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Sustok! Svarbi 
kiekviena akimirka

SKAITYKITE 2 p.

„Muzikuokime 
drauge“ konkurso-
festivalio Grandprix– 
birštoniečiams

SKAITYKITE 5 p.

REKLAMA

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!
prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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Šimtą dienų 
pradėjo 
skaičiuoti 
Birštono bei 
prienų „Žiburio“ 
gimnazijos. 
FOTOAKIMIRKOS.

100 iškiliausių 
prienų krašto 
asmenybių. 
BEINI ŠACHOVAS.

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

10 gražių dantų 
paslapčių: jei jas žinai, 
turėti holivudinę 
šypseną paprasta

SKAITYKITE 9 p.

SKAITYKITE 8 p.
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Vilijos Čiapaitės 
paroda atkeliavo 
ir į Birštoną

SKAITYKITE 2 p.

Laima
DUOBLIENĖ

Išklausyti Balbieriškio 
seniūnijos seniūnės Sigitos 
Ražanskienės ataskaitos 
bei pasinaudoti galimybe 
susitikti ir užduoti 
klausimų savivaldybės 
vadovams atvyko tik maža 
dalis šalčio neišsigandusių 
seniūnijos gyventojų. 

Sprendimai priimami kartu pasitarus 

Susirinkimas vyko prieš pat 
konsekruojant atstatytą Bal-
bieriškio bažnyčią. Ta proga 
Kultūros ir laisvalaikio salę 
puošė fotografijų paroda, ku-
rioje – senosios bažnyčios, 
gaisro, naujosios bažnyčios 
statybos vaizdai. 

Seniūnijoje – 2739 
gyventojai

Išsamioje ir nuotraukomis 
iliustruotoje ataskaitoje seniū-

nė priminė, kad seniūnija – tai 
didelis namų ūkis, o seniūni-
joje veikiančios įstaigos, ben-
druomenės, visi gyventojai – 
tarsi šeimos nariai, su kuriais 
sprendžiami visi iškylantys 
klausimai, labai stengiamasi 
visus suburti, bendradarbiau-
ti ir sprendimus priimti pasi-
tarus kartu.

157 km² seniūnijos teri-
torijoje, kuri suskirstytas į 8 
seniūnaitijas, 39 kaimuose ir 

Balbieriškio miestelyje gy-
venamąją vietą yra deklaravę 
2739 gyventojai. Deja, gy-
ventojų skaičius mažėja – per 
dešimtmetį sumažėjo beveik 
500, nors pernai buvo priim-
ta 140 atvykimo deklaracijų ir 
49 – išvykimo. Pernai seniū-
nijoje gimė 18 vaikų, mirė 43 
gyventojai. 

Pernai buvo baigtos tiks-
linti kaimų ribos. Seniūnės 

Jie kovojo už Lietuvos laisvę
Tęsiame prisiminimus 
apie partizaną Vincą 
Daunorą-Kelmą, Ungurį 
ir jo žmoną Aldoną 
Danę Mankauskaitę. 
Prisiminimais apie 
juos dalijasi šiuo metu 
Garliavoje gyvenanti 
ir po kojos traumos 
besigydanti poeto 
Justino Marcinkevičiaus 
klasės draugė Gražina 
Starkauskaitė-
Kavaliauskienė.

,,Aldona Danė Mankaus-
kaitė gimė 1918 m. Du pus-

Stilistė Viktorija 
Šaulytė: pavasariui 
ruoškitės jau dabar

Artėjantis pavasaris, 
ko gero, yra vienas 
laukiamiausių metų laikų 
– atbunda gamta, ilgėja 
dienos, daugėja saulės 
spindulių. Kad laukimas 
būtų dar malonesnis, 
stilistė Viktorija Šaulytė 
siūlo jau dabar rūpintis 
drabužiais ir aksesuarais, 
kuriuos norėsite dėvėti 
naują sezoną. 

Tuomet, atėjus pavasariui, 
beliks tik nusimesti storą pal-
tą ir džiaugtis pagaliau atėjusia 
šiluma bei stilinga išvaizda. 
Būtent dėl to stilistė dalinasi 
artėjantį pavasarį vyrausian-

Iš kairės: Pietų Lietuvos (Nemuno) 
srities vadas Sergijus Staniškis-Litas, 
LLKS atstovas užsieniui Juozas Lukša-
Skirmantas, Vitas Garmus-Pavasaris 
ir Dainavos apygardos vadas Vincas 

Daunoras-Ungurys. Apie 1951 m.

prienų rajone 
atšaukiama 
gripo 
epidemija
Prienų rajono savivaldybės 
administracijos direktorius 
Egidijus Visockas 
remdamasis Nacionalinio 
visuomenės sveikatos 
centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos 
Kauno departamento 
Prienų skyriaus raštu „Dėl 
gripo epidemijos“, nuo 
kovo 5 d. savo įsakymu 
skelbia gripo epidemijos 
pabaigą Prienų rajone.

Šiuo metu Prienų rajono 
savivaldybėje sergamumas 
siekia 89,4 atvejus 10 000 gy-
ventojų.

SAVIVALDYBĖS inf. 

Mielos moterys,
su kiekvienu pavasariu į mūsų širdis pasibeldžia ilgai laukta 
šiluma, tarsi žiemos šalčio įkalinimo atsikratanti laisvė bei 
kartu su medžių ir gėlių žiedais išsprogstantis ir ryškiomis 
spalvomis apakinantis grožis. Mielosios, tas grožis – tai Jūs! 
Žydėkite ir spinduliuokite, mylėkite ir būkit mylimos! 
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 Vaidotų geležinkelio stotyje šalia Vilniaus bendrovės 
„Lietuvos geležinkeliai“ traukiniui pirmadienį mirtinai 
sužalojus du sniegą valiusius darbuotojus, įmonė atlieka 
tyrimą, tuo metu geležinkelininkų profesinės sąjungos 
atstovas sako, jog galėjo būti pažeistos darbo saugos 
taisyklės. 

  prarandame žmogų - legendą, kuris Lietuvos istorijoje 
įrašytas amžiams, atsisveikindama su savaitgalį mirusiu 
vienu žymiausių šalies operos solistų Virgilijumi Noreika 
sako prezidentė Dalia Grybauskaitė. 82-ejų V. Noreika mirė 
šeštadienio rytą. Solistas yra sukūręs daugiau kaip 50 
vaidmenų, surengęs daugiau kaip 700 solinių koncertų.

Savivaldybė dėl savaitgalį Kaziuko mugės metu 
nustatytų pažeidimų sieks nutraukti sutartį su mugės 
organizatoriumi – bendrove „Vikšris“. Savivaldybės 
Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai, apklausę vietos 
prekeivius, nustatė, kad užsieniečiai už prekybos vietą 
mokėjo daugiau, nei vietiniai prekybininkai.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ

mantvydas
pREkEvIČIUs

Ar žinote, kas yra saulė, 
ar žinote, kas yra dan-

gus? Ar žinote, kas yra tai, ką 
matote?

Ar galime pasakyti, kas 
yra virš tolumoje boluojančio 
miško pakibęs akinantis aps-
kritimas? Ar galime pasakyti, 
kas yra tas mažas ant apsnigto 
medžio šakos kabantis, saulės 
spinduliuose žaižaruojantis ir 
nuo atskubančio pavasario ši-
lumos vis didėjantis lašelis?

Ar gali būti nuostabesnis 
jausmas už viltį? Ar gali būti 
nuostabesnis jausmas už žino-
jimą, kad viltis taps realybe? 
O ar gali būti nuostabesnis 
jausmas, kai pamatai ženklą? 
Ženklą, kuris rodo, jog lauki-
mas, viltys, tikėjimas pagaliau 
sulaukė savo didingiausios 
akimirkos. Tos akimirkos, 
kai viskas, kuo karštai tikėta, 
ko kantriai laukta, dėl ko šir-
dyje gailiai verkta, pagaliau 
artėja. Kai mūsų viltys pa-
galiau visatoje sulaukė savo 
laiko ir pasklido po plačiąją 
erdvę. Kai mūsų tikėjimas ir 
laukimas tapo laiko ir erdvės 
sąjunga – apčiuopiamu ir re-
gimu rezultatu.

Tikintieji dažnai bažnyčio-
je išgirsta ir patys ištaria frazę 
„...regimosios ir neregimosios 
visatos...“ Ir iš tikrųjų, kaip 
dažnai suklumpame įvertin-
dami tik „regimąją visatą“, 
bet pamiršdami plačiausią, 
mažiausiai pažintą ir labiau-
siai viliojančią „neregimąją 

visatą“. Kaip dažnai visos 
viltys griūna, kai norime, kad 
išsipildytų mūsų norai, grin-
džiami tuo, ką matome, ta-
čiau nežinant, iš kur tai gau-
ti ir kokią kainą už tai reikia 
sumokėti.

Norime brangaus automo-
bilio, nors nežinome, kur ga-
lėtume gauti jam pinigų. No-
rime prie miško pasistatyti 
namą, nors nežinome, ar vos 
po kelių metų medžių šaknys 
nesunaikins trapių pamatų. 
Norime būti išmintingiausi, 
nors nežinome, iš kurios visa-
tos dalies ta išmintis atskrieja. 

Norime būti laimingi, nors ne-
žinome, kas tai yra laimė.

Kaip dažnai linkime vieni 
kitiems laimės! Kaip dažnai 
vertiname kas yra laimingas, 
o kas ne! Kaip dažnai vertina-
me laimę!

Ar apskritai įmanoma 
įvertinti laimę? 
Kuo ją būtų galima 
įvertinti? Pinigais? 
Nekilnojamuoju turtu? 
Draugais, šeima, 
giminėmis? O gal 
šypsena?

Kaip dažnai manome, kad 
turtingi žmonės turi laimės 
receptą, ir kaip dažnai tyliai 
kuždamės, jog prasčiau gyve-
nantiems „Dievulis pagailėjo 
laimės“?

Ar tikrai pagailėjo? Ar ga-
lite pasakyti, jog esate laimin-
gas, vien dėl to, kad kišenėje 
turite daugiau pinigų nei kiti? 
Ar galite pasakyti, jog esate 

laimingas, nes gyvenate dide-
liame name?

Dažnai tenka išgirsti, kad 
„prie laimės pinigai labai pri-
sideda“. Tačiau tenka tada už-
duoti klausimą, ar tie pinigai 
atneša daugiau laimės, jeigu 
esi vienas? Jeigu nėra nė vie-
no žmogaus, kuriam galėtum 
parodyti savo naują automo-
bilį, naują namą, naują tele-
vizorių ar tiesiog nuotrauką iš 
paskutinės kelionės po egzo-
tišką kraštą? 

Ko vertas gyvenimas, 
jei tave supa tik pinigų 
žvilgesio suvilioti aktoriai 
su kaukėmis? Tie 
aktoriai, kurie tuoj pat 
išsiskirstys pasibaigus 
spektakliui. 

Ar apsvaiginti regimosios 
visatos tikrai matome, kas de-
dasi neregimojoje visatoje – už 
kaukių? 

Laimė yra neįkainojama ir 
kiekvienam iš mūsų – skirtin-
ga. Esame tik žmonės. Žmo-
nės, vaikščiojantys su kaukė-
mis. Kartais net patys nesuvo-
kiantys, kas mums yra laimė, 
nuo ko ji priklauso. Vis daž-
niau svarstome apie jos kainą, 
net nesuprasdami, kad laimė 
neturi vertės. 

Laimė ateina ne tada, 
kai tau jos reikia, o tada, 
kai jai esi reikalingas 
pats. Laimė, neregimoji 
ir neįkainojama. Laimė 
ateina tada, kai gali pats 
ją suteikti kitiems. 

Augalas užauga tada, kai jo 
sėklą pasėjame į dirvą. Gėlės 
pražysta tada, kai jas prižiū-
rime ir laistome. Padėkos su-
laukiame tada, kai kam nors 
padedame. O laimė ateina ta-
da, kai patys ją dovanojame 
kitiems. 

Pabandykite nusišypsoti 
kitam žmogui – šypsenos su-
lauksite ir patys. Apkabinkite 
nuskriaustąjį – jis apkabins ir 
jus. Laimė ateina tada, kai at-
veri jai duris, o ne kai jas tvir-
tai užšauni, saugodamas tai, 
kas yra tavo asmeninė „lai-
mė“. Tai, ką galima įvertin-
ti ir apskaičiuoti. Tai, kas yra 
laikina. 

Sustok! Svarbi kiekviena akimirka
Galinio vaizdo veidrodėlyje 
pamatytas iš paskos 
atvažiuojantis automobilis 
su įjungtais mėlynos 
arba mėlynos ir raudonos 
spalvos švyturėliais 
– vairuotojams aiškus 
ženklas, kad reikia kuo 
greičiau rikiuotis į dešinę 
eismo juostą ir jį praleisti.

„Vairuotojai, pamatę spe-
cialiųjų tarnybų automobilius 
su įjungtais šviesos ir garso si-
gnalais turėtų suvokti, kad kaž-
kam labai reikia pagalbos, gal-
būt kažkas sunkiai sužeistas ar 
serga, kilo gaisras, įvyko konf-
liktas ir t.t. Tokiais ypatingais 
atvejais, kai svarbi kiekvie-
na sekundė, eismo dalyviai – 
vairuotojai ir pėstieji – priva-
lo nedelsiant pasitraukti nuo 
važiuojamosios kelio dalies ir 
duoti kelią tiems, kurie skuba 
gelbėti gyvybių ar mūsų turto. 
Labai liūdna kai vairuotojai 
nesilaiko šių taisyklių ir ne-
praleidžia specialiųjų tarnybų, 
kurie skuba į nelaimes.“, - sakė 
Alytaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato viršinin-

kas Alvydas Jurgelevičius.
Kovo 1-osios pavyzdys įro-

do, kad ne visi vairuotojai yra 
sąmoningi ir atsakingi. Alytaus 
rajone autobusas veždamas 48 
turistus iš Lenkijos dėl prastų 
oro sąlygų nuvažiavo nuo ke-
lio, tačiau skubančių į pagal-
bą nukentėjusiems asmenimis 
Priešgaisrinės gelbėjimo tar-
nybos gelbėtojams, medikams 
vairuotojai nedavė kelio.

LR Administracinių nu-
sižengimų kodekso 417 str. 
„Kelio ženklų, žmonių veži-
mo reikalavimų nesilaikymas 
ar kitas Kelių eismo taisyklių 
pažeidimas“ 6 d. Transporto 
priemonių su įjungtais mė-
lynos (mėlynos ir raudonos) 
spalvos švyturėliais ir speci-
aliais garso signalais arba jų 
lydimų transporto priemonių 
nepraleidimas, nesustojimas, 
kai to reikalaujama pagal tai-
sykles, ar kitoks kliudymas jų 
eismui užtraukia baudą vai-
ruotojams nuo devyniasdešimt 
iki vieno šimto keturiasdešimt 
eurų.“. Taip pat už šį adminis-
tracinį nusižengimą vairuoto-

jams gali būti skiriamas teisės 
vairuoti atėmimas nuo dviejų 
iki keturių mėnesių.

Alytaus apskrities policijos 
pareigūnai skirs didelį dėmesį 
šio pažeidimo užkardymui ir 
baus tuos, kurie nesilaiko šių 
taisyklių.

Policija primena, kad vai-
ruotojai nedelsdami privalo 
duoti kelią artėjančioms spe-
cialiosioms transporto priemo-
nėms su įjungtais švyturėliais 
ir garso signalais keliuose, kur 
eismui abiem kryptimis yra ne 
daugiau kaip 4 eismo juostos, 
jie privalo sustoti dešiniajame 
kelkraštyje, kai jo nėra - prie 
dešiniojo važiuojamosios da-
lies krašto. Keliuose su skiria-
mąja juosta sustoti privalo tik 
ta pačia kryptimi judančios 
transporto priemonės. Pro sto-
vinčią specialiąją transporto 
priemonę su įjungtu žybčio-
jančiu švyturėliu vairuotojas 
privalo važiuoti tokiu greičiu, 
kad prireikus galėtų tuoj pat 
sustoti nesukeldamas pavojaus 
kitiems eismo dalyviams.

ALYTAUS apsk. VPK inf. 

Vilijos Čiapaitės paroda atkeliavo ir į Birštoną
Paskutiniojo kalendorinio 
žiemos mėnesio pabaigoje 
Birštono kurhauzo sienos 
pražydo įvairiaspalvėmis 
gėlėmis. 

Taip, dar besilaikant šal-
čiams, į Birštono kurhauzą 
atkeliavo dailininkės Vilijos 

Čiapaitės vasara dvelkiančių 
gėlių paveikslų paroda.

Ryškiomis spalvomis pa-
puoštų paveikslų parodos ati-
daryme dalyvavo V. Čiapaitės 
draugai, Prienų bei Birštono 
krašto politikai bei svarbiau-
sieji – šeimos nariai. 

Nuolat įvairių Prienų kraš-
to kultūros įstaigų sienas puo-
šiančių Vilijos tapybos darbų 
pristatymas Birštono kurhau-
ze, pasak parodos atidarymo 
iškilmėse apsilankiusių sve-
čių – didelio ir sėkmingo dar-
bo įvertinimas. NG

V. Čiapaitė su sūnumis – Albertu ir Vytautu.
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Lenkijos policijos pareigūnai sulaikė 11 žmonių ir konfiskavo 
60 transporto priemonių per praeitą savaitę surengtus reidus 
prieš įtariamą automobilių vagių gaują, pirmadienį pranešė 
visuomeninio transliuotojo naujienų agentūra IAR. Manoma, 
kad pavogti automobiliai buvo demontuojami Lenkijos 
vakaruose esančio Gožuvo priemiesčio dirbtuvėse.

  premjeras Saulius Skvernelis sako, kad Migracijos 
departamento vadovė Evelina Gudzinskaitė sunkiai 
susitvarko su pareigomis. Migracijos departamentas yra 
sulaukęs kritikos, kad nesugeba susidoroti su augančiais 
imigrantų srautais, ypač iš Ukrainos. Evelina Gudzinskaitė 
iš pareigų pati trauktis nežada.

Humanitarinės pagalbos krovinius gabenančių 
sunkvežimių kolona pirmadienį atvažiavo į Sirijos 
režimo pajėgų apsiaustą Rytų Gutos anklave, pranešė 
Jungtinės Tautos. JT nurodė, kad 46 sunkvežimiai įvažiavo 
į Rytų Gutą ir vyksta į šio šalia Damasko esančio rajono 
pagrindinį miestą Dumą. 

Seniūnijų ataskaitinių 
susirinkimų grafikas, 

2018 m. 
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

Vasario mėn. darbai prienų r. 
savivaldybėje

Vasario mėn. pasirašyta sta-
tybos rangos sutartis dėl šei-
myninių vaikų globos namų 
įrengimo Klebiškio k.

Vasario 1–21 d. vyko gy-
ventojų apklausa dėl Prienų 
r. savivaldybės Ašmintos, Iš-
laužo, Pakuonio ir Prienų se-
niūnijų ribų keitimo.

Vasario 3 d. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre vyko jau 
antrą kartą Savivaldybės ini-
ciatyva organizuotas Prienų r. 
savivaldybės bendruomenių, 
sporto ir jaunimo asociacijų 
vadovų, Savivaldybės vado-
vų susitikimas-diskusija apie 
vykdomas veiklas. 

Vasario 15 d. vyko Prienų r. 
savivaldybės tarybos posėdis 
(svarstyti 29 klausimai). Posė-
dyje vienbalsiai buvo patvir-
tintas 2018 metų biudžetas, 
pritarta pasiūlymui tapti Šven-
to Jokūbo kelio savivaldybių 
asociacijos nare.

Vasario mėn. įvykdyti Prie-
nų m. Birutės g. rekonstrukci-
jos darbų, pėsčiųjų ir dviračių 
tako Kęstučio gatvėje (atkar-
pa nuo Tyliosios g. iki Paupio 
g.) įrengimo viešieji pirkimai, 
taip pat Prienų krašto muzie-
jaus baldų, įrangos, stendų 
ir dekoro elementų viešasis 
pirkimas.

Vasario mėn. Prienų r. savi-
valdybės pilietiškumo pamo-
kose lankėsi Prienų „Ąžuo-
lo“ progimnazijos mokiniai. 
Jiems buvo rodomas filmas 
apie Prienų kraštą, pateikta 
informacija apie Prienų r. sa-
vivaldybės struktūrą ir veiklą, 
supažindinta su Tarybos posė-
džiuose naudojama elektroni-
nio balsavimo sistema. 

Vasario 11 ir 13 d. Prie-
nų krašte vyko Užgavėnių 
šventės.

Vasario mėn. vyko Švieti-
mo skyriaus ir ugdymo įstaigų 
vadovų refleksiniai pokalbiai 
– aptarta 2017 m. veikla. 

Vasario mėn. Prienų kraš-
te vyko renginiai Valstybės 
atkūrimo šimtmečiui pami-
nėti, Prienų Justino Marcin-
kevičiaus viešosios bibliote-
kos inicijuota viešųjų erdvių 
puošimo akcija „Vienybės 
žiedai“, kurios globėjas – me-
ras A. Vaicekauskas.

ES parama maisto 
produktais Prienų mieste 
bus teikiama nuo 2018 
m. kovo 7 d. iki  kovo 
16 d., pirmadieniais, 
antradieniais, 
trečiadieniais, 
ketvirtadieniais, 
penktadieniais  nuo 10.00 
iki 16.00 val.

Maisto produktus kviečia-
me atsiimti adresu: J. Basana-
vičiaus g. 20, Prienai (Prienų 
rajono neįgaliųjų draugija). 
Prašome turėti asmens tapaty-
bę patvirtinantį dokumentą.

Vienam labiausiai nepa-
siturinčiam asmeniui skirtas 
maisto produktų kiekis: 

makaronai (1 vnt.), grikiai 
(1 vnt.), mėsos konservai (3 
vnt.), konservuotų daržovių 
sriuba (1 vnt.), greito paruoši-
mo avižų košė (1 vnt.), cukrus 
(1 vnt.), avižiniai sausainiai 
(1 vnt.), konservuotos pupe-
lės (1 vnt.).

SAVIVALDYBĖS inf. 

ES parama 
maisto 
produktais 
prienų mieste

Vasario 16 d. vienuoliktą 
kartą vyko Prienų r. savival-
dybės apdovanojimai „Dėkin-
gumas“.  Renginyje apdova-
noti 7 Prienų kraštui nusipelnę 
asmenys, pirmą kartą pristaty-
tas Prienų krašto himnas.

Prienų r. savivaldybė pra-
dėjo projekto „Bendruome-
ninių šeimos namų įkūrimas 
Prienų rajono savivaldybėje“ 
veiklas.

Vasario 23 d. įvyko pasi-
tarimas, kuriame Švietimo 
skyriaus darbuotojai ir mo-
kyklų vadovai tarėsi dėl ko-
vo–balandžio mėn. planuoja-
mos užsienio kalbų pamokų 
kokybės stebėsenos Prienų r. 
mokyklose organizavimo, dėl 
artimiausių ketverių metų ra-
jono švietimo bendruomenės 
veiklų, gerinančių mokinių 
pasiekimus.

Vasario mėn. įvykdžius vie-
šųjų pirkimų procedūras su-
daryta sutartis dėl gatvių ap-
švietimo priežiūros paslaugų 
teikimo Šilavoto, Naujosios 
Ūtos, Išlaužo, Pakuonio ir Aš-
mintos seniūnijose.

Vasario 23 d.  įvyko Švie-
timo skyriaus darbuotojų ir 
Prienų miesto lopšelių-dar-
želių vadovų pasitarimas dėl 
lopšelių-darželių užpildomu-
mo situacijos ir galimybių pri-
imti daugiau vaikų.

Vasario mėn. aptartos Išlau-
žo kapinių plėtros, įsigyjant iš 
privataus asmens žemės ūkio 
paskirties žemę, galimybės ir 
pradėtos dokumentų rengimo 
procedūros.

Vasario mėn. vyko mero 
Alvydo Vaicekausko  metiniai 
pokalbiai su ugdymo bei kul-
tūros įstaigų vadovais.

Vasario mėn. vyko Ašmin-
tos, Veiverių, Balbieriškio 
seniūnijų ataskaitiniai susi-
rinkimai.

Prienų r. savivaldybės 
meras Alvydas Vaicekaus-
kas gyventojus priima an-
tradieniais 9–12 val. ir 17–
18 val.

Prienų r. savivaldybės 
mero pavaduotojas Algis 
Marcinkevičius gyventojus 
priima trečiadieniais 9–12 
val. ir 17–18 val.

Išankstinė registracija te-
lefonu  61 102.

SAVIVALDYBĖS inf. 

Nacionalinį diktantą rašė ir prienų rajono 
gyventojai
 Kovo 2 d. Lietuvoje vyko 
Nacionalinio diktanto 
konkurso I turas. 
Konkurso dalyviai rašė 
vienuolio pranciškono, 
Vilniaus Bernardinų 
bažnyčios kunigo, 
buvusio disidento 
Juliaus Sasnausko tekstą 
„Vienkartinumas“.  
Diktantas buvo 
transliuojamas per LRT 
radiją, jį skaitė diktorius 
Marijus Žiedas.

Nacionalinio diktanto kon-
kurso pagrindinis organizato-
rius – VšĮ Pilietinės minties 
institutas. Nacionalinis dik-
tantas nėra egzaminas, kon-
kurso organizatorių tikslas – 
paskatinti žmones didžiuotis 
mus visus vienijančia kalba, 
o kartu ir valstybe.

Kaip ir kasmet, diktantas 
buvo rašomas ir Prienų r. sa-

vivaldybėje. Džiugu, kad ir 
šiemet sulaukėme nemažai 
kalbos mylėtojų. Diktantą 
rašė 359 dalyviai, iš jų – 108 
suaugusieji ir 251 mokinys. 

Nacionalinis diktantas bu-
vo rašomas visose savival-
dybės mokyklose, kur į kal-
bos šventę įsiliejo ne tik mo-
kiniai, bet ir 23 suaugusieji. 
Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešojoje bibliotekoje ir 
jos padaliniuose diktantą rašė 
54 konkurso dalyviai.

Į kalbos šventę Savival-
dybės didžiojoje salėje su-
sirinko 31 dalyvis. Dauge-
lis jų konkurse dalyvavo ne 
pirmą kartą. Anot dalyvių, 
rašyti diktantą kartu  –  daug 
smagiau. Pirmą kartą rašiu-
sieji diktantą džiaugėsi, kad 
išdrįso, ir tikino nenusivylę. 
Puikiai nusiteikusius diktan-
to dalyvius pasveikino Sa-
vivaldybės meras Alvydas 

Vaicekauskas. Jis pasidžiau-
gė, kad šiemet  diktantą rašė 
ir gausus būrys Savivaldybės 
darbuotojų.

Diktanto dalyvių (suaugu-
siųjų) darbai jau kovo 2-ąją 
buvo išsiųsti diktanto orga-
nizatoriams į Vilnių, kur bus 
atrinkti finalo dalyviai. Kon-
kurso finalas vyks balandžio 
mėnesį Vilniuje.

Primename, kad diktanto 
tekstas bus paskelbtas ko-
vo 5 dieną svetainėse www.
diktantas.lt, DELFI ir www.
vlkk.lt (su rašybos ir skyry-
bos paaiškinimais).

Nuoširdžiai ačiū visiems 
konkurso dalyviams, taip 
pat bibliotekų darbuotojams, 
mokytojams už bendradar-
biavimą rengiant konkurso 
I turą. Tikime, kad kitąmet 
diktantas suburs dar daugiau 
kalbos mylėtojų.

SAVIVALDYBĖS inf. 

prienuose vyko Lietuvos graikų-romėnų ir 
moterų imtynių jaunimo čempionatas

Kovo 4 d. Prienų kūno 
kultūros ir sporto centre 
vyko 2018 m. Lietuvos 
graikų-romėnų ir 
moterų imtynių jaunimo 
čempionatas.

Čempionate susirungė spor-
tininkai iš Anykščių, Joniškio, 
Kauno, Klaipėdos, Kupiš-
kio, Marijampolės, Panevėžio, 
Šiaulių miesto bei rajono, Šal-

čininkų bei Vilniaus.
Graikų-romėnų imtynių 

čempionato nugalėtojais svorio 
kategorijose tapo: 55 kg – Ado-
mas Grigaliūnas, 60 kg – Vilius 
Savickas, 63 kg–  Gytis Kulevi-
čius, 67 kg Justas Liaugminas, 
72 kg – Edgaras Gendvilis, 77 
kg – Titas Kerševičius, 82 kg 
– Arminas Lygnugaris, 87 kg 
– Redas Milašauskas, 97 kg 

– Arnoldas Baranovas, 130 
kg – Dominykas Gorbonoso-
vas. Moterų imtynėse nugalė-
jo: 50 kg – Emilija Sudarytė, 
53 kg – Kamilė Šernauskaitė, 
55 kg – Laura Stanelytė, 57 kg 
– Viktorija Augustauskaitė, 59 
kg – Kornelija Zaicevaitė, 62 
kg – Auksė Rutkauskaitė, 68 
kg – Rimgailė Čeponytė, 76 kg 
– Kamilė Gaučaitė.   NG
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Turkija pirmadienį surengė virtinę reidų prieš džihadistų 
judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) ekstremistus ir ėmėsi 
griežtesnių saugumo priemonių Ankaroje, o šiame mieste 
įsikūrusi JAV ambasada paskelbė, kad ji šiandien nedirbs. 
Ankaros prokuratūra pranešė, kad per policijos operaciją 
prieš IS buvo sulaikyta 12 įtariamųjų.

  Kalvarijos savivaldybėje sulaikyta 250 tūkst. pakelių 
kontrabandinių cigarečių, pirmadienį pranešė 
Marijampolės apskrities policija. Vilkiko puspriekabės 
viduje buvo gabenamas nepaslėptas didelis kiekis 
cigarečių. policijos duomenimis, šių cigarečių vertė su 
privalomais sumokėti mokesčiais siekia 787,5 tūkst. eurų.

premjerui Sauliui Skverneliui Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) darbas šiuo metu abejonių nekelia. „Kodėl 
kažkas buvo į stalčių padėta, turi atsakyti pirmiausia pati 
komisijos pirmininkė ir komisija, tada galėsime vertinti 
toliau pačios komisijos veiklą”, - pirmadienį žurnalistams į 
klausimą, kaip vertina situaciją VRK, atsakė S. Skvernelis.

atKelta IŠ 1 p.
teigimu, anksčiau ribos kirto 
sklypus, pastatus, o dabar eina 
gatvėmis, upėmis, grioviais, 
sklypų ribomis. Didžiausias 
pasikeitimas – Gerulių k. 
(vadinamas ,,ant kalno“) ir 
dalis Gerulių k. (vadinamo 
,,už upės“) tapo Balbieriškio 
miestelio teritorija, taip pat 
panaikinti Gudiškės ir Kel-
manonių kaimai. Šiais metais 
irgi gali keistis seniūnijų ribos 
– Balbieriškio seniūnijos Gi-
raitiškių, Naravų ir Paduoblio 
kaimai gali tapti Prienų seniū-
nijos teritorija. Gyventojų ap-
klausa parodė, kad šių kaimų 
gyventojai tam pritaria. 

Seniūnė taip pat kalbėjo 
apie socialinę sritį, žemės ūkį, 
apšvietimą. 

Viena svarbiausių 
sričių – keliai

Bendras seniūnijos prižiū-
rimų kelių ir gatvių ilgis yra 
120,19 km (asfaltuotų kelių 
ir gatvių – 17,81 km, žvyruo-
tų ir gruntinių kelių bei ga-
tvių – 102,38 km). Kad kelių 
priežiūros ir plėtros progra-
mos lėšos, skirtos seniūnijai, 
būtų panaudotos racionaliai 
ir efektyviai, daug tariamasi 
su seniūnaičiais, kartu apžiū-
rimi keliai. 

Pernai kelių priežiūrai ir 
plėtrai seniūnijai buvo skir-
ta  daugiau nei 74 tūkst. eu-
rų (5374 eurais mažiau nei 
2016 m.), iš jų kelių priežiū-
rai – 27,1 tūkst. eurų, plėtrai 
– 47 tūkst. eurų. Pasak seniū-
nės, darbų atlikta nemažai, ta-
čiau poreikis tvarkyti kelius ir 
asfaltuoti gatves dar labai di-
delis. Pernai buvo gauta 40 
gyventojų prašymų dėl žvy-
ro užpylimo ant kelio. Kartu 
su darbų rangovu apvažiavus 
kelius, paaiškėjo, kad žvyruo-
ti reikia ir daugiau vietų, nei 
buvo informavę gyventojai. 
Šiais metais, nors kelių prie-
žiūrai lėšų dar nepaskirta, jau 
gauta 20 gyventojų prašymų 
dėl kelių remontų. 

Seniūnija prižiūri didelius 
viešųjų erdvių plotus: Balbie-
riškio atodangą, ant Nemuno 
kranto esančios vaikų žaidimo 
aikštelę, miestelio aikštes, ga-

Sprendimai priimami kartu pasitarus 
tves, šaligatvius, didelę parko 
teritoriją, piliakalnius ir kt. 

Ne visada tinkamai atsikra-
toma atliekomis

Seniūnė, pasidžiaugu-
si prieš kelerius metus 
sutvarkytu Balbieriškio 
dvaro parku, parodė, kaip 
kai kurios vietos atrodo 
dabar: sukapotos ir išvež-
tos originalios šiukšlia-
dėžės, suniokotos kėdės 
prie sporto aikštelės. Se-
niūnės teigimu, aikštelėje 
prie Balbieriškio atodan-
gos, kaip ir kai kuriose ki-
tose vietose, randama ne 
tik buitinių, bet ir stam-
biagabaričių atliekų. 

Ji taip pat priminė, kad 
kapinėse buvo pakeista dalis 
tvoros, išpjauta 17 avarinės 
būklės medžių, pasidžiaugė, 
kad jau skirta pinigų vandens 
tiekimo sistemos projektavi-
mui. Prie kapinių planuoja-
ma įrengti vaizdo stebėjimo 
kameras, nes, pasak seniūnės, 

prie kapinių esantys konteine-
riai nuolat pripildomi auto-
mobilių detalėmis, skudurais, 
statybinėmis ir net buitinėmis 
atliekomis. 

Taip pat buvo kalbėta apie 
apleistus, neprižiūrimus pas-
tatus, žemės sklypus, pasi-
džiaugta tais, kurie gražiai 
tvarkosi, o ypač tais, kurie su-
tvarko ne tik savo, bet ir šalia 
esančią teritoriją. Daugiabu-
čių gyventojus seniūnė ragi-

no ne tik prižiūrėti įsirengtus 
gėlių darželius bei sodelius, 
bet ir visiems kartu nušie-

nauti žolę. 
Seniūnė pasidžiaugė kultū-

riniais ir sportiniais renginiais, 
ypač seniūnijos vasaros šven-
te „Prie Ringio ir Peršėkės“, 
skirta miestelio 515-osioms 
metinėms, bei dideliu būriu 
prie to prisidėjusių žmonių. 

Dėkodama už bendravi-
mą ir bendradarbiavimą, su-
pratingumą ir geranorišką 
pagalbą visoms įstaigoms, 
bendruomenėms, seniūnai-
čiams, verslininkams, ūkinin-
kams, gyventojams, seniūnė 
S.Ražanskienė kvietė visus 
gyventojus būti aktyvesnius, 
dalyvauti seniūnijos gyveni-
me, ateiti su problemomis, pa-
siūlymais ar patarimais.

„Nuo mūsų visų priklau-

so, ar turėsime tokią seniūni-
ją, kokioje norime gyventi“, 
– kalbėjo seniūnė. 

Džiaugėsi 
balbieriškiečių 

atkaklumu
Prienų rajono savi-

valdybės meras Al-
vydas Vaicekauskas 
džiaugėsi balbieriš-
kiečių atkaklumu: 
„Ką jūs užsispiriate, 
tą padarote. Tai rodo 
ir jau atstatyta baž-
nyčia.“ 

Jis ragino gyven-
tojus aktyviau reno-
vuoti daugiabučius, 
pasidžiaugė, kad buvo 

išasfaltuotas žvyrkelis į Žaga-
rių kaimą, ragino verslininkus 
pirkti ar nuomoti buvusius 
Balbieriškio profesinės mo-
kyklos pastatus.

Kalbėdamas apie kelių 
priežiūrą, meras ragino tau-
soti kelius, nes „sugadin-

ti – labai lengva, o atstatyti 
kainuoja brangiai“. Atsaky-
damas į pageidavimus dėl 
kelių remonto, jis priminė, 
kad seniūnija sprendžia, ku-
rias gatves ar kelius reikia 
remontuoti pirmiausia, kad 
šiais metais kelių priežiūrai 
lėšų bus skirta ne tik iš Kelių 
direkcijos, bet ir iš savivaldy-
bės biudžeto. 

Nebuvo apsieita ir be atlie-
kų tvarkymo bei mokesčio 

klausimų. Meras pripažino, 
kad atliekų tvarkymo įstaty-
mas nėra tobulas, paragino 
stambiąsias ir kitas atliekas 
vežti į Balbieriškyje esančią 
stambiųjų atliekų aikštelę, o 
ne versti prie bendro naudo-
jimo konteinerių. Beje, jau 
greitai šie konteineriai bus 
pastatyti rakinamose aikš-
telėse.  

„Didžiuojuosi, kad esu 
balbieriškietis“

Puikiai seniūnijos ir mies-
telio problemas žinantis me-
ro pavaduotojas Algis Mar-
cinkevičius, atsakydamas į 
klausimą dėl greičio mažini-
mo kalnelių, sakė, kad pro-
blema nebūtų išspręsta šias 
greičio mažinimo priemones 
įrengus tik pradžioje ir gale 
Jaunimo gatvės, todėl reikia 
ieškoti kitų būdų, kad vairuo-
tojai „nelakstytų“. 

Kalbėdamas apie buvusios 
Kunigiškių mokyklos likimą, 
mero pavaduotojas ragino 
pirkti ar nuomoti šį pastatą 
ir užtikrino, kad Taryba vi-
suomet tam pritartų. 

„Didžiuojuosi, kad esu 
balbieriškietis“, – kalbėjo A. 
Marcinkevičius. Jis džiaugė-
si, kad per gan trumpą laiką 
pavyko atstatyti sudegusią 
bažnyčią ir dabar Balbie-
riškis galės didžiuotis viena 
moderniausių bažnyčių Lie-
tuvoje, kad buvę ir esami bal-
bieriškiečiai labai aktyvūs ir 
daug prisideda prie miestelio 
bei seniūnijos gerovės, ir ra-
gino būti dar aktyvesniems.  

Ragino dalyvauti 
naujame projekte, 

globoti vaikus 
Prienų rajono savivaldybės 

Socialinių paslaugų centro 
direktorė Aurelija Urbonienė 
supažindino su kovo vidu-
ryje pradedamu įgyvendin-
ti šeimoms skirtu projektu. 
Besikreipiantiems galės būti 
suteikta socialinio darbuoto-
jo, teisininko, psichologo ir 
kitokia pagalba.

Jiezno vaikų globos namų 
atstovė Vitalija Kosteckaja  
ragino prisidėti prie iniciaty-
vos, kad neliktų globos na-
muose augančių vaikų, ir tapti 
globėjais ar įtėviais. 

Prienų valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos vy-
riausiasis veterinarijos gydy-
tojas – inspektorius Antanas 
Keturakis kalbėjo apie afri-
kinio kiaulių maro grėsmę ir 
būtinybę nuo jo saugotis, ra-
gino atsakingai žiūrėti į kiau-
lių auginimą. 

Džiaugėsi didėjančiu 
mokinių skaičiumi, 

ragino tikrintis 
sveikatą 

Balbieriškio pagrindinės 
mokyklos direktorius Stasys 
Valančius pasidžiaugė, kad 
vaikų skaičius mokykloje 
didėja ir jau kelerius metus 
pažangumas – šimtaprocen-
tinis. Šiuo metu mokosi 171 
mokinys: ikimokyklinio ug-
dymo skyriuje – 34; prieš-
mokyklinio ugdymo skyriuje 
– 8; 1–4 klasėse – 55; 5–10 
klasėse – 74. 

Direktorius pasidžiaugė 
gamtosaugine veikla, sveikos 
gyvensenos ugdymu ir spor-
tine veikla, tolerancijos ugdy-
mu, įgyvendinamais projek-
tais, mokytojų tobulinimusi, 
bendradarbiavimu. 

Balbieriškio PSPC vadovė 
Angelė Sidaravičienė ragino 
sveikai gyventi, daug judėti 
ir džiaugtis geromis emoci-
jomis, nes visa tai yra geros 
sveikatos pagrindas. Ji taip 
pat priminė apie valstybės 
finansuojamas profilaktines 
programas ir kvietė pasitikrin-
ti sveikatą.

Susirinkusiesiems trumpą 
programą parodė Balbieriš-
kio KLC ansamblis „Dūmė“ 
(vad. D. Alaveckienė ir D. Za-
gurskienė). 
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Lenkijos ugniagesiai pirmadienį pranešė, kad vakariniame 
poznanės mieste dėl numanomo dujų nuotėkio sukelto 
sprogimo sugriuvusiame daugiabučiame rado penktos 
aukos palaikus. Sekmadienį buvo pranešta apie keturis 
žuvusius ir 24 sužeistus žmones. Manoma, kad name 
galėjo sprogti dujų balionas.

  premjeras Saulius Skvernelis sako nežinantis visų laikinosios 
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (RATA) direktorės 
paskyrimo detalių, tačiau teigia, jog tai yra energetikos 
ministro Žygimanto Vaičiūno atsakomybė. Jis laikinąja RATA 
vadove be konkurso paskyrė A. Selčinskienę, kuriai pernai 
buvo skirtas papeikimas. Ją buvo siūlyta ir atleisti iš pareigų.

Rusija yra atsakinga už blogėjančią Krymo totorių padėtį, 
teigia Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, pirmadienį 
susitikusi su Krymo totorių lyderiais – Medžliso pirmininko 
pavaduotojais. Jos teigimu, Rusija yra atsakinga už stipriai 
blogėjančią Krymo totorių padėtį, šiurkščius jų teisių 
pažeidimus, nuolatinį persekiojimą, prievartinę rusifikaciją.

10 gražių dantų paslapčių: jei jas žinai, 
turėti holivudinę šypseną paprasta
Laimingas tas, kuriam 
gamta padovanojo 
akinamai gražią 
šypseną. Deja, daugelis 
žmonių tuo pasigirti 
negali – skundžiasi 
sugedusiais, nuskilusiais, 
patamsėjusiais, kreivai 
išaugusiais dantimis. 

Milijonai vyrų ir moterų 
kompleksuoja dėl savo neto-
bulų dantų, tad kalbėdamie-
si ar juokdamiesi nevalingai 
burną prisidengia ranka. Kuris 
iš mūsų paslapčia nesvajoja 
apie tobulą ir akinančią holi-
vudinę šypseną? Didžiausio 
odontologijos tinklo CLINIC 
| DPC Lietuvoje įkūrėjas gy-
dytojas odontologas Simonas 
Bankauskas pateikia 10 pa-
slapčių, kaip galima greitai 
atsikratyti kompleksų ir turėti 
akinamą žvaigždės šypseną.

1. Profesionali burnos 
higiena

Dantų apnašos yra viena 
dažniausių dantenų uždegi-
mo, laiku nepastebėto ėduo-
nies, paradontozės, ankstyvo 
dantų netekimo priežasčių, to-
dėl labai svarbu, kad jos laiku 
būtų pašalintos. Specialistai 
profesionalią burnos higieną 
rekomenduoja atlikti kas 3–6 
mėnesius. Ši procedūra turėtų 
būti tokia pat natūrali, kaip ir 
dantų valymas šepetėliu.

2. Dantų balinimas
Ilgainiui dantys patam-

sėja ir nusidažo nuo kavos, 
arbatos, raudono vyno ar ki-
tų maisto produktų, žalingų 
įpročių bei senėjimo. Tačiau 
odontologai pacientams jau 
gali pasiūlyti naujos kartos 
efektyvią ir saugią profesio-
nalią dantų balinimo sistemą, 
kuri dantis gali išbalinti net iki 
8 atspalvių vos per vieną apsi-
lankymą pas gydytoją.

3. Breketai
Deja, ne visiems iki holi-

vudinės šypsenos trūksta tik 
dantų balinimo ir burnos hi-
gienos. Vis daugiau pacientų 
skundžiasi netaisyklingu są-
kandžiu ar kreivais dantimis. 

O tai ištaisyti gali breketai.
Kreivai išaugę dantys, ne-

taisyklingas sąkandis yra 
rimta problema, daranti įtaką 
nepageidaujamam estetiniam 
vaizdui, taip pat tai gali padi-
dinti dantų sugedimo ir nusi-
dėvėjimo tikimybę. Dažniau-
siai gydytojų ortodontų paci-
entai yra paaugliai ar vaikai, 
tačiau ortodontinį gydymą 
galima taikyti ir suau-
gusiesiems.

Pacientai gali rinktis 
nuo standartinių, metali-
nių breketų iki nepaste-
bimų, vidinių breketų.

4. Estetinis 
plombavimas

Karieso ar traumos 
pažeistus dantis grei-
čiausiai ir neskausmin-
giausiai gali atstatyti 
estetinis plombavimas. 
Tai trumpiausias kelias 
norintiems susigrąžinti tie-
sius, lygius ir estetiškai atro-
dančius dantis.

5. Implantacija
Pacientai, netekę vieno ar 

kelių dantų, puikiai žino dis-
komfortą, kai tenka delnu 
slėpti savo netobulą šypseną. 
Tačiau šiais laikais šią proble-
mą galima greitai išspręsti.

„Siūlome procedūrą, po ku-
rios pacientai vos per vieną 
dieną gali susigrąžinti tobu-
lą šypseną. Dėl šios sistemos 
vietoje įprastų šešių aštuonių 
implantų įsriegiami vos ke-
turi. Taip sutrumpėja pačios 
procedūros laikas, mažina-
mos gydymo išlaidos. Tokia 
metodika skirta daugumą ar 
visus dantis praradusiems 
žmonėms, kuriems iki šiol 
buvo tradiciškai siūlomi iš-
imami protezai“, – sakė S. 
Bankauskas.

Norintiems dar greitesnio 
efekto siūloma momentinė 
implantacija. Tai itin grei-
tas dantų atkūrimo metodas, 
kai į ką tik pašalinto danties 
šaknies vietą sriegiamas im-
plantas ir ant jo iš karto tvir-
tinamas laikinas dantis, kuris 
gražiai atrodo ir žmogui iš 

karto atkuriama kramtymo 
funkcija. Po kelių mėnesių 
laikinas dantis pakeičiamas 
nuolatiniu.

6. Protezavimas
Siekiant padėti pacientams 

modernius gydymo būdus 
taikantys odontologai dirba 
ne tik su mikro protezavimo 
paslaugomis, kuriomis ga-

lima atkurti nepriekaištingą 
dantų estetiką, bet sprendžia 
itin sudėtingas problemas, ku-
rių metu atkuria kramtymo ar 
kalbos funkcijas.

Kiekvienas pacientas ga-
li rinktis gydymą pagal savo 
klinikinę situaciją, estetinius 
reikalavimus bei finansines 
galimybes.

7. Įpročiai
Reguliariai lankantis pas 

gydytoją odontologą ir tinka-
mai prižiūrint dantis namuose 
užkertamas kelias rimtesnėms 
problemoms. Valantis dan-
tis būtina pasirinkti tinkamą 
šepetėlį, naudoti dantų siūlą, 
skalauti burną dantų skalavi-
mo skysčiu su fluoridu.

Vaikus reikėtų pratinti re-
guliariai lankytis pas odon-
tologą ir nuo mažens ugdyti 
įprotį bent jau du kartus per 
dieną nepamiršti į rankas pa-
imti dantų šepetėlį.

8. Mityba
Vis dėlto, jeigu norite išsau-

goti dantis, vien burnos higi-
enos neužtenka. Norint kuo 
ilgiau išlaikyti dantis sveikus, 
didelę svarbą turi tai, ką mes 
dedame į burną. Turite žinoti, 

kad tam tikri produktai ken-
kia mūsų dantims, jų spalvai; 
ir atvirkščiai – yra produktų, 
reikalingų norint turėti tvirtus, 
sveikus, gražius dantis. Spe-
cialistas pataria rinktis kuo 
daugiau seilių išsiskyrimą 
skatinančio maisto (obuoliai, 
morkos, salieras), kuris na-
tūraliai valo dantis ir burnos 
ertmę. Sausa burna yra ide-

ali terpė apnašoms ir 
blogam burnos kvapui 
atsirasti.

9. Vitaminai ir 
mikroelementai

Labai svarbu, kad 
organizme netrūktų 
fluoro, fosforo ir kal-
cio. Tai pagrindiniai 
mineralai, lemiantys 
dantų stiprumą ir at-
sparumą kariesui. Kal-
cio mainų procesuose 
labai svarbus magnis, 
cinkas, silicis, geležis, 

manganas, boras, todėl pasi-
stenkite, kad jūsų organizmas 
būtų aprūpintas šiais mikroe-
lementais.

10. Lūpų priežiūra
Graži šypsena yra ne tik 

balti, tiesūs ir sveiki dantys. 
Idealios šypsenos sąjungi-
ninkės yra sveikos lūpos. Jas 
būtina prižiūrėti: tepti balza-
mu ne tik žiemą, bet ir vasarą, 
saugoti nuo šalčio ir UV spin-
dulių. Natūralų dantų baltumą 
paryškina ir maža gudrybė 
– raudoni lūpų dažai.

Šypseną išryškina putlios 
lūpos, todėl į pagalbą neretai 
pasitelkiama hialurono rūgš-
tis, kurios užpildais atlieka-
mas lūpų kampučių pakėli-
mas, lūpų bei skruostų apim-
ties padidinimas, lūpų ir net 
veido kontūro korekcija.

Odontologas – implantuo-
jantis gydytojas pabrėžia, kad 
šiuolaikiniam žmogui reikia 
modernių procedūrų, kurios 
gali padėti per labai trumpą 
laiką džiaugtis estetiška šyp-
sena. Holivudinę šypseną da-
bar neretai galima susigrąžinti 
vos po vieno vizito pas gydy-
toją.   DPC 

Stilistė Viktorija Šaulytė: 
pavasariui ruoškitės jau dabar
čiomis aprangos tendencijo-
mis ir įvardija madingiausius 
drabužius bei jų derinius.

„Kiekvieną sezoną dizaine-
riai ir stilistai stengiasi pateikti 
naujienų – pristato tendencijas, 
naujus drabužių derinius, įvar-
dina madingiausius aksesua-
rus, tačiau kone visuomet yra 
dalykų, kurie niekada neišeina 
iš mados, arba po kurio laiko 
vėl sugrįžta. Šiais metais tą ga-
lime pasakyti apie vėl į madą 
sugrįžtančias plačias kelnes, 
smailianosius batelius ar vieno 
dydžio, geriau žinomus kaip 
„oversize“ stiliaus drabužius“, 
- sako žinoma stilistė ir tinkla-
raštininkė Viktorija Šaulytė.

Taip spalvoms ir 
langelių raštams

„Posakis, kas per daug, tas 
kenkia, puikiai atitinka šio 
pavasario mados tendencijas. 
Vyraus spalvos, margi raštai, 
langeliai, rombai, tačiau svar-
bu nepersistengti. Ir ši taisyklė 
galioja visuomet. Jeigu lange-
liai yra madingi, nesirinkite 
šiuo raštu marginto viso dra-
bužių derinio, nebent tikrai 
norite išsiskirti, tuomet languo-
tas kostiumėlis – puikus pasi-
rinkimas. Tačiau kasdienai tai 
gali būti akcentas, detalė. Pa-
vyzdžiui, šalikas, švarkelis ar 
palaidinė. Taip pat svarbu pa-
minėti, nors drabužių madas 
pristato garsūs dizaineriai ir 
stilistai, tikrai nereikia skubėti 
pirkti vardinių drabužių – jie 
diktuoja nuotaiką ir kryptį, o 
kiti gamintojai dažnai jomis 
seka“, - pataria stilistė.

Ji taip pat sako, kad būtent 
aksesuarai itin tinka droves-
nėms ir mažiau linkusioms 
eksperimentuoti. Taip pat sti-
liaus detalės puikiai užbaigia 
visą drabužių derinį. Akse-
suarus drąsiai galima rinktis 
ryškesnius, įdomesnius. Taip 
pat juos galima derinti prie vis 
skirtingų drabužių ir tai padės 
sutaupyti, o kas kartą sukuria-
mas įvaizdis bus vis kitoks.

„Šį pavasarį dominuos le-
vandų, geltonai žalia, mėlyna, 
švelniai rožinė, alyvinė, bei 
visuomet madinga klasikinė 
raudona ir jos atspalviai. Taip 

pat juostos drabužių šonuose, 
odinės detalės, jau minėti lan-
geliai“, - vardina stilistė.

Apžvelgusi pavasario sezo-
no tendencijas, stilistė V. Šau-
lytė įvardina 5 aprangos deta-
les, kurios turėtų atsirasti kie-
kvienos moters spintoje.

Smailianosiai bateliai. Šie 
bateliai vėl sugrįžtą į madą 
ir vėl turėtų atrasti vietą kie-
kvienos moters ar merginos 
spintoje.

Lietpaltis. Tai ne tik itin 
praktiškas ir gražus drabužis. 
Šiandien galima rasti įvairiau-
sių stilių, spalvų ir ilgių liet-
palčių. Todėl drąsiai įsigykite 
vieną, ir būsite stilinga bei ne-
bijosite lietaus, kurio Lietuvoje 
netrūksta.

Plačios klasikinės kelnės. 
Klasika yra klasika, ji visuo-
met madinga. Todėl tai yra 
daiktas, kuris yra stilingas ir 
jums tarnaus daugelį metų. O 
prie jų galima derinti tiek klasi-
kinio, tiek laisvalaikio stiliaus 
drabužius.

Platesnio modelio drabužiai. 
Buvo laikas, kai „oversized“ 
drabužių niekas nesirinko, jie 
atrodė negražūs, nederantys ir 
nepatogūs. Tačiau juos atradus 
iš naujo, ši tendencija nesitrau-
kia. Tai yra patogu, gražu, ir 
platesnio modelio palaidinė 
ar megztukas tiesiog turi rasti 
vietą jūsų spintoje.

Sijonai ir suknelės. Klostuo-
ti, pieštuko formos, asimetriški 
– tinka visokie, o ir ilgiai vy-
raus nuo mini iki žemiau kelių. 
Jeigu mėgstate būti pastebėta 
ir visuomet stengiatės sekti 
mados tendencijas, tai šiemet 
būtinai turite įsigyti bent vieną 
tokio tipo sijoną ar suknelę. Pa-
vyzdžiui, pieštuko tipo puikiai 
derės su platesnio stiliaus švar-
keliu ar megztiniu. Dar pasirin-
kite ryškesnius akcentus ir tada 
tiesiai į pavasarį.

„O jeigu spalvos dar šiek 
tiek gąsdina, siūlau jas prisi-
pratinti po truputį – pamėginti 
įsileisti tik ryškias detales į sa-
vo įvaizdį. O kai būsite pasi-
ruošę, miksuokite ir pasitikė-
kit savimi. Nepamirškite, kad 
drabužiai puikiai gali atskleisti 
jūsų asmenybę“, - priduria V. 
Šaulytė. MAXIMA 
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ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Kovo 19 d.

1900 val.

DELFI TV
Alytaus „Dzūkija“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

KREPŠINIS

Kovo 25 d.

1500 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Kėdainių „Nevėžis“  LKL

KREPŠINIS

Kovo 31 d.

1630 val.

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

KREPŠINIS

Balandžio 8 d.

1720 val.

BTV
 Vilniaus „Lietuvos rytas“ prieš 
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

KREPŠINIS

Balandžio 12 d.

1800 val.

DELFI TV
Kėdainių „Nevėžis“ prieš Prienų-

Birštono „Vytautas“ LKL

KREPŠINIS

Kovo 10 d.

1700 val.

DELFI TV
Klaipėdos „Neptūnas“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

„Nasdaq“ Vilniaus biržoje pirmadienį įvykusiame trejų 
metų trukmės Vyriausybės vertybinių popierių (VVp) 
emisijos, iki kurios išpirkimo liko 1061 diena, papildymo 
aukcione obligacijų išplatinta už 30 mln. eurų, vidutinė 
palūkanų norma buvo 0,091 procento.

  Lenkų alpinistų komanda, siekusi pirmą kartą žiemos sezonu įkopti į antrą aukščiausią pasaulio kalną 
K2, po dramatiškos, pasaulio dėmesį atkreipusios ekspedicijos atšaukė savo planus ir kaip priežastį 
nurodė prastas orų sąlygas. Sprendimas reiškia, kad pakistano šiaurėje, pasienyje su Kinija esantis 
K2 lieka vienintelis daugiau kaip 8 tūkst. m aukščio pasaulio kalnas, į kurį dar niekada nebuvo įkopta 
žiemą. Į Everestą yra įkopę tūkstančiai alpinistų, jaunų ir senų, bet K2 yra visai kitokia vieta. pirmą kartą 
į šį kalną buvo įkopta prieš 60 metų. Daug alpinistų žuvo bandydami kopti į K2 ar nusileisti nuo jo.

REGIONŲ KREpŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
pERG. pRAL. SANTYKIS

20 2 1996:1607

2. Stakliškių „Guosta“
pERG. pRAL. SANTYKIS

18 4 1761:1532

3. Rokiškio „Feniksas“
pERG. pRAL. SANTYKIS

15 7 1846:1619

4. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
pERG. pRAL. SANTYKIS

15 7 1590:1576

5. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
pERG. pRAL. SANTYKIS

13 9 1716:1614

6. Kupiškio KK „Kupiškis“
pERG. pRAL. SANTYKIS

11 11 1738:1699

7. Kauno „perkūnas-Vytrita“
pERG. pRAL. SANTYKIS

11 11 1732:1786

8. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
pERG. pRAL. SANTYKIS

8 13 1523:1577

9. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
pERG. pRAL. SANTYKIS

7 15 1595:1730

10. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
pERG. pRAL. SANTYKIS

5 17 1564:1880

11. Alytaus SRC- „Dzūkija“
pERG. pRAL. SANTYKIS

4 17 1606:1776

12. Anykščių „KKSC-Elmis“
pERG. pRAL. SANTYKIS

4 18 1420:1691

Prenumeruokite 
Nemuno krašto 

laikraštį 
„Naujasis Gėlupis“ 

2018 m.!

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

Kovo 3 d. Jiezno sporto 
bendruomenė 2018 metų 
sezoną pradėjo futbolo 
3x3 turnyru, kitaip 
vadinamu futboliuku. Į 
Jiezno gimnazijos sporto 
salę susirinkę žaidėjai savo 
meistriškumą skyrė Kovo 
11-ąjai paminėti ir Lietuvos 
valstybingumo atkūrimo 
100-mečiui.

Šį kartą turnyre dalyvavo 
šešios komandos, atstovaujan-
čios Jiezno gimnazijai, Jiezno 
vaikų globos namams ir ke-
turiems svarbiausiems Jiez-
no miesto ,,mikrorajonams“: 
daugiaaukščių namų kvarta-
lui – ,,Mūrai“, centrinei mies-
to daliai – ,,Centras“, ežero 
pakrantei – ,,Ežero krantas“ ir 
likusiai miesto daliai, išsidės-
čiusiai už bažnyčios – ,,Paukš-
čių galas“.

Startinėje rikiuotėje žaidė-
jus pasveikino Jiezno seniū-
nas Algis Bartusevičius, kuris 
laimėtojams pažadėjo apdo-
vanojimus ir prizus. Taurę, 
medalius ir diplomus įsteigė 
Jiezno seniūnija iš Prienų ra-
jono savivaldybės sporto pro-
gramai skiriamų lėšų, o pini-
ginius prizus – sporto klubas 
,,Jieznas“.

Komandos, pasidalinę į du 
pogrupius, pradėjo įdomią 
kovą ir dovanojo gražų reginį 
susirinkusiems sirgaliams. Po 
dvikovų pogrupiuose išaiškė-
jo keturios komandos, kurios 
tęsė kovą dėl apdovanojimų.

Labiausiai pasisekė ,,Cen-
tro“ komandai, kuri iškovo-

Futboliuko turnyras Jiezne

jo pirmąją vietą. Ne mažiau 
džiaugėsi ir Jiezno gimnazis-
tai, kuriems antroji vieta labai 
svarbi, nes už nugaros liko sti-
presnė ,,Mūrų“ komanda, ku-
ri tenkinosi laimėtais bronzos 
medaliais.

Po rungtynių Jiezno seniū-
nas Algis Bartusevičius prizi-
nių vietų laimėtojams išdali-
no rėmėjų įsteigtus piniginius 
prizus, o sportinius apdovano-
jimus pažadėjo įteikti per ko-
vo 17 dieną vyksiantį knygos 
,,Futbolas Jiezne“ pristatymą, 
į kurį pakvietė visus susirin-
kusiuosius.

Anonsuodamas šį renginį, 
seniūnas pabrėžė, kad šios 
knygos pristatymas labai svar-
bus įvykis ne tik sporto ben-
druomenei, bet ir visai seniū-
nijai. Jiezno kraštas yra unika-
lus ne vien įdomia istorija, iš-
skirtiniu kraštovaizdžiu ir gera 
geografine padėtimi.

Futbolas Jiezne – svarbiau-
sia sporto šaka, kurią pamė-
go kelios jiezniečių kartos, 
išauginusios aistringų žaidė-
jų, prilygstančių profesiona-
lams. Tikėtina, kad į knygos 
,,Futbolas Jiezne“ pristatymą, 
kuriame bus eksponuojama 
sporto trofėjų ir fotonuotraukų 
paroda, atvyks didelis būrys 
kraštiečių ir garbingų svečių. 
Tegul ši knyga tampa jieznie-
čių geriausia dovana atkurtos 
Lietuvos valstybingumo šim-
tmečiui, o jaunimo sportinės 
pergalės – padėka už laisvę ir 
nepriklausomybę.
Jiezno seniūnijos informacija 

partnerių susitikimas Ispanijoje 

Stakliškių gimnazijos 
mokytojos Lina 
Andriukevičienė, Jolita 
Jukovič ir Daiva Švedienė 
buvo išvykusios į Leridos 
(kat. Lleida) miestą 
Ispanijoje, kur dalyvavo 
Erasmus+ projekto 
„Verslumas mokyklose – 
naujų galimybių mokyme 
ir auklėjime kūrimas“ 
(Nr. 2016-1-ES01-KA219-
025279_2) mokymosi 
veiklose.

Aštuonių sesijų metu buvo 
vykdomos tokios projektinės 
veiklos: lankymasis partneri-
nėse (Caparrella, Treball ir ki-
tose) mokyklose ir gilinimasis 
į mokinių kūrybiškumą bei 
verslumą skatinančius moky-
mo(-osi) būdus (pavyzdžiui, 
Treball profesinė mokykla vi-
sų dalykų, visas mokomąsias 
valandas sudėjo į projektus ir 
moko tik per projektines vei-
klas); susipažinimas su Glo-
bal Lleida verslininkų organi-
zacija, teikiančia pagalbą ku-

riantiems verslo planus ar juos 
tobulinantiems; lankymasis 
Lleidos verslo įmonių įkurta-
me CEEI Lleida fonde, kuris 
ieško inovatyvių idėjų, nau-
dingų regionui, ir jauniems 
gabiems verslininkams trejus 
metus teikia galimybę turėti 
savo biurą ir naudotis infras-
truktūra fondo patalpose bei 
gauti verslo konsultacijas.

Pora sesijų buvo skirta par-
tnerinių mokyklų kuriamo 
verslo vadovo žingsnių ir ro-
diklių įvertinimo pristatymui 
ir analizei. Stakliškėse sukur-
tas verslo vadovas su atitin-
kamais rodikliais kiekvienoje 
šalyje buvo įvertintas ir pako-
reguotas tos šalies verslinin-
ko ar kompanijos. Pastabos 
ir patarimai verslo vadovui 
buvo palyginti ir suderinti, o 
tinkami atrinkti šiam vadovui 
užbaigti.

Bene svarbiausia projek-
tinio vizito dalimi tapo tarp-
tautinė Skype konferencija, 
kurios metu Stakliškių gim-

nazijos, Mercurii akademijos 
ir Caparella mokyklų moki-
niai pristatė savo verslo idėją 
ir jau vykdomas veiklas, už-
davė klausimų vieni kitiems, 
aptarė, kokios naudos gavo, 
sužinodami apie partnerių 
kuriamo verslo sėkmes ir ne-
sėkmes. 

Laisvą laiką skyrėme su-
sipažinimui su žymesnėmis 
Katalonijos vietomis: XII 
amžiuje statyta Gardenijos 
pilimi Lleidoje, pagrindine La 
Ramblos gatve ir Katalonijos 
aikšte, Šventosios Šeimynos 
bažnyčia ir Katedra Barselo-
noje. Katalonija padovanojo 
tikrai įsimintinų kultūrinių 
patirčių,

Kitas projekto partnerių 
susitikimas vyks Nachodo 
mieste, Čekijoje. Jo metu kie-
kviena mokykla pristatys, ko-
kį poveikį projektas turėtojų 
institucijai ir aptars sklaidos 
planą.

Projekto koordinatorė  
Jolanta Ručienė 
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ATgARsIAI

KREPŠINIS

Balandžio 15 d.

1500 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“  prieš 

Alytaus „Dzūkija“  LKL

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Balandžio 19 d.

1845 val.

DELFI TV
Utenos „Juventus“ prieš Prienų-

Birštono „Vytautas“ LKL

KREPŠINIS

Balandžio 22 d.

1720 val.

DELFI TV
Kauno „Žalgiris“ prieš Prienų-

Birštono „Vytautas“ LKL

KREPŠINIS

Balandžio 25 d.

1850 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Šiaulių „Šiauliai“  LKL

KREPŠINIS

Balandžio 28 d.

1700 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Klaipėdos „Neptūnas“  LKL

KREPŠINIS

Gegužės 2 d.

1850 val.

DELFI TV
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ prieš 
Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

LIETUVOS KREpŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

24 21 3 21

2. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

24 20 4 20

3. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

24 18 6 18

4. panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

24 16 8 16

5. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

24 9 15 9

6. pasvalio „pieno žvaigždės“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

24 9 15 9

7. Utenos „Juventus“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

24 9 15 9

8. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

24 7 17 7

9. Kėdainių „Nevėžis“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

24 6 18 6

10. prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

24 5 19 5

Sausio ir vasario mėnesiais Estijoje nupirkti 4354 nauji 
lengvieji automobiliai - 22,6 proc. daugiau nei per tą 
patį praėjusių metų laikotarpį, pranešė Estijos įgaliotųjų 
prekybos automobiliais atstovų asociacija (AMTEL). 
pardavimai praėjusį mėnesį buvo 21,2 proc. solidesni nei 
pernai vasarį - įsigyti 1907 automobiliai.

  Briuselyje aštuoni žmonės buvo sulaikyti per kovos su 
terorizmu reidus, pareigūnams gavus informacijos apie 
galimai rezgamą sąmokslą surengti išpuolį, pranešė 
vienas šiam tyrimui artimas šaltinis. Anot jo, visi aštuoni 
buvo areštuoti sekmadienį Molenbeko rajone, kur gyvena 
daug imigrantų. 

Internete rusų, ukrainiečių ir anglų kalbomis paskleista 
melaginga žinia apie tai, kad Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Raimundas Karoblis neva pripažino Krymą esant 
Rusijos dalimi. „Tai dar vienas bandymas skleisti įžūlų melą, 
siekis sukiršinti partnerius ir mažinti visuomenės pasitikėjimą 
Lietuvos parama Ukrainai bei diskredituoti Lietuvą“.

atKelta IŠ 1 p.

broliai Mankauskai turėjo 
panašaus amžiaus dukras ir 
abi buvo pavadintos Aldonos 
vardu. Todėl ją daugiausia visi 
pažinojo kaip Danę Mankaus-
kaitę. Anksti neteko motinos, 
tad Danė ir Zosė tapo mūsų 
šeimos nariais. Danė mokė-
si Žiburio gimnazijoje, už 
mokslą reikėjo mokėti. Kaip 
našlaitei dalį mokesčio suma-
žino, kitą dalį sumokėjo mūsų 
tėvai. Jos klasės draugės bu-
vo Marija Šakovaitė 
(Murka ją vadino), Vy-
tautas Daraškevičius-
Darutis, Birutė Ketu-
rakytė ir kt. Tačiau ge-
riausios draugės buvo 
advokato Zbierajaus-
ko dukros Lilė ir Kris-
tė, Marytė Kašiubaitė, 
Pranutė Šalčiūtė. Bai-
gusi gimnaziją, Danė 
įstojo Kaune į moky-
tojų kvalifikacijos kur-
sus. Ji buvo viena iš tų 
mokytojų, kurie oku-
pavus Lietuvą rusams 
pasipriešino jų politi-
nei švietimo sistemai 
–prieš mokslo metus 
Kauno muzikiniame teatre 
surengtame visos Lietuvos 
mokytojų suvažiavime, da-
lyvaujant to meto Lietuvos 
aukščiausios valdžios atsto-
vams, visi atsistojo ir sugie-
dojo Lietuvos himną. Tai bu-
vo pirmas nesurežisuotas pa-
sipriešinimas tarybų valdžiai. 
Dėl to dauguma mokytojų iš-
keliavo į Sibirą. 

Danė dirbo eiline mokyto-
ja. Geriausiai prisimenu Na-
ravus, kur ji ilgiausiai moky-
tojavo. Tai buvo gražus kai-
mas ant Nemuno kranto, ten 
ją lankydavau, ypač vasarą 
– atostogų metu. Reikėdavo 
eiti mišku, kol ant kalno iš-
vysdavai Naravų kaimą. Da-
nė gyveno pas Grigonius. Tai 
buvo to meto pasiturinčio šei-
mininko namas dviejų galų. 
Viename šone gyveno šeimi-
ninkai, kitoje pusėje nedide-
liame kambarėlyje su virykle 
(„plyta“) gyveno Danė. Tame 
name aš pirmą kartą ir susipa-
žinau su Vincu Daunoru. Aš 

Jie kovojo už Lietuvos laisvę
buvau 6 klasėje. Pavakare atė-
jo jis su kitu partizanu – vardo 
nežinojau. Vakaras, langas už-
dengtas, ant stalo degė žvakė, 
o mes gėrėm arbatą ir kalbė-
jome. Staiga įbėgo šeimininkė 
ir riktelėjo: stribai kieme. Abu 
vaikinai per kitas duris –į so-
do pusę išlėkė, o mes, viską 
sukišę į spintelę, griuvome į 
lovą. Kai stribai atidarė duris, 
mudvi ,,prabudom“ iš miego 
ir žiūrėjom į juos. 

Vėliau su Vincu Dauno-

ru susitikdavau jau Giraitiš-
kėse, jo tėviškėje. Tiksliau 
pasakius, miškelyje prie tos 
sodybos – tai grybaudavom, 
tai uogaudavom. Labai dori 
ir malonūs buvo Vinco dėdė 
ir jo žmona, tiksliau – kaimo 
patriotai. Nė karto negirdėjau, 
kad jie skųstųsi jiems kylančia 
grėsme dėl Vinco. Susitikda-
vome su Vincu, kaip mes sa-
kydavome, prie Daunorynės. 

Paskutinis mūsų susitiki-
mas įvyko Prienuose, kartu 
buvo ir mano mama, o  aš jau 
mokiausi ŽŪA. Jis atsiprašė 
mamos dėl tų sukeltų rūpes-
čių, padėkojo už Danę. Jie 
jau buvo susituokę – 1951 
m. juos sutuokė Alytaus kle-
bonas. O su klebonu susita-
rė mamos pusbrolis Pranas, 
gyvenęs šalia Alytaus. Tada, 
Prienuose, Vincas, paėjęs į 
šoną, prašė manęs pagloboti 
Danę, jei jau kas nors atsitiktų. 
Tuo metu aš lyg ir pajuokavau 
– nebent kitą įsimylėtum, bet 
eidama namo visą kelią gal-

vojau apie ateitį. 
Pagal rezistencijos dalyvio 

pažymą Danė 1944–1954 m. 
buvo Dzūkų rinktinės partiza-
nų ryšininkė. Vasarą buvo vis-
kas pusė bėdos – tai ji būdavo 
su juo bunkeryje, tai rinkdavo 
žinias ir jas sistemindavo. Bet 
žiemą – pas mus caro laikais 
statytoje bakūžėje dažnai pa-
sirodydavo stribai ir enkave-
distai, o ant aukšto buvo labai 
šalta. Veždavausi ją į Kauną. 
Gyvenau pas šeimininkus, 

kurie buvo geri žmonės, bet 
ir jie bijojo. 

Dokumentas iš archyvo. 

LIETUVOS  RESPUBLIKOS
AUKŠČIAUSIOJI TARYBA

KOMISIJA SOVIETŲ SĄJUNGOS KGB
VEIKLAI LIETUVOJE IŠTIRTI

92.05.13     NR.   116              \ Aldonai Mankauskaitei , gyv.
\VILNIUS                               Kaune,  Mackevičiaus g.  90-4

Atsakydami į Jūsų prašymą pranešame, kad Jus liečiantys 
dokumentai yra KGB  4c valdybos Prienų skyriaus agentū-
rinėje byloje Nr. 93 / arch.  Nr. 7518 /. Šioje byloje rašoma, 
kad Jūs buvote “Dzūkų “ rinktinės aktyvia ryšininke, 1951 m. 
ištekėjote už to meto “Dzūkų“ rinktinės vado Vinco Dauno-
ro, slapyvardžiu “Ungurys“, “Kelmas“, “Vincas“ ir slaps-
tėtės pogrindyje.

Priedas: 8 lapai kopijų.
Komisijos pirmininkas         (parašas )         B. Gajauskas

Vieną vakarą, kai namuose 
buvo Danė, mamai sakau: va-
žiuojam į Kauną, gal ką nors 
sugalvosim. Jos abi apsigau-
bė skaromis ir pasuko į žydų 
kapinių pusę, o aš prie to na-
mo, kur buvo NKVD būsti-
nė (dabar biblioteka), laukiu, 
gal koks nors sunkvežimis 
atvažiuos, trepsiu kojomis ir 
pamatau kitoje gatvės pusėje 
namo einančius Laukaičius 
– Praną ir Antaniną. Laukai-
čiai – tolimi mūsų giminės. O 

Pranas tarpukario lai-
ku dirbo Meškapievio 
ir Prienų girininkijoje 
raštininku. Žinojau, 
kad tai dorų lietuvių 
šeima, todėl perbėgau 
per gatvę ir paprašiau, 
kad priimtų Danę per-
miegoti, o kitą dieną 
grįšim ją pervežti kur 
nors į kitą vietą. Abu 
sutiko – žinojo apie 
Danę. Ir taip Danė ten 
išbuvo iki Vinco žū-
ties. Tas namas  dar ir 
dabar išlikęs. Slapstėsi 
ji ten ant aukšto, o nak-
timis leisdavosi į kam-
barius. Kad neatkreip-

tume saugumiečių dėmesio, 
lankydavomės ten retai. Bet ją 

labai gražiai globojo Antani-
na Laukaitienė. Tai ji vesdavo 
Danę per tiltą, kur pamiškėje 
laukdavo Vincas su draugu. 
Jei buvo pavojinga eiti tiltu, 
Vincas atplaukdavo valtimi 
per Nemuną. 

Laukaičių jau nebėra, likus 
tik jų dukra Nijolė Česnavi-
čienė. Tada ji buvo dar ma-
ža mergaitė. Ji tik prisimena, 
kad lipdavo ant aukšto žaisti 
lėlėmis su teta. Kai laidojome 
Danę, mama jai tik tada pa-
pasakojo apie to meto Danės 
gyvenimą pas juos. Kai Vin-
cas išduotas žuvo, Danė grįžo 
pas mus – atrodė nei gyva, nei 
mirus. Ir vėl prisistatė NKVD 
ir išsivedė ją. Grįžo ji gal po 
penkių dienų. Niekada nesa-
kė, ar ją fiziškai ar psicholo-
giškai tardė, bet ji neišdavė 
nė vieno žmogaus, per tuos 
rezistencijos metus padėjusio 
jai ir Vincui. 

Aš jau baigiau akademiją ir 
pagal paskyrimą dirbau Gel-
vonų MTS. Parvažiavusi na-
mo pasiūliau Danei važiuoti 
pas mane ir pabūti per žiemą, 
o paskui galvoti, kaip toliau 
gyventi. Pagyveno pas mane 
gal porą savaičių ir prisistatė 
NKVD su vietiniu stribu. Pa-
žiūrėjo, kaip mes gyvename, 
pavartė knygas, popierius ir 
išėjo. Kai aš išeidavau į dar-
bą, Danė skaitydavo. Dar ne 
kartą apsilankė tie svečiai. 
Bet gana tolerantiškas buvo 
MTS vyr. Inžinierius, žydų 
kilmės, iš Leningrado. Jis la-
bai gražiai mane charakteriza-
vo ir NKVD nustojo lankytis. 
Danė pas mane gyveno apie 
tris mėnesius, paskui grįžo į 
Prienus, bandė mokytojauti, 
bet vietinė valdžia spaudė ir, 
kaip buvo rašoma, ryšiai su 
,,liaudies priešais“ lėmė, kad 
jai buvo uždrausta dirbti mo-
kytoja. Vėliau ji apsigyveno 
Kaune. 

1994 m. gruodžio 3 d. Al-
dona Danė grįžo į savo vai-
kystės, jaunystės miestą Prie-
nus ir atgulė šalia tėvų ir my-
limo vyro – Vinco Daunoro-
Kelmo, Dzūkų rinktinės Dai-
navos apygardos vado.“

Birštono muziejaus 
direktorės pavaduotojas 

vytautas 
ŠEŠkEvIČIUs

Šių metų kovo 11 d. (sekma-
dienį) Prienų miesto Laisvės 
aikštėje vyks Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo dienos 
šventė. Nuo 12 val. vyks Lietu-
vos valstybės vėliavos pakėli-
mo ceremonija, mėgėjų meno 
kolektyvų koncertas, savo vei-
klą pristatys įvairios įmonės ir 
įstaigos, vyks 2 km, 5 km, 10 
km bėgimas, Tautos vienybės 
bėgimas ir kt.

Išankstinė registracija https://
dbsportas.lt/lt/varz/2018018 
arba el. p. audriusdel@gmail.
com iki kovo 7 d. 23.59 val.

Prienų rajono bendrojo la-
vinimo mokyklų mokiniai ir 
Prienų rajono savivaldybės 
gyventojai startuoja nemo-
kamai.

SAVIVALDYBĖS inf. 

Kviečiame 
registruotis
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vALsTYBĖs ŠImTmEČIUI

IRENA Žukaitė  
(1929 08 25 – 2006 04 03) 
– Lietuvos nacionalinio operos 
ir baleto teatro solistė, sopra-
nas.

Gimė Prienuose. Lietuvos nacionali-
niame operos ir baleto teatre dainavo nuo 
1954 m. Čia jis sukūrė nemažai vaidme-
nų. Įkūnijo Čio čio san ir Toską G.Puccini 
operose, Karmen G. Bizet operoje „Kar-
men“, Ameliją ir Aidą, Eleną ir Elžbie-
tą G. Verdžio kūriniuose ir kitus žymius 
vaidmenis. 

Solistė koncertavo ir daugelyje koncer-
tų salių, ne tik Lietuvoje, bet ir Čekoslova-
kijoje, Vokietijoje, Švedijoje. Dėstė Lie-
tuvos valstybinėje konservatorijoje. 1964 
m. suteiktas Lietuvos SSR nusipelniusios 
artistės vardas.

JUOZAS KLIMAITIS  
(1929 10 24 – 2017 09 19) – 
advokatas.

Gimė Žvirgždaičių kaime, Šakių rajone. 
Mokėsi Kudirkos Naumiesčio progimna-
zijoje. Nuo 1953 m. dirbo Vilkijos kultū-
ros namų direktoriumi, o 1958 m. buvo 
perkeltas į Prienų kultūros namus, dirbo 
Prienų pašto spaudos agentūroje, rūpinosi 
spaudos platinimu.

1959 m. įstojo į Vilniaus valstybinio uni-
versiteto Teisės fakultetą, kurį baigė 1965 
m. Nuo 1978 m. iki 2010 m. dirbo Prienų 
advokatų kontoroje. Nuo 2002 m. – Lie-
tuvos teisininkų draugijos Prienų skyriaus 
narys. Rašė į žurnalą „Lietuvos advokatas“. 
Dalyvavo Lietuvos sąjūdžio mitinguose, 
„Baltijos kelyje“.

BEINI ŠACHOVAS (? – 1941 ) – 
prienų alaus bravoro savininkas.

1920 m. įsigijo alaus gamyklą iš L. 
Goldbergo įpėdinių. Du dešimtmečius Ša-
chovo valdytas alaus bravoras „Goldberg“ 
buvo garsus ne tik Prienuose. Moderni-
zuota gamykla jau 1921 m. pagal paga-
minto alaus kiekį nusileido tik bendrovei 
„Volfas Engelman“. Plataus profilio įmo-
nė gamino ne tik alų, bet ir salyklą, midų, 
vaisvandenius. Tai padėjo Prienams kles-
tėti ir stiprėti. 

Prieniečiai Šachovus mena kaip padorią, 
niekam skriaudos nepadariusią šeimą.

Tragiškas likimas neaplenkė žydų tau-
tybės Šachovų šeimos. Miestą užėmus 
vokiečiams, B. Šachovas su šeima slaps-
tėsi pas žinomą Prienų gydytoją J. Brun-
dzą, alaus bravoras buvo nacionalizuotas. 
Sūnus Isakas nušautas prie Aleksoto tilto. 

Benia nušautas pakeliui į Marijampolės 
kalėjimą. Dukrai Marijai pavyko pabėg-
ti į Ameriką.   

ALFONSAS SENIKAS  
(gim. 1934 02 09) – trumpųjų ra-
dijo bangų asas.

Gimė Išlauže. 1941 m. su šeima buvo iš-
tremtas į Sibirą. 1947 m. A. Senikui pavy-
ko pabėgti ir grįžti į Lietuvą. Baigė vidurinę 
mokyklą, Kauno veterinarijos akademiją. 
Dirbo įvairiose Žemaitijos veislininkystės 
stotyse. 1957 m. įsteigė trumpųjų bangų 
radijo stotį. Bendravo su pasaulio lietuviais 
trumposiomis radijo bangomis. Prasidėjus 
Atgimimui, sudarė apie 50 lietuvių mėgėjų 
– trumpabangininkų stočių sąrašą Vokieti-
joje, Kanadoje, JAV, Izraelyje, Brazilijoje ir 
kitose valstybėse. 

1991 m. sausio 13 d. Lietuvos trumpaban-
gininkai buvo ypač aktyvūs. Parlamente taip 
pat veikė mėgėjiška radijo stotis. Budėjimas 
joje vyko ištisą parą. Trumpais pranešimais 
buvo informuojama, kur ir kokia padėtis, 
pranešama apie karinių dalinių judėjimą. 

Užsieniečius domino, kas tuo metu vyko 
Lietuvoje, jie pranešdavo žinias vietiniams 
lietuvių centrams, spaudos agentūroms, lai-
kraščių redakcijoms.

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 supra-

tome 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 „Face-
book“ paskyroje.

Jūsų pasiūlymų, kaip jau skelbėme, 
laukėme iki vasario 15 d. Kviečiame 

ir toliau būti aktyviems. Laukiame Jū-
sų balsų el. paštu: prienumuziejus@
gmail.com, muziejaus socialinio tin-

klapio „Facebook“ paskyroje facebo-
ok.com/prienukrastomuziejus, paštu: 

F. Martišiaus g. 13, Prienai, arba atvy-
kite į Prienų krašto muziejų. Balsavi-
mas vyks iki 2018 m. birželio 1 d. Jam 
pasibaigus skelbsime 100 Jūsų išrinktų 

ir pasiūlytų asmenybių. 

Prienų krašto muziejus.

REKLAMA

Metinis mažmeninės prekybos augimas Lietuvoje pirmąjį šių 
metų mėnesį buvo spartesnis nei visoje Europos Sąjungoje 
(ES), skelbia Eurostatas. per metus – sausį, palyginti su 2017 
metų sausiu – prekyba Lietuvoje padidėjo 5,4 proc., o visoje 
ES – vidutiniškai 2,7 proc., rodo pirmadienį paskelbti ES 
statistikos tarnybos duomenys.

  „Lietuvos dujų tiekimas“ (LDT) vienai didžiausių dujų prekybos 
bendrovių pasaulyje Nyderlandų „Shell“ parduos pirmąjį 
šiemet suskystintų gamtinių dujų (SGD) krovinį. Į Klaipėda 
atplaukė „Shell“ bunkeriavimo laivas „Coral Methane“, kuris 
bus pripildytas apie 7 tūkst. kubų dujų iš SGD laivo-saugyklos 
„Independence“.

Viename pakistano tarpmiestiniame greitkelyje žuvo 
devyni žmonės ir dar 30 buvo sužaloti, keleiviniam 
autobusui atsitrenkus tiesiai į degalų autocisterną, 
praneša pakistano policijos pareigūnai.
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pRIE vYTAUTO kALNO

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojams

„Muzikuokime drauge“ konkurso-festivalio Grandprix – birštoniečiamsPRIE VYTAUTO 
KALNO

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Kovo 2-ąją Birštono 
kultūros centre vyko XII 
respublikinis jaunųjų 
atlikėjų konkursas-
festivalis „Muzikuokime 
drauge“, kuris, kaip ir 
daugelis šiais metais 
vykstančių renginių, buvo 
skirtas Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečiui 
pažymėti.

Į Birštoną sugužėjo jaunieji 
muzikantai iš Kauno, Lazdi-
jų, Garliavos, Alytaus, Prie-
nų, Jiezno bei Marijampolės 
muzikos mokyklų. Jie buvo 
suskirstyti į keturias amžiaus 
grupes: A grupėje – dalyviai iki 
14 metų, B grupėje – nuo 14 
metų, C grupėje – įvairaus am-
žiaus mokiniai. D grupėje ga-
lėjo dalyvauti įvairaus amžiaus 
mokiniai bei mokytojai.

Kaip sakė meno mokyklos 
direktorė Laimutė Rau-
gevičienė, šio kasmet 
rengiamo konkurso-fes-
tivalio tikslas – populia-
rinti mokinių ansambli-
nį muzikavimą įvairios 
sudėties instrumentais, 
atskleisti jaunų mokinių 
individualybę, turtinti sceninę-
koncertinę praktiką, skatinti 
jaunųjų muzikantų kūrybinę 
savimonę, sceninę saviraiš-
ką bei kitas kūrybines inici-
atyvas.

Jaunųjų atlikėjų darbą, įdėtą 
ruošiantis konkursui, vertino 
Prienų rajono Veiverių A. Ku-
čingio meno mokyklos direk-
torius Mindaugas Labanaus-
kas (komisijos pirmininkas), 
Jiezno muzikos mokyklos va-
dovė Aida Pūraitė-Jankaus-
kė ir Kauno 1-osios muzikos 
mokyklos mokytojas Dainius 
Radomskis.

Po įdomios konkursinės 
programos, kurioje jaunieji 
atlikėjai džiugino festivaliui 
skirtais kūriniais, reikia paste-
bėti, kad kiekvienais metais 
kyla atlikėjų profesinis meis-

triškumas, jaunimas atsakin-
gai ruošiasi pasirodymams ir 
naujiems susitikimams su savo 
draugais ir varžovais.

Po festivalinės programos 
ir neilgos pertraukos buvo pa-

skelbti konkurso nugalėtojai. 
Grandprix ir Žiūrovų sim-

patijų prizas atiteko Birštono 
meno mokyklos ansambliui 
,,Tiesiog bendas“;

1 vietą laimėjo Lazdijų me-
no mokyklos instrumentinis 
ansamblis „Žingsniai“ ir Kau-
no sakralinės muzikos mo-

kyklos ansamblis „Šaunusis 
U.M.A.“

2 -ąsias vietas iškovojo Kau-
no rajono Garliavos meno mo-
kyklos ,,Gitaristų trio“ ir ka-
merinis trio ,,Eviva Musica“ 

bei Šakių meno moky-
klos saksofonininkų an-
samblis.

3-iųjų vietų laimėto-
jais tapo Prienų meno 
mokyklos akordeonistų 
kvartetas, Birštono me-
no mokyklos draugų 

ansamblis bei Marijampolės 
meno mokyklos mišrus an-
samblis.

Kiti ansambliai buvo apdo-
vanoti nominacijomis.

Visiems muzikiniams ko-
lektyvams buvo įteiktas Birš-
tono meno mokyklos simbo-
lis – sraigė, diplomai bei su-

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

LEIDĖJAS:
UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, prienai
REDAKCIJA:
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, prienai.

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752
redakcija@naujasisgelupis.lt

priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.

priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.

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

venyrai.
O birštoniečiai labai džiau-

gėsi ne tik laimėtu garbin-
gu Grandprix, bet ir Žiūrovų 
simpatijų prizu, kaip dideliu 
pripažinimu. Jie iš tiesų buvo 
to verti.

Šis pirmas pavasarinis ren-
ginys, nors ir žiemišku oru, 
suteikė daug gražių emocijų 
apsilankiusiems šiame ren-
ginyje.

Nuotraukos: R. Janušaičio, V. Klimavičiaus, S. Asipavičienės

„Tiesiog bendas“
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vERTA ŽINOTI
Sekmadienį Vilniaus apylinkėse esančiame Senasalyje 
įvyko paskutinis Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis 
čempionato etapas. Komandinėje estafetės rungtyje iš 
viso varžėsi 69 komandos, tarp jų - ir prienų orientavimosi 
sporto klubo „Šilas“ atstovai.

  Vokietijos prabangių sportinių automobilių gamintoja 
„porsche“ svarsto galimybę gaminti autonominius 
skraidymo aparatus, kuriais būtų skraidinami keleiviai, 
interviu vokiečių žurnalui „Automobilwoche“ pareiškė 
įmonės pardavimų direktorius Detlevas von platenas 
(Detlevas fon platenas).

Rusijos koncernas „Gazprom“ pranešė pradėjęs gamtinių 
dujų tiekimo ir jų tranzito sutarčių su Ukraina nutraukimo 
procedūrą, Stokholmo arbitražo sprendimus pavadinęs 
asimetriniais. „Gazprom“ buvo įpareigotas sumokėti Ukrainos 
„Naftogaz“ 4,63 mlrd. JAV dolerių už dvišalės dujų tranzito 
sutarties sąlygų nesilaikymą.

REKLAMA

Miokardo infarktas: kodėl serga vis jaunesni?
Miokardo infarktas – 
liga, vis dažniau kelianti 
grėsmę ne tik vyresnio 
amžiaus žmonėms. 

Pasak Vilniaus „Kardioli-
tos“ klinikų Širdies ir krauja-
gyslių ligų centro gydytojos 
kardiologės dr. Nelli Bičkaus-
kaitės, ypač turėtų sunerimti ir 
jauno amžiaus žmonės, kurių 
šeimoje buvo sergančiųjų šia 
liga arba kurie per mažai dė-
mesio skiria sveikam gyveni-
mo būdui: sveikai mitybai, fi-
ziniam aktyvumui ar rūko.

Miokardo infarktas
Liaudyje dažnai manoma, 

kad įvykus miokardo infark-
tui plyšta širdis. Kardiologė 

dr. N. Bičkauskaitė teigia, jog 
tokie plyšimai įvyksta labai 
retai, kuomet jau nieko nega-
lima padaryti – ištinka stai-
gi mirtis. Tačiau dažniausiai 
miokardo infarktas įvyksta 
tada, kai dėl susidariusio kre-
šulio yra užkemšama krauja-
gyslė. Tai neleidžia širdį mai-
tinančioms arterijoms tinka-
mai pernešti deguonies, todėl 
jo negavusi širdies raumens 
dalis apmiršta bei nustoja 
dirbti. Jei kraujo krešulys yra 
nedidelis ir jis nepilnai už-
kemša kraujagyslę – įvyksta 
negilus infarktas, o kai kraujo 
krešulys pilnai užkemša visą 
kraujagyslę – įvyksta gilusis 
miokardo infarktas.

Suserga vis jaunesni
Nors vyrauja nuomonė, kad 

miokardo infarktas – vyresnio 
amžiaus žmonių liga, vis daž-
niau ja suserga jaunesni – dvi-
dešimties, trisdešimties metų 
amžiaus žmonės. Moksliniais 
tyrimais įrodyta, kad vidiniai 
arterijų pažeidimai atsiranda 

jau antrame – trečiame gy-
venimo dešimtmetyje. Tam 
didelę reikšmę turi genetika, 
todėl jei tarp pirmos eilės gi-
minaičių buvo jaunų žmonių, 
sirgusių šia liga, labai svar-
bu atkreipti dėmesį į rizikos 
veiksnius bei su jais kovoti.

Susirgti didelę tikimybę turi 
ir tie žmonės, kurie skundžiasi 
aukštu kraujospūdžiu, tačiau 
jo negydo. Dažnai tai būdinga 
jauniems žmonėms, kurie at-
sitiktinai ar profilaktinių pati-
krinimų metu nustačius krau-
jospūdžio padidėjimą atsisako 
gydytis, nes neturi skundų bei 
jaučiasi gerai.

 „Tai – didelė problema, ka-
dangi esant padidintam krau-

jospūdžiui tenka didesnė ap-
krova širdžiai. Jei kraujospū-
dis per didelis, storėja širdies 
raumuo, pakenkiama krau-
jagyslių sienelėms, atsiranda 
pokyčių inkstuose“ , – pasa-
koja kardiologė.

Ligai didelę įtaką gali daryti 
ir kiti veiksniai, kuriuos kore-
guoti gali kiekvienas – per di-
delis svoris, per mažas fizinis 
aktyvumas, rūkymas ar nepil-
navertė mityba.

„Lietuvių nacionalinė vir-
tuvė iš tikrųjų nėra labai svei-
ka: cepelinai, vėdarai, riebūs 
kepsniai, kiaulės koja. Nie-
kas nesako, kad šių produktų 
negalima valgyti visiškai, bet 
reikia stengtis, kad mūsų mi-
tyboje dominuotų daugiau au-
galinės kilmės maisto ir ma-
žiau – gyvulinės“, – pataria dr. 
N. Bičkauskaitė.

Liaudies medicina 
– nepadės

Dažniausi miokardo infark-
to simptomai – skausmas už 
krūtinkaulio, kuris plinta po 

visą krūtinę ir trunka daugiau 
negu 20 minučių. Tačiau gali 
pasireikšti ir dusulys, vėmi-
mas. Labai būdingas kartu 
su skausmu pasireiškiantis 
simptomas – mirties baimė. 
Kai kurie pacientai pastebi 
grėsmingus ritmo sutrikimus, 
netenka sąmonės.

Tačiau būna ir besimpto-
mio miokardo infarkto formų, 
kuomet žmogus nejaučia jo-
kių požymių, o tai, jog įvyko 
infarktas, gydytojai atranda 
tik vėliau, dažniausiai profi-
laktinio patikrinimo metu. To-
kie netipiški miokardo infark-
to požymiai būdingi jauniems 
– 25-40 metų ar vyresniems  
nei 75 metų pacientams.

Atsiradus skausmui krūti-
nėje, kuris užtrunka ilgiau nei 
20-30 min., esant galimybei 
reikia po liežuviu pakišti ni-
troglicerino tabletę. Ir jeigu 
po 5-15 min. būklė negerėja, 
kviesti greitąją medicinos pa-
galbą. Jei namie turite aspiri-
no, galima išgerti ir jo.

Kartais žmonės neturėda-
mi po ranka kraujagysles ple-
čiančių vaistų, nusprendžia 
išgerti degtinės. Taip rizikuo-
ti nereikėtų –  nors pradžioje 
tai gali kiek praplėsti krauja-
gysles, vėliau alkoholis  iš-
šaukia dar stipresnius arteri-
jų susitraukimus ir pablogina 
situaciją.

„Ištikus miokardo infark-
tui reikėtų stengtis, kad pa-
cientas kuo greičiau patektų 
į ligoninę, kurioje  būtų „at-
kimšta“ kraujagyslė ir išsau-
gotas širdies raumuo. Nes jei 
kraujagyslė atkemšama laiku, 
atstatomas kraujo tekėjimas 
į širdį, taip išsaugant širdies 
raumenį.

Tačiau jei kreiptis į gydy-

tojus pavėluojama ir pažeista 
kraujagyslė neatkemšama per 
kelias valandas, širdies rau-
muo dėl deguonies trūkumo 
jau gali būti apmiręs. Tuomet 
visam laikui susidaro širdies 
raumens randas, o kai kurie 
atvejai netgi gali baigtis mir-
timi“,– įspėja kardiologė dr. 
N. Bičkauskaitė.

Užbėgti už akių 
padeda profilaktika
Užbėgti miokardo infarktui 

už akių gali padėti kraujagys-
lių ir širdies ligų prevencinės 
programos, kurios akivaiz-
džiai duoda labai gerų rezul-
tatų, o svarbiausia – padeda 
sumažinti mirtingumą. Šių 
programų metu poliklinikose 
atrenkami pacientai su padi-
dinta rizika susirgti miokar-
do infarktu ir insultu. O tuo-
met kardiologinius tyrimus 
atliekančiose poliklinikose 
ir ligoninėse, taip pat ir Vil-
niaus „Kardiolitos“ kliniko-
se, atliekami detalūs tyrimai, 
kurių metu nusprendžiama, 
koks gydymas geriausias: me-
dikamentinis ar intervencinis 
(chirurginis).

„Be apklausos ir detalios 
apžiūros, vertinamas nutuki-
mo laipsnis, išsiaiškinama, 
ar pacientas neturi padidin-
to kraujospūdžio. Atliekama 
elektrokardiograma, kurios 
metu įvertinama, ar nėra pa-
tologinių pokyčių. Atliekant 
echokardioskopiją nustatoma, 
ar nėra širdies raumens susto-
rėjimo, padidėjusių širdies 
ertmių, vožtuvų struktūrinių 
pokyčių bei širdies raumens 
pažeidimo.  

Galiausiai pacientui atlie-
kamas fizinio krūvio testas, 
kurio metu galima pamaty-
ti, ar nėra pakitimų, būdingų 
dėl užsikimšusių kraujagyslių 
išsivysčiusioms  ligoms. Tai 
leidžia nustatyti, ar reikalin-
gas gydymas medikamentais, 
ar būtina taikyti intervencinį 
gydymą. Drauge pacientui 
sudaroma programa, kaip ko-
reguoti rizikos veiksnius, ku-
ri padės išvengti grėsmingos 
ligos – miokardo infarkto“, – 
pasakoja gydytoja kardiologė 
dr. N. Bičkauskaitė. 

IDEA PR 

„Vytautas“ kol kas lieka LKL 
apačioje
Kovo 3 d. Prienų kūno 
kultūros ir sporto centre 
vyko Lietuvos krepšinio 
lygos (LKL) varžybos tarp 
Prienų-Birštono „Vytauto“ 
bei Viniaus „Lietuvos ryto“ 
komandų.

Šiose varžybose 12-ąją per-
galę iš eilės iškovojo „Lietu-
vos rytas“ įveikęs „Vytautą“ 
rezultatu 83:76 (17:23, 30:20, 
15:18, 21:15).

Dar pirmame kėlinyje „Vy-
tauto“ krepšininkai parodę 
savo veržlumą antrajame kė-
linyje turėjo pripažinti vos 
pastebimą „Lietuvos ryto“ 
pranašumą. Tiesa, prie pra-
našumo prisidėjo ir žiūro-
vų nuomone, teisėjų galimai 
neteisingai įvertinta situacija 
po krepšiu, kuomet ant aikš-
telės grindų atsidūrė atsidūrė 
du „Lietuvos ryto“ bei vienas 
„Vytauto“ krepšininkas. Egi-
dijus Dimša, teisėju manymu, 
atsakingas už priešininkų nu-
griovimą, buvo nubaustas ne-
sportine pražanga, nors žiūro-
vai liko įsitikinę, jog E. Dim-
ša tik pateko tarp vienas į kitą 
atsitrenkusių „Lietuvos ryto“ 
krepšininkų.

Nepaisant to, varžybos tę-
sėsi toliau ir nors, teisėjų 

pastebėjimai ir toliau kė-
lė klausimų abejų komandų 
vadovams, visgi „Lietuvos 
rytas“ akivaizdžiai rodė di-
desnį pranašumą ir nors pra-
sidedant ketvirtajam kėliniui 
„Vytautas“ trumpam išsiver-
žė į priekį, deja aidint finali-
nei varžybų sirenai, aikštelės 
šeimininkams teko pripažinti 
„Lietuvos ryto“ pranašumą ir 
pergalę.

Tiesa, šios varžybos, aikšte-
lės šeimininkų veržlumas bei 
darnesnis komandinis žaidi-
mas sirgaliams suteikė dau-
giau pasitikėjimo „Vytauto“ 
komanda ir viltis, jog arti-
miausioje ateityje Lietuva bei 
krepšinio mėgėjai už Atlanto 
išvys tvirtas „Vytauto“ perga-
les – sustiprėjo.

„Vytautui“ daugiausiai taš-
kų pelnė LiAngelo Ballas 
(18), Tomas Dimša (11) bei 
Denisas Lukašovas ir Kervi-
nas Bristolis (po 9). „Lietuvos 
rytui“ daugiausiai taškų pelnė 
Jimmy Baronas 20.

Tiesa šios varžybos neap-
siėjo ir be traumų. Po susidū-
rimų, tik su draugų pagalba, 
nuo aikštelės grindų pakilo 
D. Lukašovas bei Rashaunas 
Broadusas. Tuo tarpu LaMelo 
Ballas, apskritai praleido ma-
čą dėl nugaros traumos.  NG
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Irano užsienio reikalų ministras pirmadienį, prieš jo 
susitikimą su prancūzų kolega dėl branduolinio ginklo 
gamybos įtarimų, paskelbtame interviu griežtai kritikavo 
Europos Sąjungą dėl „ekstremizmo“ bendraujant su 
Teheranu. Teheranas neigia, kad siekia branduolinių ginklų ir 
sako, kad jo raketos yra skirtos vien savigynai. 

  Galingas žemės drebėjimas, praėjusią savaitę 
supurtęs papua Naujosios Gvinėjos atokų regioną, 
nunešė mažiausiai 67 žmonių gyvybes, pirmadienį 
pranešė Raudonasis Kryžius. pasak šios visuomeninės 
organizacijos, tūkstančiai žmonių liko be namų, maisto ir 
švaraus vandens.

Buvęs Gruzijos prezidentas Michailas Saakašvilis iš 
Amsterdamo kreipėsi į savo „Vieningojo nacionalinio 
judėjimo“ (VNJ) Gruzijoje narius ir paragino juos pradėti 
derybas su kitomis partijomis dėl bendro opozicijos 
kandidato iškėlimo spalį įvyksiančiuose prezidento 
rinkimuose. Didesnių opozicinių partijų atstovai to atsisako.

FOTOAKIMIRKOS
Per Lietuvą keliauja abiturientų šimtadienio iškilmės. 
Šimtą dienų, likusių iki brandos egzaminų pradėjo 
skaičiuoti jau ir Birštono bei Prienų „Žiburio“ gimnazijos.

pRIENUOSE

BIRŠTONE
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Naftą eksportuojančių valstybių organizacijos (OpEC) šalys 
naftos gavybą iki 2023 metų padidins 750 tūkst. barelių 
per dieną, o ne OpEC šalys – 5,2 mln. barelių per dieną, 
prognozuoja Tarptautinė energetikos agentūra (TEA). 

  Rusijos nacionalinė statistikos žinyba „Rosstat“ nuo 134,1 
mln. iki 135,4 mln. tonų padidino 2017-ųjų šalies grūdų 
derliaus įvertį. Kviečių derlius išaugo nuo 73,3 mln. iki 
85,86 mln. tonų, miežių - nuo 17,99 mln. iki 20,6 mln. 
tonų, kukurūzų - sumažėjo nuo 15,3 mln. iki 13,2 mln. 
tonų.

Vokietijoje netoli vakarinio Diuseldorfo miesto 51 metų 
vokietis patyrė sunkių nudegimų, kai du užpuolikai 
šliūkštelėjo ant jo rūgšties, vyrui išėjus iš namų, pirmadienį 
pranešė žiniasklaida. Dienraštis „Bild“ nurodė, kad buvo 
užpultas Bernhardas Guentheris Vokietijos energetikos 
milžinės RWE antrinės įmonės „Innogy SE“ vienas iš vadovų.

REKLAMA
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Suteikiame paskolas arba refi-
nansuojame Jūsų skolas  (taip 
pat ir antstolių) iki 10 000 Eur 
laikotarpiui iki 48 mėn. Konku-
rencingai 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.

Kirpėja siūlo paslaugas Jūsų 
namuose pagal iškvietimus. Tel. 
8 678 22651.

ARCHITEKTO PASLAUGOS: gy-
venamųjų 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 pada-
lijimas, sujungimas ir kiti geode-
ziniai 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.

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

REKLAMA

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

Stogų dengimas, karkasinių namų 
statyba, pamatų įrengimas, skar-
dinimo darbai, skardų lanksty-
mas, 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 sta-
tyba, lauko bei vidaus apdaila. 
Ilgametė darbo patirtis, garanti-
jos. Tel. 8 679 56626, el. paštas 
andriusbudre@gmail.com

Liejame pamatus, betonuojame. 
Montuojame gipso kartoną, 
glaistome, dažome, kalame daily-
lentes, dedame visų tipų grindis, 
klojame plyteles, atliekame san-
technikos, elektros instaliacijos 
ir griovimo darbus. Prilydome 
stogų dangą. Lankstome skardas. 
Tel. 8 600 96399. 

Dedu grindis, kloju laminatą, 
montuoju langus, duris, gipso 
kartoną, tapetuoju, kalu lenteles, 
taisau angokraščius ir atlieku ki-
tus darbus. Tel. 8 601 48676.

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

Statybos darbų meistras sąžinin-
gai ir kokybiškai atlieka vidaus ir 
išorės apdailos, konstrukcinius, 
remonto ir kitus darbus. Stato 
namus, įrengia pamatus, dengia 
stogus, montuoja tvoras, terasas. 
Prašome skambinti, pakonsultuo-
siu tel. 8 602 80830.

Brigada (be žalingų įpročių) at-
lieka visus vidaus apdailos dar-
bus: gipso kartono montavimas, 
glaistymas, dažymas, plytelių 
klijavimas, grindų dėjimas, durų 
montavimas, esant poreikiui yra 
elektriko ir santechniko paslau-
gos. Tel. 8 602 06379.

Visi santechnikos darbai: šildy-
mo, 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. At-
vykstu 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, džiovy-
kles, el. virykles ir 
kt. Suteikiame ga-
rantiją, taikome

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

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

Remontuoju ir prijungiu skal-
bykles, džiovykles, elektrines 
virykles, orkaites, indaploves. 
Atvykstu į namus. Suteikiu 1 m. 
garantiją. Tel. 8 647 36010.

Autodiagnostika, starterių ge-
neratorių remontas, autoelek-
triko paslaugos. Remontuoju 
įvairius elektros įrankius. Tel. 8 
612 32314.

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

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

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

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

ĮVAIRIOS pREKĖS

pARDUODA

ŽIEMOS AKCIJA!  
Lietuviški gydomieji laze-
riai 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 parduo-
dame 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 mal-
kas (skaldytas, kaladėmis). Taip 
pat medžio pjuvenas. Atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

Pigiai sausas įvairias malkas. Tel. 
8 686 46230.

Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo 
malkas, supjautas kaladėmis, 
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas 
nemokamas. Statybinę medieną 
pagal klientų pageidaujamą ilgį 
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą. 
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8 
614 98516, 8 639 48191.

Naudotą puikiai veikiantį šal-
dytuvą  „Snaigė Ice-Logic“ 
(1,94x0,60x0,65 m, 130 Eur). 
Tel. 8 670 64254.

Išilginio pjovimo medžio obliavi-
mo stakles (4 peilių volas, plotis 
0,30 m, stalo ilgis 2,05 m, 550 
Eur). Tel. 8 677 90075.

pASLAUGOS

ŽEMĖS ŪKIS

pARDUODA
Lietuvišką, svilintą kiaulienos 
skerdieną. Kaina tik 2,25 Eur/kg. 
Atvežame. Tel. 8 607 12690.

Veršingą telyčią (veršiuosis 
balandžio pradžioje). Tel.: (8 
319) 46281, 8 686 69140, 8 613 
85147.

Šieną „kitkomis“, šieno ritinius 
(2 vnt.), pašarines bulves. Tel. 8 
607 17639.

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. Atsi-
skaito vietoje, iš karto. Tel. 8 
612 34503.

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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.

2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. ( I\/ a. 4 a. renovuotame 
name, labai maža šildymo kaina, 
25 900 Eur) Vytauto g., Prienų 
centre. Tel. 8 698 46705.

ŽEMĖS SKLYpUS
2,5 ha žemės sklypą (6 400 Eur) 
Mokyklos g., Prienlaukio k., Prie-
nų r. Tel. 8 652 84089.

perka
Mišką. Gali būti su bendratur-
čiais, neatidalintas iš bendros 
nuosavybės. Sutvarkau doku-
mentus, 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 mar-
kių lengvuosius automobilius, 
mikroautobusus, keturačius, 

priekabas.   
Automobiliai gali būti su de-

fektais, nevažiuojantys, daužti, 
skirti ardymui ar utilizavimui, 

surūdiję, be TA ir draudimo. Iš-
sivežame patys. Atsiskaitome 
iš karto, padedame sutvarkyti 
visus reikiamus dokumentus. 

Lauksime Jūsų pasiūlymų 
tel. 8 666 70777.

Superkame visų markių automo-
bilius. Atsiskaitome iš karto. Pasii-
mame patys. Tel. 8 644 15555.

Perkame automobilius nuo 1990 
m. iki 2012 m., bet kokios būklės. 
Tel. 8 634 49324.
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ir laisvalaikio centre – lietuviškas 
kinofilmas „Aš žvaigždė“

Kovo 9–10 dienomis 13.00 val. 
Prienuose – XXIV Lietuvos aerobi-
nės gimnastikos čempionatas

Kovo 10 d. (šeštadienį) Prienų–
Birštono diabeto klubas „Versmė“ 
kviečia į klubo narių susirinkimą 
tema „Diabeto valdymas – mikro-
biota“. Susirinkimas vyks Birštono 
„Carito“ namuose, Birutės g. 10A. 
Registracija 11 val. val. Kviečiame 
prisijungti naujus narius. 

Kovo 11 d. 11.00 val. Prienų sporto 
arenoje – Atviras Prienų aerobinės 
gimnastikos čempionatas

Kovo 14 d. 17.30 val. – nemoka-
mas seminaras „Sveikatai palanki 
mityba“ Prienų „Ąžuolo“ progim-
nazijoje

Kovo 17 d. 11 val. – knygos „Fut-
bolas Jiezne“ pristatymas Jiezno 
kultūros ir laisvalaikio centre

Kovo 18 d. 14 val. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre – cirko šou 3D 
visai šeimai „Klounai ant rožinio 
dramblio“

Kovo 24 d. 10 val. kviečiame visus 
į nemokamą žygį. Informacija 
12 psl. 

Kovo 28 d. 18.30 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – šventė, 
skirta Tarptautinei teatro dienai 
paminėti.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE SKIRTI
LIETUVOS 
NEpRIKLAUSOMYBĖS 
ATKŪRIMO DIENAI

Kovo 7 d. 18.30 val. Pakuonio 
seniūnijos salėje – spektaklis „Kal-
boje tautos kilimas“ (Vydūnas). 
Kovo 8 d. 11.30 val. Ašmintos lais-
valaikio salėje renginys „Iškelkim 
laisvės vėliavą į saulę“.
Kovo 8 d. 11.00 val. Balbieriškio 
pagrindinėje mokykloje minėjimas 
„Mes vaikai – laisvos Lietuvos“, 
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienai. Šventinis koncer-

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Miškovežio vairuotojas. Tel. 8 
698 15183.

Autovežio vairuotojai. Tel. 8 663 
58007.

Užjaučia

Norėtume, kad mūsų  
žodžiai būtų dideli,

Kad sielvarte sušildytų, 
paguostų,

Gyventi šauktų vėl  
be sopulio širdy

Ir ašaras nušluostytų 
nuo skruostų.

Mirus Vyrui nuoširdžiai 
užjaučiame 

Vidą Žiobienę 
ir artimuosius.

VšĮ Prienų ligoninės 
darbuotojai

 

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

Kovo 7 d. 13.00 val. Pakuonio 
bibliotekoje – renginys „Gražiausi 
žodžiai Lietuvai“

Kovo 9 d. 18.00 val. Prienų kultūros 
REKLAMA

tas. Organizatoriai: Balbieriškio 
kultūros ir laisvalaikio centras, 
Balbieriškio pagrindinė mokykla.
Kovo 9 d. 9.00 val. Skriaudžių lais-
valaikio salėje minėjimas, skirtas 
Lietuvos Nepriklausomybės atkū-
rimo dienai. Šventinis koncertas. 
Organizatoriai Skriaudžių pagrin-
dinė mokykla, Veiverių kultūros ir 
laisvalaikio centras.
Kovo 9 d. 17.00 val. Naujosios Ūtos 
laisvalaikio salėje renginys, skirtas 
Lietuvos Nepriklausomybės atkū-
rimo dienai. Kino filmo „Ruandos 
viešbutis“ peržiūra. Organizatoriai: 
Naujosios Ūtos laisvalaikio salė, 
Naujosios Ūtos seniūnija.

Kovo 10 d. 11.00 val. kviečiame 
dalyvauti suaugusiųjų meninio 
skaitymo šventėje „Žodžiais nulijo. 
Skalsiais. Atgijo širdys. Prigijo“ 

Kovo 11 d. kviečiame į Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo die-
nos šventę Prienuose. Programą 
žiūrėkite 16 psl.

Kovo 11 d. 12 val. Veiverių Šv. 
Liudviko bažnyčioje. Šv. Mišios. Po 
šv. Mišių – minėjimas-koncertas. 
Organizatoriai:  Veiverių kultūros 
ir laisvalaikio centras, Veiverių 
seniūnija.

Kovo 11 d. 13 val. Pakuonio Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
bažnyčioje renginys „Tikėkime 
laisve“

pARODOS pRIENŲ RAJONE

Velykinių margučių paroda ir  
EDUKACINĖ PROGRAMA „MAR-
GUČIŲ RAŠTŲ PASLAPTYS“ Prienų 
krašto muziejuje 2018 m. kovo 1 
d. – 30 d.  Muziejuje bus galima 
pasigrožėti mūsų krašto meistrų 
numargintais velykiniais margu-
čiais. Taip pat kviečiame į eduka-
cinę 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. Ve-
lykų pirmadieniais, antradieniais, 
ketvirtadieniais. Reikia atsinešti: 
Virtą baltą kiaušinį (tiek vienetų, 
kiek ketinate išmarginti). Edukaci-
nės programos trukmė: 1,5 val – 2 
val. Organizuotas grupes prašome 
registruotis tel. 8 656 37554. Kaina 
vienam asmeniui: vaikams - 1 Eur, 
suaugusiems  - 2 Eur.

Vilijos Čiapaitės akvarelės darbų 
paroda Naujosios Ūtos laisvalaikio 
salėje.

Fotomenininko Aido Degučio 
paroda „12“ Išlaužo seniūnijos 
salėje.

Kovo 1–10 d. Prienų krašto mu-
ziejuje eksponuojama fotografijų 
paroda „Nežinoma Užnemunė“

Prienų krašto meno kūrėjų darbų 

paroda, skirta Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečiui, Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre 

Rebekos Bruder tapybos darbų 
paroda Pakuonio bibliotekoje.

Fotografijų paroda „Praeitis dabar-
tyje“ Šilavoto laisvalaikio salėje,.

Sporto fotografo Alfredo Pliadžio 
fotografijų paroda „Sporto akimir-
kos“ Prienų sporto arenoje.

Prienų Justino Marcinkevičiaus vie-
šojoje bibliotekoje eksponuojama 
rašytojo Vytauto Bubnio 85-erių 
metų jubiliejui skirta paroda „Vy-
tauto Bubnio at(si)vėrimai“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus vie-
šojoje bibliotekoje eksponuojama 
paroda „Justinas Marcinkevičius ir 
Lietuvos valstybingumas“. Parodą 
parengė Lietuvos Respublikos 
Seimo kanceliarijos Informacijos 
ir komunikacijos departamento 
Parlamentarizmo istorinės atmin-
ties skyrius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

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... 

Kovo 08 d. 19:00 Šokių vakaras. 
„Versmė“ sanatorija 

Kovo 09 d. 19:30 Pramoginės 
muzikos vakaras su Rūta Morozo-
vaite ir Juozu Janušaičiu. „Versmė“ 
sanatorija 

Kovo 09 d. 20:30 Tradicinis šokių 
ir pramoginės muzikos vakaras. 
„Eglės“ sanatorija 

Kovo 09 d. 16:30 Piliakalnių pro-
jekto „Piliakalniai vakar, šiandien 
ir rytoj“ baigiamasis renginys. 
Nemuno kilpų regioninio parko 
lankytojų centras 

Kovo 09 d. 14:00 Renginys skirtas 
Vasario 16-ajai ir Lietuvos valsty-
bės atkūrimo 100-mečiui pami-
nėti. Birštono kurhauzas 

Kovo 10 d. 15:00 Degustacija su 
profesionaliu someljė. Royal Spa 
Residence 

Kovo 10 d. 18:30 Virtuvės šefo 
Dariaus Dabrovolskio degustacinė 
vakarienė. Vytautas Mineral SPA 

Kovo 13 d. 19:30 Šokių terapija 
visiems „Linijiniai šokiai ir ne tik...“. 
„Eglės“ sanatorija 

Kovo 14 d. 21:00 Siga & Rob 
Acoustic Duo koncertas. Vytautas 
Mineral SPA 

Kovo 14 d. 19:00 Gyvos muzikos 
vakaras. Royal Spa Residence 

DADAS
Reikalingi 

medinių padėklų remontuotojai 
Be žalingų įpročių, fiziškai stiprūs

Siūlome 
Gerą, stabiliai mokamą atlyginimą

Nuolatinį darbą

Kreiptis telefonu: 8 648 53666.
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Tv pROgRAmA
Šeštadienis, kovo 10 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
premjera. pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 07:20 premjera. alvi-
nas ir patrakėliai burundukai 2 
07:30 premjera. Detektyvė Mire-
tė 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 11:45 pasaulio do-
kumentika. pandų jaunikliai 12:45 
pasaulio dokumentika. premjera. 
Ypatingi gyvūnų jaunikliai 13:40 
Mis Marpl 1 15:15 Dokumenti-
nė apybraiža „Mes nugalėjom” 
15:45 Žinios. Orai 16:00 Sveikini-
mų koncertas 17:30 Žinios 17:55 
Sportas 17:58 Orai 18:00 teisė 
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Loteri-
jos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 pa-
norama 20:52 Sportas 20:57 Orai 
21:00 Dainuoju lietuvą 23:20 Su 
kirpėju Zohanu geriau nejuokauk 
01:10 pasaulio dokumentika. 
pandų jaunikliai 02:05 pasaulio 
dokumentika. Ypatingi gyvūnų 
jaunikliai 02:50 Klausimėlis 03:10 
teisė žinoti 03:35 Keliai. Mašinos. 
Žmonės 04:00 Karinės paslaptys 
04:45 Auksinis protas

 
06:30 Muča luča (10) 06:55 To-
mas ir Džeris (46) 07:20 “Nickelo-
deon” valanda. ančiukai Duoniu-
kai (15) 07:45 Neramūs ir triukš-
mingi (22) 08:10 Keista šeimynėlė 
(4) 08:35 tomo ir Džerio šou (10) 
09:00 Ogis ir tarakonai (40) 09:10 
Ogis ir tarakonai (41) 09:20 Ogis 
ir tarakonai (42) 09:30 tinginių 
miestelis (74) 10:00 KINO pUS-
RYČIaI. pReMJeRa Kas išgel-
bės Gulą 11:35 Svečiai palėpėje 
13:20 Dievo šarvai. Operacija 
“Kondoras” 15:30 adamsų šeimy-
nėlė 17:30 Bus visko 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
SUpeRKINaS alvinas ir burun-
dukai 21:20 Marlis ir aš 23:40 Vy-
ras už pinigus 2. Žigolo europoje 
01:15 eilinis Džo. Kerštas 

 
05:00 paskutinis iš vyrų 05:20 
paskutinis žmogus Žemėje 05:45 
paskutinis žmogus Žemėje 06:15 
Televitrina 06:30 aladinas 07:00 
ančiukų istorijos 07:30 Keršytojų 
komanda 08:00 aladinas 08:30 
Superekspertai 09:00 Virtuvės is-
torijos 09:30 Gardu Gardu 10:00 
aplink lietuvą 11:00 Svajonių ūkis 
11:30 Išsirink sau ateitį 12:00 Ar-
mijoje 13:55 Orestas iš burtinin-
kų giminės 15:55 ponia Dautfa-
jė 18:30 tV3 žinios 19:15 TV3 
sportas 19:20 TV3 orai 19:25 
eurojackpot 19:30 ŠeŠtaDIe-
NIO ŠeIMOS KINO teatRaS. 
Narnijos kronikos. princas Kaspi-
janas 22:30 ŠeŠtaDIeNIO Ge-
RO KINO VaKaRaS. Įstatymus 
gerbiantis pilietis 00:45 aiškiare-

gė 02:45 transo būsena 04:30 
paskutinis iš vyrų

 
06:00 F. t. Budrioji akis (47) 06:55 
F. t. Budrioji akis (48) 07:50 F. t. 
Budrioji akis (49) 08:45 Sveikatos 
ABC televitrina 09:00 Autopilotas 
09:30 apie žūklę 10:00 pavariau 
(11) 10:30 pragaro katytė (8) 
11:30 Sniegynų valdovai 12:40 
Reali mistika (15) 13:45 Vanity 
Fair. Visiškai slaptai (4) 14:45 Kas 
žudikas? (19) 16:00 Detektyvų is-
torijos (5) 17:00 lKl čempionatas. 
Šiauliai – pieno žvaigždės 19:30 
Dainuok mano dainą 21:30 Ma-
NO HeROJUS tuk tuk 23:30 
aŠtRUS KINaS penktadienis, 
13-oji 01:15 taikinys (11) 02:00 
taikinys (12)

 
06:00 „Jaunikliai“ 07:00 programa 
07:04 tV parduotuvė 07:20 „pa-
saulis iš viršaus“ 08:25 „tV euro-
pa pristato. Vyrų šešėlyje. arche-
ologė Marija Gimbutienė“ 09:00 
„Skinsiu raudoną rožę“ 09:30 
„Vantos lapas“ 10:00 „ant bangos“ 
11:00 „Vincentas“ (1/2) 12:30 „Ve-
ra“ (4/4) 14:20 „pasaulio turgūs. 
atėnai“ 15:00 „MMa „King of the 
Cage“. lietuva - Ukraina“ (1) 16:00 
Žinios 16:18 Orai 16:20 Mano eu-
ropos parlamentas 16:50 „pražū-
tingi smaragdai“ (42) 18:00 Žinios 
18:27 Orai 18:30 „4 kampai“ 19:00 
Muzikiniai sveikinimai 20:00 Žinios 
20:27 Orai 20:30 „Iljušinas ir Bab-
kinas tiria. tamsioji sielos pusė“ (3; 
4) 22:30 Žinios 22:57 Orai 23:00 
„Vincentas“ (1/2) 00:30 „pražūtingi 
smaragdai“ (17; 18) 02:15 „Vera“ 
(4/4) 03:45 „Geriausios nardymo 
vietos“ 04:10 „MMa „King of the 
Cage“. lietuva - Ukraina“ (1) 04:50 
„Vincentas“ (1/2)

 
06:10 Televitrina 06:25 ledo ke-
lias 07:25 Didieji senovės sta-
tiniai 08:30 ekstremali žvejyba 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
Statybų gidas 10:00 Karys lenkty-
nininkas 10:30 lietuvos mokyklų 
žaidynės 11:00 Išlikimas 12:00 
Beveik neįmanoma misija 13:00 
pavojingiausios pietų afrikos gy-
vatės 14:00 Didieji senovės sta-
tiniai 15:00 ledo kelias 16:00 Iš 
peties 17:00 Sandėlių karai 17:30 
Sandėlių karai 18:00 Elementaru 
19:00 Amerikos talentai 21:00 
Žinios 21:45 Sportas 21:55 Orai 
22:00 Marsietis 00:55 Kvailiausi 
pasaulio nutrūktgalviai

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 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 09:55 
Vaikų ir moksleivių televizijos kon-
kursas „Dainų dainelė 2018” 11:25 
Rokas Radzevičius. Roko opera 
„Jūratė ir Kastytis” 12:45 LRT stu-
dija Vilniaus knygų mugėje 2018. 
Diskusijų klubas 13:30 Klauskite 
daktaro 14:20 Stilius 15:10 atža-
los 16:00 Euromaxx 16:30 Lie-
tuvos menininkų portretai 18:00 
prisikėlimo ekspresas – šimtmečio 
veidai 18:45 premjera. Florencija 
ir Uficių galerija 20:15 Stambiu 
planu 21:00 Koncertas „lietu-
vių muzikos magija” 22:25 Kino 
žvaigždžių alėja. premjera. Du 
mulai seseriai Sarai 00:15 Dabar 
pasaulyje

�1.�0 val.

„Marlis ir aš“

 

Ketvirtadienis, kovo 8 d. Penktadienis, kovo � d.

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 Gyve-
nimas  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 pano-
rama 21:05 Dėmesio centre 21:20 
Sportas 21:25 Orai 21:29 loterija 
„Jėga” 21:30 pokalbių laida „Svar-
bios detalės” 22:30 Dviračio žinios 
23:00 premjera. Reformacija  
00:35 laisvės vėliavnešiai  01:00 
lRt radijo žinios 01:05 Specialus 
tyrimas  02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro  03:00 
lRt radijo žinios 03:05 Dok. apy-
braiža „Mes nugalėjom” 

 
06:40 Didysis žvejys 2 (13) 07:05 
Muča luča (10) 07:30 Tomas ir 
Džeris (46) 08:00 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (67) 09:00 Rytas 
su LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 
Visi už vieną 12:30 Gyvūnų poli-
cija 13:25 Rožių karas (109) 14:25 
Dvi širdys (603) 15:00 Dvi širdys 
(604) 15:55 Dvi širdys (605) 16:30 
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 
Valanda su Rūta 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Smurto is-
torija 00:25 Judantis objektas (2) 
01:15 Rekrūtas 03:10 alchemija 
VII. Naujoji karta renkasi kūrybą 
03:35 RetROSpeKtYVa 

 
05:20 paskutinis žmogus Žemėje 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:55 pasmerkti 4 08:25 Švieso-
foras 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 
tai - mano gyvenimas 12:00 Svo-
tai 13:00 Simpsonai 14:00 pa-
žadėtoji 14:30 pažadėtoji 15:00 
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 Fa-
rai 21:00 pasmerkti 4 21:30 TV3 
vakaro žinios 22:20 TV3 sportas 
22:25 TV3 orai 22:30 VaKaRO 
KINO teatRaS. 8 jūrų laivyno 
būrys. Už priešo linijos 00:25 
Nusikalstami protai. Kitapus sie-
nų 01:25 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba 02:15 Kerštas 03:05 
apB 03:55 tėvynė 04:55 pasku-
tinis iš vyrų

 
06:40 F. t. Budrioji akis (49) 07:35 
prokurorų patikrinimas (392) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (747) 09:35 
tokia tarnyba (67) 10:30 Kobra 
11 (8) 11:35 Sudužusių žibintų 

gatvės (40) 12:35 Stoties policija 
(15) 13:40 prokurorų patikrinimas 
(393) 14:50 Muchtaro sugrįžimas 
(748) 15:55 tokia tarnyba (68) 
16:50 Kobra 11 (9) 17:55 akloji 
zona (1) 18:55 Stoties policija (16) 
20:00 Info diena 20:30 Savaitės 
kriminalai 21:00 Baubas 22:40 
Nesutramdomas 00:25 Taikinys 
(11) 01:10 Savaitės kriminalai 
01:35 Reali mistika (14) 02:25 Va-
nity Fair. Visiškai slaptai (3)

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas  05:40 „Bitinin-
kas“ (1/14)  06:25 programa 06:29 
tV parduotuvė 06:45 „Skinsiu rau-
doną rožę“  07:15 „Šiandien kim-
ba“  08:15 patriotai 09:15 „likimo 
melodija“ (90) 10:20 „albanas“ 
(2/1) 11:25 „Bitininkas“ (1/4) 12:30 
„Gluchariovas“ (2/17) 13:35 TV 
parduotuvė 13:50 „Namas su le-
lijomis“ (18) 14:55 „Gurovo bylos. 
Bet kokia kaina“ (4) 16:00 Repor-
teris 16:47 Orai 16:50 pReMJe-
Ra. „Baltoji vergė“ (4) 18:00 Re-
porteris 18:40 lietuva tiesiogiai 
18:47 Orai 18:50 „Gluchariovas“ 
(2/33) 20:00 Reporteris 20:27 
Orai 20:30 pReMJeRa. „Rau-
donoji karalienė“ (3) 21:30 Gy-
venimo būdas 22:30 Reporteris 
23:15 lietuva tiesiogiai 23:42 
Orai 23:45 „Iljušinas ir Babkinas 
tiria. tamsioji sielos pusė“ (1; 2) 
01:45 „Jaunikliai“ 02:15 „Gurovo 
bylos. trys dienos“ (4) 03:00 „Biti-
ninkas“ (1/14)

 
06:45 Televitrina 07:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kaulai 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
CSI kriminalistai 10:30 Dvi mergi-
nos be cento 11:00 Dvi merginos 
be cento 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 vaiz-
deliai 15:30 Kaulai 16:30 CSI kri-
minalistai 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 
tai reiškia karą 23:20 Amerikie-
tiška siaubo istorija 00:30 Kobra 
11 01:30 Daktaras Hausas 02:20 
2 Barai. Gyvenimas greitkelyje 
03:35 Jaunasis vilkolakis 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras  07:05 Grizis ir lemingai 07:15 
peliukas lukas 07:25 Zoro kro-
nikos 07:50 linija, spalva, forma  
08:20 lietuva mūsų lūpose  08:50 
Kaip atsiranda daiktai 7 09:15 La-
bas rytas, Lietuva 12:00 DW nau-
jienos rusų kalba. 12:10 Maistas 
ir aistros  12:40 Klauskite dakta-
ro  13:35 prisikėlimo ekspresas 
– šimtmečio veidai  14:20 Atomi-
nės bombos virš Nevados 15:15 
premjera. Grizis ir lemingai   15:25 
peliukas lukas   15:40 Zoro kroni-
kos   16:05 Kaip atsiranda daiktai 7   
16:30 laba diena, lietuva  18:00 
„Metų Kaunietės 2017” apdovano-
jimų koncertas 19:30 Nacionalinis 
turtas 20:00 lietuva mūsų lūpose 
20:30 anapus čia ir dabar 21:15 
Mano tėviškė 21:35 Keliaukime 
kartu. Bukovelis 22:00 Žurnalas 
„Kelias į FIFa World Cup 2018” 
22:30 Idiotas. anželikos Cholinos 
šokio teatro spektaklis

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 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  17:55 Sportas 17:58 
Orai 18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Beatos virtuvė 20:25 Lote-
rija „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 penktadie-
nis. premjera. Drakula. pradžia   
00:35 Klausimėlis 01:00 LRT ra-
dijo žinios 01:05 pokalbių laida 
„Svarbios detalės”  02:00 LRT ra-
dijo žinios 02:05 Klauskite daktaro  
03:00 lRt radijo žinios 03:05 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite  03:30 
Mūsų gyvūnai  04:00 lRt radijo ži-
nios 04:05 Stilius

 
06:40 Didysis žvejys 2 (14) 07:05 
Muča luča (11) 07:30 Tomas ir 
Džeris (47) 08:00 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (68) 09:00 Rytas 
su LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 
Valanda su Rūta 13:25 Rožių ka-
ras (110) 14:20 Dvi širdys (606) 
14:50 Dvi širdys (607) 15:20 Dvi 
širdys (608) 15:50 Dvi širdys (609) 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 penktadienis 21:00 SaVaI-
tĖS HItaS eilinis Džo. Kerštas 
23:10 Raudonkepuraitė 01:05 
Smurto istorija 

 
05:00 paskutinis iš vyrų 05:25 
paskutinis žmogus Žemėje 05:45 
paskutinis žmogus Žemėje 06:10 
Televitrina 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25 
Simpsonai 07:55 pasmerkti 4 
08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 tai - mano gyve-
nimas 12:00 Svotai 13:00 Simp-
sonai 13:30 Simpsonai 14:00 pa-
žadėtoji 14:30 pažadėtoji 15:00 
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 pReMJeRa. Riešutėlių fil-
mas 21:10 VaKaRO KINO tea-
tRaS. Beždžionių planetos suki-
limas 23:15 lemtingas posūkis 5 
01:05 Batsiuvys 02:50 Stokeriai 
04:35 paskutinis iš vyrų

 
06:40 F. t. Budrioji akis (50) 07:35 
prokurorų patikrinimas (393) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (748) 09:35 
tokia tarnyba (68) 10:30 Kobra 

11 (9) 11:35 akloji zona (1) 12:35 
Stoties policija (16) 13:40 prokuro-
rų patikrinimas (394) 14:50 Much-
taro sugrįžimas (749) 15:55 Tokia 
tarnyba (69) 16:50 Kobra 11 (10) 
17:55 akloji zona (2) 18:55 Stoties 
policija (17) 20:00 Info diena 21:00 
palikti po pamokų 23:00 Baubas 
00:30 taikinys (12) 01:20 palikti 
po pamokų

 
05:15 „Geriausios nardymo vietos“ 
05:40 „Bitininkas“ (1/15) 06:25 
programa 06:29 tV parduotuvė 
06:30 „Geriausios nardymo vie-
tos“. Dok. serialas  06:45 „Krepši-
nio pasaulyje su V. Mačiuliu“  07:15 
„ant bangos“  08:15 Gyvenimo bū-
das 09:15 „likimo melodija“ (91) 
10:20 „albanas“ (2/2) 11:25 „Biti-
ninkas“ (1/5) 12:30 „Gluchariovas“ 
(2/18) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Namas su lelijomis“ (19) 14:55 
„Iljušinas ir Babkinas tiria. Mario-
nečių šokiai“ (1) 16:00 Reporteris 
16:47 Orai 16:50 pReMJeRa. 
„Baltoji vergė“ (5) 18:00 Reporteris 
18:47 Orai 18:50 „Gluchariovas“ 
(2/34) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 
20:30 „Muzikinės kovos“  22:30 
Reporteris 22:57 Orai 23:00 „Glu-
chariovas“ (1/47; 1/48) 01:10 „Del-
ta“ (2/21; 2/22) 03:00 „Bitininkas“ 
(1/15) 03:45 „Mylima mokytoja“ (1) 
04:30 „Rojus“ (100)

 
06:45 Televitrina 07:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kaulai 
09:00 praeities žvalgas 09:30 CSI 
kriminalistai 10:30 Dvi merginos be 
cento 11:00 Dvi merginos be cen-
to 11:30 Kobra 11 12:30 Vedęs ir 
turi vaikų 13:00 Vedęs ir turi vaikų 
13:30 Rezidentai 14:00 Reziden-
tai 14:30 Televitrina 15:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
15:30 Kaulai 16:30 CSI krimina-
listai 17:30 Kobra 11 18:30 Vedęs 
ir turi vaikų 19:00 Vedęs ir turi vaikų 
19:30 pReMJeRa. Verslo recep-
tai 20:00 Farai 21:00 Žinios 21:45 
Sportas 21:50 Orai 22:00 Euroly-
gos rungtynės. Kauno „Žalgiris“ 
- Stambulo „Fenerbahce“ 00:00 
tai reiškia karą 01:45 Kvailiausi 
pasaulio nutrūktgalviai 02:35 Kvai-
liausi pasaulio nutrūktgalviai 03:25 
Jaunasis vilkolakis

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXII Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis. Jojo Mayer ir Klaipėdos 
džiazo orkestras 07:05 Grizis ir 
lemingai 07:15 peliukas lukas  
07:25 Zoro kronikos 07:50 Atspin-
džiai 08:20 pažvelk į profesiją ki-
taip  08:50 Kaip atsiranda daiktai 7   
09:15 Labas rytas, Lietuva  12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:10 
Stop juosta  12:40 Istorijos detek-
tyvai  13:25 Stambiu planu  14:10 
Skambantys pasauliai su Nome-
da Kazlaus 15:00 Mano tėviškė  
15:15 Mažieji sekliai ir Baltosios 
Damos paslaptis 15:40 Zoro kro-
nikos 16:05 Kaip atsiranda daiktai 
7 16:30 laba diena, lietuva  18:00 
Mokslo sriuba  18:35 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai 19:35 Kon-
steblė 2   20:30 Kultūros teismas  
21:15 europos kinas. premjera. 
Fantomų gniaužtuose   22:50 Ka-
merinės muzikos koncertas „Ro-
bertas Beinaris ir draugai” 23:50 
DW naujienos rusų kalba. 00:00 
Dabar pasaulyje

Redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, kovo 7 d.

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 Emi-
grantai  12:40 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Sese-
rys 17:30 Žinios  17:55 Sportas 
17:58 Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25 
loterija „Keno loto” 20:30 pa-
norama 21:05 Dėmesio centre 
21:20 Sportas 21:25 Orai 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 Auksinis 
protas 22:50 Klausimėlis 23:20 
Svetimšalė 1 00:20 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom”  01:00 
pasaulio teisuoliai 02:00 LRT ra-
dijo žinios 02:05 Klauskite daktaro  
03:00 lRt radijo žinios 03:05 Isto-
rijos detektyvai  04:00 lRt radijo 
žinios 04:05 Gyvenimas

 
06:40 Didysis žvejys 2 (12) 07:05 
Muča luča (9) 07:30 Tomas ir 
Džeris (45) 08:00 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (66) 09:00 Rytas su 
LNK 11:00 Yra, kaip yra 12:00 Visi 
už vieną 12:30 Ekranai 13:25 Ro-
žių karas (107) 14:25 Rožių karas 
(108) 15:25 Dvi širdys (601) 15:55 
Dvi širdys (602) 16:30 Labas va-
karas, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 paveldėtoja 
(18) 20:30 Gyvūnų policija 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS Re-
krūtas 00:45 Judantis objektas 
(1) 01:35 Mirtinos žaizdos

 
05:10 paskutinis žmogus Žemėje 
05:35 paskutinis žmogus Žemėje 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
4 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 tai - mano gyveni-
mas 12:00 Svotai 13:00 Simpso-
nai 13:30 Simpsonai 14:00 pa-
žadėtoji 14:30 pažadėtoji 15:00 
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 Ge-
ro 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. Nokautas 00:20 Nu-
sikalstami protai. Kitapus sienų 
01:20 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba 02:10 Kerštas 03:00 
apB 03:50 tėvynė 04:45 pasku-
tinis iš vyrų

 
06:40 F. t. Budrioji akis (48) 07:35 
prokurorų patikrinimas (391) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (746) 09:35 
tokia tarnyba (66) 10:30 Kobra 
11 (7) 11:35 Sudužusių žibintų 

gatvės (39) 12:35 Stoties policija 
(14) 13:40 prokurorų patikrinimas 
(392) 14:50 Muchtaro sugrįžimas 
(747) 15:55 tokia tarnyba (67) 
16:50 Kobra 11 (8) 17:50 Sudu-
žusių žibintų gatvės (40) 18:55 
Stoties policija (15) 20:00 Info 
diena 20:30 Visi už vieną 21:00 
Nesutramdomas 22:45 paskutinis 
skautas 00:55 taikinys (10) 01:40 
Baltasis lokys. Seklys ledynuose 
02:45 pragaro katytė (6)  

 
05:15 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 05:40 „Bitininkas“  06:25 
programa 06:29 tV parduotuvė 
06:45 „4 kampai“  07:15 Nuoga 
tiesa  09:15 „likimo melodija“ (89) 
10:20 „albanas“ (1/8) 11:25 „Biti-
ninkas“ (1/3) 12:30 „Gluchariovas“ 
(2/16) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Namas su lelijomis“ (17) 14:55 
„Gurovo bylos. Bet kokia kaina“ 
(3) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 
16:50 pReMJeRa. „Baltoji ver-
gė“ (3) 18:00 Reporteris 18:40 
lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 
„Gluchariovas“ (2/32) 20:00 Re-
porteris 20:27 Orai 20:30 pReM-
JeRa. „Raudonoji karalienė“ (2) 
21:30 „ant bangos“. Karščiausių 
naujienų dešimtukas  22:30 Re-
porteris 23:15 lietuva tiesiogiai 
23:42 Orai 23:45 patriotai 00:45 
„24/7“  01:45 „Jaunikliai“. Doku-
mentinis serialas.” 02:15 „Gurovo 
bylos. trys dienos“ (3) 03:00 „Bi-
tininkas“ (1/13) 03:45 „Sandoris“ 
(1/7) 04:30 „Rojus“ (98)  

 
06:45 Televitrina 07:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
07:30 Dainų dvikova 08:00 Kau-
lai 09:00 Savaitė su Kauno „Žalgi-
riu“ 09:30 CSI kriminalistai 10:30 
Dvi merginos be cento 11:00 Dvi 
merginos be cento 11:30 Kobra 11 
12:30 Vedęs ir turi vaikų 13:00 Ve-
dęs ir turi vaikų 13:30 Rezidentai 
14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 
15:00 Juokingiausi amerikos na-
mų vaizdeliai 15:30 Kaulai 16:30 
CSI kriminalistai 17:30 Kobra 11 
18:30 Vedęs ir turi vaikų 19:00 Ve-
dęs ir turi vaikų 19:30 Rezidentai 
20:00 Rezidentai 20:30 Naša Ra-
ša 21:00 Žinios 21:25 Orai 21:35 
UeFa Čempionų lygos rungtynės  
23:40 amerikietiška siaubo istori-
ja 00:50 Kobra 11 01:40 Daktaras 
Hausas 02:30 2 Barai. Išlikimo ko-
vos 04:10 Jaunasis vilkolakis  

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas 06:45 Grizis ir lemingai   
06:55 peliukas lukas 07:05 Zoro 
kronikos 07:50 pradėk nuo savęs  
08:20 Nacionalinis turtas 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 7 09:15 
Labas rytas, Lietuva  12:00 DW 
naujienos rusų kalba 12:10 Su-
sipažink su mano pasauliu 12:40 
Stilius  13:35 legendos14:20 
Fidelis Kastras. Kino kronikose 
įamžinti kadrai   15:15 premjera. 
Grizis ir lemingai   15:25 peliu-
kas Lukas   15:40 Zoro kronikos 
16:05 Kaip atsiranda daiktai 7 
16:30 laba diena, lietuva  18:00 
Kultūrų kryžkelė 18:30 Septynios 
Kauno dienos 19:00 FIBa krepši-
nio čempionų lyga 21:00 Mokslo 
sriuba 21:15 premjera. atominės 
bombos virš Nevados   22:10 Elito 
kinas. premjera. Didybės kapinės   
00:10 DW naujienos rusų kalba. 
00:20 Dabar pasaulyje  00:50 
Džiazo muzikos vakaras

�1.10 val.
„Beždžionių planetos 

sukilimas“ 

 

�1.00 val.

„pasmerkti 4“

 

�1.00 val.

„ Baubas“
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pAskUTINIs pUsLApIs

Kovo 7 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 06:57
leidžiasi 18:04

Dienos ilgumas 11.07
pilnatis (20 mėnulio diena)

Felicita, Rimtautas, Galmantė, 
Tomas, Laima

Tinkamas laikas sėti: 
bulves, topinambus, svogūnus, 

česnakus, ridikus, ridikėlius, 
burokėlius, morkas, pastarno-
kus, petražoles, braškes, že-
muoges, svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Kovo 8 d.
KETVIRTADIENIS

Tarptautinė moterų solidaru-
mo diena (moters diena) 

Saulė teka 06:55
leidžiasi 18:06

Dienos ilgumas 11.11
pilnatis (21 mėnulio diena)
Vydminas, Gaudvilė, Beata

Tinkamas laikas sėti: 
svogūnus, česnakus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius.

Kovo 9 d.
PENKTADIENIS

Pavasario šauktuvės
Saulė teka 06:53
leidžiasi 18:08

Dienos ilgumas 11.15
Delčia (22 mėnulio diena)

Dominykas, Domas, pranciška, 
Žygintas, Visgailė, pranė
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius.

Kovo 10 d.
ŠEŠTADIENIS

40-ties paukščių diena
Saulė teka 06:50

leidžiasi 18:10
Dienos ilgumas 11.20

Delčia (23 mėnulio diena)
Silvija, Naubartas, Butgailė, 

Emilis, Geraldas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, kaupti vaisius, konservuoti 

šakniavaisius.

Kovo 11 d.
SEKMADIENIS

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo diena
Pusiaugavėnis

Saulė teka 06:48
leidžiasi 18:12

Dienos ilgumas 11.24
Delčia (24 mėnulio diena)
Konstantinas, Gedimtas, 

Vijolė, Kostas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, kaupti vaisius, konservuoti 

šakniavaisius.

Kovo 12 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 06:45
leidžiasi 18:14

Dienos ilgumas 11.29
Delčia (25 mėnulio diena)

Teofanas, Galvirdas, Darmantė
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, kaupti vaisius, konservuoti 

šakniavaisius.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS, cm]
[7] NEMUNAS pRIE NEMAJŪNŲ
[17] KAUNO MARIOS 
  0 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
[31] KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

35KAUNE 
nSv/val. 

37ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
14000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
3040 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.
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Lošimo Nr. 1143
Data: 2018-03-04

    
66 59 46 48 74 33 53 70 17 73 
49 54 40 63 67 55 75 06 20 26 
19 71 04 01 52 15 31 64 72 51 
11 39 57 43 50 23 25 09

 VISA LENTELĖ
12 07 56 58 32 47 60 37 03 
30 10 44 14

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

26039.00€ (1)
20.00€ (763)
2.00€ (14275)
1.00€ (31824)

pApILDOMI pRIZAI
0185567 “VW Passat”
0616473 “VW Passat”
0519256 “VW Passat”
0488222 “VW Passat”
0428246 “VW Passat”
021*047 Dviratis “Azimut 
City Lux”
014*566 Dviratis “Azimut 
City Lux”
043*619 El.keptuvė “Delima-
no”
031*619 El.keptuvė “Delima-
no”
008*902 Gręžtuvas “Bosch”
052*208 Gręžtuvas “Bosch”
019*434 Išmanusis telefonas 
“Samsung”
030*455 Išmanusis telefonas 
“Samsung”
011*848 Kompiuteris “Leno-
vo”
017*638 LED televizorius 
“Philips”
02**066 Maisto pjaustyklė 
“Bosch”
042*618 Padangų komplek-
tas
05**065 Pa ga l vė s  “ D o r-
meo”
032*596 Pakvietimas į TV
055*580 Pakvietimas į TV
036*066 Pakvietimas į TV
024*820 Pakvietimas į TV
00**958 Peilių rinkinys “De-
limano”
055*798 Planšet. kompiute-
ris “Lenovo”
035*488 Planšet. kompiute-
ris “Lenovo”
017*866 Pufai
042*206 Pufai
061*071 Riedis “Polaris”
049*045 Šaldiklis “Beko”
029*811 Indaplovė “Beko”

KOVO

7
T R E Č I A D I E N I s

vILNIUs
+2

+1
KOVO

8
kETvIRTADIENIs

+5
kLAIpĖDA

-3 +3+1

KOVO

9
p E N k TA D I E N I s

KOVO

10
Š E Š TA D I E N I s

KOVO

11
s E k m A D I E N I s

KOVO

12
p I R m A D I E N I s

KOVO

13
A N T R A D I E N I s

vILNIUs
0

-6
+2

kLAIpĖDA
-6 +1-7

vILNIUs
+4

0
+5

kLAIpĖDA
-1 +2-1

vILNIUs
+2

+1
+4

kLAIpĖDA
0 +3-4

vILNIUs
+2

-2
+3

kLAIpĖDA
-1 +4-3

vILNIUs
+2

+1
+6

kLAIpĖDA
0 +4+1

vILNIUs
+6

+4
+11
kLAIpĖDA

+2 +8+4

059*163 Virtuvinis kombai-
nas “Philips”
023*185 Virtuvinis kombai-
nas “Philips”

pROGNOZĖ: Aukso puode –  
430 000 Eur

Lošimo Nr. 635
Data: 2018-03-04

Tel. 1634
1000 Eur - 635-0004651
1000 Eur - 635-0006045
1000 Eur - 635-0006649
1000 Eur - 635-0015894
1000 Eur - 635-0027162
1000 Eur - 635-0035175
1000 Eur - 635-0052064
1000 Eur - 635-0060748
500 Eur - 635-0007524
500 Eur - 635-0011140
500 Eur - 635-0011437
500 Eur - 635-0023715
500 Eur - 635-0026116
500 Eur - 635-0033*47
500 Eur - 635-0039908
500 Eur - 635-0064855
500 Eur - 635-0076179
300 Eur - 635-0015909
300 Eur - 635-0016*42
300 Eur - 635-0018344
300 Eur - 635-0021136
300 Eur - 635-0025081
300 Eur - 635-0033602
300 Eur - 635-0037050
300 Eur - 635-0045589
300 Eur - 635-0072441
300 Eur - 635-0073*74

SEKANČIO TIRAŽO pRIZAS:  
„VW PASSAT VARIANT“, 
10X500€ IR 10X200€

Lošimo Nr. 266
Data: 2018-03-02

SKAIČIAI
16, 18, 20, 27, 46 + 03, 05

LAIMĖJIMAI
5 + 2 - 32079119.00€ 0
5 + 1 - 440725.60€ 0
5 - 155550.20€ 0
4 + 2 - 3400.00€ 1
4 + 1 - 264.00€ 3
4 - 130.40€ 4
3 + 2 - 45.80€ 4
2 + 2 - 17.60€ 118
3 + 1 - 17.30€ 115
3 - 15.50€  166
1 + 2 - 8.30€ 533

2 + 1 - 7.50€ 1554

pROGNOZĖ: 42 000 000 Eur

www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/labirintai


