ši išsaugotų jo viso gyvenimo darbą.
Debiutuojančio režisieriaus
satyroje aštrus tarsi skustuvo
ašmenys humoras skrodžia
šiuolaikinę visuomenę. 

„Afgancai“

Rodric Braithwaite. „Afgancai“. Sovietai Afganistane 1979–1989“. Iš anglų
kalbos vertė Edmundas Juškevičius. – Vilnius: Briedis.
– 472 p. iliustr.
„Afgancas“ – sovietų karys,
dalyvavęs Afganistano kare“
(Rodricas Braithwaite‘as).
Leidykla „Briedis“ pristato naujieną – Rodrico
Braithwaite‘o knygą „Afgancai“. Sovietai Afganistane
1979–1989“. 2019 m. sukanka lygiai 30 metų, kai paskutinis sovietų dalinys paliko
Afganistaną.
Vargu ar Sovietų Sąjungos vyriausybė, 1979 m.
nusprendusi surengti intervenciją į Afganistaną, galėjo
numatyti, kad šis jos sprendimas taps dar viena vinimi
į jau ruošiamą SSRS karstą.
Lengva, trumpa ir pergalinga
operacija, turėjusi išsaugoti
sovietams palankų marionetinį Kabulo režimą, virto užsitęsusiu, ekonomiškai raudonąją imperiją alinančiu karu.
Įžengti į Afganistaną pasirodė kur kas lengviau nei iš jo
pasitraukti. Būtent apie šiuos
įvykius savo knygoje pasakoja britų rašytojas, buvęs diplomatas, Birmingamo universiteto profesorius Rodricas
Braithwaite‘as. Vakaruose ši
knyga sulaukė didžiulio susidomėjimo ir pasisekimo.
Nušviesdamas Afganistano
reikšmę iš istorinės ir geopolitinės perspektyvos, autorius

bando paaiškinti sovietų įsiveržimo priežastis. Jis aprašo virtinę Kabule įvykdytų
perversmų, Afganistano vadovo H. Amino nužudymo
aplinkybes, pasakoja apie pagrindinius sovietų ir jų priešų
– mudžahedų – vadus.
Ne mažiau dėmesio knygoje skirta sovietų pajėgų Afganistane buičiai. Čia klesti nestatutiniai santykiai, vadinamoji dedovščina, korupcija ir
turto grobstymas, slapta prekyba ginklais, aferos, tokios
kaip prekyba vadinamaisiais
nursikais – niekam nereikalingais plastikiniais reaktyvinių sviedinių dangteliais, pasitaikydavo alkoholizmo ir narkomanijos atvejų. Vykstant
karui, SSRS visuomenė pirmą kartą sužinojo apie tūkstančius į tėvynę keliaujančių
cinko karstų, „juodosiomis
tulpėmis“ pramintus žuvusiųjų palaikus skraidinančius
lėktuvus, „afgancų sindromą“
– sunkių išgyvenimų sąlygotą
psichikos traumą, primenančią apie save net prabėgus
daug metų po konflikto.
Tarp žuvusiųjų tolimajame
kare yra ir 96 lietuviai. 

Vasara
(Summer)
N-13
Rusijos Federacija, Prancūzija, 2018, 126 min.
Tik ką prasidėjusio 9 dešimtmečio vasarą, kai Leningrado
pogrindyje griaudi roko muzika, susitinka trys žmonės. 19metis, vėliau grupės „Kino“
lyderiu tapsiantis Viktoras Cojus, jo tuometinis stabas Maikas Naumenko („Zoopark“)
ir jo gražuolė žmona Natalija
Naumenko net neįtaria, kad ši
vasara bus lemtinga, o jų draugystė, kaip ir jie patys, taps
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Sekmadienis, kovo 24 d.

rašas (13, 14)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija “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 kaleidoskopas 12:55 Nematomas
Havajų pasaulis 13:50 Džesika
Flečer 15:25 Klausimėlis 15:43
Loterija “Keno Loto” 15:45 Žinios. Orai 16:00 Sveikinimų
koncertas 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 Teisė žinoti 18:30
Vakaras su Edita 19:30 Stilius
20:25 Loterijos “Keno Loto” ir
“Jėga” 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Dvi kartos
23:00 Visi gyvena gerai 01:00
LRT radijo žinios 01:10 Štutgarto 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 “Nickelodeon” valanda. Keista šeimynėlė (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 Provincialai 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 Didingiausias filmas 01:00 Bornas.
Sunaikinta tapatybė

TV3

06:15 Televitrina 3 06:30 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 1,
155 07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4, 423 07:30
Aladinas 1, 148 08:00 Čipas ir
Deilas skuba į pagalbą 1, 156
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 10, 206 09:00 Virtuvės istorijos 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 Eurojackpot 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 komandinis 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 viešnagė Italijoje (1) 13:10 Džino
viešnagė Italijoje (2) 13:40 Ekstrasensų mūšis (2) 15:55 Lemtingi skambučiai (6) 17:00 Betsafe–LKL. Skycop - Rytas 19:30
Mes vieno kraujo 22:10 MANO
HEROJUS Misija “Neįmanoma”
00:25 AŠTRUS KINAS Kaulinis
tomahaukas 02:45 Juodasis są-

06:20 „Pasaulis iš viršaus“
06:40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte 07:00 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „TV Europa
pristato. Vyrų šešėlyje. Marija
Kazimiera Kaupaitė“ 07:55 „Pavojingiausios kelionės. Kongas,
Katangos provincija“ 08:30 „Pavojingiausios kelionės. Kongas,
Kivu provincija“ 09:00 Skinsiu
raudoną rožę 09:30 Vantos lapas 10:00 Skonio reikalas 10:30
Kitoks pokalbis su D 11:00 „Pagrindinis įtariamasis. Tenison“
(1/5; 1/6) 13:00 „Lemtingas panašumas“ (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. Savivalė“ (5/3; 5/4) 22:00 Žinios
22:28 Orai 22:30 „Gurovo bylos.
Savivalė“ ( 5/4 tęs.) 23:05 „Mentų karai. Odesa“ (2/1; 2/2) 00:40
„Vėjas į veidą“ (1; 2) 02:10 „Detektyvas Linlis“ (2) 03:40 „Kelrodė žvaigždė“ (23; 24) 05:10
„Pavojingiausios kelionės. Somalilandas“ 05:35 „Pavojingiausios kelionės. Surinamas“

TV1

06:50 Akloji (29) 07:20 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu (36, 37) 08:15 Daktaras
Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (18) 09:15 Tėvas Motiejus (10) 10:30 Būrėja (9) 11:05
Akloji (24) 11:35 Šviežias maistas. Anos Olson receptai (24)
12:05 Klasikiniai kepiniai. Anos
Olson receptai (7) 12:35 Akloji
(25) 13:10 Akloji (26) 13:45 Nekviesta 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 DETEKTYVO VAKARAS Nusikaltimo vieta
- Hamburgas. Padegėjas 22:50
Sutrikusi mafija 00:45 Švytėjimas 02:50 Fortitudas (3, 4)
05:05 Stilius 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:30 Vilniečiai 08:00
Gimtoji žemė 08:30 ARTS21
09:00 Pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatas 12:00 Pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatas 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 Lietuva 19:00 Daiktų istorijos 19:45
Stambiu planu 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai 21:00 Kino
žvaigždžių alėja. Premjera. Prisiminimai apie žvaigždžių dulkes 22:30 Lietuvos valstybinio
simfoninio orkestro 30-ojo jubiliejaus koncertas 23:35 Roko festivalis „Lituanika 2015”
00:10 Kino žvaigždžių alėja.
Prisiminimai apie žvaigždžių
dulkes 01:35 Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro 30-ojo
jubiliejaus koncertas. 1 d 02:40
Mokslo ekspresas 02:55 Sakartvelo muzikos ir šokių ansamblis „Gori” 04:20 Daiktų istorijos
05:05 Legendos

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
Šventadienio mintys 07:30 Klausimėlis 08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 09:00 Brolių Grimų pasakos 10:00 Gustavo enciklopedija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai 12:00
Pasaulio dokumentika. Ypatingi
gyvūnų jaunikliai 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 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 Duokim garo! 19:30 Savaitė 20:25 Loterijos
„Keno Loto” ir „Jėga” 20:30 Panorama 20:52 Sportas 21:00 Keliai
21:30 Premjera. Laisvės kaina. Disidentai 22:30 Pabandom iš naujo
00:00 LRT radijo žinios 00:10 Tvin
Pyksas 1 01:45 Klausimėlis 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
06:10 Tomas ir Džeris (43) 06:40
Žvėrelių būrys (15) 07:05 “Nickelodeon” valanda. Keista šeimynėlė
(12) 07:35 Neramūs ir triukšmingi
(8) 08:05 Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys (5) 08:35 Tomo ir Džerio
nuotykiai (4) 09:00 KINO PUSRYČIAI Voverių maištas 10:40 Piko
valanda 2 12:30 Nevykėlis 14:15
Prieš pakratant kojas 16:10 Ne
vienas kelyje 16:50 Teleloto 18:00
Žinios 18:55 Sportas 18:58 Orai
19:00 Finalo ketvertas 21:00 2 ginklai 23:10 Apgalvota žmogžudystė
00:40 2 ginklai(2 Guns)

TV3

05:25 Svotai 6/15s. 06:15 Televitrina 3 06:30 Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą 1/156s. 07:00
Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/424s. 07:30 Aladinas 1/149s.
08:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/157s. 08:30 Mamyčių
klubas 21/12s. 09:00 Kulinarinis
detektyvas 2/12s. 09:30 Penkių
žvaigždučių būstas 6/12s. 10:00
Pasaulis pagal moteris 7/12s.
10:30 Svajonių sodai 29 11:30
Džiunglių karalius 13:15 Gatvės
šokiai 15:20 Septyni varnai 17:30
Visi mes žmonės 2/8s. 18:30 TV3
žinios 83 19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 83 19:30 Lietuvos
talentai 6/4s. 22:00 Mechanikas
23:50 Džoja 02:05 Beždžionių
planetos sukilimas 03:55 Mechanikas 05:25 Paskutinis iš Magikianų 1/105s.
06:30 Lietuvos galiūnų komandinis čempionatas 07:30 Iš visų
jėgų (11) 08:00 Būk ekstremalas (11) 08:30 Tauro ragas 09:00
Sveikatos kodas 09:30 Sveikatos
kodas televitrina 10:00 Nutrūkę
nuo grandinės (34) 10:30 Iš visų
jėgų (12) 11:00 Būk ekstremalas
(12) 11:30 Spec. būrys. Išlieka stipriausi (3) 12:35 Džino viešnagė
Italijoje (3) 13:05 Džino viešnagė
Italijoje (4) 13:35 Ekstrasensų mūšis (3) 16:00 Nusikaltimų miestas
(1) 16:30 Čepas meta 17:00 Betsafe–LKL. Šiauliai - Žalgiris 19:30
Žiurkių medžiotojas (3) 20:35 Žiur-

kių medžiotojas (4) 21:30 Iliuzija
(3) 22:30 Kriminalinė Maskva (3)
23:30 Kikboksininkas. Agresorius
01:05 “Iliuzija” (3) 02:00 “Kriminalinė Maskva” (3) 02:45 “Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius” (12)

Pirmadienis, kovo 25 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 5
11:15 Aukštuomenės daktaras 3
12:00 Beatos virtuvė 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno
Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba
diena, Lietuva 16:30 Premjera.
Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30
LRT forumas 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. Medičiai.
Florencijos valdovai 2 00:00 LRT
radijo žinios 00:10 Tvin Pyksas 1
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

05:10 „Pavojingiausios kelionės.
Somalilandas“ 05:35 „Pavojingiausios kelionės. Surinamas“ 07:00
Programa 07:04 TV parduotuvė
07:20 „Gluchariovas“ (2/18) 08:30
Kaimo akademija 09:00 „Pasaulis
iš viršaus“ 09:30 Skonio reikalas
10:00 Šiandien kimba 11:00 Atliekų kultūra 11:30 Sveika ir gardu
12:00 „Detektyvas Linlis“ (2) 14:00
„Bitininkas“ (1/30; 1/31) 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 Krepšinio
pasaulyje su V 17:00 Ne spaudai
18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30
„Kaip bocmanas nuotakos ieškojo“ (3; 4) 20:00 Žinios 20:23 Orai
20:25 „Kaip bocmanas nuotakos
ieškojo“ ( 4 tęs.) 21:00 „24/7“ 22:00
Žinios 22:28 Orai 22:30 „Pagrindinis įtariamasis. Tenison“ (1/3; 1/4)
00:00 „Gluchariovas“ (3/62) 01:05
„Bitininkas“ (1/18) 02:05 „Širdies
plakimas“ (8) 02:55 „Jekaterina
Didžioji“ (3) 03:45 „Neišsižadėk“ 06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
(68) 04:35 „Kelrodė žvaigždė“ (3) (703, 704, 705) 07:35 “Tomas ir
05:20 „Gyvybės langelis“ (2/11) Džeris” (44) 08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” (141, 142) 09:55
TV6
06:15 Televitrina 14 06:30 Ledo “Monikai reikia meilės” (38) 10:25
kelias 8/9s. 07:30 Gelmėse sly- “Namai, kur širdis” (27) 11:00 Bus
pinčios unikalios istorijos 1/103s. visko (k) 12:00 “Mano likimas”
08:30 Sandėlių karai 2/22s. 09:00 (46) 13:00 “Svaragini. Amžina
Gyvūnų manija 3/29s. 09:30 Vie- draugystė” (31, 32, 33, 34) 15:00
nam gale kablys 20/12s. 10:00 “Dvi šeimos” (3, 4) 16:00 Labas
Praeities žvalgas 4/29s. 10:30 vakaras, Lietuva 17:00 Yra, kaip
Sekmadienis su Kauno “Žalgiriu” yra 18:00 Žinios 18:55 Sportas
2/21s. 11:00 Įspūdingiausios atos- 18:58 Orai 19:00 KK2. N-7 19:30
togų vietos 1/8s. 11:30 Sandėlių Nuo... Iki... 20:00 “Paveldėtoja 2”
karai 2/23s. 12:00 Jokių kliūčių! (34) 20:30 “Monikai reikia meilės”
3/305s. 13:00 Gelmėse slypinčios (42) 21:00 Žinios 21:50 Sportas
unikalios istorijos 1/104s. 14:00 21:56 Orai 21:58 Telefoninė loŽvejo nuotykiai 4/4s. 15:00 Ledo terija 1634 22:00 VAKARO SEkelias 8/10s. 16:00 Bearas Gryll- ANSAS. PREMJERA Sukilimas
sas. Laukinis iššūkis žvaigždėms 23:45 “Judantis objektas” (15, 16)
2/6s. 17:00 Tiesiogiai Krepšinis. 01:00 Sukilimas
Lietuvos atvirasis 3×3 krepšinio
čempionatas 65 19:00 Amerikos
dievaitis 16/16s. 21:00 Žinios 83
21:50 Sportas 1 21:55 Orai 83
22:00 Nakties TOP 8/8s. 22:30
X Faktorius 5/11s. 00:50 “Svieto lygintojai” 01:40 “Detektyvas
Bekstriomas”

05:05 Legendos 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Lilas ir Innomine 07:05 Kultūrų
kryžkelė. Rusų gatvė 07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora
08:00 Pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatas 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 Labdaros koncertas
„Vaikai vaikams” 18:00 Kultūringai
su Nomeda 18:45 Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą 19:30 Mokslo ekspresas 19:45 Premjera. Dauntono
abatija 2 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Legendos
21:55 Sakartvelo muzikos ir šokių
ansamblis „Gori” 23:20 Anapus čia
ir dabar 01:00 DW naujienos rusų kalba 01:15 Dabar pasaulyje
01:45 Nacionalinis bardų festivalis
„Purpurinis vakaras”

TV3

05:25 Paskutinis iš Magikianų
1/105s. 06:10 Televitrina 3 06:25
Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/423s. 06:55 Simpsonai
13/19s. 07:25 Simpsonai 13/20s.
07:55 Svajonių sodai 29 08:55
Meilės sūkuryje 170 10:00 Meilės miestas 1/3s. 11:00 Meilės
miestas 1/4s. 12:00 Paskutinis iš
Magikianų 1/107s. 12:30 Paskutinis iš Magikianų 1/108s. 13:00
Pažadėtoji 6/228s. 13:30 Pažadėtoji 6/229s. 14:00 Pažadėtoji
6/230s. 14:30 Pažadėtoji 6/231s.
15:00 Simpsonai 13/21s. 15:30
Simpsonai 13/22s. 16:00 TV3 žinios 58 16:25 TV3 orai 58 16:30
TV Pagalba 13/16s. 18:30 TV3
žinios 84 19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 84 19:30 Namas
1/7s. 20:30 Prakeikti 7/25s. 21:00
TV3 vakaro žinios 46 21:52 TV3
sportas 1 21:57 TV3 orai 46 22:00
Ekstraordinarių džentelmenų lyga
00:10 Rezidentas 1/14s. 01:10
Kaulai 5/11s. 02:00 Kvantikas
2/13s. 02:50 Ekstrasensai tiria 95
04:15 Rezidentas 1/14s. 05:05
Kaulai 5/11s.
06:45 “Mentalistas” (31) 07:40
“Stoties policija” (23) 08:40 “Sudužusių žibintų gatvės” (32) 09:40
“Paskutinis faras” (2) 10:40 “Kobra
11” (7) 11:40 “Ekstrasensų mūšis”
(2) 13:45 “Stoties policija” (24)

14:50 “Sudužusių žibintų gatvės”
(33) 15:55 “Paskutinis faras” (3)
17:00 Info diena 17:30 “Kobra 11”
(8) 18:30 “Mentalistas” (32) 19:30
“Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius” (12) 20:25 “Tautos
tarnas” (21) 21:00 Nindzė žudikas
22:55 Misija “Neįmanoma” 00:55
“Juodasis sąrašas” (15) 01:45
“Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius” (13)
05:20 „Gyvybės langelis“ (2/11)
06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“
07:00 Šiandien kimba 08:00 Ne
spaudai 09:00 „24/7” 10:00 „Širdies plakimas“ (25) 11:10 „Jekaterina Didžioji“ (3) 12:20 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (1) 13:30
TV parduotuvė 13:45 „Miškinis“
(3/35) 14:55 „Bitininkas“ (1/23)
16:00 Reporteris 16:58 Orai 17:00
„Gyvybės langelis“ (2/23) 18:00
Reporteris 18:48 Orai 18:50 Rubrika „Mes europiečiai“.” 18:55 „Deimantų medžiotojai“ (2) 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“ (3/63) 01:05 „Bitininkas“
(1/19) 02:05 „Širdies plakimas“
(9) 02:55 „Jekaterina Didžioji“ (4)
03:45 „Šeimininkė“ (1/16) 04:35
„Kelrodė žvaigždė“ (4) 05:20 „Gyvybės langelis“ (2/12)

TV6

06:15 “Televitrina” 06:30 “Bearas
Gryllsas. Laukinis iššūkis žvaigždėms” 07:30 “Havajai 5.0” 08:30
“Virtuvė” 09:00 “Autopilotas”. Lietuva, 2019. 2 sez. 12 s. 09:30
“CSI kriminalistai” 10:30 “Simpsonai” 11:00 “Simpsonai” 11:30
“Makgaiveris” 12:30 “Vedęs ir turi
vaikų” 13:30 “Univeras” 14:30 “Televitrina” 15:00 “Havajai 5.0” 16:00
“CSI kriminalistai” 16:55 “Makgaiveris” 17:55 “Vedęs ir turi vaikų”
18:55 “Univeras” 20:00 “Virtuvė”
20:30 “Žinios” 20:55 “Orai” 21:00
“Farai” 22:00 “Naša Raša” 23:00
PREMJERA SIAUBO PIRMADIENIS “Pjūklas 8” 00:50 “Svieto lygintojai” 01:40 “Detektyvas
Bekstriomas”
05:15 Ten, kur namai 1 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Bliuzo vakaras. Mighty Mo Rodgers su Baba Sissoko. 2 d. 07:00
Linija, spalva, forma 07:25 Mokslo sriuba 07:40 Grizis ir lemingai
07:50 Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 08:15 Vienuolynų
kelias Lietuvoje 08:45 Aplinką
tausojantis ūkininkavimas 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba 12:15 Savaitė 13:10 Daiktų istorijos 13:55 Mokytojų kambarys 14:25 Dauntono
abatija 2 15:10 Aplinką tausojantis
ūkininkavimas 15:40 Grizis ir lemingai 15:50 Premjera. Kaimynai
piratai 16:05 Premjera. Šecherazada. Nepapasakotos istorijos
16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 18:15 Ten, kur namai 1 19:00
ARTi 19:15 Gyvenimo negalima
iššvaistyti 20:10 Kultūros diena
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
Džudas 23:30 Premjera. Veiksmas ir bausmė 00:45 DW naujienos rusų kalba 01:00 Dabar pasaulyje 01:30 Nacionalinis bardų
festivalis „Purpurinis vakaras”

Antradienis, kovo 26 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 5
11:15 Aukštuomenės daktaras 3
12:00 Stilius 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto”
14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Ponių
rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą” 22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 12 beždžionių
3 23:45 Klausimėlis 00:00 LRT
radijo žinios 00:10 Tvin Pyksas 1
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

17:00 Info diena 17:30 “Kobra 11”
(9) 18:30 “Mentalistas” (33) 19:30
“Įstatymas ir tvarka 20:25 “Tautos
tarnas” (22) 21:00 Maksimali rizika
23:00 Nindzė žudikas 01:15 “Juodasis sąrašas” (16) 02:05 “Įstatymas ir tvarka

05:20 „Gyvybės langelis“ (2/12)
06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Nuoga tiesa 08:00 Reporteris 08:58 Orai 09:00 „Gurovo
bylos. Trys dienos“ (4/3) 10:00
„Širdies plakimas“ (26) 11:10 „Jekaterina Didžioji“ (4) 12:20 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (2) 13:30
TV parduotuvė 13:45 „Miškinis“
(3/36) 14:55 „Bitininkas“ (1/24)
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 „Gyvybės
langelis“ (2/24) 18:00 Reporteris
18:48 Orai 18:50 Rubrika „Mes
europiečiai“.” 18:55 „Deimantų
medžiotojai“ (3) 20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai
21:00 Adomo obuolys 22:00 Reporteris 22:53 Orai 22:55 Rubrika
„Mes europiečiai“.” 23:00 „Prokuroras“ (7) 00:30 Čempionai 01:05
„Bitininkas“ (1/20) 02:05 „Širdies
plakimas“ (10) 02:55 „Jekaterina
Didžioji“ (5) 03:45 „Šeimininkė“
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” (1/17) 04:35 „Kelrodė žvaigž(706, 707, 708) 07:35 “Tomas ir dė“ (5) 05:20 „Gyvybės langeDžeris” (45) 08:00 “Volkeris, Tek- lis“ (2/13)
saso reindžeris” (143, 144) 09:55
TV6
“Monikai reikia meilės” (39) 10:25
06:15 “Televitrina” 06:30 “Bearas
“Namai, kur širdis” (28) 11:00
Gryllsas. Laukinis iššūkis žvaigžNuo... Iki... (k) 11:30 “Paveldėtoja
dėms” 07:30 “Havajai 5.0” 08:30
2” (34) (k) 12:00 “Mano likimas”
“Prakeikti” 09:00 “Gyvūnų mani(47) 13:00 “Svaragini. Amžina
ja” 09:30 “CSI kriminalistai” 10:30
draugystė” (35, 36, 37, 38) 15:00
“Simpsonai” 11:30 “Makgaiveris”
“Dvi šeimos” (5, 6) 16:00 Labas
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 13:30
vakaras, Lietuva 17:00 Yra, kaip
“Univeras” 14:30 “Televitrina”
yra 18:00 Žinios 18:55 Sportas
15:00 “Havajai 5.0” 16:00 “CSI
18:58 Orai 19:00 KK2 19:30
kriminalistai” 16:55 “Makgaiveris”
Nuo... Iki... 20:00 “Paveldėtoja 2”
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” 18:55
(35) 20:30 “Monikai reikia meilės”
“Univeras” 20:00 “Virtuvė” 20:30
(43) 21:00 Žinios 21:50 Sportas
“Žinios” 20:55 “Orai” 21:00 VAKA21:58 Orai 22:00 VAKARO SERO PASIRINKIMAS “Hitmanas.
ANSAS Juodasis griaustinis 00:45
Agentas 47” 22:55 “NusikalstaJuodasis griaustinis
mi protai. Kitapus sienų” 23:55
“Daktaras Hausas” 00:40 “SvieTV3
05:05 Kaulai 5/11s. 06:10 Te- to lygintojai” 01:35 “Detektyvas
levitrina 3 06:25 Transformeriai. Bekstriomas”
Maskuotės meistrai 4/424s. 06:55
Simpsonai 13/21s. 07:25 Simpsonai 13/22s. 07:55 Namas 1/7s. 05:15 Ten, kur namai 1 06:00 Lie08:55 Meilės sūkuryje 171 10:00 tuvos Respublikos himnas 06:05
Meilės miestas 1/5s. 11:00 Meilės Nacionalinis bardų festivalis „Purmiestas 1/6s. 12:00 Paskutinis iš purinis vakaras”. Bardų festivalis
Magikianų 1/109s. 12:30 Pasku- Anykščiuose. 2014 m. 07:00 Viltinis iš Magikianų 1/110s. 13:00 niečiai. Kęstutis Makariūnas 07:30
Pažadėtoji 6/232s. 14:00 Paža- Grizis ir lemingai 07:40 Kaimynai
dėtoji 6/233s. 14:30 Pažadėtoji piratai 07:55 Šecherazada. Nepa6/234s. 15:00 Simpsonai 14/1s. pasakotos istorijos 08:20 Mokslo
15:30 Simpsonai 14/2s. 16:00 sriuba 08:45 Aplinką tausojantis
TV3 žinios 59 16:25 TV3 orai 59 ūkininkavimas 09:15 Labas ry16:30 TV Pagalba 13/17s. 18:30 tas, Lietuva 12:00 DW naujienos
TV3 žinios 85 19:22 TV3 sportas 1 rusų kalba 12:15 Gimę tą pačią
19:27 TV3 orai 85 19:30 Prieš sro- dieną 13:10 Anapus čia ir dabar
vę 19/12s. 20:30 Prakeikti 7/26s. 14:00 Mokslo ekspresas 14:15
21:00 TV3 vakaro žinios 47 21:52 Gyvenimo negalima iššvaistyti
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 47 15:10 Išsamus pranešimas 15:40
22:00 Konanas barbaras 00:10 X Grizis ir lemingai 15:50 Premjera.
mutantai 1/1s. 01:10 Kaulai 5/12s. Kaimynai piratai 16:05 Premjera.
02:00 Kvantikas 2/14s. 02:50 Eks- Šecherazada. Nepapasakotos istrasensai tiria 96 04:20 X mutantai torijos 16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
1/1s. 05:10 Kaulai 5/12s.
18:15 Ten, kur namai 1 19:00
ARTi 19:15 Premjera. Columba06:25 “Mentalistas” (32) 07:15 nas. Vienuolis, suvienijęs Europą
“Stoties policija” (24) 08:15 “Su- 20:10 Kultūros diena 20:30 Panodužusių žibintų gatvės” (33) 09:15 rama 21:00 Dienos tema 21:20
“Paskutinis faras” (3) 10:15 “Kobra Sportas. Orai 21:30 Dokumentinė
11” (8) 11:15 “Ekstrasensų mū- apybraiža „Mes nugalėjom” 22:00
šis” (3) 13:45 “Stoties policija” (1) Antradienio detektyvas. Premjera.
14:50 “Sudužusių žibintų gatvės” Komisaras ir jūra 23:30 Premjera.
(34) 15:55 “Paskutinis faras” (4) Revoliucijos muziejus
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Trečiadienis, kovo 27 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 5
11:15 Aukštuomenės daktaras 3
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba 13:00 Klauskite daktaro 13:58
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 Aš – laidos vedėjas
22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. Iškyla prie Kabančios uolos
00:00 LRT radijo žinios 00:10 Tvin
Pyksas 1 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita 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 Specialus tyrimas
05:00 Ponių rojus
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
(709, 710, 711) 07:35 “Tomas ir
Džeris” (46) 08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” (145, 146) 09:55
“Monikai reikia meilės” (40) 10:25
“Namai, kur širdis” (29) 11:00
Nuo... Iki... 11:30 “Paveldėtoja
2” (35) 12:00 “Mano likimas” (48)
13:00 “Svaragini. Amžina draugystė” (39, 40, 41, 42) 15:00 “Dvi
šeimos” (7, 8) 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” (36) 20:30
“Monikai reikia meilės” (44) 21:00
Žinios 21:50 Sportas 21:58 Orai
22:00 VAKARO SEANSAS Princas 23:50 “Judantis objektas” (17,
18) 01:00 Princas 02:35 Alchemija. VDU karta. 2014 m 03:05
RETROSPEKTYVA. Ciklas “Menininkų portretai”

gatvės” (35) 15:55 “Paskutinis
faras” (5) 17:00 Info diena 17:30
“Kobra 11” (10) 18:30 “Mentalistas” (34) 19:30 “Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius” (14)
20:25 “Tautos tarnas” (23) 21:00
Rokenrola 23:15 Maksimali rizika
00:25 Rokenrola 02:30 “Juodasis
sąrašas” (17) 03:15 “Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius” (15)
05:20 „Gyvybės langelis“ (2/13)
06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“ 07:00 Skinsiu raudoną rožę 07:30 Krepšinio pasaulyje su
V 08:00 Reporteris 08:58 Orai
09:00 „Gurovo bylos. Trys dienos“
(4/4) 10:00 „Gyvybės langelis“
(1/1) 11:10 „Jekaterina Didžioji“
(5) 12:20 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ (3) 13:45 „Miškinis“ (3/37)
14:55 „Bitininkas“ (1/25) 16:00
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai 17:00 „Karo merginos“
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TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 Či- žvaigždėms” 17:00 “Sandėpas ir Deilas skuba į pagalbą lių karai” 18:00 “Jukono vyrai”
1/158s. 07:00 Transformeriai. 19:00 “Amerikos dievaitis” 21:00
Maskuotės meistrai 4/425s. “Žinios” 21:50 “Sportas” 21:55
07:30 Aladinas 1/150s. 08:00 “Orai” 22:00 PWR REKOMENČipas ir Deilas skuba į pagalbą DUOJA “Marsietis” 01:00 “Išei1/158s. 08:30 Kempiniukas Pla- ties kodas”
čiakelnis 1/141s. 09:00 Virtuvės
istorijos 9/13s. 09:30 Gardu Gardu 7/14s. 10:00 Svajonių ūkis 05:05 Stilius 06:00 Lietuvos
5/30s. 10:30 Būk sveikas! 1/9s. Respublikos himnas 06:05 Duo11:00 Veiverlio pilies burtininkai kim garo! 07:30 Vilniečiai 08:00
12:55 Nevykėlio dienoraštis: Gimtoji žemė 08:30 ARTS21
Ilga kelionė 14:45 Havajai 5.0 09:00 Aš – laidos vedėjas 10:00
5/517s. 15:45 Ekstrasensų mū- Į sveikatą! 10:30 Garsiau 11:00
šis 18/13s. 17:30 Namų idėja su Pradėk nuo savęs 11:30 MoksIKEA 1/5s. 18:30 TV3 žinios 89 lo sriuba 12:00 Vincenzo Bellini.
19:17 TV3 sportas 1 19:22 TV3 Opera „Kapulečiai ir Montekiai”
orai 89 19:25 Eurojackpot 13 14:25 Dokumentinė apybraiža
19:30 Turtuolis vargšas 1/6s. „Mes nugalėjom” 14:50 Krau21:00 Karo žirgas 23:55 Karklų jo broliai? Kodėl lietuviai jaučia
žmogus 01:50 Kodėl būtent jis? Ukrainos skausmą ir kaip jiems
04:50 Havajai 5.0 5/517s.
pavyko išvengti tokio likimo
15:15 Auto Moto 15:30 Kultūrų
kryžkelė. Rusų gatvė 16:00 Eu07:00 “Vaikai šėlsta” (13, 14, romaxx 16:30 Klauskite daktaro
15) 08:29 „Top Shop“ televitrina. 17:20 Stilius 18:15 Misija – Pa08:45 Sveikatos ABC televitrina saulio Lietuva 19:00 Daiktų isto09:00 Tarptautinis galiūnų tur- rijos 19:45 Stambiu planu 20:30
nyras “Savickas Classic” 10:00 Panorama 20:52 Sportas. Orai
“Nutrūkę nuo grandinės” (35) 21:00 Kino žvaigždžių alėja. Va10:30 “Iš visų jėgų” (13) 11:00 sarvidžio nakties sekso komedija
“Būk ekstremalas” (13) 11:30 22:30 Lietuvos valstybinio simfo“Spec. būrys. Išlieka stipriausi” ninio orkestro 30-ojo jubiliejaus
(4) 12:35 “Džino viešnagė Ita- koncertas 00:20 Kino žvaigžlijoje” (5, 6) 13:35 “Ekstrasensų džių alėja. Vasarvidžio nakties
mūšis” (4) 16:00 “Kas žudikas?” sekso komedija 01:45 Auksiniai
(14) 17:00 Betsafe–LKL 19:30 scenos kryžiai
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Nekilnojamasis
turtas
Geriausia pagalba perkant ir
parduodant Jūsų nekilnojamąjį
turtą be jokių rūpesčių! Išsamios konsultacijos, vertinimas,
atvykimas į vietą. Garantuojame
kokybę ir pateisiname lūkesčius!
Nekilnojamojo turto agentūra
„21 Amžius“. Tel. 8 683 91121.
www.nta21.lt.

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

3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (55 kv. m, II a. 4 a. renovuotame name, butas suremontuotas su dalimi baldų) Vytauto
g., Prienų miesto centre. Taip
pat parduoda automobilį „Ford
Mondeo“ (2014 m., 1,6 l, B, TA iki
2020 m. 08 mėn., ypač maža rida,
nepatekęs į jokius eismo įvykius).
Tel. 8 682 25076.
3 k. bt. (II a., 35 000 Eur) Stadiono
g., Prienuose. Tel. 8 684 75992.
3 k. bt. (54 kv. m, III a. 4 a. n., yra
balkonas) Birštone. Tel.: (8 319)
56670, 8 614 46597.

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

SODYBAS, SODUS

ŽEMĖS SKLYPUS

KITA

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

Perka žemės išvadų dokumentus.
Tel. 8 607 19095.

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

„Peugeot 206“ (2000 m., 2 l, HDI,
5 durys, pilkos spalvos, 800 Eur).
Tel. 8 601 35912.

3,5 ha žemės ūkio paskirties sklypą Ingavangio k., Šilavoto sen.,
Prienų r. Tel. 8 608 80979.

Perka
Ieško pirkti namą Prienuose arba
šalia Prienų. Tel. 8 675 29575.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Visoje Lietuvoje brangiai perkame įvairaus brandumo mišką ir
žemę, apaugusią medžiais. Tel. 8
625 44123.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8
644 55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Mokame
avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 605 44445.

PERKAME
MIŠKĄ

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

Tel. 8 680 81777

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

Sodo sklypą su vasarnamiu (8
a žemės, ūkinis pastatas) SB
„Kalnai“, Prienuose. Tel. 8 695
34799.
REKLAMA

Parduoda

„VW Passat B5“ (2004 m., D, 2 l,
100 kW, TA iki 2021 m. 03 mėn.,
neseniai Lietuvoje, pakeistas
pagridinis diržas ir tepalai, tvarkingas, naujas akumuliatorius).
Tel. 8 604 13597.
Dalimis „Audi A6“ (1997 m., 2,5 l,
D, 103 kW, 6 bėgiai, geras stovis,
dalimis). Reikalingas akustinės
bosinės gitaros gitaristas. Gitarinis kubas yra. Tel. 8 609 05853.
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.

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

Nori atsikratyti
nagų grybelio?
Sunku prižiūrėti
kojų nagus?
Registracija
tel. 8 655 13059
Prienuose, šeimos
klinikoje „Vita Simplex“.

Vasarinius kviečius „Triso“. Tel. 8
698 79906.
Vasarinius kviečius. Tel. 8 616
89821.
Šieną ritiniais (20 Eur/vnt.). Nedidelį kiekį galime atvežti. Tel. 8
640 33998.
Šieną „kitkomis“, avižinius šiaudus
„kitkomis“. Avis auginimui arba
skerdieną. Tel. 8 615 90307.
Nori geresnio derliaus? Naudok
BIOHUMUSĄ! Parduodamas
grynas biohumusas 10 ir 30 litrų
pakuotėse. Tel. 8 682 10225.
Kalcio amonio ir amonio salietrą
didmaišiais po 500 kg. Pristatau į
vietą. Tel. 8 689 62945.
Parduodami šiltnamiai su polikarbonato danga. Polikarbonato
danga, stogeliai. Dabar taikomos
akcijos. Garantija 10 metų. Tel.: 8
659 08776, 8 604 98184.
Javų kombainą „John Deere 955“
(registruotas, yra TA, draudimas,
tvarkingas). Tel. 8 613 35551.

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

ŽEMĖS ŪKIS

PARDUODA

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

PERKAME MIŠKĄ

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

Vargina įaugantys nagai ar
skausmingos nuospaudos?

Superkame senus automobilius,
gali būti su defektais, nevažiuoBrangiai perka įvairius veršelius
BRAngIAI
ĮVAIRIUS
jantys. Pasiimame patys.
Tel. PERKAME
8
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
698 16209.
ARKlIUS, JAUČIUS,
el. svarstyklėmis. AtsiTElYČIAS,Sveria
KARVES
.
skaito vietoje, iš karto. Tel. 8
Tel. 8 625 93 679
612 34503.

3 mėn. 5 ožiukus. Tel. 8 698
47738.

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., Birštono sav. Tel. 8 608 31383.

Automobiliai ir
jų dalys

Miežius. Tinka sėti. Tel. 8 677
31879.

Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189,
8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.

7 m. darbinę kumelę (yra pasas,
1500 Eur) ir 1 m. kumelaitę
(yra pasas, 850 Eur). Tel. 8 608
39916.

6YDMRQLǐQDPąNXUNLPHNDUWX
3OLHQLQơVWRJR
GDQJD

'YLSXVLRGDå\PRPHWDOLQơV
WYRUDOHQWơVQXR(XU

WLNQXR(XUP2

♦ Gaminame iš juodojo ir spalvotojo
akmens paminklus ir tvoreles.
♦ Dengiame kapavietes įvairių spalvų
akmens granito plokštėmis.
♦ Taikoma 30 proc.
nuolaida paminklams.
♦	Atvežimas ir pastatymas nemokamas.
♦	Taip pat iš įvairių spalvų akmens gaminame laiptų pakopas, židinius, palanges, virtuvinius stalviršius.

4 m. karvę (turėjus 2 veršelius) ir
1,5 m telyčią. Tel. 8 650 77394.
Ekologiškai užaugintas bulves
(Prienuose). Tel. 8 608 08574.

Tel. 8 657 69 676
.D]LPLHUDV#NOLQNHUDOW
%DOWǐSU.DXQDV

3UHN\EDVWRJRGDQJRPLV
6WRJǐSULHGDLVIDVDGDLV
WYRURPLV
0HGåLDJǐSDVNDLþLDYLPDV
NRQVXOWDFLMRVSULVWDW\PDV
1XRODLGRVLUVSHF
SDVLǌO\PDL

NUKelta Į 14 p. 

Tel. 8 687 12363.
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UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

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

Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

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

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.
Bet kokią žemės ūkio techniką,
pvz., traktorių, priekabą, sunkvežimį ir jų padargus. Gali būti
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.

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

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai lapuočių malkas (skaldytas,
kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel. 8
682 31133.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.

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

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

Įvairias malkas (rąsteliais, trinkomis ir skaldytas). Turime ir
sausų malkų. Atvežame įvairiais
kiekiais. Tel. 8 604 81933.
Pušines, alksnines, beržines malkas rąsteliais, kaladėlėmis ir skaldytas. 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.
Vyrišką striukę (kaip priedą dovanoju vyr. treningą, vaikišką treningą bei kt. drabužius) ir alkūninį
įtvarą. Tel. 8 600 22892.

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

PASLAUGOS
Fotografuoju šventes, krikštynas, vestuves (50 Eur/val.). Tel.
8 609 46735.

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

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

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

refinansuojame turimas bei kt.
skolas sumoje iki 10 000 eurų,
laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn.
Palūkanos konkurencingai mažiausios rinkoje. Konsultuojame
pensijų kaupimo II - III pakopoje
klausimais. Tarpininkas Ričiardas
(ind. veiklos pažym. Nr. 621263).
Tel. 8 601 50935.
Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.

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).

REKLAMA

Profesionali stogdengių brigada
atlieka visus stogo remonto, įrengimo darbus. Sudarome sąmatas, pristatome medžiagas, suteikiame garantijas.
Tel. 8 677 68382.
Karkasinių mūrinių namų, pirčių,
garažų statymas, stogų dengimas,
pamatų liejimas, grindų dėjimas,
lentelių kalimas, langų durų montavimas, sienų šiltinimas. Tel. 8
682 41392.
Mūriju, betonuoju, šiltinu stogus
ir atlieku kitus statybos darbus.
Taip pat montuoju valymo įrenginius. Tel. 8 607 14112.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Atliekame buto ir namo remonto
darbus: montuojame gipso kartoną, klijuojame plyteles, glaistome, dažome, klojame laminatą.
Tel. 8 671 86685.
Glaistau, tapetuoju, dažau ir atlieku kitus smulkius buto remonto
darbus. Tel. 8 615 57976.
Atlieku įvairius vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 689
80927.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.

Plastikinių ir medinių langų apdaila po montavimo. Balkonų ir
durų apdaila. Kiti smulkūs statybiniai darbai. Dirbu vienas. Tel. 8
648 16788.
Gaminame duris namams, ūkiniams pastatams bei laiptų pakopas su pastoviu ir slenkančiu
apšvietimu. Garantija ir kokybė.
Tel. 8 682 62195.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

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

greblysirbebras@gmail.com

DARBO
SKELBIMAI

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

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, elektrines virykles, orkaites,
indaploves, džiovykles. Atvykstu
į namus. Suteikiu garantiją. Tel.
8 647 55929.

REIKALINGA

Odontologijos
klinika Prienuose

ieško gydytojo odontologo
padėjėjos (-o). Privalumas
darbo patirtis šioje srityje, noras dirbti bei tobulėti.

Laukiame CV el. paštu
prienai@tikodenta.lt

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.

UAB „Trupinys“ konditerijos ceche reikalinga darbininkė. Tel. 8
656 04922.

Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

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

Nemokamai tvarkome apleistus
(apžėlusius ir apaugusius medžiais 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 vietoje. Elektra nebūtina. Dirbame
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Indų plovėja (-as) darbui penktadienį, šeštadienį, sekmadienį.
Tel. 8 650 41148 (darbo valandomis).
UAB „Rūdupis“ langų ceche
šiuo metu reikalingi paruošėjai
dažymui. Neturinčius patirties
apmokome. Tel. 8 612 37382.

UAB „Nemira“

Modulinių namų gamybos įmonei

reikalingi:

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

Tel. 8 688 35784.
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Paminklų gamybos dirbtuvei
reikalingas darbininkas ir ūkvedys aplinkai tvarkyti. Tel. 8 687
12363.
Žmogus padėti dirbti ūkyje ir
šiltnamyje. Tel. 8 652 65164.
Metalo apdirbimo įmonei reikalingi darbuotojai gamyboje. Darbo vieta: Ilgakiemio k., Kauno r.
Tel. (8 37) 536110.
Kelių statybos ir priežiūros įmonė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2.
Meistro (gali būti studentas); 3.
Buldozerio mašinisto; 4. Ekskavatoriaus mašinisto; 5. Greiderio
mašinisto. Darbas Kauno apskrityje. Įmonė įsikūrusi Ilgakiemio
k., Kauno r. Tel. 8 691 44404.

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

Kita
Prašo padovanoti melžiamą ožkytę arba gali nebrangiai nupirkti.
Tel. 8 642 11088.

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

REIKALINGA

Viešbučio administratorė
Darbo aprašymas:
Svečių priėmimo, apgyvendinimo planavimas ir
vykdymas; Darbas kasos aparatu; Paslaugų rezervavimas ir atsakymų ruošimas internetinėms užklausoms.
Reikalavimai:
Aukštasis išsilavinimas; Užsienio kalbų žinojimas
privalumas (anglų k., rusų k.); Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos išmanymas; Vadybiniai sugebėjimai; Geri bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti
komandoje; Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
Atsakingumas, iniciatyvumas, paslaugumas.
Mes siūlome:
Įdomų ir aktyvų darbą jaunoje komandoje; Puikias
karjeros galimybes; Visas socialines garantijas; Darbo
rezultatus atitinkantį darbo užmokestį.

CV siųsti sandra@harmonypark.lt

Tel. 8 652 04354.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Kovo 23 d. 17.20 val. Prienų
sporto arenoje – LKL krepšinio
varžybos: Prienų „Skycop“ – Vilniaus „Rytas“.
Kovo 24 d. Stakliškių kultūros
ir laisvalaikio centre – Teatrų
šventė „Noriu – vaidinu“. 13.00
val. – Pilviškių kultūros namų
mėgėjų teatro „Bajorgalis“ spektaklis „Keista liga“ (komedijos
autorius E. Untulis, režisierė
I. Puodžiukaitienė).14.15 val.
– Skaudvilės bendruomenės
teatro spektaklis „Sunki našta“
(siužeto autorė V. Ruminavičiūtė,
režisierius S. Kancevyčius).15.15
val. – Stakliškių mėgėjų teatro
spektaklis „Tarpukario meilė“
(režisierius ir scenarijaus autorius V. Lengvinas).Pertraukėlių
metu vaišinsimės arbata, kava,
bendrausime su aktoriais. Renginys nemokamas.
Kovo 26 d. 18 val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – „Keistuolių
teatro“ spektaklis „Riešutų duona“ (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“.
Nuotaikinga, žiemiškai sportiška
ir pamokanti animacinė istorija
visai šeimai. Bilieto kaina 4 Eur.
Kovo 30 d. 11 val. Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje – 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 dalyvaujantys skaitovai
pasirinktinai gali skaityti vieną ar
kelis bet kokių autorių arba savo
kūrybos poezijos arba prozos
kūrinius ar kūrinių ištraukas. Skaitovo programos trukmė – 5–7
minutės, poetinės (literatūrinės)
kompozicijos trukmė – ne daugiau kaip 20 minučių. Poetinės
kompozicijos dalyvių skaičius
– ne daugiau kaip 8. Skaitovai
registruojami iki 2019 m. kovo
22 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus 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
poezijos teatrų festivalis „Akimirkos“. Dalyvaus Panevėžio, Kaišiadorių, Prienų rajono skaitovai ir
poezijos teatrai.
Kovo 31 d. 15 val. Skriaudžių
laisvalaikio salėje – proginių
muzikantų koncertas „Mes dar
dainuosim“. Svečiuosis Neringa
su grupe (Balbieriškis), „TikDU“
(Marijampolė), „Plius1“ (Marijampolė), „Romeo“ (Vilkaviškis),
„Mes“ (Marjampolė), „InPuls“
(Suvalkai, Lenkija), Darius ir
Rimvydas (Marijampolė), Kęstas
ir Laimis (Kaunas), Arūnas ir
Edmundas (Kaunas), „Evara“
(Skriaudžiai), „Cukraus pudra“
(Skriaudžiai). Dalyvavimas renginyje – tik su išankstine rezervacija. Staliukų ir vietų rezervacija
tel. 8 699 85050.

HOROSKOPAS
Kovo 25-31 d.



AVINAS
(03.21-04.20)

ARŪNAS SAKALAUSKAS
Stichija: Vanduo
Planeta: Neptūnas
Savaitės diena: ketvirtadienis
Akmuo: ametistas ir perlai
Spalvos: pilka ir sidabrinė



AVINAS
(03.21-04.20)

Jau nuo savaitės pradžios imkitės
energingiau ginti savo autoritetą,
taip pat praverstų tvirtesnė ir konkretesnė pozicija krizės šeimoje
klausimu. Artimi giminaičiai be jūsų
žinios gali įsivelti į rizikingus ir kvailus finansinius žaidimus. Savaitgalį
būsite labai reikalingas šeimai, todėl
pasistenkite likti namie.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Netikėta ir džiugi žinia suteiks jums
drąsos ir jėgų nugalėti nenugalima,
ir jūsų svajonių tikslas gerokai priartės. Kontaktai su švietimo įstaigomis
gali būti naudingi ir informatyvūs.
Stenkitės galvoti, ką kalbate, kad vėliau netektų gailėtis. Savaitgalį galite
pajusti poreikį pabūti vienas.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Kai kas, nerandantis vietos gyvenime, šią savaitę gali audringai reikšti
savo nepasitenkinimą jumis. Protingiausia būtų nekreipti dėmesio
ir tiesiog toliau dirbti savo darbus,
tiesa, vengiant aštresnių konfliktų.
Iš aplinkos pastaruoju metu ir taip
jau sugeriate pernelyg daug neigiamos energijos.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Šią savaitę neturėsite daug darbo
ir turėsite daug laiko, kurį galėsite
skirti sau. Be didelių išlaidų ir kliūčių
įgyvendinsite savo planus. Naujos
perspektyvos paįvairins gyvenimą,
nors ir privers suvirpėti širdį. Savaitgalį tikėtinas meilės romanas, gal
net gana audringas...



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Niekur nepulkite stačia galva, nors ir
svarbiausi dalykai slystų iš rankų. Šią
savaitę turėsite pakankamai laiko ir
progų, kad viską ramiai galėtumėte
susitvarkyti. Pirmoje savaitės pusėje galite pasirodyti esąs nekantrus
ir netolerantiškas. Savaitgalį neužsidarykite tarp keturių sienų, daugiau
bendraukite.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Dėl nenumatytų įvykių ši savaitė
prabėgs žaibišku greičiu ir atneš
šiokios tokios naudos - tapsite išmintingesnis, o naujos žinios suteiks
pranašumo prieš kitus. Kartais reikia
bandyti iššokti aukščiau bambos, jei
nori kažką pasiekti. Pagaliau pavasaris, todėl savaitgalį bus lengviau
rasti būdų pailsėti ir atsipalaiduoti.
REKLAMA



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje būsite priverstas
skubiai priimti kažkokius svarbius
sprendimus. Be to, dar ir neturėsite teisės suklysti. Antroje savaitės
pusėje laukia trumpa romantiška
iškyla ar kažkas panašaus. Savaitgalį jūsų pagalbos gali prireikti senam bičiuliui.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Jei sugebėsite tinkamai organizuoti darbus, savaitės pradžia gali būti
itin produktyvi. Atėjo laikas pagaliau
atskirti grūdus nuo pelų ir parodyti,
ką iš tikrųjų sugebate. Atlyginimas
už darbą, kokio jūs tikitės, tikriausiai
atpirks viską. Savaitgalį gali tekti priimti kažkokį svarbų sprendimą.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Ką pasieksite šią savaitę, jums nepasirodys pakankama. Norite visiškos sėkmės, ir tai, tiesą sakant,
yra visai įgyvendinama. Senos
problemos po truputį sprendžiasi,
perspektyvos aiškėja. Savaitgalį
- tinkamas metas pradėti reguliariai mankštintis, laikytis dietos ar
panašiai.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Šią savaitę turėsite itin svarbų pokalbį. Turite jam iš pagrindų pasiruošti, kad padarytumėte norimą
įspūdį. Gali būti, kad pokalbio metu bus priimti svarbūs sprendimai,
kurie turės reikšmės jūsų tolesnei ateičiai. Apskritai savo reikalus
stenkitės tvarkyti pats, pernelyg
neatviraukite.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Viskas einasi ne taip gerai, kaip galėtų ir norėtųsi. Gal elgiatės pernelyg drąsiai? Ženkite šiek tiek mažesniais žingsneliais. Nesitikėkite niekieno pagalbos, santūriau dalinkitės
savo turima informacija. Pirmoje savaitės pusėje galite turėti problemų
dėl vyresniosios kartos. Savaitgalį
verčiau praleisti namuose.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Pirmomis savaitės dienomis turėsite galimybę viešai pasirodyti su
svarbiais asmenimis ir taip pakelti
savo socialinį statusą. Svarbiausia
likti santūriam ir adekvačiai reaguoti į situaciją. Antroje savaitės pusėje
galite būti neteisingai apkaltintas.
Stiprios emocijos gali pakenkti jūsų sveikatai.
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Kovo 23 d.
ŠEŠTADIENIS
Pasaulinė meteorologijos
diena
Saulė teka 06:17
leidžiasi 18:35
Dienos ilgumas 12.18
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Galgintas, Vismantė, Alfonsas,
Akvilė, Ūla
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Kovo 25 d.
PIRMADIENIS
Blovieščiai, Gandro šventė
Apsireiškimas Šv. Mergelei
Marijai
Saulė teka 06:12
leidžiasi 18:39
Dienos ilgumas 12.27
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Normantas, Normantė
Tinkamas laikas sėti:
salierus, burokus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.
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Kovo 26 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 06:10
leidžiasi 18:41
Dienos ilgumas 12.31
Pilnatis (20 mėnulio diena)
Feliksas, Liudgaras, Arbutas,
Vydmantė, Emanuelis, Teklė,
Laimis
Tinkamas laikas sėti:
salierus, burokus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Gandriukas..

Kovo 28 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 06:05
leidžiasi 18:45
Dienos ilgumas 12.40
Delčia (22 mėnulio diena)
Filemonas, Sikstas, Rimkantas,
Girmantė, Odeta
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, kaupti vaisius, konservuoti
šakniavaisius.

Š E Š T A DI E NIS

KOVO

-4 +7

Kovo 24 d.
SEKMADIENIS
Tarptautinė tuberkuliozės
diena
Saulė teka 06:15
leidžiasi 18:37
Dienos ilgumas 12.22
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Liucija, Daumantas, Ganvilė,
Gabrielius, Donardas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.

Kovo 27 d.
TREČIADIENIS
Tarptautinė teatro diena
Saulė teka 06:07
leidžiasi 18:43
Dienos ilgumas 12.36
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Nikodemas, Rupertas, Alkmenas, Rūta, Aleksandras, Lidija
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

ORAI

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

Lošimas
Nr. 1358
2019-03-20

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 05, 10, 21,
34, 39, 46
Vikingo skaičius: 06

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

3000000.00€ 0

6

233442.50€ 0

5+1

49490.50€ 0

5

356.00€

8

4+1

75.50€

45

4

7.50€

298

3+1

4.50€

697

3

1.50€

4785

2+1

1.25€

4898

2

0.75€

34900

Kito tiražo prognozė:

4,4 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį
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Savaitė istorijos puslapiuose
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VANDENS TEMPERATŪRA

1537
1831

m. kovo 25 d.: sudarytos penke- pasivadino Bangladešu.
rių metų Lietuvos Didžiosios Kum. kovo 27 d.: žuvo Jurijus
m. kovo 23 d.: Vokietija pripa- nigaikštystės paliaubos su Maskva.
Gagarinas, pirmasis kosmožino Nepriklausomą Lietuvos
m. kovo 25 d.: Raseinių bajorų nautas, pakilęs į kosmosą.
valstybę.
sukilėlių kariuomenei užėmus
m. kovo 28 d.: Vikingai sudem. kovo 23 d.: Vilniaus arkika- Raseinius ir nuginklavus 600 rusų kareivių
gino Paryžių.
tedroje atrastas auksakalystės įgulą, prasidėjo sukilimas, netrukus pasklimeno lobynas.
m. kovo 28 d.: Natanielis
dęs po visą Lietuvą.
Brigsas užpatentavo skalbim. kovo 23 d.: nužudytas Rusijos
m. kovo 25 d.: prasidėjo vienas
mo mašiną.
caras Pavelas I.
iš masinių Lietuvos gyventojų
m. kovo 28 d.: Krymo karas:
m. kovo 23 d.: Tenesio valstijos trėmimų, kurio metu ištremta apie 29 tūksAnglija ir Prancūzija paskelbė
(JAV) mokyklose uždrausta dės- tančiai žmonių.
karą Rusijai.
tyti evoliucijos teoriją.
m. kovo 25 d.: Anglijoje užm. kovo 28 d.: Turkijos miesm. kovo 23 d.: Baltuosiuose
drausta vergų prekyba.
tai Konstantinopolis ir Angora
rūmuose įvestas pirmasis tem. kovo 25 d.: pasirašyta Romos
pervadinti į Stambulą ir Ankarą.
lefonas.
sutartis dėl Europos Bendrijos
m. kovo 29 d.: Kaune įkurm. kovo 23 d.: Vokietijos parla- (ES pirmtakės) įkūrimo.
ta Šv. Grigaliaus vargonininmentas priėmė įstatymą, Adolm. kovo 26 d.: Lavrentijus Berija
kų draugija.
fui Hitleriui (Adolf Hitler) suteikusį neribotus
nepraėjus mėnesiui po Stalino
įgaliojimus.
m. kovo 29 d.: Bulgarija, Estimirties pateikė SSKP CK Prezidiumui amja, Latvija, Lietuva, Rumunija,
m. kovo 24 d.: Daumantas įsi- nestijos projektą, pagal kurį nedelsiant tuveržė į Tverės vyskupo valdas ir rėjo būti paleista apie pusę įkalintų asmenų, Slovakija and Slovėnija oficialiai įstojo į NAten žuvo. Lietuvos valdovu tapo Butigeidis. tarp jų ir sovietų įkalinti lietuviai. Kitą dieną TO kaip pilnateisės narės.
m. kovo 29 d.: Pirmą kartą
m. kovo 24 d.: JAV Kongresas CK Prezidiumas projektą patvirtino.
kosminis aparatas „Mariner 10“
priėmė įstatymą dėl pirmojo
m. kovo 26 d.: Rytų Pakistanas
valstybinio geležinkelio statybos.
paskelbė nepriklausomybę ir praskrido pro Merkurijų.

1918
1985
1801
1925
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1933

29
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Atsakymai

Sudoku

-2

1949
1807
1957
1953
1971

1968
845
1794
1854
1930
1908
2004
1974

+3 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+5 KAUNO MARIOS
+3 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+3 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G2
S0
R1

Numatomos vidutinės
geomagnetinės audros.

Saulės audrų
nenumatoma.

Numatomos radiometrinės
(radio trukdžių) audros.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

37
38

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8835 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8190 nSv/val.

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

