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„Ir skamba
vardas
Lietuvos“

Vasario 16-oji – didžiausia
ir brangiausia mūsų širdies
šventė, mūsų valstybės
atkūrimo diena. Ji – tarsi
mūsų tautos vėliava.
Vienijanti, sutelkianti,
kelianti pasididžiavimą.
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100 iškiliausių
Prienų krašto
asmenybių.
NIJOLĖ
ŠERVENIKAITĖ.
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Grikių košė su
sviestu, sorų
kruopų troškinys
su vištiena ir
kepti orkaitėje
vaisiai!
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Kiekvieną pavasarį
pagerbti geriausių
Lietuvos mėgėjų meno
kolektyvų sugrįžtanti
„Aukso paukštė“, šiais
metais nutūps Prienų
kultūros ir laisvalaikio
centre, į pagyvenusiųjų
liaudiškų šokių kolektyvo
„Vajaunas“, šiais metais

švęsiančio 20-metį,
delnus.

Suvalkijos žemėse užaugintas, Nemuno upėje išpraustas, Dainų šventes ir
festivalius apkeliavęs kolektyvas į liaudiško šokio puoselėtojų gretas įsiliejo 1998
m. Šiuo metu jame šoka 17
linksmų, širdimi nesenstan-

čių šokėjų. Tai įvairių profesijų žmonės, savo laisvalaikį
paskyrę liaudies šokiui, dainai, liaudies tradicijų puoselėjimui ir perdavimui jaunajai kartai. Jie yra laimingi,
galėdami atverti savo širdis
liaudies menui ir tikisi, kad
dar ilgai galės puoselėti liaudišką šokį, džiuginti kitus ir

patys džiaugtis teikiama šokio palaima. Kolektyvo tikslas – propaguoti ir vystyti
liaudies šokio tradicijas, puoselėti tautinę kultūrą, pažinti
ir gerbti savo tautos istoriją.
Vajauniškiai labai džiaugiasi
2017 m. pasiekimais – respublikiniame suaugusiųjų liauNUKelta Į 2 p. 

Vienas pirmųjų savanorių –
Pranas Bukučinskas
Laima

DUOBLIENĖ
Prieš keletą metų
žurnalistas ir kolekcininkas
Vilius Kavaliauskas kartu
su savanorio giminaičiu
Robertu Bartkevičiumi
surinko įdomios
informacijos apie savanorį
Praną Bukučinską.

Pranas Bukučinskas gimė
1901 m. gruodžio 24 d. Prienuose, Adomo Bukučinsko ir
Marijos Jakinevičiūtės šeimoje. Turėjo brolį Vladą, taip pat
būsimą savanorį.
P. Bukučinskas, išgirdęs
apie organizuojamą Lietuvos

kariuomenę, 1918 m. gruodžio 31 d. kartu su kitais 25
pasiryžėliais išvyko į Alytų ir
savanoriu įstojo į Pirmąjį pėstininkų Gedimino pulką. Kaip
gabus ir prasilavinęs, netrukus
buvo paskirtas į mokomąją
kuopą, o pabaigęs kursus – į
naujai organizuojamą antrąją
(vėliau trečiąją) kulkosvaidžių kuopą, jam suteiktas puskarininkio laipsnis. Mokymai
vyko daugiau praktiškai, su
ginklu rankoje. P. Bukučinskui teko dalyvauti kautynėse,
kurių metu žuvo karininkas
Antanas Juozapavičius – pirmasis Lietuvos kariuomenės
karininkas, žuvęs už Lietuvos
nepriklausomybę.
Balandžio mėnesį P. Bu-

kučinskas, jau kulkosvaidininkas, kovojo ties Daugais,
Babriškėmis, Varėna. Vėliau
Pirmasis pėstininkų Gedimino pulkas persikėlė į Ukmergės frontą, kovėsi Utenos
apylinkėse. 1919 m. gegužės
mėnesį kaunantis ties Paliekniškių kaimu, trečios kulkosvaidžių kuopos trečio būrio būrininkas P. Bukučinskas
pirmą kartą pasižymėjo ir už
žygdarbius bolševikų fronte
buvo apdovanotas I laipsnio
Kryžiumi „Už Tėvynę“.
Vėliau pasižymėjo ir 1919
m. rugpjūčio mėnesį ties Degučių kaimu Zarasų apskrityje. Tada oficialiame pristatyme apdovanojimui rašyta:
„1919 m. rugpjūčio 25 d. drą-

Renginys, skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui „Ir skamba vardas Lietuvos“, Šilavote prasidėjo prie
paminklinio akmens Laisvės
kovotojams, kur buvo uždegtos atminimo žvakelės, o žuvusieji pagerbti tylos minute.
Atėjusiems į Šilavoto laisNUKelta Į 5 p. 

Padidėjęs
prakaitavimas gali
signalizuoti apie
rimtas ligas
Prakaitas – problema, kuri
kankina beveik kiekvieną.
Dar mūsų promočiutės,
norėdamos išvengti šios
problemos, pažastis trynė
actu arba geriamąja
soda, sumaišyta su
krakmolu. Kaip sumažinti
prakaitą bei kokias
priemones naudoti, jog
būtų pasiektas norimas
rezultatas?

Gali išduoti apie
diabetą
siai vijo priešą, greitai užėmė
Zarasų miestą, tuojau apkasė
ant nurodytų kalvelių ir nedavė priešui progos pereiti į
kontrapuolimą, kartu atlaikydamas stipriausią bolševikų
visų rūšių ugnį.
Mūšis tęsėsi keletą valandų. Galų gale dėka stiprios
kulkosvaidžio ugnies priešas
buvo priverstas pasitraukti.
Tada greitai ir drąsiai užėmė
naują poziciją keletą varstų už
NUKelta Į 3 p. 

Mūsų kūnas turi apie 3-4
mln. prakaito liaukų, kurios
išskiria prakaitą. Prakaitas –
tai natūrali organizmo būsena, kurios metu kūnas valosi,
vėsinasi. Prakaitavimo metu
iš organizmo pasišalina nuodingos medžiagos – toksinai ir
šlakai. Tačiau tuo pačiu metu
pasišalina ir daug gyvybiškai svarbių mikroelementų,
tokių kaip magnis ar kalis, o
jų trūkumas gali sukelti sunkias ligas.
Pastebima, kad net ir praNUKelta Į 10 p. 
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Alytaus rajono savivaldybė socialiai remtinoms
šeimoms ieško ne butų, bet sodybų, pranešė LRT
radijas. Norintiems apsigyventi sodyboje keliama sąlyga
– patiems dirbti žemę, laikyti naminių paukščių ir galvijų.
Taip siekiama, kad šeimos savarankiškiau rūpintųsi
šeimos gerove, įgytų socialinių ir darbo įgūdžių.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
er pilką šalčio miglą miško proskynoje nušvinta
saulės skleidžiamas blausus
raudonis. Turbūt nėra labiau
stingdančio vaizdo, kai, rodos,
sustingsta net saulė, kylanti
tarp šerkšno sukaustytų medžių. O su ja virš laukų pakyla ir speigo rūkas. Rūkas, kuris
pranašauja tik viena – dar didesnį ryto speigą.
Kai manome, kad termometro stulpelis žemiau nukristi jau
nebegali, jis mus vis tiek nustebina. Brėkštantis rytas į žemę
atneša dar daugiau šalčio. Taip.
Saulė ne šiaip sau ugninis rutulys. Ji – gyvybė.
Manantiems, jog Žemės
atmosfera mus saugo tik nuo
saulės kaitros, tenka šiek tiek
susirūpinti, kai sužino, kad
atmosfera saugo ir nuo šalčio.
Ir ne itin mažo. Plačioje kosmoso erdvėje šis šaltis siekia
net 270 laipsnių. Žinoma, žemiau nulio... Todėl kiekviena
aušra, kurios metu net pro didelio speigo debesis pasirodo
saulė, reiškia viltį. Gyvenimo
viltį. Pakilus saulei, kuri šildo
mūsų planetą ištisus metus, nebaisūs pasidaro ne tik apšerkšniję medžiai, bet ir giliausias
nosies ertmes stingdantis šaltis.
Nes žinome, kad ateis pavasaris. Ir brėkštant pavasario aušrai matysime ne tik lengvame
vėjelyje banguojančius miškus, bet išgirsime ir mažųjų
sparnuotų giesmininkų grakščiąją simfoniją. Tą simfoniją,
kurią girdint mūsų galvoje į
visas puses pažyra įvairiaspalviai saulės spinduliai.
Saulė, karštis, ugnis. Šie trys
skirtingi, tačiau tarpusavyje labai susiję elementai, džiugina
ne tik mus. Jais džiaugėsi ir
mūsų protėviai bei pats pirmykštis žmogus. Ta būtybė,
kuri iškentė ledynmečius ir
ugnikalnių išsiveržimus. Ta
būtybė, kuri tiesiog negalėjo
pasirinkti. Taip lengvai pasirinkti kaip mes.
Tūkstančiai metų žmogaus
evoliucijos atvedė mus į šiandieną. Į tą šviesų rytojų? Deja,

P

daugelio nusivylimui – taip.
Taip, mes jau gyvename šviesiame rytojuje. Abejojate?
Neturite pinigų, neturite sveikatos, šildymas arba brangiai
kainuoja, arba tenka šildytis
mažiau, o parduotuvėse galite
įpirkti tik prastesnius produktus? Ar tikrai žmogus evoliucionavo iki visiškos jo egzistencinės katastrofos?
Nusikelkime „tik“ milijoną
metų atgal. Į tuos laikus, kai
žeme vaikščiojo mūsų protėviai – neandertaliečiai. Ir pamąstykime, apie kokį šviesų
rytojų jie galėjo galvoti? Ar
ne apie tokį, kuriame galėtum
į speigą ir pūgas žiūrėti pro
langą šiltai sėdėdamas minkštame fotelyje? Ar ne apie tokį,
kuriame norint įžiebti ugnį reikėtų ne valandėlę kitą daužyti titnago gabalus vieną į kitą,
o tik lengvai brūkštelėti mažą
degtuką arba paspausti mygtuką? Ar ne apie tokį, kuriame
tavo gyvybė priklausytų nuo
to, ką rasi už kelių šimtų metrų vos ne kiaurą parą dirbančioje parduotuvėje, o ne porą
savaičių klajodamas kelis šimtus kilometrų ir tikėdamasis
sumedžioti bent smulkiausią
gyvūnėlį? Ar tikrai gyvename
blogesniame amžiuje?

Ko gero, svarbiausias
skirtumas tarp mūsų
ir neandertaliečių
yra labai paprastas.
Ne, tai ne smegenų
tūris ir išsilavinimas, o
paprasčiausia galimybė
rinktis. Rinktis, kaip
gyventis, rinktis, kur
gyventi ir su kuo
gyventi.
Prieš milijoną metų vienišas
gyvenimas dažniausiai reiškė mirtį. Komandinis darbas
renkant gėrybes bei medžiojant buvo tiesiogiai susijęs su
skrandžio turiniu bei sotumu.
Bet kokia nesėkmė, ištikusi
vienišių, reiškė jo egzistencijos pabaigą. Tuo tarpu gentys
išlikdavo ilgiau ne tik dėl galimybės pasiskirstyti darbus
bei apginti save, bet ir surinkti
kur kas daugiau ir įvairesnio



Migracijos departamentas pranešė užkirtęs kelią Lietuvoje
nelegaliai apsigyventi maždaug 100 užsieniečių, kai išaiškino
piktnaudžiavimo schemą, pagal kurią į šalį neva savanoriauti
atvykdavo apsimetėliai. Daugiausiai Rusijos piliečiai nuo 2015
metų teikdavo prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi
Lietuvoje tuo pagrindu, kad jie atvyksta į šalį savanoriauti.

maisto, o tai irgi garantuodavo gyvybę.
Suprantama, prieš milijoną
metų už kokią nors sumą eurų
nebuvo galima įsigyti ir olos
su balkonu ar vaizdu į ąžuolų
alėją. Jau nekalbant apie norą
sekmadienį praleisti gulint pūkų minkštumo kailių krūvoje
ir mėgaujantis vaizdu, sklindančiu iš įvairiomis spalvomis
blyksinčios dėžutės. Pasirinkimas buvo gana minimalus – išgyventi ir tobulėti. Tobulėti tik
tam, kad išgyventum. Pasirinkimo nebuvo.
O dabar galime rinktis. Galime visiškai netobulėti. Galime visiškai dėl nieko nesijaudinti, nes neišnyksime ir nuo
bado nemirsime. Bet kuriuo
atveju kas nors – daugiau ar
mažiau – mumis pasirūpins.
Be to, kodėl turėtume neišgyventi, jeigu speigą praleidžiame šiltuose kambariuose,
kartais kaip kupranugariai ant
savo kupros dėl viso pikto užsimetę dar ir kelis užklotus?
Kodėl turėtume neišgyventi,
jeigu prekybos centre maisto
pilna, nepriklausomai nuo jo
kainos. Apskritai maisto! Kodėl turėtume neišgyventi, jeigu
mus nuolat kas nors aplanko ir
reikalui esant pasirūpina mumis? O kur dar gydytojai, apie
kuriuos pirmykštis žmogus net
nesvajojo?
Gyvename ateities pasaulyje, ateities žmonijoje ir galime
save vadinti labiausiai išsivysčiusiais žmonėmis per visą žmonijos istoriją. Nereikia
sakyti, kad tokie nesame, nes
bunkame, nes valdžia bloga,
nes daugėja nusikaltimų. Esame labiausiai išsivystę žmonės, nes galime rinktis, kuriuo
keliu eiti. Galima rinktis, kuo
norime būti. Nusikaltėliu ar dar
vienu, kuris suteiks galimybę
ateities žmonėms pasitikti dar
šviesesnį rytojų?

Pasirinkimo teisė
mums ne tik padeda
palengvinti savo
gyvenimą, bet ir
įgyvendinti svajones,
norus, troškimus.
Pasirinkimo teisė
suteikia galimybę
išgyvenimą pakeisti
gyvenimu.
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Dažnai pykstame, kad kaimynai triukšmauja? Tačiau
ar galime rinktis? Žinoma, ne
vienas jau ir pasirinko, persikraustydamas į kitą gyvenamąjį būstą. Dar ne vienas
– suremontavęs būstą ir nuo
triukšmo atsitvėręs storesne
siena. Kaip šią problemą galėjo spręsti pirmykščiai žmonės? Nakvoti ne oloje, bet lauke, šalia jos? Plėšrūnų gausioje
žemėje tai reiškė mirtį.
Dažnai skundžiamės, kad
mums nepatinka mūsų darbovietė ar tos dienos darbai?
Maža bėda. Galime be jokių
rūpesčių pereiti į kitą darbovietę arba, užuot auginę vištas,
lauką užsodinti bulvėmis.
Dažnai skundžiamės, kad
mums nepatinka parduotuvėje
parduodamas maistas ar jo kainos? Tada tiesiog galime nueiti
kitą, mums labiau patinkančią
parduotuvę ir ten įsigyti visko,
ko reikia?
Kaip dažnai mus erzina šalia
esantis žmogus? Jį tiesiog paliekame ir užmirštame.

Taip. Galime rinktis.
Išmesti viską, kas
nepatinka, ir pasiimti tai,
kas patinka. Kartais net
nebandydami vertinti, ar
tikrai nepatinka, ar tikrai
kitur yra geriau.
Galime pasirinkti, ką norime
gyvenime koreguoti ir visa tai
pasiimti. Tiesiog pasirinkdami kitą.

Visą mūsų gyvenimą
sudaro įvairūs „priedai“.
Vieni jų mūsų gyvenimą
veikia daugiau,
kiti mažiau. Todėl
gyvendami laikais, kai
turime pasirinkimo
galimybę, galime rinktis,
kurias gyvenimo detales
koreguoti arba keisti,
kurias palikti tokias,
kokios yra, ir kurias
tiesiog išmesti.
Todėl neturėtų būti keista,
jog kartais visiškai atsisakome to, kas nepatinka, arba tai
pakeičiame kitu. Elementaru,
kad jeigu vienoje parduotuvėje parduodama duona mums



nepatinka, jos nusiperkame kitoje parduotuvėje. Lygiai taip
pat elgiamės, jeigu mums reikalingos duonos nėra mūsų pamėgtoje parduotuvėje. Tuomet
jos nusiperkame kitoje parduotuvėje. Viskas taip paprasta! Kaip ir pats žmogus! Toks
pats vienu sykiu ir sudėtingas,
ir toks pat paprastas.

Dažnai net
nepamąstome, kad
gamtoje ir mūsų
kasdienybėje galima
įžvelgti visą galybę
žmogaus egzistencijos
tiesų. Gamta ir mūsų
kasdien atliekami
paprasti veiksmai
nesunkiai atskleidžia,
kaip elgiamės ir
ką galvojame.
Pasaulis pilnas
mūsų psichologinės
simbolikos, tereikia ją
suvokti ir išmokti.
Dažnai skundžiamės gyvenimu, neįžvelgdami, jog
tai užprogramuota. Užprogramuota nuo tada, kai mūsų dar nebuvo. O kiekvienos
epochos žmonės tą programą
dar ir tobulina.
Jeigu parduotuvėje mokame už prekę, kodėl tikimės,
kad kas nors mums padarys
paslaugą visiškai nemokamai? Jeigu sekmadienį tingime padėti draugui, kodėl tikimės, kad jis atskubės mums į
pagalbą, kai jos reikės mums?
Jeigu per šaltį nenorime nė
nosies laukan kišti, kodėl visi
kiti to turėtų norėti? Jeigu savo artimam nenorime suteikti šilumos, kodėl tikimės, kad
jis jos neįsigis kitoje „parduotuvėje“?

Taip, žmogus labai
paprastas. Ne veltui
sakoma, kad apie
žmogų viską pasako jo
darbai. Nebūtinai geri
ar blogi, bet tie, kuriuos
jis daro kasdien. Tie
darbai, kuriais jis siekia
savo gyvenimą padaryti
geresnį. Tie jo darbai,
kurie ne mus, o jį patį
veda į šviesų rytojų.

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

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

laimaduobl@gmail.com

redakcija@naujasisgelupis.lt

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





juronyte@gmail.com

Rusijos įstaigos „Glavgosekspertiza“ Sankt Peterburgo
filialas pateikė išvadą, pritariančią projektui įrengti
prieškopę Kuršių Nerijos krantui sustiprinti Kaliningrado
srityje. Projekte numatyta palei jūros kantą įrengti
dviejų kilometrų ilgio apsauginį kopagūbrį.

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

„Aukso
paukštė“
atskrenda
ATKelta IŠ 1 p.
diškų šokių konkurse „Pora už poros 2017 ” iškovoję
laureato vardą. Kolektyvo
kredo: „Kolektyvas mūs ne
jaunas, bet pasiutiškai vajaunas!“ (vajaunas –karingas).
Nuo 1999 m. metų „Aukso
paukštė“ keliauja po Lietuvą,
džiugindama senolius ir jaunus muzikantus, šokėjus ir
dainininkus, savo sparnais
apglėbianti aktorius, dūdorius, folkloro atlikėjus. Šiais
metais Lietuvos nacionalinis
kultūros centras ir Pasaulio
lietuvių dainų šventės fondas
paskyrė meno kolektyvų ir jų
vadovų metų apdovanojimą
„Geriausia liaudiškų šokių
grupė ir vadovas“ kolektyvui
„Vajaunas“. Tai aukščiausias
mėgėjų meno apdovanojimas
Lietuvoje, kuriuo siekiama
atkreipti visuomenės dėmesį į mėgėjų meninę kūrybą,
jos reikšmę krašto kultūrai,
išryškinti ir viešai pristatyti
bei pagerbti geriausius metų chorus, folkloro ir šokių
ansamblius bei kolektyvus,
teatrus, liaudiškos muzikos
kapelas, liaudies muzikos ir
pučiamųjų instrumentų orkestrus, jų vadovus.
„Tai labai džiugi naujiena
tiek man, tiek visam kolektyvui bei buvusiems kolektyvo nariams. Būti pripažintam geriausiu – neeilinis
ir nedažnai pasikartojantis
įvykis. Juolab, kad prizo
steigėjai pažymėjo, jog šis
apdovanojimas skiriamas už
ilgalaikę, vaisingą ir kryptingą kolektyvo meninę veiklą, laimėtas prizines vietas.
Labai smagu, kad mūsų pastangos buvo pastebėtos ir
įvertintos. Tikimės, kad šis
aukštas įvertinimas įkvėps
dar platesniam kūrybiniam
polėkiui, naujoms idėjoms,
suteiks dar daugiau jėgų ir
energijos joms įgyvendinti“
– sako kolektyvo vadovė Ligita Gediminienė.
Oficiali „ Aukso paukštės“
įteikimo ceremonija vyks
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre. VAJAUNAS 
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Per įtariamą cheminę ataką apsiaustame Sirijos sukilėlių
anklave sekmadienį žuvo vaikas, o dar mažiausiai 13 žmonių
patyrė kvėpavimo sunkumų. Sukilėliai apkaltino Damaską
naudojant chloro dujas, bet Maskva, ištikima prezidento Basharo
al Assado režimo sąjungininkė, apkaltino sukilėlius pačius jas
naudojant, kad atrodytų, esą jas naudoja režimo pajėgos.

Pasveikino
šimtametę

Graikijos Pirėjo uostamiestyje sekmadienį aštuonių
asmenų grupei atakavus antifašistinį centrą buvo sužeisti
penki žmonės, pranešė policija. Šalia Atėnų esančiame
uostamiestyje veikiantį centrą „Favela“, manoma, užpuolė
ultradešiniųjų judėjimo nariai, atėję nešini deglais ir
metaliniais strypais.

Vienas pirmųjų savanorių–
Pranas Bukučinskas

ATKelta IŠ 1 p.
Zarasų, čia sulig pulko vado
įsakymu apsikasė.“
Kulkosvaidžių būriui vadovavęs P. Bukučinskas buvo tiek paveikęs savo karius,
kad įsakius trauktis nė vienas
nekilo iš apkasų, bet kovėsi
toliau. Priešas, matydamas
tokį lietuvių karių atkaklumą,
negalėjo nė kiek prasiveržti ir
turėjo pasitraukti.
1919 m. lapkričio mėnesį už narsą Zarasų ir Salako
Vasario 20 d. Prienų r.
kautynėse P. Bukučinskas
savivaldybės meras A.
buvo apdovanotas dar vieVaicekauskas pasveikino
nu I laipsnio Kryžiumi „Už
kartu su Lietuva 100 metų
Tėvynę“.
jubiliejų švenčiančią
Atsitiko fronto sąlygomis
Mauručių (Veiverių sen.)
įprastas dalykas – dėl prasto
gyventoją Magdeleną
raštininkų darbo karys buvo
Skučienę ir palinkėjo
dukart apdovanotas tuo pačiu
jai stiprybės bei geros
laipsniu. Ši klaida buvo ištaisveikatos. Gražių žodžių
syta tik 1928 metų „Įsakyme
jubiliatei negailėjo
Kariuomenei“.
ir Veiverių seniūnas
Žurnalas „Karys“ 1940 meV. Ramanauskas,
tais
du kartus rašė apie Prano
jo pavaduotoja
Bukučinsko
žygius. Vienas iš
A. Lazdauskienė,
bendruomenės „Mauručia“ straipsnių vadinosi „Jo krūtinę
puošia du Vyties Kryžiai“ ir
vadovė E. Cikanavičienė.
M. Čekavičiūtė-Skučienė jame buvo pasakojama:
„Pirmajam pėstininkų pulgimė Veiverių valsčiuje, gausioje 11 vaikų šeimoje. Nors kui persikėlus į kitą frontą, P.
garbingą jubiliejų mininčiai Bukučinskas su savo būriu
senolei jėgos neleidžia ilgai buvo paskirtas į Ilguočių kaišnekučiuotis, bet apie tuos mą. Tarp pirmųjų vyrų, kurie
metus, kai tarnavo pas aukšto užėmė Radviliškio akmeninį
rango kraštietį, paskutinės LR malūną, buvo ir Bukučinskas.
Vyriausybės vidaus reikalų Prie malūno sprogus priešo
ministrą Kazį Skučą, įvairius sviediniui, sušalusios žemės
įsimintinus nuotykius, darbą apibėrė jį ir labai sutrenkė kojas. Tačiau Pranas Bukučinskolūkyje pasakojo noriai.
Gerbiamą M. Skučienę kas, to nepaisydamas, puolė
prižiūrinti krikšto dukra Vi- ir ragino savo draugus nepalija su šeima papasakojo, kad siduoti“.
Aprimus kovoms, 1920 m.
teta nuo jaunystės labai mėkovo
20 d. P. Bukučinską iš
go skaityti knygas, dainavo,
kariuomenės
paleido. Kai jam
mezgė. „Iš rankų knygos nepaleisdavo. Ir dabar kiekvie- suėjo 21 metai, 1921 m. spalio
ną dieną išklauso žinias, taip 29 d. vėl buvo pašauktas atpat visada klauso pageidavi- likti karinę prievolę. Tarnavo
mų koncerto. Moka Lietu- 6-ajame Kunigaikščio Marvos himną, nemažai liaudies, gio pulke iki 1922 m. balanšiuolaikinių dainų“, – sakė Vi- džio 1 d., kai buvo paleistas
lija. Ji su šypsena veide pasa- dėl ligos.
Vėliau P. Bukučinskas kukojo ir apie tęsiamą giminėje
tradiciją jaunesniems prižiū- rį laiką gyveno Prienų mieste ir vertėsi smulkia prekyba,
rėti visus vyresniuosius.
Prienų r. savivaldybės infor- turėjo maisto produktų parmacija 
duotuvę.
REKLAMA



Vedė Antaniną Baitnoraitę, susilaukė dukters Marijos,
kuri mirė vaikystėje, ir sūnaus
Kazio, kuris karo pabaigoje pasitraukė į Vakarus, apie
1970 metus atvyko lankyti
motinos ir Lietuvoje nelauktai nusižudė.
1931 m. P. Bukučinskui buvo pripažintas kūrėjo savanorio statusas ir įteiktas Savanorio medalis. Tuo metu jis gyveno Marijampolės apskrities
Jarvaravo valsčiaus Igliškėlių
kaime. Vėliau gyveno Birštone, Vytauto g. 15.
P. Bukučinskas žuvo 1947
m. Prienuose. Žinios apie jo
mirtį labai prieštaringos – giminaičiai teigia, kad nusižudė
(nušoko nuo tilto) pats dėl nesutarimų šeimoje. Yra ir kitų
versijų. Kūnas taip ir nebuvo
rastas, tačiau kurį laiką Prienų kapinėse buvo simbolinis
jo kapas.
Apie savo giminaičius prisiminimais V.Kavaliausko
surinktą informaciją papildė kraštietis Petras Algirdas
Beitnaras.
Žurnale „Karys“ dar tarpukariu buvo plačiai aprašyti savanorio, Vyčio Kryžiaus kavalieriaus Prano Bukučinsko
žygdarbiai Nepriklausomybės karuose su priešais lenkais, rusais, bermontininkais.
Septyniolikmetis savanoris
nuėjo sunkų kelią nuo Alytaus iki Zarasų. Sužeistas, bebaimis, apdovanotas to meto
aukščiausiu įvertinimu – Vyčio Kryžiumi.
Vėliau, sulaukęs 21-erių,
buvo pašauktas į privalomąją karo tarnybą 6-ajame Kunigaikščio Margirio pėstininkų pulke, dalyvavo kautynėse su lenkais prie Antrosios
Varėnos.
Dar būdamas savanoriu
Pranas gavo puskarininkio
laipsnį. Visi savanoriai gaudavo žemės: eiliniai gaudavo
po 8, o puskarininkiai – po 12
ha. Prano žemė buvo Liepaloto kaime. Kartą važiuojant
į kaimą vežime tarp padargų
sėdėjusi mažametė Prano dukra Marytė buvo sužalota ir

po kurio laiko mirė.
Prisimenami ir didvyriški
P. Bukučinsko poelgiai. 1944
m. liepos mėnesį Beitnarų
šeima, bėgdama nuo karo,
buvo apsistojusi pas gimines
Ašmintoje. Papuolė tarp dviejų ugnių – iš rytų puolė sovietų kariai, o vakaruose, vos 50
metrų nuo sodybos tvoros,
apkasuose buvo įsitvirtinę
vokiečių kulkosvaidininkai.
Iš rytų pusės atlėkusi minosvaidžio sviedinio skeveldra
užmušė sodybos šeimininką
Andrių Bartkevičių ir jo sūnų Juozą. Kartu buvęs Pranas
Bukučinskas buvo paprašytas
nueiti prie vokiečių apkasų su
balta skepeta ir paprašyti, kad
Beitnarams leistų vykti namo
į Prienus. Pranas, kuris mokėjo vokiškai, pakalbėjo ir leidimas išvykti buvo gautas.
Petro Algirdo Beitnaro teigimu, taip jie liko gyvi, nes
gal po savaitės traukdamiesi
vokiečiai sodybą padegė. O
žuvusiųjų lavonai buvo palikti suguldyti į lovius ir tik vėliau, fronto linijai pasistūmėjus tolyn, palaidoti senosiose
Prienų kapinėse.
P. Bukučinskas nusižudė
– nušoko nuo tilto į Nemuną. Tačiau tokio jo poelgio
priežastis – neaiški. Buvo
kalbama, kad taip jis pasielgė
dėl nesutarimų šeimoje. P. A.
Beitnaro teigimu, jo giminės
apie jokius nesutarimus nebuvo girdėję. Spėjama, kad
dėl savanorystės Lietuvos kariuomenėje ir dėl to, kad sūnus Kazys buvo Vakaruose,
P. Bukučinską persekiojo kagėbistai. Tikrosios priežasties
nežino ir krikšto sūnus Stasys



Šveicarijos Alpėse savaitgalį žuvo trys slidininkai, o dar keturi
asmenys buvo sužeisti per tris sniego griūtis, sekmadienį
pranešė policija. Be to, prancūzų pareigūnai informavo,
kad Prancūzijos alpėse nukritęs nuo uolos žuvo 13 metų
berniukas. Jo 10-metis brolis liko gyvas.

Maciulevičius, kartu ėjęs tiltu. Jis pasakojo, kad Pranas,
kol priėjo iki tilto vidurio, vis
kartojo: „Ne čia, ne čia...“,
tuomet užlipo ant turėklų ir
šoko į Nemuną... Kūną nusinešė srovė, jis nebuvo surastas. O gal išsigelbėjo?
Prano sūnus Kazys (Kazimieras) Bukučinskas įstojo į
savanorių būrį tikėdamasis,
kad gins Lietuvą nuo artėjančio raudonojo maro. Tačiau
jie buvo apgauti, nes išvežė
į Berlyną, kur Kazys pakliuvo į priešlėktuvinės gynybos
komandą. Ten pateko į anglų
nelaisvę.
Kazys, savo ar ne savo valia iš nelaisvės grįžęs į gimtinę, įsidarbino Prienų miškų ūkyje buhalteriu ir daug
bendravo su pusbroliu Petru
Algirdu Beitnaru – atverdavo
jam savo širdies skausmą ir
ateities nežinią. Kasnakt Vytauto gatvės raudonų plytų
mūre buvo tardomas, mušamas ir kankinamas bei verčiamas prisipažinti, kad esąs
anglų (sąjungininkų) užverbuotas šnipas.
„Ir palūžo dvasia mano
pusbrolis“, – apgailestauja P.
A. Beitnaras, nes Kazys vieną rytmetį buvo rastas netoli
nuo gimtų namų (ten, kur dabar Prienų kapinės) kybantis
ant pušies šakos metalinėje
telefono vielos kilpoje. Ir nežinia, kaip toje kilpoje atsidūrė – savo valia ar kagėbistų
rankomis.
P. A. Beitnaras siūlytų ant
iki šiol išlikusio namelio Vilniaus gatvėje pritvirtinti atminimo lentelę, priminsiančią
čia gyvenusius savanorį Vyčio Kryžiaus kavalierių Praną
Bukučinską ir jo sūnų „Žiburio“ gimnazistą Kazimierą.

Seniūnijų
ataskaitinių
susirinkimų
grafikas, 2018 m.
Vasario 28 d.
Balbieriškio sen.
Balbieriškio kultūros ir
laisvalaikio centras
(Parko g. 5A, Balbieriškis)
Kovo 1 d.
Naujosios Ūtos sen.
Naujosios Ūtos laisvalaikio
salė (Mokyklos g. 11,
Naujosios Ūtos k.)
Kovo 5 d.
Stakliškių sen.
Stakliškių kultūros
ir laisvalaikio centras
(Prienų g. 13, Stakliškių k.)
Kovo 6 d.
Šilavoto sen.
Šilavoto laisvalaikio salė
(A.Radušio g. 11, Šilavoto k.)
Kovo 7 d.
Jiezno seniūnija
Jiezno kultūros
ir laisvalaikio centras
(Basanavičiaus g. 20, Jieznas)
Kovo 12 d.
Pakuonio sen.
Pakuonio seniūnijos
administracinis pastatas
(Sodų g. 33, Pakuonis)
Kovo 13 d.
Išlaužo seniūnija
Išlaužo laisvalaikio salė
(Vytauto Gurevičiaus g. 1,
Išlaužo k.)
Kovo 14 d.
Prienų sen.
Prienų kultūros
ir laisvalaikio centras
(Vytauto g. 35, Prienai)
Susitikimai su seniūnaičiais
ir bendruomenių
pirmininkais 17.15 val.,
su gyventojais – 18.00 val.
Prienų r. savivaldybės informacija

 SVEIKATA
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Vidurio Anglijos mieste Lesteryje sekmadienio vakarą
driokstelėjus sprogimui ir sugriuvus pastatui sužeisti
mažiausiai šeši žmonės, bet policija paskelbė neradusi
jokių įrodymų, kad šis incidentas būtų susijęs su
terorizmu.



Iš pareigų neteisėtai atleistas Kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojas Daivis Zabulionis nuo pirmadienio grąžinamas į pareigas. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) vasario viduryje patenkino D. Zabulionio skundą ir nurodė jį gražinti į buvusias pareigas, taip pat
išmokėti jam beveik 30 tūkst. eurų kompensaciją. Teisėsauga įtaria, kad D. Zabulionis į aukštas pareigas Kelių direkcijoje buvo paskirtas
koncerno „MG Baltic“ buvusio viceprezidento Raimondo Kurlianskio ir tuometinio bendrovės „Kauno tiltai“ valdybos pirmininko Nerijaus
Eidukevičiaus dėka. STT pažymoje teigiama, kad susitikimų su verslininkais metu D. Zabulionis galėjo perduoti tarnybinę paslaptį turinčią
informaciją. D. Zabulionis anksčiau teisme tikino, kad su R. Kurlianskiu jį siejo ilgametė asmeninė pažintis.

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

2018-02-21 apie 19 val. Birštone,
Vienkiemio g, neblaiviam (2,32
prom. alkoholio) vyrui (gim.
1986 m.) kartu su kitu vyru
vartojant alkoholinius gėrimus,
pastarojo sutuoktinė apipylė
jam veidą karštu vandeniu. Įvykis
tiriamas.
2018-02-22 apie 17.25 val. Prienuose, Revuonos g., patikrinimui
sustabdžius automobilį „VW Passat“, jį vairavęs neblaivus (2,05
prom. alkoholio) vyras (gim.
1963 m.) sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
2018-02-22 gautas pranešimas,
kad Šilavoto sen., Klebiškio k.,
Prienlaukio g. kamine dega suodžiai. Pavojaus pastatui nebuvo.
Ugniagesiai pabudėjo, kol suodžiai sudegs.
2018-02-23 apie 09.30 val., į
namą Prienuose, išdaužę durų
langą, įsibrovė asmenys, kurie,
patalpoje pripurškę dujų, sumušė J. T. (gim. 1959 m.), pasikėsino
ją apiplėšti. Du asmenys pasišalino, o vienas, A. G. (gim. 1984 m.)
sulaikytas. Įvykis tiriamas.
2018-02-24 apie 18.58 val. gautas pranešimas, kad Išlaužo
sen., Šiauliškių k., Alksnių g.
dega gyvenamasis pastatas. Nuo
kamino buvo užsidegusi šalia
esanti gegnė.
2018-02-25 apie 2 val. Prienų r.,
Išlaužo sen., Šiauliškių k., kaimo
turizmo sodyboje, konflikto
metu, vaikinui (gim. 1999 m.)
keletas nepažįstamų asmenų
sudavė nenustatytą kiekį smūgių
į veido sritį. Nukentėjusiajam
nustatyta kirstinė nosies žaizda,
nosies kaulų lūžimas. Asmenys,
padarę nusikalstamą veiką, nustatinėjami.
2018-02-25, apie 00.45 val.,
Veiverių sen., Prienų r. sav., neblaivus (2,10 prom. alkoholio) Č.
S. fiziškai smurtavo prieš posūnį
J. G. Vadovaujantis LR BPK 140
str., Č.S. sulaikytas ir uždarytas į
Alytaus apskr. VPK areštinę.
REKLAMA

Žmonijos pradžioje streso
sukeliamos fiziologinės
reakcijos buvo labai
reikalingos – nuo jų
priklausė žmogaus
išlikimas kovoje su
priešu. XXI a. tokie fiziniai
pavojai nebeegzistuoja
– vargu ar einant gatve jus
užpuls koks stumbras ar
mamutas.

Tačiau streso daugumai
mūsų išvengti nepavyksta.
Specialistai įspėja, kad negydomas stresas gali tapti didele
tiek fizinės, tiek psichologinės
sveikatos problema ir su juo
kovoti kompleksiškai.
2017 m. vasarą bendrovės
„Sanofi-aventis“ ir apklausų
bendrovės „Rinkos tyrimų
centras“ atliktas visuomenės
tyrimas parodė, kad net 90 %
lietuvių stresą patiria kasdien
(kaimynų skaičiai kiek mažesni, tačiau taip pat neramina
– kasdien stresą patiria 86 %
latvių ir 84 % estų). Dažniausiai lietuvių įvardytos streso
pasekmės – padidėjęs nervingumas (73 %), nuovargis
(56 %) ir nemiga (51 %). Patarimais, kaip kovoti su stresu, dalijasi gydytoja dietologė
Daiva Pipiraitė.

Nuo ko pradėti?
„Kasdieniai įvykiai – įtampa darbe, santykių problemos
ar kamščiai gatvėse – šiandien
iššaukia tokias pačias fiziologines organizmo reakcijas
kaip ir prieš tūkstančius metų.
Atsidūrus stresinėje situacijoje širdis ima plakti tankiau,
padažnėja kvėpavimas, padidėja kraujospūdis – organizmas ruošiasi kovai“, – pasakoja D. Pipiraitė.
Nors kovojant su stresu
pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į jo priežastis (t.y.
kas sukuria stresines situacijas ir kaip žmogus sugeba jas
suvaldyti), šis procesas gali
užtrukti. Jei jaučiate, kad su
patiriamu stresu nebesusitvarkote, nedvejodami kreipkitės
į specialistus. Psichologo ar
psichoterapeuto konsultacija
gali tapti pirmu svariu žingsniu kovoje su stresu.
Gydytoja D. Pipiraitė pažymi, kad nuolatinė įtampa ir

nerimas taip pat veikia ir fizinę mūsų sveikatą: stresas gali
pakenkti virškinimo sistemai,
neigiamai paveikti širdies veiklą, susilpninti imuninę sistemą, organizmui ima trūkti
įvairių medžiagų. „Fizinės
sveikatos gerinimas gali padėti sumažinti nuolatinio streso
pasekmes organizmui. Visavertė mityba, poilsis, sportas
ir aktyvus laisvalaikis, žalingų įpročių vengimas – visa
tai padeda mažinti žalą, kurią
sukelia didelė įtampa“, – sako
D. Pipiraitė.

Ko vengti?
Nuolatinis stresas pirmiausia paveikia virškinimo sistemą. „Streso sukeliamos fiziologinės reakcijos tarsi „apvagia“ virškinimo sistemą,
kadangi pagrindiniai resursai
(kraujas, gliukozė, deguonis)
tuomet nukreipiami į raumenis. Todėl nuolatinę įtampą
patiriantys žmonės dažnai
skundžiasi įvairiais virškinimo sutrikimais“, – teigia gydytoja.
Pasak jos, tokiems žmonėms būtina atkreipti dėmesį į savo mitybą bei įsiminti,
kokio maisto reikėtų vengti, o
kokio – vartoti daugiau. Gydytoja dietologė Daiva Pipiraitė pataria vengti:
Kofeino. Jo nemažai yra
ne tik kavoje, bet ir juodoje
arbatoje, kai kuriuose vaisvandeniuose bei šokolade.
Kofeinas veikia kaip stimuliatorius, tačiau per dideli jo
kiekiai iššaukia nemigą, dirglumą, sumažina magnio ir
B grupės vitaminų kiekį organizme. Kavą ir juodąją arbatą reikėtų keisti arbatžolių
ir žaliąja arbata bei sumažinti
šokolado kiekį racione.

Cukraus. Stresinėse situacijose maisto, kuriame gausu
cukraus, poreikis padidėja.
Toks maistas organizmą „nuramina“ tik trumpam – vėliau,
kai cukraus kiekis nukrenta,
maisto poreikis padidėja nekontroliuojamai.
Riebaus maisto. Tokio tipo
maistas dažnai siejamas su
depresija.
Alkoholio. Alkoholiniai
gėrimai sukelia miego sutrikimus, didina dirglumą ir gali sukelti priklausomybę, tad
kenčiantiems nuo streso itin
svarbu jo vengti.

Ką valgyti?
Lėtinis stresas susilpnina
imuninę sistemą ir neigiamai
paveikia apsaugines žmogaus
sistemas – žmogus tampa jautresnis infekcijoms ir neinfekcinėms ligoms. „Valgant
daug augalinio maisto, vaisių
bei daržovių gausite daugybę
maistinių medžiagų ir mineralų – patiriančiam stresą žmogui jų reikia kur kas daugiau“,
– pataria D. Pipiraitė ir siūlo
atkreipti dėmesį į produktus,
kuriuose gausu B grupės vitaminų, vitamino C ir magnio.
B grupės vitaminų gausu
riešutuose, sėklose, mėsoje,
žuvyje, pieno produktuose,
bananuose, lapinėse daržovės.
Vitamino C atsargas organizme padidinsite į savo maisto
racioną įtraukdami daugiau
apelsinų, kivių, pomidorų,
paprikų, brokolių bei lapinių daržovių. Magnio gausu
skaidulų turtingame maiste
– ankštinėse daržovėse, pilno
grūdo gaminiuose, tamsiai
žaliose lapinėse daržovėse,
brokoliuose, moliūguose, sėklose, riešutuose (ypač migdoluose ir „braziliniuose“ riešutuose. Magnio taip pat yra
pieno produktuose, mėsoje,
žuvyje, juodajame šokolade
ir kavoje.
„Gera porcija špinatų, riešutų ar gabalėlis lašišos padėtų suvartoti daugiau magnio ir
palengvinti organizmo kovą
su stresu. Magnio, vitamino
C ir B grupės vitaminų kiekį
nesudėtingai padidinsite užkandžiams pasirinkę tinkamus produktus (pavyzdžiui
vaisius, žalias daržoves, jogurtą, riešutus bei sėklas). Šie
produktai taip pat apsaugos

nuo gliukozės koncentracijos kraujyje svyravimų. Tomis dienomis, kai streso patiriama daug, svarbu valgyti
dažnai, mažomis porcijomis,
ir būtinai valgyti sočius pusryčius. Pusryčiams labai tiktų
komforto maistu vadinama
šilta avižinių dribsnių košė
– toks maistas paskatina serotonino išskyrimą „nuramina“ organizmą“, – pasakoja
gydytoja.

Kuo naudingas
magnis?
Magnis dalyvauja apie trijuose šimtuose cheminių reakcijų žmogaus kūne. Magnis
reikalingas raumenų susitraukimui, nervinio impulso (duomenų) siuntimui bei gavimui. Jis svarbus gerai širdies
ir imuninės sistemos veiklai,
todėl žmonėms, kurie nuolat
patiria stresą, ar kurių mityba
nevisavertė tai itin svarbus
mineralas. Jei organizmui
trūksta magnio, gali pradėti
varginti raumenų mėšlungis ir
trūkčiojimas, silpnumas, nuovargis, nervų funkcijos sutrikimai, psichikos, protiniai sutrikimai, apetito stoka, pykinimas, padidėjęs kraujospūdis,
širdies ritmo sutrikimai.
„Sveikiems, gerai besimai-

tinantiems žmonėms magnio
pritrūksta retai – mūsų inkstai,
jei reikia, geba sumažinti magnio šalinimą ir taip sumažinti jo netekimą. Magnio stoką
dažniau patiria senjorai, taip
pat aktyviai sportuojantys (kadangi jų racione daug baltymų) žmonės, nėščios moterys,
antibiotikus, šlapimą varančius ar skrandžio rūgštingumą
mažinančius vaistus vartojantys. Magnio deficitas taip pat
būdingas ir sergantiems cukriniu diabetu, ligomis kurias
lydi dažnas viduriavimas bei
piktnaudžiaujantiems alkoholiu – tokiais atvejais reikalingas magnio vartojimas su
maisto papildais,“ – pasakoja
D. Pipiraitė.
Gydytoja prideda, kad kenčiantys nuo streso dažnai
apskritai pamiršta pavalgyti:
„Tačiau tai padidina tikimybę padauginti saldaus ir riebaus maisto, kuris išstumia
vertinguosius produktus iš
mūsų valgiaraščio. Stresą ir
taip patiriantis kūnas tuomet
dar labiau alinamas. Visavertė
mityba padeda sumažinti streso poveikį stiprinant imuninę
sistemą, mažinant kraujospūdį ir gali padėti valdyti stresą
bei pagerinti miegą.“
IDEA PR 
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Policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“
sekmadienį vakare nerado sprogmens, apie kurį pranešus
buvo evakuota viena Vilniaus parduotuvė. Parduotuvės
apsaugos darbuotojai policijai nurodė, kad prieš kiek laiko
joje su neblaiviais jaunuoliais buvo kilęs konfliktas.



Europos Viduržemio jūros seismologijos centras (EMSC)
sekmadienį užfiksavo 7,4 balo pagal Richterio skalę
stiprumo žemės drebėjimą Papua Naujosios Gvinėjos
salos rytinėje dalyje. EMSC duomenimis, žemės
drebėjimo centras buvo 10 kilometrų gylyje, stichijos
epicentas - 104 kilometrų į vakarus Mendi miesto.

„Vienybės žiedų“ puokštė Lietuvai
Prasidėjus 2018-iesiems
– Lietuvos valstybės
šimtmečio metams, Prienų
Justino Marcinkevičiaus
viešoji biblioteka ir
Prienų rajono savivaldybė
pakvietė krašto
bendruomenę dalyvauti
bibliotekos inicijuojamoje
viešųjų erdvių puošimo
akcijoje „Vienybės žiedai“
ir padovanoti Lietuvai jos
gimtadienio proga žiemą
pražydusį mūsų kraštą.

Džiugu, kad į kvietimą dalyvauti akcijoje atsiliepė rajono bibliotekos, mokyklos,
darželiai, seniūnijos, kitos
įstaigos, organizacijos, bendruomenės.
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos bendruomenė – viena iš gausiausiai akcijoje
dalyvavusių bendruomenių.
Kūrybinėse dirbtuvėse „Vienybės žiedai“ Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešosios
bibliotekos Vaikų literatūros
skyriuje trispalvius Vienybės žiedus gamino 288 šios
mokyklos mokiniai kartu su
savo mokytoju Kazimieru
Drižilausku.
Entuziazmu nustebino
Prienų rajono Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, kuri, prisidėdama prie akcijos
„Vienybės žiedai“, trispalvių
žiedų juosta apjuosė mokyklą. Iš viso gimnazijos mokiniai, mokytojai ir darbuotojai
iškirpo 8686 žiedus. Mokiniai taip pat papuošė Veiverių
seniūnijos ir Lietuvos pašto
Veiverių skyriaus langus.
Prienų mieste, prisijungdami prie akcijos, kūrybinėse
dirbtuvėse bibliotekoje dalyvavo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai, Prienų
rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Vaikų
dienos centro „Pienės pūkas“
vaikai, Prienų bendruomenės
Vaikų dienos užimtumo centro vaikai, Kauno apygardos
probacijos tarnybos Prienų
skyriaus darbuotojai, Prienų „Revuonos“ pagrindinės
mokyklos mokytojai, Prienų rajono Trečiojo amžiaus
universiteto studentai, Prienų miesto bendruomenės
nariai. Užsiėmimus kūrybiREKLAMA



Rusijos ambasadorius Jungtinėse Valstijose Anatolijus
Antonovas pareiškė, jog JAV karinių laivų buvimas Juodojoje
jūroje galima laikytinas provokacija. JAV CNN televizijai šalies
karinio jūrų laivyno atstovas netrukus paaiškino, jog JAV
karinis dalyvavimas Juodojo jūroje plečiamas atsakant į tokį
pat Rusijos elgesį.

„Vienybės žiedai“ Klebiškyje

Vasario 13–15 dienomis
Klebiškio kaimo
bibliotekoje veikė
kūrybinės gėlių dirbtuvės.

nėse dirbtuvėse vedė bibliotekininkės Laima Vabolienė
ir Eglė Uleckienė.
Viešąsias erdves puošė
Prienų rajono savivaldybė,
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka,
Kauno apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos Prienų
poskyris, VšĮ Prienų ligoninė, Alytaus apylinkės teismo
Prienų rūmai, Prienų rajono
neįgaliųjų draugija, Prienų
paštas, Prienų krašto muziejus, pavieniai individualių
ir daugiabučių namų Prienų
miesto gyventojai, visos mokyklos, lopšeliai-darželiai.
Trispalviai žiedai pražydo
ir visose rajono seniūnijose.
Akcijoje dalyvavo rajono
mokyklų mokiniai, vietos
bendruomenės, seniūnijų,
kultūros įstaigų darbuotojai,
pavieniai gyventojai visame
Prienų rajone.
Kašonių bibliotekoje Vienybės žiedus gamino ir jais
puošė aplinką bibliotekos
lankytojai, kaimo bendruomenė ,,Kašonys“, Mozūriškių bibliotekoje – Juodbūdžio kaimo bendruomenė
„Draugystė“ ir Skriaudžių
pagrindinės mokyklos mokiniai, Užuguosčio bibliotekoje – skaitytojai, Pieštuvėnų
bibliotekoje – Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyriaus
vaikučiai ir jų auklėtojos, Vėžionių bibliotekoje – suaugę
Vėžionių kaimo gyventojai ir
vaikai, kuriuos gėles gaminti

mokė Jiezno bibliotekininkės
ir Jiezno socialinės darbuotojos. Šilavoto bibliotekoje
kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo
Šilavoto seniūnijos
socialinės darbuotojos, bendruomenės nariai. Balbieriškio bibliotekoje – skaitytojai,
Balbieriškio seniūnijos, Balbieriškio kultūros laisvalaikio
centro darbuotojai, Balbieriškio pagrindinės mokyklos
mokiniai, Stakliškių bibliotekoje – Stakliškių seniūnijos,
Prienų rajono socialinių paslaugų centro darbuotojai, Stakliškių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikai ir jų auklėtojos. Išlaužo
bibliotekoje vyko edukacinis
renginys kartu su mokykla.
Jiestrakio bibliotekoje gėles
gamino bendruomenė „Jiestrakis“, Kunigiškių, Sūkurių
bibliotekose – skaitytojai,
Naujosios Ūtos bibliotekoje – Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos mokiniai,
seniūnijos darbuotojai. Tartupio bibliotekoje – Žemaitkiemio bendruomenė, Ašmintos bibliotekoje – Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos
Ašmintos pradinio ugdymo
skyriaus mokiniai, Ašmintos seniūnijos darbuotojos,
Ašmintos laisvalaikio salės
folkloro kolektyvo „Ošvenčia“ dalyvės. Veiveriuose
akcijoje dalyvavo Veiverių
KLC, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, Veiverių Antano Kučingio meno mokykla,

Klebiškio bibliotekoje – vietos bendruomenės „Klevas“
nariai. Jiezne prie akcijos
prisijungė ne tik biblioteka,
bet ir Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras, Jiezno žmonių su negalia sąjungos narė
S. Kimbirauskienė, Jiezno
gimnazija, Jiezno seniūnija,
Vyšniūnų bibliotekoje – pavieniai asmenys, Želkūnų
bendruomenė, Strielčių bibliotekoje – Strielčių ikimokyklinio ugdymo skyriaus
grupė „Zuikučiai“, Strielčių medicinos punktas, kaimo bendruomenė „Nemuno
link“, Pakuonio bibliotekoje
– Pakuonio laisvalaikio salė,
Pakuonio pagrindinė mokykla.
Kūrybinės dirbtuvės, kuriose buvo gaminami trispalviai Vienybės žiedai, dalyvavo 958 mūsų krašto bendruomenės nariai. Jų dėka žiemą
pražydęs Prienų kraštas valstybės atkūrimo 100-mečio
proga padovanojo Lietuvai
didžiulę trispalvę puokštę.
Už paramą iniciatyvai dėkojame akcijos globėjui Prienų rajono savivaldybės merui
Alvydui Vaicekauskui.
AČIŪ tariame visai krašto
bendruomenei, susitelkusiai
gražiam ir prasmingam kūrybiniam darbui – įprasminti Lietuvos himno žodžius:
„Vardan tos Lietuvos / Vienybė težydi.“
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija 

Bibliotekininkės Irenos Ulinauskienės ir bendruomenės
pirmininkės Aistės Černevičienės pakviesti kaimo žmonės rinkosi į biblioteką pasigaminti trispalvių gėlių ir dalyvauti akcijoje „Vienybės žiedai“. Džiaugiamės, kad kaimo
žmonės susidomėjo kvietimu
ir mielai gamino trispalves
gėlytes iš popieriaus bei spal-

votų plastikinių maišelių. Ne
tik patys išmoko pasigaminti
gėlių, bet grįžę ir draugus bei
kaimynus pamokė.
Smagu, kad vasario 16-ąją
Klebiškis pražydo trispalviais
žiedais namų languose, prie
namų augasnčiuose krūmuose ir net piliakalnyje. „Vienybės žiedai“ gražiai derėjo
su iškeltomis trispalvėmis ir
sušildė mūsų širdis minint
Lietuvos nepriklausomybės
šimtmetį.
Aistė Černevičienė

„Ir skamba vardas Lietuvos“
ATKelta IŠ 1 p.
valaikio salę žmonėms buvo
įsegamos 100-mečio emblemos. Šventę pradėjome sugiedodami Tautišką giesmę.
Šilavoto pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas Romas Vilčinskas pristatė išsamų ir įdomų šiai progai skirtą
pranešimą.
Susirinkusiuosius sveikino
Šilavoto seniūnijos seniūnė
Neringa Pikčilingienė ir Šilavoto pagrindinės mokyklos
direktorė Valentina Radzevičienė.
Meninę programą tėvynei
Lietuvai dovanojo Šilavoto
pagrindinės mokyklos mokiniai, kuriuos paruošė mokytojos Elvyra Striaušienė ir
Lijana Sarnickienė.

Programą „Šimtamečių
dainų šiluma“ atliko Šilavoto laisvalaikio salės folkloro
grupė „Akacija“ (vad. Saulė
Blėdienė).
Nuskambėjus bendrai dainai „Mūsų dienos kaip šventė“, mokytoja Rasina Galinienė pristatė Šilavoto pagrindinės mokyklos surengtą akciją
„Palinkėjimas Lietuvai“. Keletas pačių gražiausių palinkėjimų kartu su trispalviais
balionais pakilo į dangų.
Prasmingai ir gražiai pasitikę Lietuvos valstybės 100metį, savo gerais darbais
puoškime savo gimtąjį kraštą
ir didžiuokimės būdami lietuviais..
Šilavoto laisvalaikio salės
kultūrinių renginių organizatorė Saulė Blėdienė 
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Rusijos karinė žvalgyba įsilaužė į šimtus Pjongčango žiemos
olimpinių žaidynių organizatorių naudotų kompiuterių
ir bandė sudaryti įspūdį, kad tai Šiaurės Korėjos darbas,
sekmadienį pranešė JAV dienraštis „Washington Post“,
cituodamas amerikiečių žvalgybos šaltinius.

Prenumeruokite
Nemuno krašto
laikraštį
„Naujasis Gėlupis“
2018 m.!

Prienų kūno kultūros ir
sporto centre vykusiame turnyre kartu su Prienų–Birštono
„Vytauto“ komanda dalyvavo
trys užsienio komandos – Rygos „VEF“ iš Latvijos, Ščecino „Wilki Morskie“ iš Lenkijos bei Domžalės „Helios
Suns“ iš Slovėnijos.
Pirmąsias rungtynes, vykusias sekmadienį, „Vytautas“ žaidė su Rygos „VEF“.
Šiose rungtynėse komandos
vairą vėl perėmė „Vytauto“
įžymiųjų įžaidėjų iš Jungtinių Amerikos Valstijų LiAngelo ir LaMelo tėvas LaVaras Ballas.
Draugiškame turnyre „Vytautas“ startavo tikrai iš peties
ir, svečių krepšį „užmėtęs“ tritaškiais, pirmąjį kėlinį baigė
aplenkęs priešininkus beveik
dvigubu rezultatu 49:25.
Tiesa, antrame kėlinyje
„Vytauto“ kamuoliai pradėjo
jau skrieti pro šalį, o tikslios ir
naudingos „VEF“ atakos skirtumą sumažino iki 71:63.
Po ilgosios pertraukos, loterijų lietaus bei reperio IronVyto pasirodymo svečiai ir toliau
sėkmingai atakavo iš po krepšio, visus „Vytauto“ tritaškius
kompensuodami žaibiškomis
ir taikliomis atakomis. Skambant trečio kėlinio pabaigos
sirenai, tarp komandų vis dar
išliko minimalus skirtumas
102:95.

Ketvirtajame kėlinyje
„VEF“ aktyvios atakos nesibaigė, tuo tarpu „Vytauto“
komandos inercija pradėjo
buksuoti ir nedovanotinos
klaidos aikštelės šeimininkams kainavo pralaimėjimą
rezultatu 133:141.
„Vytautui“ daugiausiai taškų surinko Edvinas Šeškus
(35) bei broliai LaMelo (31)
ir LiAngelo (32).
Tai buvo pirmosios draugiškos rungtynės „Big Baller Brand“ remiamuose turnyruose, kuriose „Vytautas“
neatsilaikė prieš priešininkus,
ir antrosios rungtynės, kurių
metu komandos vyr. trenerio pareigas prisiėmė LaVaras Ballas.
Pirmąsias LaVaro rungtynes „Vytautas“ laimėjo prieš
Alytaus „Dzūkiją“ rezultatu
147:142. Tiesa, žaidžiant ir
su Alytaus, ir su Rygos komanda prieš „Vytautą“ žaidė tik šių komandų dubleriai
– jaunimas.
Tik atvykęs į Lietuvą, po
pirmųjų keleto varžybų, LaVaras išreiškė viešus priekaištus dėl tikrojo Prienų–Birštono „Vytauto“ komandos
trenerio Virginijaus Šeškaus
darbo kokybės. Tuomet LaVaras teigė, jog V. Šeškaus
strategija yra per lėta ir daugiau reikėtų susikoncentruoti į puolimą, nors V. Šeškus
pabrėžė, kad Lietuvos krepšinyje ne mažiau yra svarbi
ir gynyba. Tiesa, netiesiogiai
kliuvo ir „Vytauto“ krepšininkams. LaVaras pareiškė, kad
jo sūnūs turėtų rungtynių metu aikštelėje praleisti daugiau
laiko. Būtent rungtynėse su
Alytaus „Dzūkija“ šis „eksperimentas“ ir buvo įgyven-

dintas. Nors visas rungtynes
žaidę broliai Ballai varžybų
pabaigoje jau akivaizdžiai vos
vilko kojas, „Vytautas“ minimaliu, bet pergalingu skirtumu 147:142 įveikė priešininkus. Po rungtynių LaVaras
gyrėsi, kad tai buvusios vienos geriausių rungtynių, o
komandos gynyba buvusi pati geriausia per paskutinį laikotarpį. Tiesa, daug kam kilo
klausimas, apie kokią gynybą
kalba laikinasis vyr. treneris,
jeigu į „Vytauto“ krepšį „praleista“ net 142 taškai. Vėlgi,
tai buvo žaidimas ne prieš
aukščiausioje Lietuvos lygoje – Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) žaidžiančią Alytaus „Dzūkijos“ komandą, bet
prieš jos jaunimą.
Po vėlesnių LKL rungtynių
LaVaro priekaištai V. Šeškui
tik augo. Galiausiai po šio sekmadienio vakarą įvykusių
naujo turnyro pirmųjų rungtynių ir pirmojo pralaimėjimo, pasak LaVaro reakcijos
į sūnus bei jo pasisakymus,
paaiškėjo, kad už „Vytautui“
laurų neatnešusį žaidimą kalti
ir LaMelas su LiAngelo. Nors
pats LaVaras sausio mėnesį
atviravo, kad jo sūnums reikia
leisti daugiau žaisti, jau vasario pabaigoje jie gavo pylos
už individualų žaidimą.
Nors apie Lietuvą LaVaras jau kalba tai, ką iš tikrųjų
mano, o ne tai, kas naudinga
afišuojant „tautų draugystę“,
reikia tikėtis, kad, pasibaigus sezonui ir svečių iš JAV
viešnagei Lietuvoje, nepaaiškės, jog Lietuvos nacionalinė
krepšinio santvarka bei žaidimas yra „žymiai blogesnis“
nei JAV nacionalinės krepšinio lygos NBA peripetijos.

KREPŠINIS

KREPŠINIS

KREPŠINIS

REGIONŲ KREPŠINIO LYGA B div. B gr.

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

18

2

1783:1445

2. Stakliškių „Guosta“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

16

4

1589:1379

3. Rokiškio „Feniksas“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

15

5

1673:1427

4. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

14

6

1457:1432

5. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

11

8

1484:1402

6. Kupiškio KK „Kupiškis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

11

9

1568:1513

7. Kauno „Perkūnas-Vytrita“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

10

10

1564:1604

8. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

7

13

1437:1510

9. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

15

1507:1655

10. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

5

15

1423:1717

11. Alytaus SRC- „Dzūkija“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

4

16

1529:1696

12. Anykščių „KKSC-Elmis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

3

17

1284:1518

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Kovo 2 d.

19

30

val.

Prienų KKSC arenoje
Stakliškių „Stakliškės“ prieš
Lietuvos kurčiųjų sporto klubas RKL

Estijos socialinių reikalų ministerija pateikė vyriausybei
siūlymą pensijas nuo šių balandžio 1 dienos padidinti
vidutiniškai 7,6 procento. Taip vadinamą „tautos pensiją“
siūloma didinti iki 189,31 Eur, pensiją turintiems 15-os metų
darbo stažą – iki 267,85 Eur, 30-ies metų – iki 360,27 Eur, 40-ies
metų – iki 421,88 Eur, 44-ių metų – iki 446,52 Eur per mėnesį.



Graikų anarchistų grupė apniokojo Šveicarijos kapitalo
farmacijos bendrovės „Novartis“ biurą, šalyje pradėjus
tyrimą. „Novartis“ atstovai įtariami papirkinėję politikus
ir medikus nuo 2006 iki 2015 metų, kad užimtų vieną
svarbiausių vietų Graikijos sveikatos apsaugos rinkoje, taip
pat išsaugotų aukštas savo produktų kainas.

LaVaro Ballo kaltinimų ratas plečiasi

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

TURNYRINĖ
LENTELĖ



Mantvydas

PREKEVIČIUS

Vasario 25 d. prasidėjo dar
vienas prekės ženklo „Big
Baller Brand“ remiamas
krepšinio turnyras. Šįkart
jis – tarptautinis.

Kovo 3 d.

Kovo 3 d.

val.

val.

17

15

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Vilniaus „Lietuvos rytas“ LKL

13

30

Alytaus sporto centras (Naujoji g. 52, Alytus)

Rokiškio „Feniksas“ prieš
Alytaus SRC- „Dzūkija“ RKL

Šių metų kovo 11 d. (sekmadienį) Prienų miesto Laisvės
aikštėje vyks Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos
šventė. Nuo 12 val. vyks Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija, mėgėjų meno kolektyvų koncertas, savo veiklą pristatys įvairios įmonės ir įstaigos, vyks 2 km, 5 km, 10
km bėgimas, Tautos vienybės bėgimas ir kt.
Kviečiame registruotis visus norinčius dalyvauti bėgime.
Išankstinė registracija https://dbsportas.lt/lt/varz/2018018
arba el. p. audriusdel@gmail.com iki kovo 7 d. 23.59 val.
Prienų rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai ir Prienų
rajono savivaldybės gyventojai startuoja nemokamai.
Prienų rajono mokinių registracija el. p. info@prienusportas.
lt iki kovo 7 d. 15.00 val.
Visiems, užsiregistravusiems iki kovo 7 d. 23.59 val., bus
pagaminti vardiniai numeriai.

KREPŠINIS

Kovo 10 d.

17

00

val.

DELFI TV

Klaipėdos „Neptūnas“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

KREPŠINIS

Kovo 19 d.

19

00

val.

DELFI TV

Alytaus „Dzūkija“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

Kovo 25 d.

1500 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Kėdainių „Nevėžis“ LKL

ATGARSIAI 
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Viena Jungtinių Arabų Emyratų kompanija teigia esanti
pirmoji pasaulyje, pristačiusi kupranugarių pieno pagrindu
sukurtą pieno mišinį, skirtą karvės pienui alergiškiems
vaikams.

Viduržiemio žygis
Aukštadvario regioninio
parko direkcija visus
gamtos mylėtojus pakvietė
į viduržiemio žygį „An
Gramnyčių vilkų veseilia
Gedanonyse“ po Mergiškių
kraštovaizdžio draustinį.
Žygį globojo Antaveršio
kaimo šviesuoliai Martynas
ir Vilma Breikštai, o jų
bičiuliai žemaičiai Egidijus
ir Vilma Juodžiukynai iš
Gargždų išvirė žygeiviams
senovinę košę.

Žygio dieną iš pačio ryto
į Martyno sodybą, papuoštą
Vyties bei Lietuvos trispalve
vėliavomis, kelio ieškojo žygeiviai. Visus pasitiko parko
darbuotoja Rita, žygio vadovė
ir iniciatorė. Žygyje dalyvavo
Kauno VDU dėstytojai, žurnalistė, eigulys, medikė, vietinių bendruomenių atstovai,
jaunasis ūkininkas, studentai.
Žygio vadovė, pasitelkusi vietinę tautosaką, geologinius bei
istorinius tyrinėjimus, pasakojo žygeiviams apie gamtos ir
kultūros objektus.
Pirmasis gamtos objektas,
kurį aplankė keliautojai, – Ustronės riedulynas, tautosakoje
įvardytas Akmenų kalnu. Per
geologinius žvalgymus prof.
habil. dr. Gediminas Gaigalas
su studentais ėmė riedulių pavyzdžius. Tolimesni lyginamosios analizės tyrimai parodė, kad riedulyno akmenys –
„emigrantai“ iš tolimųjų Alandų salų. Šie tyrimai patvirtina,
kad Aukštadvario žemės reljefą galutinai suformavo paskutinysis ledynmetis. Senoliai
pasakoja, kad kalno šlaite yra
keli stovintys akmenys, vadinami „Užkeikta veseilia“.
Tai – užkeikti vestuvininkai,
pavirtę akmenimis. Senoliai
šį kalną vadina Akmenų kalnu, į kurį per perkūniją dažnai trenkiąs perkūnas. Tikėtina, kad šis kalnas baltiškuoju
laikotarpiu buvęs apeigų vieta. Tiesa, daug riedulių iš šios
vietos 1895–1902 m. buvo
panaudota Užuguosčio bažnyčios statybai. Žavėdamiesi
stačiais riedulyno šlaitais, pelke, apvalučiu Ustronės ežerėliu, keliautojai priėjo Gelionių
ežerą. Jis visiškai nenuotakus,
ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Kovo 31 d.

16

30

val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Panevėžio „Lietkabelis“ LKL

beveik apskritas, o pasak vietos gyventojų, esąs gilus. Anot
senbuvių, tai tik laumių buveinė. Net ir laumės Gelos vardą
turi. Prie ežero buvo įsikūręs
Gelionių palivarkas. Dar galima įžiūrėti senkelį nuo Gelionių į Amerikos ir Ustronės kaimus. Keliautojai aplankė prie
senkelio augančius ąžuolus,
kuriems, pasak eigulio Ričardo
Kaminsko, jau per 300 metų.
Šie milžinai galynėjosi su vėtrų pagairėmis, aukšti neužaugo, tik kamienų storis liudija jų
garbų amžių. Drūtmedžiai verti gamtos objektų statuso.
Didelį įspūdį keliautojams
padarė Gelionių dauba, nors
nedidelė, tačiau lygiašonio

Gazos Ruože izraeliečių pajėgoms sekmadienį apšaudžius
palestiniečių žvejų laivą, išplaukusį iš teritorijos, kurioje
Izraelis leidžia jiems žvejoti, žuvo vienas palestinietis. Pasak
jos, Izraelio karinės jūrų pajėgos liepė tam laivui sustoti,
tada paleido į orą įspėjamųjų šūvių, o trims laive buvusiems
žmonėms nepaklusus reikalavimui, kariai apšaudė žvejų laivą.



metų vasarą kapą lankė giminaičiai iš Rumunijos.
Priėję Mergiškių mišką, žygeiviai klausėsi pasakojimų
apie vilkus. Čia gyvenę senoliai mokėdavę vilkus „vobyti“,
arba prisišaukti. Gedanonyse
jų būdavę daugiausia. Apie
Gramnyčias, vasario 2 dieną,
prasidėdavę vilkų vestuvės.
Pasirodo, kad gedanoniečiai
ne tik bijodavę vilkų ir nuo jų
gyvulius saugodavę, bet jų daliai mėsos kryžkelėje per Kūčias palikdavę.
Pakilę į Trampolium vadinamą kalvą, kurioje dar carinės
Rusijos okupacijos laikotarpiu
buvo pastatytas „majakas“, žygeiviai išgirdo, kad įlipus į jo
bokštą, visa Lietuva matydavosi, kaip sakydavo senoliai.
Kiek paėję, keliautojai rado ka-

ūkio padargais. Sovietmečiu
nestojęs į kolūkiečių gretas,
darban kiekvieną dieną eidavo į Rūdiškes. Pareidavęs tik
keletui valandų pailsėti. Ir tai
ne pasaka ar sakmė, tik jo gyvenimas.
Šiame kaime gyveno ir Seniavskių giminė. Pasakojama,
kad Gedanonyse buvo Dailidžių ežeras. Kaimiečiai sumanę iškasti kanalą, kad vanduo
kiek toliau patekėtų ir dirbamus laukus drėkintų. Broliai
Seniavskiai ėmėsi tokio darbo ir dainuodami iškasė kanalą. Vanduo plūstelėjo visa
jėga pirmyn, o ežerą užtraukė siūbuojanti velėna. Dabar
ežero vietoje tik liulanti pelkė,
Dailydėm vadinama. Ten yra
gili „akis“, kaimiečiai, surišę
vadeles, bandė jos gylį pama-

Vieno Vokietijos banko skyriaus vadovas Juergenas Schalleris
niekada nemanė, kad jam teks gauti sunkvežimio vairuotojo
pažymėjimą. Tačiau, Šiaurės Bavarijos Frankonijos regione
liekant vis mažiau fizinių bankų skyrių, jam tenka sėsti už
vairo ir vežti „mobiliąsias paslaugas“, įskaitant bankomatą ir
konsultacijų kabinetą, į mažus kaimelius.



nų, tvirti ir labai gražūs vyrai.
Žygeiviai, įlipę į apžvalgos
aikštelę, kiek numalšinę alkį
ir troškulį, leidosi į tolimesnį
kelią – senkeliu ėjo Antaveršio ežero pakrante.
Sustoję prie užšalusio ežero,
žygeiviai klausėsi pasakojimo,
kad ežeras senuoju baltų laikotarpiu buvo susijęs su gyvulių
aukojimu požemio ir vandens
karalystės valdovui. Pasak senolių, Antaveršio vardą gavęs
dėl to, kad esą čia nuskendęs
Antano veršis. Paėję į kitą keliuko pusę ir nuklampoję per
šernų suknistą pievą, žygeiviai pamatė Antaveršio duobę. Būtent čia kaimiečiai skandindavę netinkamus laikymui
gyvuliukus, nors paklausti,
kodėl būtent čia, atsakydavo,
kad taip darė ir jų diedai. Nea-

ėjo Martyno sodybą. Čia, iškėlę vėliavas, Lietuvai sudainavo
dainą „An kalnelio, an aukštojo“. Šeimininkai ragino valgyti
košę, gerti dzūkiškų „žolalių“
arbatą su pušų pumpurais. Žygeiviai džiaugėsi daug išgirdę
ir pamatę, sakėsi norintys keliauti ir kitą kartą. Renginyje
dalyvavusi žurnalistė Jolita
Mažeikienė apskaičiavo, kad
numatytu maršrutu žygeiviai
nukeliavo 10 km 150 m.
Visų keliautojų vardu dėkoju Antaveršio kalviui Martynui
Breikštui ir jo žmonai Vilmai,
kurie mus globojo, daug stengėsi, kad šis žygis įvyktų. Egidijui ir Vilmai Juodžiukynams
dėkojame už skanią košę. Mūsų buvo vos penkiolika, tačiau
visą kelią lydėjo puiki nuotaika, visai nepavargome.
Aukštadvario regioninio parko direkcijos kultūrologė Rita
Balsevičiūtė 
LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT.

PER.

23

20

PRAL. TAŠKAI

3

20

2. Vilniaus „Lietuvos rytas“

piltuvo formos, iš karto kaustanti dėmesį. Nenuostabu, kad
žmonės senovėje ją pritaikė
savo dvasinei kultūrai. Sakmės apie čia pasirodančias
nekrikštytų vaikučių dvaseles
šviečiančių rutulių pavidalu
rodo mūsų protėvių dvasinę
pasaulėžiūrą.
Nuo Gelionių vietovės žygeiviai pasuko link buvusio
Polesės palivarko. Šią vietovę
liudija vienišas metalinis kryžius. Tai – Polesės dvarininkės
Žižnevskienės kapas. Ši šeima
buvo viena iš pagrindinių Užuguosčio Šv. Apaštalų Petro ir
Pauliaus bažnyčios statybos
fundatorių. Kapavietė prie
kelių sankirtos kiek neįprasta
dvaro savininkei. Parko darbuotoja R. Balsevičiūtės nustatė, kad moteris buvusi romų
kilmės. Susirgusi ir jausdama
mirtį, ji prašė būti palaidota
prie dvaro, kryžkelėje. 2017

pinaites. Čia ilsisi Gedanonių
ir Mergiškių kaimo darbštuoliai. Jie išlaikė gražią lietuvišką
kalbą, sugebėjo šiose kalvelėse
arti, auginti gyvulius, mums išsaugojo archajinius tikėjimus.
Pasakojama, kad kaimas vardą
gavo nuo žodžio „gedoti“, arba gailėti. Maro metais moterys audė drobinius rankšluosčius ir per naktį tiesė skersai
kelią, taip vildamosi užkirsti
kelią užkratui. Apie buvusią
Gedanonių koplyčią liudija
akmenų krūva, didelio kaimo
pėdsakus primena akmeniniai
pamatai.
Kiek nuošaliau, Mergiškių
kaimo link, gyveno gyvačių
užkalbėtojas Juozas Kanaševičius, sugebėdavęs net per
nuotolį gelbėti įkirstus gyvulius ir žmones. Nagingas kalvis Martynas Lukoševičius
garsėjo aplinkinėse apylinkėse savo gaminamais žemės

tuoti, tačiau vadelių nepakako.
Tokia tad gili toji „akis“. Gedanoniečiai Kanaševičiai ir Seniavskiai – labai senos ir garbingos giminės. Pasakojama,
kad jų protėviai, vadovaujami
paties Chodkevičiaus, kovėsi su turkais ir, išplėšę pergalę prie „juodų marių“, užkirto
kelią į Lenkiją ir Lietuvą. Petras Kanaševičius buvęs kazokų vadas ir labai pasitarnavęs
šiai pergalei laimėti. Po politinių neramumų ir nesutarimų
cariniu laikotarpiu Ukrainoje
šios giminės turėjo sprukti į
Lietuvą.
Pati aukščiausia kalva visoje Dzūkijos aukštumoje
(Gedanonių kalva) vadinama
„majaku“. Toks pavadinimas
likęs todėl, kad caro okupacijos metais čia buvo pastatytas medinis bokštas. Statė jį
liaudies atmintyje likę „zimagorai“, pasak kaimo mergi-

bejotina, kad ir duobė senovėje buvusi alku, kurioje aukoti
gyvuliai. Eidami žygeiviai pamatė pulką šernų, bet jie buvo
gudrūs, į duobę nelindo. O sutiktas puikus pašnekovas, vietinis gyventojas Stasys Kairys
pasakojo, kad jis, pastaruoju
metu vis dar prižiūrintis puikų žirgą, karvę, negalintis net
daržų pasisodinti, nes tenka
pačiam, naktimis pagaliais į
skardą daužant, kariauti su šernų pulkais. Iš puikiai kaimo istoriją žinančio Stasio žygeiviai
išgirdo, kad čia šaunaus jaunimo būta, pavyzdingai prižiūrimuose laukuose ganėsi žirgai
ir karvės. Antai žygyje dalyvavusio jaunuolio Manto Daudos
prosenelis Kazys laikęs žirgą,
už kurį Kauno žemės ūkio rūmų parodos komisija skyrė kelių šimtų litų premiją bei padėkos lakštą. Taip bekalbėdami,
žygio dalyviai pamažu vėl pri-
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Pietų Korėjos Pjongčange sekmadienį vyko 23-ųjų žiemos
olimpinių žaidynių uždarymo ceremonija, per kurią Pietų ir
Šiaurės Korėjų atletai žygiavo atskirai, nepaisant pastarąsias
dvi savaites trukusio santykių atšilimo tarp kaimynių.



Sekmadienį Šiauliuose moteris iš ketvirto aukšto balkono
išmetė savo šešiametę dukterį ir iššoko pati, remdamasi
preliminariais įvykio duomenimis pranešė policija. Anot jos,
33 metų moteris su vaiku buvo rastos sąmoningos šalia
namo, jos išvežtos į ligoninę.



Nekilnojamojo turto (NT) plėtotojai šiemet turi galimybę
Vilniuje pasiūlyti apie 7560 naujų butų, tačiau greičiausiai
statyti pradės tik apie pusę jų, nes rinka nėra pajėgi
įsisavinti tokio kiekio.

ROBERTAS ŠERVENIKAS
(gim. 1966 m.) – dirigentas,
apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija.
NIJOLĖ ŠERVENIKAITĖ – mokytoja,
aktyvi šalies švietimo renginių,
projektų dalyvė, lietuvių literatūros vadovėlių IX–XII klasei autorė
ir bendraautorė.
Gimė Prienų rajone, Ašmintos kaime.
1981 m. baigusi Vilniaus pedagoginį institutą grįžo dirbti į Prienų I vidurinę mokyklą,
kur, su pertraukomis, dirba iki šiol.
Pagrindiniai mokytojos principai – atidus
įsižiūrėjimas į mokinį, gyvas, ne formalus
bendravimas su mokiniais ir bendradarbiavimas su kolegomis, nuolatinis tobulėjimas
– yra jos darbo sėkmė. Mokytoja stengiasi suprasti kiekvieno mokinio būdą ir poreikius, į savo darbą įtraukia ir kitų dalykų
mokytojus, stengiasi kuo geriau išnaudoti
netradicines mokymo aplinkas. Per mokytojos lietuvių kalbos pamokas mokiniai
kartu su gimnazijos psichologe, istorijos,
kūno kultūros, pilietiškumo ugdymo, dailės
mokytojais svarsto aktualias šiems laikams
problemas, kartu nusikeldami į antikos, viduramžių, baroko laikus. Mokiniams smagu ir įdomu dalyvauti netradicinėse pamo-

kose, vykstančiose Vilniaus knygų mugėje, Lietuvių kalbos institute, Lituanistikos
židinyje Vilniuje, stebėti ir aptarti profesionalių teatrų spektaklius, siejant juos su mokymo turiniu.

IGNOTAS LOPATA
(1922–1996) – mokytojas, ekonomistas, politinis kalinys, Tremtinių sąjungos valdybos narys.

ANTANAS KRIKŠČIŪNAS
(1891–1942) – pulkininkas, topografas, kartografas.
Gimė Ašmintos kaime. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, Maskvos geodezijos institute. Tarnaudamas kariuomenėje,
baigė Pskovo karo topografijos mokyklą.
1921 m. buvo mobilizuotas, priskirtas Užsienio reikalų minisrerijai, gavo užduotį demarkuoti sieną su Latvija. Vėliau, paskirtas į kariuomenės Generalinį štabą, įsteigė
Topografijos skyrių ir jam vadovavo du
dešimtmečius. 1925 m. dalyvavo demarkuojant Klaipėdos krašto, 1939–1940 m.
– SSRS sienas.
A. Krikščiūnas vykdė trianguliacijos darbus Lietuvos pasienyje su kitomis valstybėmis, susisiekiančiomis su Baltijos jūra,
buvo geodezinių komisijų nuolatinis narys, Tarptautinės geodezijos sąjungos narys. Jis dalyvavo geodezijos konferencijose Berlyne, Stokholme, Helsinkyje, Rygoje, Kaune. Jo pastangomis Kaune, Linksmadvario mikrorajone, buvo įkurta Krašto
apsaugos ministerijos astronomijos obser-

Gimė Prienų rajone, Ašmintos kaime.
Baigęs M. K. Čiurlionio menų mokyklą,
įgijo chorinio ir operinio-simfoninio dirigavimo diplomus Sankt Peterburgo N.
Rimskio-Korsakovo konservatorijoje.
Tarptautinė dirigento karjera prasidėjo
1997 m., kai pasaulinio garso violončelininkas, dirigentas, mecenatas Mstislavas Rostropovičius jį pakvietė asistentu į
Eviano festivalį Prancūzijoje. Nuo 1998
m. jie drauge koncertavo žymiausiose
pasaulio salėse. Be to, įvairiems kolektyvams R. Šervenikas dirigavo beveik
visose Europos šalyse, Japonijoje, Pietų
Afrikos Respublikoje, Brazilijoje, Izraelyje, Rusijoje.
Nuo 2000 m. R. Šervenikas – Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro dirigentas. Intensyvi kūrybinė veikla 2005
m. buvo įvertinta Lietuvos nacionaline
premija. Nuo 2008 m. jis – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro muzikos
vadovas. Tais pačiais metais prasidėjo iki
šiol trunkantis bendradarbiavimas su Bavarijos valstybiniu operos teatru. 2016 m.
už svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus
Lietuvos kultūrai ir menui, už iniciatyvas, inspiruojančias bendruomenę pozi-

Gimė 1922 m. Šilavoto valsčiuje, Kuišių
kaime. Mokėsi „Žiburio“ gimnazijoje, kur
įsitraukė į skautų veiklą, tapo adjutantu.
Baigęs gimnaziją, 1940 m. įstojo į Kauno
Vytauto Didžiojo universitetą studijuoti ekonomikos. 1944 m. buvo priimtas į

vatorija. Bendradarbiavo spaudoje, redagavo „Kariuomenės štabo Karo topografijos skyriaus metraštį“, parengė vadovėlių
topografams.

tyviai veiklai, už asmeninę atsakomybę
kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką R.
Šervenikas apdovanotas Kultūros ministerijos aukso Garbės ženklu „Nešk savo
šviesą ir tikėk“.
Dirigento repertuaras nuolat balansuoja
tarp operos, baleto ir simfoninės muzikos,
tačiau ypatingą vietą užima šiuolaikiniai
kūriniai. R. Šervenikas yra daugelio Lietuvos kompozitorių kūrinių pirmasis atlikėjas, įrašęs kelias dešimtis šiuolaikinės
muzikos kompaktinių plokštelių, tarp kurių ir su „Naxos“, „Finlandia records“ bei
kitomis įrašų kompanijomis.

Prienų „Žiburio“ gimnaziją dirbti mokytoju. 1945 m. buvo suimtas ir nuteistas
„už antitarybinę veiklą“. Kalėjo Komijos lageriuose. Grįžęs į Lietuvą, pradėjo
dirbti Dambravos mašinų, traktorių stotyje, buvo išrinktas „Avangardo“ kolūkio
pirmininku. Vėliau dirbo Prienų siuvimo
fabrike. Prasidėjus Atgimimui, Lopata
aktyviai įsijungė į Sąjūdžio veiklą. Buvo renkamas į Tremtinių sąjungos Prienų
skyriaus valdybą.

Prienų krašto muziejus skelbia iniciatyvą – „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“, skirtą Lietuvos
valstybingumo atkūrimo šimtmečiui. Jos metu prisimename kraštiečius, kurių darbai yra žinomi ne tik
Prienų krašte, bet ir visoje Lietuvoje bei pasaulyje.
Iniciatyva, skirta Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui, sulaukė didelio palaikymo. Tai supratome sulaukę daug Jūsų laiškų, skambučių ir apsilankymų muziejuje. Siūlėte gerai žinomus krašto
šviesuolius bei žmones, kurie svarbūs mažesnėms bendruomenėms. Kiekvieno iš pasiūlytų asmenybių
darbai yra svarbūs bei reikšmingi. Visas pasiūlytas asmenybes skelbsime spaudoje bei Prienų krašto
muziejaus socialinio tinklapio „Facebook“ paskyroje.
Jūsų pasiūlymų, kaip jau skelbėme, laukėme iki vasario 15 d. Kviečiame ir toliau būti aktyviems. Laukiame Jūsų balsų el. paštu: prienumuziejus@gmail.com, muziejaus socialinio tinklapio „Facebook“
paskyroje facebook.com/prienukrastomuziejus, paštu: F. Martišiaus g. 13, Prienai, arba atvykite į Prienų krašto muziejų. Balsavimas vyks iki 2018 m. birželio 1 d. Jam pasibaigus skelbsime 100 Jūsų išrinktų ir pasiūlytų asmenybių.
Prienų krašto muziejus.
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PRIE VYTAUTO
KALNO

Birštone įteikti apdovanojimai
geriausiems mokyklų sportininkams

Šimtmetis paminėtas
kartu su šimtamete

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

Šimtmetis – sėkmės
istorija, kurią kūrė visi
Lietuvos žmonės ir
užsienyje gyvenantys
lietuviai – mūsų
proseneliai, seneliai, tėvai
ir mes.

Dideli šalčiai
gali pakoreguoti
mokymo įstaigų
darbą
Artimiausiomis
dienomis sinoptikams
prognozuojant šalčius,
atkreipiame moksleivių
tėvų dėmesį, kad jei oro
temperatūra nukrenta
iki 20 laipsnių šalčio ar
žemiau, į mokyklą gali
nevykti pradinukai ir
5 klasių mokiniai. Jei
spusteli 25 laipsnių
speigas, į mokyklą gali
nevykti ir kitų klasių
mokiniai, primena
Švietimo ir mokslo
ministerija.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos dirba
esant bet kokiai temperatūrai.
Darželius lankančius vaikus į
įstaigą atveda tėvai, todėl esant
šalčiams, jie turi pasirūpinti saugiu vaikų atvykimu.
Mokyklos dirba ir priima
vaikus esant bet kokiai temperatūrai, todėl jei pavojus vaikų
sveikatai negresia – mokiniai
gyvena netoli mokyklos arba
juos į mokyklą atveža tėvai –
jie turėtų dalyvauti pamokose.
Pėsčiomis ar viešuoju transportu į mokyklą per šalčius rekomenduojama nevykti.
Dėl šalčių praleistos mokymosi dienos įskaičiuojamos į
mokymosi dienų skaičių, vadinasi, už šias dienas nereikia
atidirbti vėliau. Taip pat iš mokinių nereikalaujama pateisinimo už pamokas, praleistas
dėl šalčių.
Per tokias šaltas dienas, kai
mokiniai lieka namie, mokytojai turi konsultuoti mokinius,
panaudodami elektronines informavimo priemones. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga
informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir
elektroniniame dienyne.

Mantvydas

PREKEVIČIUS
Vasario 23 d. Birštono
kurhauze surengta
jau trečia „Obuolio“
nominacijų šventė
geriausiems mokyklų
sportininkams.

Kamerinėje aplinkoje
skambant muzikai bei linksmai juokaujant renginio svečiams bei organizatoriams,
geriausiems mokyklų sportininkams buvo įteiktos žalių
obuolių stiklo skulptūrėlės bei
gausūs rėmėjų prizai.
Abiejų savivaldybių mokyklos nominacijoms pristatė
šiuos geriausius sportininkus:
Paulių Černevičių ir Korneliją
Stravinskaitę (Birštono gimnazija), Rimantą Žvaliauską
ir Miglę Damynaitę (Prienų
„Žiburio“ gimnazija), Gediminą Ardinską ir Karoliną
Blažaitytę (Veiverių T. Žilinsko gimnazija), Marijų Nickų ir Eveliną Vyšniauskaitę
(Skriaudžių pagrindinė mokykla), Tomą Janušauską ir
Saulę Valatkevičiūtę (Jiezno
gimnazija), Martyną Duboviką ir Liną Jurkonytę (Stakliškių gimnazija), Luką Žilinską
ir Gabiją Anusevičiūtę (Išlaužo pagrindinė mokykla), Luką Beniulį ir Tomą Petraškaitę

(Balbieriškio pagrindinė mokykla), Pijų Maciulevičių ir
Ugnę Jakinevičiūtę („Ąžuolo“ progimnazija), Matą Valkauską ir Viktoriją Šuliauskaitę („Revuonos“ pagrindinė
mokykla), Rytį Deimantavičių ir Virginiją Venclovaitę
(Pakuonio pagrindinė mokykla), Ernestą Račių ir Airidą
Galinskaitę (Naujosios Ūtos
pagrindinė mokykla).
Na, o pirmadienį vienas iš
apdovanojimų rėmėjų – LR
Seimo narys Andrius Palionis pasveikino ir šventėje negalėjusius dalyvauti „Revuonos“ pagrindinės mokyklos
Specialiojo ugdymo skyriaus
moksleivius Karolį Aponą ir
Aistę Kazlauskaitę.
Šventę bei apdovanojimus
parėmė ir Gintautas Bartulis,
Alvydas Barščevičius, Artūras Buitkus, Vytas Bujanauskas, Martynas Butkevičius,
Nijolė Dirginčienė, Snaiguolė

Garmuvienė, Loreta Jakinevičienė, Virginija Kaminskienė, Vytas Kederys, Rita Keturakienė, Adomas Kielius,
Vytautas Martinaitis, Albina
Minciuvienė, Cezaras Pacevičius, Andrius Palionis, Liuda
Šeškuvienė, Sigitas Šiupšinskas, Arūnas Vaidogas. Be to,
išskirtinius prizus nominantams skyrė „Vytautas Mineral SPA“, „Eglės“ sanatorija, „Royal SPA Residence“,
UAB „Ernas“, UAB „Stakmuo“, „Veiverių žirgynas“,
Darius Šeškevičius, Jurgita
Šeržentienė.
Šventės metu sportininkus,
jų mokytojus bei svečius džiugino Mindaugo Bivainio saksofonu atliekami kūriniai.
Pirmą kartą ši apdovanojimų ceremonija įvyko 2015
m. kovo 11 d. bėgimo „Mes
galime“ metu. Apdovanojimus organizuoja VšĮ „Krašto
Vitrina“.

1918 m. vasario 16 d. buvo pasirašytas Nepriklausomybės aktas, kuris tapo Lietuvos valstybės gimimo liudijimu, todėl Vasario 16-oji
– pati svarbiausia ir pati reikšmingiausia data Lietuvai. Ši
data lyg tiltas sujungia 1253
m. liepos 6 d. gimusią senąją Lietuvą ir 1990 m. kovo
11 d. atkurtą nepriklausomą
Lietuvą. Be Vasario 16-osios
nebūtų Kovo 11-osios ir jos
sėkmės istorijos.
Šiemet minime ypatingą
sukaktį – Lietuvos valstybės
šimtmetį. Matiešionių kraštui šis Lietuvos šimtmetis dar
ypatingesnis, nes šimtą metų kartu su Lietuva Žemaitkiemio kaime gyvena senolė Monika Laukaitienė, kuri
mena svarbiausius ir sunkiausius šalies istorijos laikotarpius, kurie neišvengiamai palietė ir jos gyvenimą.
Minint Valstybės atkūrimo
šimtmetį, mums nepaprastai

yra svarbi šimtametė istorija,
įsirėžusi šių žmonių akyse ir
veido raukšlėse. Vasario 16osios rytą Matiešionių krašto
gyventojai, Puzonių seniūnaitijos seniūnaitė Asta ir Birštono seniūnijos seniūnas Jonas
Kederys užsuko į šimtametės
Monikos Laukaitienės kiemą
pasveikinti senolę su Lietuvos šimtmečiu ir įteikti Lietuvos trispalvę. Norėjome
kiekvienas apkabinti Moniką
ir padėkoti, kad šiandien esame kartu. Iškėlėme vėliavą,
pasidžiaugėme Monikos ištverme, gerumu ir išvykome
į Lietuvos šimtmečio renginius Birštone. Vakare Matiešionių krašto bendruomenės
namų languose įžiebėme šimtmečio žiburius, prisiminėme
Lietuvos istoriją, tylos minute
pagerbėme mirusius už Lietuvos laisvę, ant ąžuolų lapų
surašėme linkėjimus ir pasižadėjimus Lietuvai, dainavome
patriotines dainas.
Šimtamečių žmonių akys
tądien mums linkėjo, kad niekuomet nepasentų mūsų širdys, kad žmogus visuomet išliktų žmogumi, kad neužgestų
šviesa ir meilė širdyse.
Asta Revuckaitė 

A. Palionis pasveikino
„Revuonos“ pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo
skyriaus moksleivius
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Rusijos, Prancūzijos ir Vokietijos vadovai sekmadienį,
bendraudami telefonu, sutiko operatyviau „mainytis
informacija“ apie Siriją, tardamiesi kaip įgyvendinti JT
pasiūlytas paliaubas šioje karo baisiai niokojamoje šalyje,
pranešė Kremlius.

Padidėjęs prakaitavimas gali
signalizuoti apie rimtas ligas
ATKelta IŠ 1 p.
kaito kvapas gali išduoti ligą.
Pavyzdžiui, žmonės, sergantys tuberkulioze arba cukriniu diabetu, skleidžia acetono
kvapą. Mokslininkų teigimu,
kūno kvapas pasikeičia, kuomet imuninė sistema pradeda kovoti su bakterijomis ir
virusais.
„Gausus prakaitas bei nuolatinis troškulio jausmas gali signalizuoti apie diabetą.
Tuo tarpu šaltas prakaitas gali
įspėti apie širdies nepakankamumą“, – pastebi mažų kainų
vaistinių tinklo „Camelia“
vaistininkė Ieva Sauserytė.

Vengti kavos ir
alkoholinių gėrimų
Pasak „Camelia“ vaistininkės I. Sauserytės, prakaitavimą gali sukelti ir netinkama
mityba.
„Ypač gausų prakaitavimą gali sukelti aštrus, riebus
maistas, kava, alkoholiniai
gėrimai bei saldikliai, kurie
išvaro iš organizmo skysčius.
Todėl vertėtų valgyti daugiau
žuvies ir gerti žaliosios arbatos bei daugiau mineralinio
vandens“, – akcentuoja vaistininkė.

Dezodorantai ir
antiperspirantai
Kovai su prakaitu labai
svarbu išsirinkti tinkamas
priemones. Purškiami bei rutuliniai dezodorantai ir antiperspirantai – pačios populiariausios priemonės. Tačiau labai svarbu atskirti, kam kokia
priemonė yra naudojama.
„Dezodorantai, naikindami mikroorganizmus, kovoja su nemaloniu kvapu. Taip
pat jie naikina bakterijas, nes
jiems veikiant, odos pH tampa
rūgštus. Tuo tarpu antiperspirantų sudėtyje esančios metalo druskos mažina patį prakaitavimą. Svarbu atkreipti
dėmesį, kad dezodorantai ir
antiperspirantai naudojami tik
ant švarios odos. Labai svarbu
jų nepadauginti, kadangi juose yra daug aliuminio, kuris
kaupiasi mūsų organizme“, –
dezodorantų ir antiperspirantų
REKLAMA

skirtumus įvardina vaistininkė I. Sauserytė.
Norint sumažinti prakaitavimą, vertėtų nuolat šalinti plaukelius nuo pažastų ir
aplink kirkšnį, kadangi prakaitas dažniausiai kaupiasi
aplink plaukus ir skatina bakterijų sukeliančių nemalonių
kvapą išsiskyrimą. Taip pat
patariama dėvėti natūralaus
audinio rūbus, kurie leistų kūnui kvėpuoti.

Arbatmedžio aliejus
mažina bakterijas
Nustatyta, kad daugiausiai
žmonių skundžiasi delnų ir
padų prakaitavimu (60 proc.),
pažastų – 30-40 proc. Itin nemalonus yra pėdų prakaitavimas, kuomet tampa nemalonu
išmauti kojas iš batų. Pėdos
dažniausiai prakaituoja mūvint sintetines kojines, avint
orui nelaidžius batus. Be to,
pastebėta, kad prakaitas tampa gausesnis turint plokščiapadystę, sutrikus hormonų
pusiausvyrai ar nusilpus nervų sistemai.
Norint išvengti pėdų prakaitavimo, patariama mūvėti natūralių audinių kojines:
medvilnines, vilnones ir pan.
Kojines reikėtų keisti kiekvieną dieną.
„Pėdų prakaitavimą stabdo
įvairios vonelės. Reikėtų kuo
dažniau mirkyti kojas šiltame
vandenyje su jūros druska ar
eteriniu arbatmedžio aliejumi.
Pastebima, kad vanduo turėtų
būti šiltas, nes šaltas vanduo
skatina dar didesnį prakaitavimą“, – pastebi „Camelia“
vaistininkė I. Sauserytė.
Be to, norint sumažinti pėdų bei delnų prakaitavimą,
galima naudoti specialias
priemones.
„Šiuo metu yra speciali rutulinė priemonė, kuri skirta
sumažinti ne tik pažastų, bet
ir pėdų bei delnų prakaitavimą. Ją pirmą naudojimo savaitę reikėtų naudoti kiekvieną dieną. Vėliau mažinti – kas
antrą dieną. Tiesa, joje gausu
aliuminio, todėl dažnai jos
vartoti nepatariama“, – teigia
vaistininkė. 



Pietų Korėjoje viešintis įtakingas Šiaurės Korėjos pareigūnas
sekmadienį pareiškė, kad jo šalis yra pasirengusi pradėti
derybas su Jungtinėmis Valstijomis.Praėjusiais metais įtampa
tarp jų išaugo dėl Šiaurės Korėjos vykdomų branduolinės
ir balistinių raketų programų, daugybės raketų bandymų ir
abiejų priešininkių atvirų grasinimų karu.



Irako baudžiamasis teismas sekmadienį skyrė mirties
bausmes 15 turkių, kurios buvo pripažintos kaltomis dėl
priklausymo džihadistų judėjimui „Islamo valstybė“ (IS),
pranešė vienas šaltinis iš teismo. Irake suimta mažiausiai
560 moterų bei 600 vaikų, kurie galbūt yra džihadistai arba
įtariamų IS kovotojų artimieji.

„Sveikatai palankus“ meniu: grikių košė su
sviestu, sorų kruopų troškinys su vištiena ir kepti
orkaitėje vaisiai!
„Sveikatai palankus“ nuo
šiol Jums siūlo susidaryti
savo – sveikatai palankų –
meniu vaikams ir džiaugtis
ne tik sveiku maistu,
teisingų bei sveikatai
palankių produktų
pasirinkimu, tausojančiu
gaminimu, bet ir plačia
šypsena vaiko veide.

Atkreipkite dėmesį, kaip
valgo vaikai. Maistas jiems,
tai ne tik būtinybė, bet malonumas. Jie kiekvieną kąsnį sukramto, neskuba, mėgaujasi
akimirka ir tik tada deda kitą
kąsnį. Kai jaučiasi sotūs, sako
– gana. Mokykimės iš vaikų
ne valgyti, o ragauti ir pasimėgauti pačiu procesu. Šiltą
maistą tiekite ne rečiau kaip
kas 3,5 val., taip išvengsite cukraus šuolių kraujyje, vaikas
nuolat bus energingas ir nereikės menkaverčių gardumynų.
Žinoma, pagrindiniai valgymai turi būti subalansuoti, nes
tik taip vaikui užteks energijos
iki kito valgymo.

Pusryčiai (8-9 val.)
Grikių kruopų košė su
sviestu; trinta varškė su braškėmis; sezoniniai vaisiai, uogos ar daržovės; nesaldinta
juodoji arbata.
Kiekvieno ryto puikus pasirinkimas – košė. Šį kartą rinkitės grikių kruopų košę. Grikiai - vieni iš naudingiausių
kruopų – yra visos nepakeičiamosios amino rūgštys, todėl jais galima kartais pakeisti
mėsą. Grikių kruopos pirmauja pagal B grupės vitaminų
kiekį. Taip pat jie turi daug
mangano, cinko, vario, folinės rūgšties. Ruošdami košę
būtinai naudokite sveikatai
palankius riebalus – sviestą,
nerafinuotą aliejų. Jais praturtinkite jau išvirtą košę.
Jei norisi saldžios košės
– pagardinkite šviežiomis,
šaldytomis, džiovintomis uogomis be pridėtinio cukraus,
įtarkuokite obuolių, morkų,
cukinijų. Apibarstymui galite
naudoti maltas sėklas, riešu-

tus, sėlenas.
Puikus pasirinkimas žiemą
– šaldytos daržovės, uogos,
vaisiai. Šaldymas – vienas
geriausių konservavimo būdų. Taip pat puikus pasirinkimas šaltuoju metu arba ankstyvą pavasarį, kol dar nėra
šviežių, raugintos, džiovintos
daržovės.

Pietūs (13 val.)
Šviežių kopūstų sriuba, gardinama nesaldintu jogurtu bei
riekė viso grūdo ruginės duonos; sorų kruopų troškinys su
vištiena bei šviežiais ar raugintais agurkais kartu su virtų
burokėlių salotomis su pupelėmis; vanduo.
Kokie patiekalai patartini
pietaujant? Tai gali būti šviežiai ruošta mėsa, žuvis ir kiti
sveikatai palankūs patiekalai,
kurie ne tik nepersūdomi, bet
pagaminami tausojančiu būdu. Šis būdas padeda išsaugoti
maistinę vertę ir neužteršiama
kancerogeninėmis medžiagomis. Patiekalų gamybos metu
maistas turi būti neperverdamas, neperkepamas, neprideginamas.
Pietums siūlytume valgyti daugiau baltymų turinčių
patiekalų su daržovių garnyru, pilnavertėmis grūdinėmis
kultūromis ir/ arba sriubą/
troškinį.
Gamindami naudokite liesesnę mėsą ar liesesnes jos
dalis (pavyzdžiui, vištieną
be odelių, kiaulienos išpjovą,
nugarinę).
Vanduo gali būti duodamas
vaikams valgio metu. Nėra
pagrįstų mokslinių įrodymų,
kad vandens gėrimas sveikam
vaikui gali sutrikdyti virškinimą. Žinoma, vanduo neturi būti šaltas. Geriausia gerti
vandenį, kuris yra nevirintas,
geriamasis vanduo iš krano,
ir kambario temperatūroje yra
pastovėjęs ąsotyje.

Vakarienė (18-19 val.)
Viso grūdo makaronai su
daržovių padažu ir kietuoju

sūriu; traškios morkytės; nesaldinta arbata ir kepti orkaitėje vaisiai.
Makaronus rinkitės viso grūdo kietųjų kviečių ar
spelta, kukurūzų, bet tai neturi būti kasdienis pasirinkimas. Jei vakar valgė makaronų, šiandien pasiūlykite
grikių, sorų ar perlinių kruopų su keptomis morkomis ir
svogūnais. Taip pat rinkitės
lęšius, žirnius, pupas ir pupeles.
Šaltuoju metų laiku puikiai tinka kepti obuoliai, bananai, kriaušės, kurie turi ne
tik šildantį efektą, bet ir geriau virškinami, ypač tiems,
kas susiduria su pilvo pūtimu ir kitais virškinimo sutrikimais.

Užkandžiai
(priešpiečiai (11val.),
pavakariai (15val.),
naktipiečiai (20val.)
Užkandžiai vaikams rekomenduojami du – priešpiečiai ir pavakariai, dar gali
būti ir trečias – naktipiečiai,
bet nuolatinis užkandžiavimas nėra palankus jų svei-

katai. Užkandžiams duokite vaisių, daržovių, riešutų
ir grūdinių kultūrų ir iš jų
pagamintų sveikuoliškų užkandžių.

Sorų kruopų troškinys
su vištienos filė
Jums reikės:
½ vištienos krūtinėlės filė
(apie 400 – 450 g)
200 g sorų kruopų
2 vidutinio dydžio morkų
1 vidutinio dydžio svogūno

1 stiklinė šaldytų žirnelių
2 lauro lapų
4 -6 kvepiančiųjų pipirų
4-6 petražolių šakelių
Žiupsnelio druskos ir šviežiai maltų juodųjų pipirų
Aliejaus (tinkamo kepimui)
Gaminimo eiga:
Vištienos filė supjaustykite 1-2 cm gabaliukais. Morkas ir svogūną supjaustykite
mažais kubeliais.
Sorų kruopas suberkite į
sietelį ir gerai praplaukite po
tekančiu vandeniu.
Keptuvėje įkaitinkite aliejų ir sudėkite morkas su svogūnu. Kepkite ant vidutinio
karščio apie 8 minutes. Sudėkite vištienos gabaliukus,
pasūdykite, užberkite maltų
pipirų ir viską kepkite dar
kelias minutes.
Įberkite sorų kruopų, įpilkite 4 stiklines karšto vandens ir gerai išmaišykite.
Įdėkite lauro lapų, kvepiančiųjų pipirų, petražolių šakelių ir troškinkite silpnoje kaitroje uždengtame puode apie
10 – 13 minučių, kol išvirs
kruopos. Išjunkite kaitrą. Iš

puodo išgriebkite petražolių
šakeles ir lauro lapus.
Įberkite žirnelius, gerai
išmaišykite ir leiskite pastovėti apie 10 minučių. Paragaukite ir, jei reikia, įberkite druskos ir šviežiai maltų
juodųjų pipirų.
Daugiau sveikatai palankių patiekalų rasite R.Bogušienės knygoje
„Sveikatai palankus technologinių kortelių ir valgiaraščių rinkinys„: www.sveikataipalankus.lt 
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Krikščionių vadovai sekmadienį ryžosi retam veiksmui
– uždarė Kristaus kapo bažnyčią, pastatytą toje vietoje, kur
manoma buvo palaidotas Jėzus. Taip protestuojama prieš
Izraelio taikomus mokesčius ir siūlomą turto įstatymą.

REKLAMA



Kongo Demokratinėje Respublikoje mažiausia du žmonės
sužeisti sekmadienį Kisanganyje per uždraustą protesto
mitingą prieš prezidentą Josephą Kabila (Džozefą Kabilą),
pranešė AFP reporteris. Prezidento J. Kabilos kadencija
baigėsi dar 2016-ųjų rugsėjį, bet dėl karų rinkimai vis
buvo atidėliojami.



Valdančioji Kinijos komunistų partija pasiūlė panaikinti šalies
prezidento ir viceprezidento dviejų iš eilės kadencijų limitą,
pranešė šios šalies oficialioji naujienų agentūra „Xinhua“.
Jie ši iniciatyva bus pasiūlyta, regis bus padėtas pamatas
partijos lyderiui Xi Jinpingui (Si Dzinpingui) prezidentauti ir po
2023 metų.

12 verta žinoti
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Baltijos šalyse pernai sudarytų investicinių komercinio
nekilnojamojo turto sandorių apimtis mažėjo 3,4 proc.
iki 838,2 mln. eurų, tačiau dauguma didžiųjų sandorių
sudaryta Lietuvoje, skaičiuoja nekilnojamojo turto
paslaugų kompanija CBRE. Taačiau dėl mažėjančios grąžos
investuotojai pradeda žvalgytis objektų Vidurio Europoje.

„Aš – Hitlerio
komandosas“
Otto Skorzeny. Aš – Hitlerio komandosas. Iš vokiečių
kalbos vertė Valdemaras Vičkus. – Vilnius: Briedis [2018].
– 392 p. iliustr.
Leidykla „Briedis“ pristato serijos „Antrasis pasaulinis karas“ naujieną – Otto
Skorzeny’io atsiminimus „Aš
– Hitlerio komandosas“.
O. Skorzeny (1908–
1975) – iš Austrijos kilęs
nacių partijos narys, Waffen-SS karininkas, specialiosios paskirties būrio
vadas, vienas iš slaptų
Trečiojo reicho operacijų rengėjų. Garsiausia
jo operacija – Abrucų
kalnuose įkalinto Italijos
diktatoriaus B. Mussolinio išlaisvinimas 1943
metais.
Apie šį žmogų Antrojo pasaulinio karo metais
sklido daug legendų. Jis
vadintas nepagaunamu A. Hitlerio supermenu, pačiu pavojingiausiu Europos žmogumi,
o pokariu – net Izraelio specialiųjų tarnybų karininku.
Norėdamas išsklaidyti šiuos
mitus vienas garsiausių Trečiojo reicho diversantų, SS
karininkas O. Skorzeny ėmė
rašyti atsiminimus apie savo
vaidmenį nacistinėje Vokietijoje ir veiklą karo metais – visame pasaulyje daugybę kartų
perleistą bestselerį.
1908 m. Austrijoje gimęs
O. Skorzeny anksti susižavėjo A. Hitlerio skelbiamomis
Didžiosios Vokietijos kūrimo idėjomis. Jis dalyvavo
nelegalioje vietos nacių partijos veikloje, aktyviai ruošė
dirvą gimtinės prijungimui
prie Vokietijos, o 1938 m.,
karo komisijai atmetus O.
Skorzeny’io prašymą tarnauti
aviacijoje, stojo į Waffen-SS
gretas, iš pradžių kovėsi Vakarų, o paskui – ir Rytų fronte.
O. Skorzeny’io, kaip Trečiojo reicho diversanto, karjera prasidėjo 1943 m. Tuomet
sumanus, inžinieriaus specialybę turintis, techninius klausimus puikiai išmanantis karininkas paskirtas specialios
paskirties SS padalinio „FrieREKLAMA

denthal“ vadu. Netoli Berlyno
esančioje, akylai saugomoje
dvarvietėje pradėti ruošti priešo užnugaryje galintys veikti diversantai. Atranka buvo
ypač griežta.
Netrukus puikiai parengto junginio prireikė planuojant ir vykdant slaptas operacijas. 1943 m. rugsėjį O.
Skorzeny’io vyrai išvadavo
Abrucų kalnuose kalintą B.
Mussolinį, 1944 m. rudenį
pagrobė Vengrijos regento
M. Horthy sūnų, būta planų



Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai pareikalavus „nedelsiant“
paskelbti paliaubas sukilėlių kontroliuojamame Sirijos
Rytų Gutos anklave sekmadienį regione tęsėsi Damasko
režimo pajėgų antskrydžiai, pranešė padėtį šalyje stebinti
organizacija. Sekmadienio rytą antskrydžiai buvo surengti
mažiausiai trijose vietose Rytų Gutoje.

„Reisas“
Sergei Loiko. Reisas. Iš rusų kalbos vertė Kazys Uscila. – Vilnius: Briedis [2018].
– 424 p.
Leidykla „Briedis“ pristato serijos „Karas Ukrainoje“
naujieną – bestselerio „Oro
uostas“ autoriaus Sergejaus
Loiko tikrais įvykiais paremtą romaną „Reisas“. Knygoje
pasakojama apie virš separatistų kontroliuojamos Rytų
Ukrainos numušto keleivinio
lėktuvo „Boeing“ katastrofą.
Rusijos pradėto kruvino
karo Rytų Ukrainoje metu
pagrindinis herojus Sergejus
Aliochinas iš pradžių vienas,
o vėliau padedamas amerikiečių žurnalistės aiškinasi savo
šeimos – žmonos ir dviejų
mažamečių dukterų – žūties

aplinkybes. Jo artimieji skrido virš Donbaso numuštu
„Boeingu“.
Sergejus niekada nesidomėjo politika ir nieko nežinojo apie karą Ukrainoje, kol
pats tapo to karo auka ir liudininku. Aiškindamasis įvykio
aplinkybes atsiduria tarp Rytų
Ukrainos separatistų ir Rusijos kareivių, klasta įsibrovusių
į nepriklausomos valstybės
teritoriją. Sergejus bet kokia
kaina privalo sužinoti, kas ir
kodėl nužudė jo šeimą, tarptautinio tyrimo ir tribunolo
pabaigos jis nelauks. Suradus
tikruosius nusikaltėlius, Aliochino ranka nesudrebės.
S. Loiko – dienraščio „Los
Angeles Times“ korespondentas ir fotografas, dirbantis
ginkluotų konfliktų ir karų
zonose. Jis rengė straipsnius
apie ginkluotus konfliktus,



Archeologai baigė kasinėjimus rekonstruojamoje Kauno
rajone esančioje Zapyškio Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje,
joje rasta šiose apylinkėse gyvenusių žmonių kapaviečių.
„Radome palaidojimus viduje. Žmonės sulaidoti keliais
sluoksniais, kapus datuojame XVI–XVII amžiais“, – BNS sakė
archeologinių tyrimų bažnyčioje vadovas Justinas Račas.

revoliucijas ir karus Kalnų
Karabache, Rumunijoje,
Tadžikistane, Čečėnijoje,
Gruzijoje, Afganistane, Irake. Apie Ukrainos Orumo
revoliuciją ir po jos prasidėjusį karą Sergejus rašė,
tuos įvykius fotografavo
faktiškai be pertraukų nuo
pirmos dienos – nuo 2013
m. lapkričio 30 d. iki 2015
m. vasario mėnesio. 2015
metais už darbą nušviečiant
Ukrainos karą Sergejus
Loiko buvo įvertintas vienu
aukščiausių Amerikos žurnalistiniu apdovanojimu – Overseas Press Club Bob Considine award („Už narsą, aprašymų tikrumą, originalumą, gilumą ir išraiškingumą“). Tais
pačiais metais Sergejus buvo
pagerbtas prestižiniu Los Angeles Times editorial award
apdovanojimu „Už geriausius

2014 metų reportažus“.
Sergejus buvo vienintelis užsienio korespondentas,
kuris 2014 m. spalį lankėsi
Donecko oro uoste ir su „kiborgais“ praleido ištisas keturias dienas. Savo įspūdžių
ir reportažų pagrindu parašė
knygą „Oro uostas“, tapusią nacionaliniu ir pasauliniu
bestseleriu. 

„Tele2“ primena: kaip apsaugoti išmanųjį, kai už lango -25
likviduoti sąjungininkų lyderius bei pagrindinius jų kariuomenės vadus.
Vykdydami savo užduotis diversantai persirengdavo
priešų uniformomis, naudojosi sklandytuvais ir naujausia
technika. Savo atsiminimuose
O. Skorzeny neretai užsimena ir apie du jam talkinusius
kolegas, patyrusius „slaptojo
karo“ vilkus A. von Fölkersamą ir W. Girgą.
Skaitydami O. Skorzeny’io
knygą taip pat sužinome apie
kitas diversines Trečiojo reicho formuotes: „Brandenburgą“, kovos narus, SS parašiutininkų padalinį, naujųjų Vokietijos ginklų – pilotuojamų
raketų ir torpedų – kūrimą, autorius aprašo savo pokalbius
su fiureriu A. Hitleriu.
Savo atsiminimuose legendinis diversantas pakelia
daugelio slaptų, įvairiausiais
gandais apipintų Trečiojo
reicho operacijų uždangą,
stengdamasis atskirti tiesą nuo
pramanų. Nors pokariu O.
Skorzeny’iui ne kartą bandyta reikšti įtarimus dalyvavus
karo nusikaltimuose, 1951
m. visi jam mesti kaltinimai
panaikinti kaip neturintys pagrindo. 

Meteorologai praneša, kad
ateinančiomis dienomis
temperatūra kris net
iki -25°C. Ką daryti, kad
atšalus orams, neperšaltų
jūsų telefonas?

komenduojama naudotis ne
įprastomis, o specialiomis
pirštinėmis. Jų pirštų galiukai
padengti jautria medžiaga, todėl į jų prisilietimą įrenginiai

temperatūra šildys išmanųjį
ir neleis baterijai sugesti. Jei
kišenių neturite ar jose laikyti jums nepatogu – apkamšykite telefoną šaliku, įkiškite jį

Jūsų dėmesiui – šeši Evaldo Viselgos, „Tele2“ telefonų priežiūros centro vadovo
ir „Inovacijų biuro“ eksperto
patarimai, padėsiantys pasirūpinti išmaniuoju, lauke paspaudus netikėtam šaltukui.

6. Sušalo? Atšildykite
lėtai

1. Ekranas šaltyje
kietėja – saugokite jį
Iki -25 laipsnių nukritusi oro temperatūra gali būti
itin žalinga telefono ekranui.
Taip pat ir iš stiklo pagamintoms išmaniųjų nugarėlėms.
Spaudžiant šaltukui, tokie
telefonai tampa itin gležni ir
net menkiausias stuktelėjimas gali baigtis šipuliais virtusiu ekranu.
Ką daryti, kad taip nenutiktų? Pasirūpinkite patvariu, kokybišku ar net dvipusiu – dengiančiu įrenginį iš priekinės
ir galinės dalies – išmaniojo
dėklu. Taip geriau apsaugosite jį net nuo dviejų žiemos
metu tykančių pavojų – šalčio
ir sutrenkimų.

2. Naudokite
specialias pirštines
Esant itin šaltam orui, re-

iš šalčio yra staigiai įnešamas
į šiltas patalpas.
Kilus net menkiausiam įtarimui, kad drėgmė galėjo patekti į telefoną, reikia kuo skubiau išimti bateriją ir kreiptis į
specialistus. Jokiu būdu negalima telefono džiovinti plaukų
džiovintuvu ar kitokiais mechaniniais būdais.

reaguoja. Tokios pirštinės ne
tik apsaugos rankas nuo žvarbaus oro, bet ir išgelbės jūsų
įrenginį nuo netyčinio kritimo
į sušalusį grindinį.

3. Kuo arčiau jūsų,
tuo geriau
Netikėtai užklupusi žvarba
gali būti negailestinga išmaniojo baterijai. Stengdamasis
palaikyti savo funkcionavimą itin žemoje temperatūroje, telefonas sunaudoja žymiai
daugiau energijos nei įprastai.
Todėl jis gali itin greitai išsikrauti, be priežasties išsijungti
ar net rimčiau sugesti.
Tam, kad taip nenutiktų,
patariama telefoną laikyti kuo šilčiau. Pavyzdžiui,
kelnių arba striukės vidinėje
kišenėje. Pastovi jūsų kūno

į pirštinę ar kitą šilumą sulaikantį dėklą.

4. Padėkite baterijai–
išjunkite telefoną
Išjungto telefono baterija
yra mažiau jautri šalčiui. Jei
planuojate ilgesnį pasivaikščiojimą lauke ir, manote, kad
išmaniuoju išėję nesinaudosite – išjunkite jį. Tokiu būdu,
pabūsite ne ryšyje, bet apsaugosite savo bateriją.

5. Ką daryti, jei
pateko drėgmės?
Žvarbus oras žalingas ne
tik baterijai ar ekranui, bet ir
visam įrenginiui. Sunkius gedimus telefonui gali sukelti
drėgmė, o jei tiksliau – įrenginyje atsiradęs kondensatas. Jis
susidaro tuomet, kai telefonas

Siaučiant speigams, nepalikite telefono nešildomose
patalpose. Jei jau taip nutiko,
kad, pavyzdžiui, pamiršote
savo išmanųjį automobilyje
ir jo baterija visiškai išseko
– nepulkite jo krauti. Iš pradžių palaipsniui pripratinkite telefoną prie šilumos ir
tik tuomet pradėkite dairytis
įkroviklio.
Jei dėl šalčio ar kitų priežasčių jūsų telefonas pradėjo kvailioti arba visai sugedo
– tiesiog atneškite jį į bet kuriame mieste esantį „Tele2“
saloną. Jo darbuotojai užfiksuos gedimą, perduos jūsų
išmanųjį „Tele2“ telefonų
priežiūros centro meistrams
Vilniuje, o kol įrenginys bus
taisomas – pasiūlys nemokamai naudotis pakaitiniu. Po
3-5 darbo dienų tame pačiame salone galėsite atsiimti jau
veikiantį telefoną.
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Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
1 kambariO butus
1 k. bt. (II a. 5 a. mūriniame
name, butas vidurinėje laiptinėje)
Vytauto g. 31, Prienuose. Tel. 8
676 78404.

SODYBAS, SODUS
Sodo sklypą (6 a žemės) Byliškių
k., Veiverių sen., Prienų r. Tel. 8
604 80799.

ŽEMĖS SKLYPUS
2 ha ūkio paskirties žemę Strazdiškių k., Jiezno sen., Prienų. r.
Tel. 8 656 82940.
2,5 ha žemės sklypą (6 400 Eur)
Mokyklos g., Prienlaukio k., Prienų r. Tel. 8 652 84089.

Perka
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.

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

Automobiliai ir
jų dalys
Perka

Skubiai superkame visų markių lengvuosius automobilius,
mikroautobusus, keturačius,
priekabas.
Automobiliai gali būti su defektais, nevažiuojantys, daužti,
skirti ardymui ar utilizavimui,
surūdiję, be TA ir draudimo. Išsivežame patys. Atsiskaitome
iš karto, padedame sutvarkyti
visus reikiamus dokumentus.
Lauksime Jūsų pasiūlymų
tel. 8 666 70777.
Brangiai superka įvairius automobilius (tvarkingus ir gali būti su
defektais). Tel. 8 684 44304.
REKLAMA

Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.
Perkame automobilius nuo 1990
m. iki 2012 m., bet kokios būklės.
Tel. 8 634 49324.

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA
Lietuvišką, svilintą kiaulienos
skerdieną. Kaina tik 2,25 Eur/kg.
Atvežame. Tel. 8 607 12690.
120 –150 kg kiaulę. Tel. 8 656
35168.

Trąšas:

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

PERKA
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
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.
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.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
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. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

ŽIEMOS AKCIJA!

Lietuviški gydomieji lazeriai pripažinti Europoje,
sertifikuoti, gydo be vaistų
sąnarius, nugarą, prostatą.
www.laz.lt,
tel. 8 615 36522.
Vilniaus lazerinės
technologijos centras.
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 spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Pigiai sausas įvairias malkas. Tel.
8 686 46230.
Šiltnamių išpardavimas!!! Išparduodami tvirti polikarbonatiniai
šiltnamiai. Didelis pasirinkimas,
daug priedų šiltnamiams. Pristatome į Jūsų namus nemokamai.
Esant poreikiui, meistrai surenka.
Tel. 8 659 08776.

PASLAUGOS
Suteikiame paskolas arba refinansuojame Jūsų skolas (taip
pat ir antstolių) iki 10 000 Eur
laikotarpiui iki 48 mėn. Konkurencingai mažiausios palūkanos
rinkoje. Galite įsigyti kredito
korteles „Hercus MasterCard“.
Draudimas: automobilio, būsto
bei gyvybės. Konsultacija pensijų
II–III kaupimo pakopų klausimais.
Tel. 8 601 50935.

ARCHITEKTO PASLAUGOS: gyvenamųjų namų projektavimas,
ūkininko sodybų, pagalbinio
ūkio paskirties pastatų projektų
rengimas, projektų derinimas,
statybos leidimo išėmimas,
dokumentacijos tvarkymas.
Žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų (sklypų
padalinimo, paskirties keitimo)
ir Kaimo plėtros žemėtvarkos
projektų rengimas. Tel. 8 686
00961, el. paštas manolinija@
yahoo.com
UAB „INŽINERINĖ GEODEZIJA“.
Sklypų geodeziniai matavimai,
topografiniai planai, riboženklių
atstatymas, žemės sklypų padalijimas, sujungimas ir kiti geodeziniai darbai. Tel. 8 622 92902, el.
paštas info@geoin.lt

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).
Statome nerūdijančio plieno
apšildomus kaminus. Dedame
nerūdijančio plieno įdėklus į
kaminus, židinius, pirtis ir t.t.,
gaminame prijungimus. Tel. 8
685 60129.
Stogų dengimas, karkasinių namų
statyba, pamatų įrengimas, skardinimo darbai, skardų lankstymas, medinė lauko apdaila, pirtys
ir kiti statybos darbai. Dirbame
pagal verslo liudijimus. Tel. 8
603 35880.
Stogų dengimas ir remontas. Visi
apskardinimo darbai, lankstinių
gamyba. Karkasinių namų statyba, lauko bei vidaus apdaila.
Ilgametė darbo patirtis, garantijos. Tel. 8 679 56626, el. paštas
andriusbudre@gmail.com
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Prilydome
stogų dangą. Lankstome skardas.
Tel. 8 600 96399.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

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.
Įvairūs statybos ir remonto darbai. Tel. 8 685 59884.
Statybos darbų meistras sąžiningai ir kokybiškai atlieka vidaus ir
išorės apdailos, konstrukcinius,
remonto ir kitus darbus. Stato
namus, įrengia pamatus, dengia
stogus, montuoja tvoras, terasas.
Prašome skambinti, pakonsultuosiu tel. 8 602 80830.
Brigada (be žalingų įpročių) atlieka visus vidaus apdailos darbus: gipso kartono montavimas,
glaistymas, dažymas, plytelių
klijavimas, grindų dėjimas, durų
montavimas, esant poreikiui yra
elektriko ir santechniko paslaugos. Tel. 8 602 06379.

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite
nuo svarbiausių krašto
ekonominių, kultūrinių ir
politikos naujienų!
Autodiagnostika, starterių generatorių remontas, autoelektriko paslaugos. Remontuoju
įvairius elektros įrankius. Tel. 8
612 32314.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.

Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas
geromis kainomis. Tel. 8 640
39204.
Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.

Remontuojame
skalbykles, džiovykles, el. virykles ir
kt. Suteikiame garantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 645 04370.
Remontuoju ir prijungiu skalbykles, džiovykles, elektrines
virykles, orkaites, indaploves.
Atvykstu į namus. Suteikiu 1 m.
garantiją. Tel. 8 647 36010.

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Padavėja (-as). Ne jaunesnė (-is)
nei 20 metų. Patirtis – privalumas, tačiau galime ir apmokyti.
Taip pat reikalingas picų išvežiotojas (darbas pamainomis) ir
virėja. Kreiptis telefonu darbo
valandomis 8 650 41148.
Autovežio vairuotojai. Tel. 8 663
58007.

DOVANOJA
3 mėn. du mielus šuniukus. Tel. 8
677 74999 (Prienuose).
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Užjaučia

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE

Mylimas žmogus
amžinybėn neišeina – ir
sunkiomis akimirkomis,
ir šviesiomis minutėmis
jis visada šalia:
mintyse, prisiminimuose,
darbuose.
Dėl Tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame
Vidą Jundzilienę
ir artimuosius.
VšĮ Prienų ligoninės
darbuotojai

Velykinių margučių paroda ir
EDUKACINĖ PROGRAMA „MARGUČIŲ RAŠTŲ PASLAPTYS“ Prienų krašto muziejuje 2018 m.
kovo 1 d. – 30 d. Muziejuje bus
galima pasigrožėti mūsų krašto
meistrų numargintais velykiniais
margučiais. Taip pat kviečiame
į edukacinę programą „Margučių raštų paslaptys“. Programos
užsiėmimų metu lankytojai bus
supažindinami su Velykų tradicijomis, papročiais, margučių
marginimo būdais ir įvairių senųjų
jų raštų, ornamentų simbolika
bei jos reikšmėmis. Programa
bus vykdoma iki Šv. Velykų pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais. Reikia atsinešti: Virtą
baltą kiaušinį (tiek vienetų, kiek
ketinate išmarginti). Edukacinės
programos trukmė: 1,5 val – 2 val.
Organizuotas grupes prašome registruotis tel. 8 656 37554. Kaina
vienam asmeniui: vaikams - 1 Eur,
suaugusiems - 2 Eur.

Kovo 3 d. Prienų sporto arenoje
– LKL krepšinio varžybos: PrienųBirštono „Vytautas“ – Vilniaus
„Lietuvos rytas“
Balandžio 4 d. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – grupės
„2 Donatai“ naujo albumo pristatymas
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Nuo sausio 6 d. Prienų krašto
muziejuje – dailininko Petro Lincevičiaus tapybos darbų parodos
pristatymas.
Nuo sausio 9 d. 15 val. Prienų krašto muziejuje – parodos
„Didžiojo tikslo link: Lietuvių
konferencijai Vilniuje –100“ pristatymas. Paroda skirta Lietuvių
konferencijos Vilniuje 100-mečiui. Parodos rengėja – Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarija.
Pakuonio bibliotekoje sausio
mėn. eksponuojama Šarūno Šarkausko tapybos darbų paroda
Nemuno kilpų regioninio parko
lankytojų centre Prienuose eksponuojama Arūno Aleknavičiaus
fotografijų paroda „Magiškoji
Norvegija“.

plius“ - „Eglės“ sanatorija
Kovo 03 d. 18:30 Šefo Dariaus Dabrovolskio degustacinė vakarienė
- Vytautas Mineral SPA
Kovo 03 d. 13:00 Kūrybinės dirbtuvės „Skanėstai“ su Veta. Arts Čiulba ulba. Pramogos Birštone
Kovo 04 d. 11:00 Kūrybinės
papuošalų „Uogos“ dirbtuvės su
Veta.Arts - Čiulba ulba. Pramogos
Birštone
Kovo 04 d. 14:00 Kūrybinės
papuošalų dirbtuvės „Bijūnai“
su Veta. Arts - Čiulba ulba. Pramogos Birštone
Kovo 05 d. 17:00 Draugiškos
šachmatų varžybos - „Eglės“
sanatorija
Kovo 06 d. 19:00 Vakaras su
Kauno miesto folkloro ansambliu
„Žaisa“ - „Eglės“ sanatorija
Kovo 07 d. 19:00 Grupė „VAIRAS“-„MUMS VISKAS GERAI“
- Birštono kultūros centras
Kovo 07 d. 19:00 Romansų vakaras su Roma Ruočkiene „Vakarok,
klausykis, dainuok drauge...

Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama rašytojo Vytauto Bubnio 85-erių metų jubiliejui
skirta paroda „Vytauto Bubnio
at(si)vėrimai“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos
departamento Parlamentarizmo
istorinės atminties skyrius.
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Vasario 28 d. 19:30 Jonavos
kapelos „Lankesa“ koncertas
- „Versmės“ sanatorija
Vasario 28 d. 19:00 Kūrybinės
dirbtuvės „Pasiilgau pavasario“
– stilingų namų detalė - Čiulba
ulba. Pramogos Birštone
Kovo 01 d. 19:00 Kūrybos studija
su keramike Ilona Kalibatienė
- „Eglės“ sanatorija
Kovo 02 d. 20:30 Tradicinis šokių
ir pramoginės muzikos vakaras
- „Eglės“ sanatorija
Kovo 02 d. 21:00 Aleksandro Makejevo koncertas - autorinių dainų
vakaras - Royal Spa Residence
Kovo 02 d. 19:00 Grupės „CinAmon“ koncertas - Birštono
kurhauzas
Kovo 03 d. 19:30 Koncertas. Pramoginės muzikos grupė „Solo
REKLAMA

Lietuvos šimtmečio dainų
šventė „Vardan tos“

2018 m. birželio 30 – liepos 6 d.

Kaune: Birželio 30 d. Dainų diena
Dainų slėnyje.
Vilniuje:
Liepos 1 d. Renginys „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“
Rotušės aikštėje. Dainų šventės atidarymo koncertas Vingio parke.
Liepos 2 d. 14 val. Vaikų tradicinių
amatų miestelis prie Valdovų
rūmų, (Katedros a. 4);
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22.30 val.
„Aklavietė“

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3 10:55 Akis už akį 2 11:40
Emigrantai 12:40 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba
diena, Lietuva 16:30 Premjera.
Seserys 17:30 Žinios (su vertimu
į gestų k.) 17:55 Sportas 17:58
Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:05
Dėmesio centre 21:20 Sportas
21:25 Orai 21:29 Loterija „Jėga”
21:30 Auksinis protas 22:50 Klausimėlis.lt. 23:20 Valdžios tvirtovė
00:25 Laisvės vėliavnešiai 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Nacionalinė ekspedicija 02:00 LRT radijo
žinios 02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios 03:05 Istorijos detektyvai 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Gyvenimas
06:35 Didysis žvejys 2 (7) 07:00
Muča Luča (4) 07:30 Tomas ir
Džeris (40) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (61) 09:00 Rytas
su LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00
Visi už vieną 12:30 Kitu kampu
13:25 Rožių karas (102) 14:25
Dvi širdys (581) 14:55 Dvi širdys
(582) 15:25 Dvi širdys (583) 15:55
Dvi širdys (584) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 KK2 20:00 Paveldėtoja
(15) 20:30 Gyvūnų policija 21:30
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Aklavietė 00:15 Dalasas (12) 01:05
Baudžiamasis būrys
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
4 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės
sūkuryje 10:00 Tai - mano gyvenimas 12:00 Svotai 13:00 Simpsonai 13:30 Simpsonai 14:00 Pažadėtoji 14:30 Pažadėtoji 15:00
PREMJERA. Maištingosios amazonės 16:00 TV3 žinios 16:25 TV3
orai 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3
žinios 19:20 TV3 sportas 19:25
TV3 orai 19:30 Šviesoforas 20:00
Gero vakaro šou 21:00 Pasmerkti
4 21:30 TV3 vakaro žinios 22:15
TV3 sportas 22:20 TV3 orai 22:25
Vikinglotto 22:30 VAKARO KINO
TEATRAS. Išeities kodas 00:15
Nusikalstami protai. Kitapus sienų 01:15 Specialioji jūrų policijos tarnyba 02:05 Kerštas 03:00
Raitelis be galvos 03:50 Raitelis
be galvos 04:40 Paskutinis žmogus Žemėje
06:40 F. T. Budrioji akis (43) 07:35
Prokurorų patikrinimas (386) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (741) 09:35

Tokia tarnyba (61) 10:30 Kobra
11 (2) 11:35 Sudužusių žibintų
gatvės (34) 12:40 Stoties policija
(9) 13:40 Prokurorų patikrinimas
(387) 14:50 Muchtaro sugrįžimas
(742) 15:55 Tokia tarnyba (62)
16:50 Kobra 11 (3) 17:50 Sudužusių žibintų gatvės (35) 18:55 Stoties policija (10) 20:00 Info diena
20:30 Visi už vieną 21:00 Bėgliai
22:55 Anakonda 00:40 Taikinys
(6) 01:25 Reali mistika (13) 02:15
Pragaro katytė (5)
05:15 „Geriausios nardymo vietos“
05:40 „Bitininkas“ (1/8) 06:25 Programa 06:29 TV parduotuvė 06:45
„4 kampai“ 07:15 Nuoga tiesa. Debatų laida 09:15 „Likimo melodija“
(84) 10:20 „Albanas“ (1/3) 11:25
„Delta“ (2/22) 12:30 „Gluchariovas“ (2/11) 13:35 TV parduotuvė
13:50 „Namas su lelijomis“ (12)
14:55 „Gurovo bylos. Savivalė“
(2) 16:00 Reporteris 16:47 Orai
16:50 „Mylima mokytoja“ (6) 18:00
Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai
18:47 Orai 18:50 „Gluchariovas“
(2/27) 20:00 Reporteris 20:27 Orai
20:30 „Jekaterina Didžioji“ (11)
21:30 „Ant bangos“. Karščiausių
naujienų dešimtukas 22:30 Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai 23:45 Patriotai 00:45
„24/7“ 01:45 „Jaunikliai“. 02:15
„Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje“ (3) 03:00 „Bitininkas“
(1/8) 03:45 „Sandoris“ (1/2) 04:30
„Rojus“ (93)

Ketvirtadienis, kovo 1 d.

22.30 val.
„Trigubas X. Aukštesnis
lygis“

(388) 14:50 Muchtaro sugrįžimas
(743) 15:55 Tokia tarnyba (63)
16:50 Kobra 11 (4) 17:50 Sudužusių žibintų gatvės (36) 18:55
Stoties policija (11) 20:00 Info diena 20:30 Savaitės kriminalai 21:00
Juodojo angelo skrydis 23:10 Bėgliai 01:00 Taikinys (7) 01:45 Vanity Fair. Visiškai slaptai (2) 02:30
Savaitės kriminalai

21.25 val.
„Beždžionių planeta“

05:15 „Geriausios nardymo vietos“ 05:40 „Bitininkas“ (1/9) 06:25
Programa 06:29 TV parduotuvė
06:45 „Skinsiu raudoną rožę“
07:15 „Šiandien kimba“ 08:15
Patriotai 09:15 „Likimo melodija“
(85) 10:20 „Albanas“ (1/4) 11:25
„Delta“ (2/23) 12:30 „Gluchariovas“ (2/12) 13:35 TV parduotuvė
13:50 „Namas su lelijomis“ (13)
14:55 „Gurovo bylos. Savivalė“
(3) 16:00 Reporteris 16:47 Orai
16:50 „Mylima mokytoja“ (7) 18:00
Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai
18:47 Orai 18:50 „Gluchariovas“
(2/28) 20:00 Reporteris 20:27
Orai 20:30 „Jekaterina Didžioji“
(12) 21:30 Gyvenimo būdas 22:30
Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai 23:45 „Iljušinas ir Babkinas tiria. Spąstai Pelenei“ (3;
4) 01:45 „Jaunikliai“ 02:15 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame
eteryje“ (4)

05:00 Seserys 249 s. 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3 10:55 Akis už akį 2 11:40 Gyvenimas 12:40 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys 17:30 Žinios 17:55 Sportas
17:58 Orai 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite
daktaro 19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas 21:25 Orai 21:29
Loterija „Jėga” 21:30 Pokalbių
laida „Svarbios detalės” 22:30
Dviračio žinios 23:00 Premjera.
Reformacija 00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 01:00 LRT radijo
žinios 01:05 Specialus tyrimas
02:00 LRT radijo žinios 02:05
Klauskite daktaro
05:15 Programos pabaiga 06:40
Televitrina 06:55 Kobra 11 08:00
Kaulai 09:00 Juokingiausi Ame06:35 Didysis žvejys 2 (8) 07:00
rikos namų vaizdeliai 09:30 CSI
Muča Luča (5) 07:30 Tomas ir
kriminalistai 10:30 Dvi merginos
Džeris (41) 08:00 Volkeris, Tekbe cento 11:00 Dvi merginos be
saso reindžeris (62) 09:00 Rytas
cento 11:30 Kobra 11 12:30 Vesu LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00
dęs ir turi vaikų 13:00 Vedęs ir
Visi už vieną 12:30 Gyvūnų polituri vaikų 13:30 Rezidentai 14:00
cija 13:25 Rožių karas (103) 14:25
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00
Dvi širdys (585) 14:55 Dvi širdys
Juokingiausi Amerikos namų vaiz(586) 15:25 Dvi širdys (587) 15:55
deliai 15:30 Kaulai 16:30 CSI kriDvi širdys (588) 16:30 Labas vaminalistai 17:30 Kobra 11 18:30
karas, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra
Vedęs ir turi vaikų 19:00 Vedęs ir
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
turi vaikų 19:30 Rezidentai 20:00
Orai 19:30 KK2 20:00 Valanda su
Rezidentai 20:30 Naša Raša
Rūta 21:30 Žinios 22:24 Sportas
21:00 Žinios 21:25 Orai 21:30 Na22:28 Orai 22:30 VAKARO SEša Raša 22:00 Eurolygos rungtyANSAS Trigubas X. Aukštesnis
nės. Kauno „Žalgiris“ - Barselonos
lygis 00:30 Dalasas (13) 01:20
„FC Barcelona“ 00:00 AmerikietišAklavietė 02:45 Alchemija VI.
ka siaubo istorija 01:00 Kobra 11
XYZ. Operos fantomai 03:15 RE01:50 Daktaras Hausas 02:40 2
TROSPEKTYVA
Barai. Išlikimo kovos 04:30 Jaunasis vilkolakis

06:40 Televitrina 06:55 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai 09:30
CSI kriminalistai 10:30 Kaip aš
susipažinau su jūsų mama 11:00
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 11:30 Kobra 11 12:30 Vedęs ir
turi vaikų 13:00 Vedęs ir turi vaikų
13:30 Rezidentai 14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
15:30 Kaulai 16:30 CSI kriminalistai 17:30 Kobra 11 18:30 Vedęs ir
turi vaikų 19:00 Vedęs ir turi vaikų
19:30 Rezidentai 20:00 Rezidentai 20:30 Naša Raša 21:00 Žinios
21:25 Orai 21:30 Sučiupus nužudyti 23:35 Amerikietiška siaubo
istorija 00:35 Kobra 11 01:40
Daktaras Hausas 02:30 Kaip aš
susipažinau su jūsų mama
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 4 08:25 Švieso06:00 Lietuvos Respublikos him- foras 08:55 Meilės sūkuryje 10:00
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka- Tai - mano gyvenimas 12:00 Svoras. XXII Klaipėdos pilies džiazo tai 13:00 Simpsonai 13:30 Simpfestivalis 07:15 Peliukas Lukas sonai 14:00 Pažadėtoji 14:30
07:25 Zoro kronikos 07:50 Pra- Pažadėtoji 15:00 PREMJERA.
dėk nuo savęs 08:20 Nacionalinis Maištingosios amazonės 16:00
turtas 08:50 Kaip atsiranda daik- TV3 žinios 16:25 TV3 orai 16:30
tai 7 09:15 Labas rytas, Lietuva TV Pagalba 18:30 TV3 žinios
12:00 DW naujienos rusų kalba. 19:30 Šviesoforas 20:00 Farai
12:10 Susipažink su mano pasau- 21:00 Pasmerkti 4 21:30 TV3
liu 12:40 Stilius 13:35 Legendos vakaro žinios 22:20 TV3 sportas
14:20 Fidelis Castras bendražy- 22:25 TV3 orai 22:30 VAKARO
gių akimis. Žmogus kitapus mito KINO TEATRAS. Dvigubas žai15:15 Premjera. Grizis ir lemingai dimas 00:20 Nusikalstami protai.
15:25 Peliukas Lukas 15:40 Zo- Kitapus sienų 01:20 Specialioji jūro kronikos 16:05 Kaip atsiranda rų policijos tarnyba 02:10 Kerštas
daiktai 7 16:30 Laba diena, Lietu- 03:00 APB 03:50 Tėvynė 04:50
va 18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus Paskutinis žmogus Žemėje
albumas 18:15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita 18:30 Septynios Kauno
dienos 19:00 Maistas ir aistros 06:40 F. T. Budrioji akis (44) 07:35
19:35 Konsteblė 1 20:20 Doku- Prokurorų patikrinimas (387) 08:35
mentinė istorinė laida „Lietuvos Muchtaro sugrįžimas (742) 09:35
kolumbai” 21:15 Anapus Žemės. Tokia tarnyba (62) 10:30 Kobra
Kosmoso apgyvendinimas 22:10 11 (3) 11:35 Sudužusių žibintų
Elito kinas. Vaikystė 00:50 DW gatvės (35) 12:40 Stoties policija
naujienos rusų kalba
(10) 13:40 Prokurorų patikrinimas

Penktadienis, kovo 2 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXII Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 07:00 Grizis ir lemingai
07:15 Peliukas Lukas 07:25 Zoro kronikos 07:50 Linija, spalva,
forma 08:20 Lietuva mūsų lūpose 08:50 Kaip atsiranda daiktai 7
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba 12:10
Maistas ir aistros 12:40 Klauskite
daktaro 13:35 Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai 14:20
Anapus Žemės. Kosmoso apgyvendinimas 15:15 Grizis ir lemingai 15:25 Peliukas Lukas 15:40
Zoro kronikos 16:05 Kaip atsiranda daiktai 7 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė 18:30
Nacionalinis turtas 19:00 Lietuva
mūsų lūpose 19:35 Konsteblė 1
20:30 Anapus čia ir dabar 21:15
Mano tėviškė 21:35 Keliaukime
kartu. Bukovelis 22:05 Žurnalas
„Kelias į FIFA World Cup 2018”
22:40 Tėvas 23:45 DW naujienos
rusų kalba. 00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Džiazo muzikos vakaras

05:00 Seserys 250 s. 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3 10:55 Akis už akį 2 11:40
Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
13:05 Klauskite daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios 15:10 Laba diena,
Lietuva 16:00 Žinios 16:15 Laba
diena, Lietuva 16:30 Premjera.
Seserys 17:30 Žinios (su vertimu į
gestų k.) 17:55 Sportas 17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
18:30 Klauskite daktaro 19:30
Beatos virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 20:52
Sportas 20:57 Orai 20:59 Loterija
„Jėga” 21:00 Duokim garo! 22:35
Gamtos inspektoriai 23:00 Fantastiškas penktadienis. Premjera.
„Ilsėkis ramybėje” departamentas
00:35 Klausimėlis.lt. 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Pokalbių laida
„Svarbios detalės” 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05
Mūsų gyvūnai. Vedėja Rasa Eilunavičienė 03:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Stilius

11 (4) 11:35 Sudužusių žibintų
gatvės (36) 12:40 Stoties policija
(11) 13:40 Prokurorų patikrinimas
(389) 14:50 Muchtaro sugrįžimas
(744) 15:55 Tokia tarnyba (64)
16:50 Kobra 11 (5) 17:50 Sudužusių žibintų gatvės (37) 18:55
Stoties policija (12) 20:00 Info diena 21:00 Porininkai 22:55 Juodojo
angelo skrydis 00:55 Taikinys (8)
01:40 Porininkai
05:15 „Geriausios nardymo vietos“
05:40 „Bitininkas“ (1/10) 06:25
„Pražūtingi smaragdai“ (13) 06:29
TV parduotuvė 06:45 „Krepšinio
pasaulyje su V. Mačiuliu“ 07:15
„Ant bangos“. Karščiausių naujienų dešimtukas 08:15 Gyvenimo
būdas 09:15 „Likimo melodija“
(86) 10:20 „Albanas“ (1/5) 11:25
„Delta“ (2/24) 12:30 „Gluchariovas“ (2/13) 13:35 TV parduotuvė
13:50 „Namas su lelijomis“ (14)
14:55 „Gurovo bylos. Savivalė“
(4) 16:00 Reporteris 16:47 Orai
16:50 „Mylima mokytoja“ (8) 18:00
Reporteris 18:47 Orai 18:50 „Gluchariovas“ (2/29) 20:00 Reporteris
20:27 Orai 20:30 „Muzikinės kovos“ 22:30 Reporteris 22:57 Orai
23:00 „Gluchariovas“ (1/45; 1/46)
01:10 „Delta“ (2/19; 2/20) 03:00
„Bitininkas“ (1/10) 03:45 „Sandoris“ (1/4) 04:30 „Rojus“ (95)
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19.30 val.
„Narnijos kronikos“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė. 07:00
Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 07:10 Premjera. Džiunglių
būrys skuba į pagalbą 2 07:20
Premjera. Alvinas ir patrakėliai
burundukai 2 07:30 Premjera.
Detektyvė Miretė 07:45 Premjera.
Stebuklingoji Boružėlė 08:10 Karinės paslaptys 09:00 Labas rytas,
Lietuva 09:30 Žinios 09:35 Labas
rytas, Lietuva 10:30 Žinios 10:35
Labas rytas, Lietuva 11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva 11:50
Pasaulio dokumentika 13:40 Mis
Marpl 1 15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom” 15:45
Žinios. Orai 6:00 Sveikinimų
koncertas 17:30 Žinios 17:55
Sportas 17:58 Orai 18:00 Teisė
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 20:57
06:40 Televitrina 06:55 Kobra 11 Orai 21:00 „Eurovizija 2018” 23:20
08:00 Kaulai 09:00 Juokingiausi Su meile, Rouzi 01:00 Pasaulio
Amerikos namų vaizdeliai 09:30 dokumentika
CSI kriminalistai 10:30 Dvi merginos be cento 11:00 Dvi merginos
be cento 11:30 Kobra 11 12:30 06:30 Muča Luča (5) 06:55 Tomas
Vedęs ir turi vaikų 13:00 Vedęs ir ir Džeris (41) 07:20 “Nickelodeon”
turi vaikų 13:30 Rezidentai 14:00 valanda. Ančiukai Duoniukai (13)
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 07:45 Neramūs ir triukšmingi (20)
Juokingiausi Amerikos namų vaiz- 08:10 Keista šeimynėlė (2) 08:35
06:35 Didysis žvejys 2 (9) 07:00 deliai 15:30 Kaulai 16:30 CSI kri- Tomo ir Džerio šou (8) 09:00 Ogis
Muča Luča (6) 07:30 Tomas ir minalistai 17:30 Kobra 11 18:30 ir tarakonai (34) 09:10 Ogis ir taraDžeris (42) 08:00 Volkeris, Teksa- Vedęs ir turi vaikų 19:00 Vedęs konai (35) 09:20 Ogis ir tarakonai
so reindžeris (63) 09:00 Rytas su ir turi vaikų 19:30 PREMJERA. (36) 09:30 Tinginių miestelis (72)
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 Va- Verslo receptai 20:00 Farai 20:30 10:00 Ogis ir tarakonai (40) 10:10
landa su Rūta 13:25 Rožių karas Naša Raša 21:00 Žinios 21:45 KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris
(104) 14:25 Dvi širdys (589) 14:55 Sportas 21:50 Orai 22:00 Rokis 11:45 Mara ir Ugnianešys 13:35
Dvi širdys (590) 15:25 Dvi širdys 5 00:10 Sučiupus nužudyti 02:00 Dievo šarvai 15:25 Robinas Hu(591) 15:55 Dvi širdys (592) 16:30 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai das. Vyrai su triko 17:30 Bus visko
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, 02:50 Jaunasis vilkolakis 03:35 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor- Jaunasis vilkolakis 04:25 Bobo Orai 19:30 SUPERKINAS Vakatas 19:28 Orai 19:30 KK2 penk- užkandinė
ro pasakojimai 21:25 Balsuok už
tadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS
mane 23:10 Vaiduoklių namas 2
Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas
00:50 Eilinis Džo. Kobros prisikė23:20 Trintukas 01:30 Trigubas 05:00 Euromaxx 05:30 Panorama limas 02:50 Trintukas
X. Aukštesnis lygis
05:52 Sportas 05:57 Orai 06:00
Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 05:15 Paskutinis žmogus Žemė06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu- XXII Klaipėdos pilies džiazo fes- je 06:15 Televitrina 06:30 Aladikas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai tivalis. „Apple Tea” (Baltarusija) nas 07:00 Ančiukų istorijos 07:30
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti 07:05 Grizis ir lemingai 07:15 Keršytojų komanda 08:00 Aladi4 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės Peliukas Lukas 07:25 Zoro kroni- nas 08:30 Superekspertai 09:00
sūkuryje 10:00 Tai - mano gyveni- kos 07:50 Vienuolynų kelias Lie- Virtuvės istorijos 09:30 Gardu
mas 12:00 Svotai 13:00 Simpso- tuvoje 08:20 Pažvelk į profesiją Gardu 10:00 Aplink Lietuvą 11:00
nai 13:30 Simpsonai 14:00 Pa- kitaip 08:50 Kaip atsiranda daik- Svajonių ūkis 11:30 PREMJERA.
žadėtoji 14:30 Pažadėtoji 15:00 tai 7 09:15 Labas rytas, Lietuva Išsirink sau ateitį 12:00 Mažieji
PREMJERA. Maištingosios ama- 12:00 DW naujienos rusų kalba. lakūnai 14:05 Popieriniai mieszonės 16:00 TV3 žinios 16:25 TV3 12:10 Stop juosta 12:35 Teatras tai 16:10 NAUJAS SEZONAS.
orai 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 13:25 Anapus čia ir dabar 14:10 Ekstrasensų mūšis 18:00 Misija:
žinios 19:20 TV3 sportas 19:25 Skambantys pasauliai su Nome- vestuvės 18:30 TV3 žinios 19:15
TV3 orai 19:30 PREMJERA. DI- da Kazlaus 15:00 Mano tėviškė TV3 sportas 19:20 TV3 orai 19:25
DYSIS PENKTADIENIO FILMAS. 15:15 Mažieji sekliai ir Baltosios Eurojackpot 19:30 ŠEŠTADIENIO
Kung Fu Panda 3 21:25 VAKARO Damos paslaptis 15:40 Zoro kro- ŠEIMOS KINO TEATRAS. NarKINO TEATRAS. Beždžionių pla- nikos 16:05 Kaip atsiranda daiktai nijos kronikos: liūtas, burtininkė ir
neta 23:45 Klastingi namai 01:25 7 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 drabužių spinta 22:25 ŠEŠTADIELoftas 03:20 Trys vėplos 04:50 Mokslo sriuba 18:35 Lietuvos tūks- NIO GERO KINO VAKARAS. Jei
tantmečio vaikai 19:35 Konsteblė pasilikčiau 00:35 Žvaigždžių kelias
Paskutinis žmogus Žemėje
1 20:30 Kultūros teismas 21:15 02:50 Nepaprastos Kalėdos NiuEuropos kinas. Premjera. Slogus jorke 04:25 Paskutinis iš vyrų
06:40 F. T. Budrioji akis (45) 07:35 ruduo 22:45 Šventinis koncertas
Prokurorų patikrinimas (388) 08:35 23:50 DW naujienos rusų kalba.
Muchtaro sugrįžimas (743) 09:35 00:00 Dabar pasaulyje 00:30 06:00 F. T. Budrioji akis (42) 06:55
Tokia tarnyba (63) 10:30 Kobra Džiazo muzikos vakaras
F. T. Budrioji akis (43) 07:50 F. T.
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako. Budrioji akis (44) 08:45 Sveikatos

ABC televitrina 09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę 10:00 Pavariau
(9) 10:30 Pragaro katytė (6) 11:30
Pingvinų pašto tarnyba 12:40 Reali mistika (14) 13:45 Vanity Fair.
Visiškai slaptai (3) 14:45 Kas žudikas? (18) 16:00 Detektyvų istorijos (4) 17:00 LKL čempionatas.
Vytautas – Lietuvos rytas 19:30
Dainuok mano dainą 21:30 MANO HEROJUS Saulės ašaros
23:50 AŠTRUS KINAS Zombių
karalius 01:30 Taikinys (7) 02:15
Taikinys (8)
06:00 „Geriausios nardymo vietos“
06:25 „Pražūtingi smaragdai“ (14).
Drama 07:05 Programa 07:09 TV
parduotuvė 07:25 „Sparnuočių
gyvenimas. Partnerių paieška“.
08:25 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. 09:00 „Skinsiu raudoną
rožę“ 09:30 „Vantos lapas“ 10:00
„Ant bangos“. Karščiausių naujienų dešimtukas 11:00 „Vincentas“
(1/1) 12:30 „Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu“ 13:00 „Vera“ (4/3)
15:00 „MMA „King of the Cage“
II tarptautinis turnyras. LietuvaAmerika. Atsakomosios kovos“
16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20
Mano Europos Parlamentas 16:50
„Pražūtingi smaragdai“ (40) 18:00
Žinios 18:27 Orai 18:30 „4 kampai“
19:00 Muzikiniai sveikinimai 20:00
Žinios 20:27 Orai 20:30 „Iljušinas
ir Babkinas tiria. Tamsioji sielos
pusė“ (1; 2) 22:30 Žinios 22:57
Orai 23:00 „Vincentas“ (1/1) 00:30
„Pražūtingi smaragdai“ (15; 16)
02:20 „Vera“ (4/3) 03:50 „Jaunikliai“ 04:50 „Vincentas“ (1/1)
06:00 Televitrina 06:20 Beveik
neįmanoma misija 07:20 Didieji
senovės statiniai 08:30 Ekstremali
žvejyba 09:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 09:30 Statybų
gidas 10:00 Karys lenktynininkas
10:30 Lietuvos mokyklų žaidynės
11:00 Išlikimas 12:00 Beveik neįmanoma misija 13:00 Įspūdingiausios atostogų vietos 13:30
Įspūdingiausios atostogų vietos
14:00 NAUJAS SEZONAS. Didieji
senovės statiniai 15:00 NAUJAS
SEZONAS. Ledo kelias 16:00 Iš
peties 17:00 Sandėlių karai 17:30
Sandėlių karai 18:00 Elementaru
19:00 PREMJERA. Amerikos talentai 21:00 Žinios 21:45 Sportas
21:55 Orai 22:00 Savas žmogus
00:40 Rokis 5 02:30 Kvailiausi
pasaulio nutrūktgalviai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:35
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
08:05 Misija. Vilnija 08:30 Maistas
ir aistros 09:00 Pažvelk į profesiją
kitaip 09:30 Mokslo sriuba 10:00
VI menų festivalis „Šokio karalienė” 11:20 Nacionalinis turtas 11:45
Tezių opera „Liuterio durys” 13:20
Klauskite daktaro 14:10 Stilius
15:05 Giminės ir 16:00 Euromaxx 16:30 Lietuvos menininkų portretai 18:00 Prisikėlimo ekspresas
– šimtmečio veidai 18:45 Žanas
Polis Belmondo. Žvilgsnis į save
20:30 Stambiu planu 21:15 Kino
žvaigždžių alėja. Premjera 22:50
„Led Zeppelin in Jazz” 00:00 Dabar pasaulyje 00:30 Slogus ruduo
02:00 Prokurorai. TV detektyvinis
serialas 02:50 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. 03:20 Lietuva mūsų
lūpose 03:50 Klauskite daktaro
04:40 Istorijos detektyvai
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Kovo 1 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 07:12
leidžiasi 17:52
Dienos ilgumas 10.40
Pilnatis (14 mėnulio diena)
Albinas, Tulgaudas, Rusnė, Antanina, Antanė
Tinkamas laikas sėti:
krapus, garstyčias, pankolius,
kalendras, gėles (iš sėklų daiginamas).
Sode, darže:
tinkamas laikas sodo darbams,
netinkamas laikas kaupti derlių, konservuoti.
Kovo 2 d.
PENKTADIENIS
Saulė teka 07:10
leidžiasi 17:54
Dienos ilgumas 10.44
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Simplicijus, Eitautas, Dautara,
Marcelinas, Elena
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas sodo darbams,
tręšti, netinkamas laikas kaupti derlių, konservuoti.
Kovo 3 d.
ŠEŠTADIENIS
Tarptautinė rašytojų diena
Lėlių šventė (Hina-Matsuri)
Saulė teka 07:07
leidžiasi 17:56
Dienos ilgumas 10.49
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Kunigunda, Uosis, Tulė, Nonita
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, ridikus,
ridikėlius, burokėlius, morkas,
pastarnokus, petražoles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
Kovo 4 d.
SEKMADIENIS
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero
diena, Kovarnių diena
Saulė teka 07:05
leidžiasi 17:58
Dienos ilgumas 10.53
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Kazimieras, Daugvydas, Daina,
Vaclava, Kazys, Vacė
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, ridikus,
ridikėlius, burokėlius, morkas,
pastarnokus, petražoles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

25 16 56 17 20 74 13 19

VISA LENTELĖ
71 47 24 54 46 60 09 15 75
32 65 70 49

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
19533.00€ (1)
43.00€ (271)
2.00€ (10060)
2.50€ (8017)

PAPILDOMI PRIZAI
0338910 - Automobilis “Nissan
Pulsar”
045*354 - Pakvietimas į TV
studiją
039*965 - Pakvietimas į TV
studiją
020*780 - Pakvietimas į TV
studiją
043*410 - Pakvietimas į TV
studiją

PROGNOZĖ: Aukso puode –
400 000 Eur

Lošimo Nr. 634
Data: 2018-02-25
Tel. 1634
200 Eur - 634-0014*85
200 Eur - 634-0010*14
200 Eur - 634-0022*56
200 Eur - 634-0036*42
200 Eur - 634-0012*47
200 Eur - 634-0027*79
200 Eur - 634-0030*10
200 Eur - 634-0039*10
200 Eur - 634-0028*11
200 Eur - 634-0020*88
Sekančio tiražo prizas:
8x1000€, 18x500€ ir 28x300€

Lošimo Nr. 265
Data: 2018-02-23
SKAIČIAI
18, 26, 33, 42, 46 + 04, 10

LAIMĖJIMAI

Kovo 5 d.
5 + 2 - 10000000.00€ 0
PIRMADIENIS
5 + 1 - 546393.50€ 0
Saulė teka 07:02
leidžiasi 18:00
Dienos ilgumas 10.58
Sudoku
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Austra, Aurora, Liucijus,
Vydotas, Giedrė, Klemensas,
Virgilijus
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, svogūnus,
česnakus, ridikus, ridikėlius,
burokėlius, morkas, pastarnokus, petražoles, braškes, žemuoges, svogūnines gėles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

Atsikelti ryte tampa sunkiausia misija?
Tai – organizmo ženklas jums
Jei atsikelti ryte ypač
sudėtinga ir net
po nakties miego
jaučiatės pavargę,
tai ženklas – kad
organizmui reikia
pokyčių.

Daugelis žmonių, ypač
žiemos sezonu, skundžiasi ne tik prasta miego kokybe, bet ir itin sunkiu
pabudimu ryte. Pasak
sveikatos specialistų, įtakos tam gali turėti fizinis
ar emocinis pervargimas,
nusilpęs imunitetas, miego režimo nesilaikymas.
Rytinis nuovargis gali
būti ir rimtesnių ligų priežastimi.
Gydytojas Rimgaudas Vincevičius teigia,
kad apie miegą kiekvienas mūsų turime žinoti
du svarbiausius dalykus:
kiek laiko miegame ir kada einame miegoti.
„Yra tam tikri fiziologiniai dalykai, kurie lemia mūsų miego kokybę
ir tai, kaip mes keliamės
ryte. Jeigu norime gerai
išsimiegoti, turime miegoti 7-8 valandas, prieš
miegą nepersivalgyti ir
nevartoti tonizuojančių
gėrimų“, – pabrėžia gydytojas. Pasak R. Vincevičiaus, labai dažnai mūsų miegas priklauso ir nuo
to, kaip mes praleidome
dieną. Miego kokybę paveikia dienos metu patirtas stresas ir įtampa, tai,
su kokiomis mintimis atsigulėme miegoti.

Stebėti miego ritmą
Geriausias laikas miegui yra nuo 10 val. vakaro
iki 6 ryto arba nuo 11 val.
5 - 144633.50€

0

4 + 2 - 6026.30€

0

4 + 1 - 213.70€

2

4 - 85.40€		

3

3 + 2 - 78.20€

5

2 + 2 - 28.30€

96

3 + 1 - 19.30€

108

3 - 13.80€		

183

1 + 2 - 13.50€

434

2 + 1 - 8.90€

1310

vakaro iki 7 ryto, tačiau
kai kuriems žmonėms ir
7-8 valandų miego per
parą tiesiog nepakanka,
kad jie kokybiškai pailsėtų. Jei, net išmiegojus
8 valandas, ryte jaučiamas nuovargis ir sunku
atsikelti, gydytojas pataria
paanalizuoti, kokiu laiku
einate miegoti ir kada keliatės, ar prabundate naktį,
kaip greitai užmiegate atsigulę į lovą.
„Labai dažnai nuovargis yra painiojamas su
dieniniu mieguistumu.
Dieninis mieguistumas
– apsnūdimas, budrumo
sumažėjimas ar nuolatinis
norėjimas miegoti, o nuovargis – išsekimas, silpnumas ar išsekusi energija. Svarbu išsiaiškinti,
kokie dar simptomai lydi,
kada buvo daryti laboratoriniai tyrimai, pavyzdžiui, kraujo tyrimas, kaip
jaučiatės dienos metu ir
vakare, koks yra dienos
darbų krūvis, ar yra fizinis
aktyvumas dienos metu“,
– sako R. Vincevičius. Jei
nuovargis ryte vargina ilgai ir miego ritmas padėties neišsprendžia, jis pataria nelaukti ir pasitarti
su savo gydytoju.

sipalaiduoti, tuomet ryte
jis atsikelia nepailsėjęs,
irzlus. Pasak farmacininkės, rytais sunkiai keliasi
ir tie, kurie miegoti eina
ne tuo pačiu metu.
„Pas kiekvieną žmogų apie 11-13 gyvenimo
metus susiformuoja individualus miego ciklas,
kuris išlieka iki 65-70
metų. Nesilaikant tinkamo režimo, atsiranda
miego kokybės problemų
ir sunkumų nubusti ryte.
Tuomet žmogui sunku
susikaupti dieną, padidėja jo dirglumas ir sulėtėja
reakcija“,– teigia E. Ramaškienė.
Farmacijos specialistė
rekomenduoja bent 1 valandą prieš miegą nedirbti kompiuteriu, nežiūrėti
įtempto siužeto filmų ir
neskaityti literatūros, kuri sukeltų neigiamas emocijas. Jei vartojate vaistus,

verta patikrinti, ar jie nesukelia mieguistumo.
Jei negalite užmigti,
vietoj stiprių vaistų, „Eurovaistinės“ atstovė vakare rekomenduoja gerti lengvai raminančias ir
atpalaiduojančias arbatas. Taip pat prieš miegą
patariama trumpai pasivaikščioti gryname ore,
nepersivalgyti ir išvėdinti
kambarį. Idealiausia temperatūra miegui – 18-20
laipsnių.

Kad rytas būtų
žvalus:
> Laikykitės individualaus miego ir būdravimo
režimo;
> Sportuokite, subalansuotai ir sveikai maitinkitės;
> Stiprinkite nervų sistemą ir organizmą B ir D
grupės vitaminais;
> Valdykite stresą ir įsiklausykite, ką sako jūsų
organizmas. Jei problema nedingsta, kreipkitės
į gydytoją. 

VASARIO

28

TREČIADIENIS

-17
-14

KLAIPĖDA

VILNIUS

-18 -16
KOVO

1

-18 -14

KETVIRTADIENIS

-15
-11

KLAIPĖDA

VILNIUS

-16 -12
KOVO

2

-17 -11

P E N K TA D I E N I S

-12
-6

KLAIPĖDA

VILNIUS

-11 -8

-16 -7

Š E ŠTA D I E N I S

KOVO

3

-10
-7

KLAIPĖDA

VILNIUS

-12 -9
KOVO

4

-12 -7

SEKMADIENIS

-14
-11

KLAIPĖDA

VILNIUS

KOVO

5

Oras, vaistai ir
kompiuteriai

-13 -5

PIRMADIENIS

-14
-5

KLAIPĖDA

VILNIUS

-16 -6

„Eurovaistinės“ farmacininkė Elvyra Ramaškienė antrina, kad rytinio
nuovargio priežastimi gali būti labai didelis fizinis
ar emocinis pervargimas,
bendras organizmo išsekimas, kai žmogus jau
nebegali normaliai užmigti, giliai miegoti, at-

KOVO

6

-11 -5

ANTRADIENIS

-6
+1

KLAIPĖDA

VILNIUS

-6

-1

-5

+1

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS, cm]

[0] NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
[13] KAUNO MARIOS
0 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
[25] KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G1
S0
R0

Numatomos mažos
geomagnetinės audros.
Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 31 000 000 Eur
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

ORAI

-11 -7

(šio numerio atsakymai)

Vasario 28 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 07:14
leidžiasi 17:50
Dienos ilgumas 10.36
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Osvaldas, Romanas, Vilgardas,
Lošimo Nr. 1142
Žygimantė, Romas
Data: 2018-02-25
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžo- 72 07 57 37 01 61 42 41 67 35
les, šaldyti vaisius, netinkamas 26 62 45 40 23 39 21 30 44 14
laikas tręšti.
04 55 38 18 58 50 28 33 02 66

GAMA RADIACINIS FONAS

34
37

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
4550 nSv/val.

nSv/val.

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

