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Ar pakankamai
rūpinamės
senais ir ligotais
žmonėmis?
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100 iškiliausių
Prienų krašto
asmenybių.
EDVARDAS
VEINGERTERIS.

Pasaulinę sniego dieną sveikino
Seniai besmegeniai
Laima

DUOBLIENĖ

surengta šventė, skirta
Pasaulinei sniego dienai
pažymėti. Nors pagrindinio
šventės simbolio – sniego
– staiga atplūdusi šiluma
dar nespėjo ištirpdyti,
tačiau prasidėjęs gripo
sezonas, į lovas paguldė

dalį šventinio renginio
dalyvių.

Šventėje, kurią organizavo
Prienų rajono savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centras
bei Prienų rajono savivaldybė
ir Lietuvos moksleivių sporto
asociacija, dalyvavo vaikai iš

Prienų miesto „Pasakos“ ir
„Gintarėlio“ vaikų lopšelių darželių, „Ąžuolo“ progimnazijos bei negausus būrelis
pavienių prieniškių, o pagrindinis akcentas buvo Sniego
seniai. Taip buvo pratęsta dar
gruodį Prienuose prasidėjusi
Senių besmegenių sąskrydžio
idėja. Tik šįkart Seniai buvo tiNUKelta Į 7 p. 

Gerumo niekada nebus per daug
SKAITYKITE 8 p.

Liudijimų
vakaras „Kaip
man padėjo
malda“

Laima

DUOBLIENĖ
REKLAMA

0,50 €

Žolininko kertelė

Trečią kartą šalia Prienų
sporto arenos šurmuliavo
žiemos pramogų pasiilgę
prieniškiai – čia buvo

SKAITYKITE 9 p.

Kaina

Tradicine tapusi Padėkos
diena į Prienų socialinių

paslaugų centrą
sukvietė tuos, kuriems
bendruomenė dėkinga
už gerus darbus. Juk,
kaip sakė Socialinės
priežiūros skyriaus

užimtumo specialistė
Agnė Vaidogienė, smagu
prisiminti visas kartu
praleistas akimirkas ir
pasidžiaugti tuo, kad
esate kartu su mumis jau

ne vienerius metus.

Tik šių geradarių pagalbos
ir paramos dėka centro lankytojai galėjo vykti į pažintines,
pramogines keliones, užsiNUKelta Į 4 p. 

Padidėjęs
skrandžio
rūgštingumas –
šių laikų
visuomenės
rykštė
Skaitytojų pageidavimu
žolininkė Monika Smilgytė
pasakoja, kaip sumažinti
skrandžio rūgštingumą.

Kaip dažnai mes manome:
„Niekuo nesergu, tad ir gydytis nereikia, galiu valgyti ką
tik noriu, kada noriu ir kiek
noriu.“ Užkalbinus praeivius
turguje, dažnas atsako, kad
niekuo neserga, tad ir žolelės
jiems nereikalingos... Palaukit, palaukit... Va čia aš jus
sustabdysiu... O prevencija?
Kai susirgsite, tai bus jau per
vėlu, ir gydymas bus ilgas ir
nemalonus. Net ir tie, kurie
užkalbinti atsako, kad niekuo
neserga, išsamiau paklausinėjus, pradėjus vardinti ligas,
randa visą jų „paletę“. Vienas
iš dažnesnių susirgimų – padidėjęs skrandžio rūgštingumas
ir opos virškinamajame trakte,
pilvo pūtimas, vidurių užkietėjimas, gastroezofaginis refliuksas ir pan. Šių susirgimų
būtų daug mažiau, jei nebūtume atitolę nuo sveiko naminio maisto (kruopų košės,
daržovių vegetarinės sriubos,
vaisiai ir daržovių salotos,
šalto spaudimo aliejai ir žolelių arbatos). Tai skubėjimo
ligos, nes nebeturim laiko nei
sriubos išsivirti, nei sveikesnių produktų iš ūkininkų nusipirkti, vis lekiam, skubam,
neturim laiko net pavalgyti.
Ką jau kalbėti apie kasdienį
NUKelta Į 6 p. 
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Buvęs respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktorius
Valentas Mačiulis bylinėjasi dėl atleidimo. Apie V. Mačiulio
atleidimą ministerija paskelbė lapkritį. Aiškinta, kad darbo
sutartis su V. Mačiuliu nutraukta atsižvelgiant į daugybinius
teisės aktų pažeidimus bei tai, kad jis asmeninėms
reikmėms naudojo ligoninės vardu įsigytą automobilį.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
aras. Ko gero, tai – pats
įdomiausias ir keisčiausias dalykas, kurį mums davė
gamta ir kurį nuolatos sukuria
žmogaus smegenys. Nuo pat
pirmų žemės evoliucijos laikų, vos tik atsirado gamtai tinkama terpė, į pasaulį atkeliavo
ir pats paprasčiausias gyvenimo būdas – kova už būvį.
Taip, nereikia per daug
sau kvaršinti galvos ir nuolat
mąstyti, kodėl po visą planetą
dviem kojom ropojanti būtybė Homo Sapiens nori labiau
griauti, nei statyti. Gyvename
tos pačios gamtos, kuri mus
sukūrė ir kuriai dėkojame už
kiekvieną gražią dieną bei už
rudens gėrybes, sukurtame
pasaulyje. Šiame pasaulyje
ir laikomės gamtos taisyklių.
Ir kaip bebūtų apmaudu, esminė taisyklė – išgyvena tik
stipriausieji. Išgyvena tik tie,
kurie neserga, yra protingi,
diplomatiški, na ir, žinoma,
stiprūs.

K

Puikiai žinome miško
taisykles – aukštesnis
medis, tas su savo
aukštai iškelta plačia
lapija, susirenka visus
saulės spindulius. Gimei
po šio medžio lapija –
pralenk jį. Išmok kovoti
su nepritekliumi, išmok
kuo skubiau bei kuo
aukščiau iškelti savo
galvą. Vien tam, kad
pats gautum saulės
ir tavęs neaplenktų
kiti. Neišmokai?
Nepralenkei? Tuomet
turėtum puikiai jausti
tau į nugarą alsuojančią
mirtį.
Miško taisyklės nesikeičia
ir betoniniame miške – žmonių pasaulyje. Kiekvienas
žmogus turi susidurti su tuo
pačiu – dar prieš jį iškilusiais
kitais žmonėmis ir jų šešėliu.
Jeigu šis mažas žmogutis nori
pats vešėti, pats rinkti dosnius

saulės spindulius ir subrandinti savo sėklą – savo ateitį,
laiko turi ne tiek daug. Jis turi
dar mažas būdamas išmokti
žengti į priekį sparčiu žingsniu ir kuo skubiau, nagais kabindamasis į greta augančius
„medžius“ skubėti į viršų, kad
dar būdamas jaunas, stiprus ir
nepalenkiamas net ir stipriausios vėtros galėtų aprūpinti
save ir į visas puses išsiplėtusias savo šakas. Žinoma, jis
gali ir neskubėti, gali nesiekti
daugiausiai saulės spindulių
ir augti pamažu. Augti, tenkintis šešėliu ir kentėti nuo
visų, kurie stipresnį už jį. Nuo
nuolatinės tamsos, nuo dideliu
greičiu iš viršaus atlekiančių ir
didelį smūgį suduodančių didiesiems nebereikalingų šakų ar tiesiog būti aplaužomas
prabėgančio vilko.
Kiekvienas gali rinktis. Kovoti už save ir savo saulę ar
leisti kitiems ja mėgautis. Ar
dažnai miške matome medį,
kuris, nulenkęs savo viršūnę
į tamsą, leidžia į saulę stiebtis
mažam medeliui? Tai kodėl
tikimės, kad pagal tas pačias
gamtos taisykles gyvenantys
žmonės padarys tą patį? Galvą lenkiame tik prieš savo šakas ir savo sėklą – mūsų ateitį. Galvą lenkiame ir prieš stipresnius už save, tačiau niekada – prieš silpnesnius. Silpniesiems jaučiame pagarbą bei
atjautą, tačiau niekada nejaučiame jų pranašumo. Niekada
nelenkiame galvos tiems, kurie neturi savo saulės.

Ir visgi netgi mokykloje,
besimokydami gamtos
dėsnių, niekada
neišmokstame pačio
svarbiausio – kovoti
už būvį. Kovoti už
savo saulę. Kodėl
iš paskutiniųjų
gelbėjamės skęsdami
vandenyje? Kodėl
gelbėjamės bėgdami
iš degančio namo? Ir
kodėl nesigelbėjame
skęsdami savo
gyvenime?
Tikime kitu gyvenimu, at-



Gelbėjimo tarnybas ir jų pajėgas valdančio Bendrojo
pagalbos centro darbuotojai pernai be reikalo trukdyti
dažniau nei 2016 metais, rodo policijos BNS pateikta
statistika. Anot jos, 2017 metais žinant, kad pagalba
nereikalinga, Bendrojo pagalbos centro darbas
trukdytas 2486 kartus, o užpernai – 1717 kartus.

gimimu kitame kūne bei nauja pradžia. Tačiau ar žinome,
kuo atgimsime? Gal atgimsime kankinio lemtimi pažymėtame kūne? Gal atgimsime
savo vaikų žudiko kūne? O
gal atgimsime kūnelyje, kuris
kasdien patirs tikėjimą savimi
pametusių tėvų smūgius, patyčias, išnaudojimą? Ar tikrai
nieko negali būti blogiau už
dabartį? Ar tikrai vienintelis,
ką galima padaryti, – sugriauti
tai, ką turėjome?

Palūžtame ir
nusprendžiame
gyventi šešėlyje.
O didieji medžiai
niekada nesilenkia
šešėliui. Jie net nežiūri
į jį. Jiems svarbiau – jų
pačių saulė. Jie patys.
Taip, kaip ir mums,
svarbiausi – mes patys.
Nuleidžiame galvas ir klausome tų, kurie iškėlę galvas
nori susirinkti dar daugiau
saulės spindulių. Bet kokiomis sąlygomis. Bet kokia
kaina.

Karas nėra kažkieno
kvaila išmonė. Tai nėra
žmogaus sukurtas
veiksmas. Tai atėjo iš
gamtos. Gamtos dėsnio,
verčiančio kovoti už
būvį. O gamta nėra
gailestingoji ranka. Ji
neskaičiuoja ir neskirsto,
kas geras, kas blogas,
kas aukštesnis, kas
žemesnis. Išlieka
tik tie, kurie kovoja
už save. Nesvarbu,
kokiais būdais, kokiais
kiekiais, ką imdami
į sąjungininkus ir ką
sunaikindami.
Gamta negailestinga, nes
ji nesaugo silpnesniųjų ir nestabdo stipresniųjų. Ji – neaprėpiama erdvės ir laiko matrica. Matrica, kurios erdvėje
galima neribotai išsiplėsti ir
neribotą laiką užimti aukščiausią poziciją. Jeigu tau pavyks. Jos sąjungininkas – laikas, atliekantis juodąjį darbą.
Tiesiog eina. Kartais lėtai, kar-
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Pavasarį prasidėsiantis sostinės Vingio parko estrados
remontas bus stabdomas dukart – per liepą vyksiančią
Dainų šventę ir rugsėjį, kuomet vyks tradicinis fejerverkų
festivalis. Vilniaus savivaldybė jau paskelbė ieškanti, kas
atliktų darbus, kurie iš viso kainuos apie 940 tūkst. eurų.
Užbaigti remontą ketinama dar šiemet.

tais greičiau. Jis tik keliauja
erdve ir stebi, kaip iškyla nauji
žmonės, naujos imperijos, ir
stebi, kaip visa tai išnyksta.
Pamažu, o kartais ir įspūdingai greitai.

Žmonės turi tą pačią
savybę kaip ir kiti
gamtos kūriniai – savo
veiksmais paveikti savo
ateitį. Didi žmogaus
išmintis jam tai leidžia
daryti didesniu mastu
– didesnėje erdvėje.
Tačiau tam skirta
nedaug laiko, todėl
viskas vyksta beveik
akimirksniu.
Žiūrėk, susikūrė nauja imperija, prabėgo vos keletas
metų, ji pasinėrė į didelį karą, po kurio dažniausiai lieka
tik vienas. Karas greitai kyla,
greitai ir pasibaigia, nes tie,
kurie po saule, niekada nesirūpina tais, kurie jų šešėlyje.
Niekada nesirūpina, ar
jiems skauda, ar jiems trūksta saulės. Jiems to nereikia.
Jiems reikia saulės, o ne šešėlio.

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

Ir tuomet vyksta toks
karas... Ne, ne kažkurioj
šaly ar planetoj, jis
vyksta kiekviename iš
mūsų. Kiekvienuose
namuose, kiekvienoje
šeimoje, kiekvienoje
kaimynystėje,
kiekviename rajone ir
kiekvienoje valstybėje.
Skiriasi tik mastai ir
padariniai. O laikas tiksi.
Gamta laukia naujų
lyderių ir naujų aukų.
Visada turime galimybę tai
sustabdyti. Pasirinkdami tuos
žmones, su kuriais galvą kelsime ne į skirtingą aukštį, o kilsime kartu. Faktas, kad šeimos
santarvė tvyro pusiausvyroje.
Lygiai taip pat, kaip ir kaimynystėje. Juk nesipykstame, jeigu visi dirbame tiek pat darbo
ir tiek pat ilsimės. Jeigu tiek
pat rūpinamės kitais, kaip ir jie
– mumis. Taip pat ir tarp aukščiausiųjų – santarvė galima tik
laikantis pusiausvyros.
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Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas
(Redžepas Tajipas Erdohanas) pareiškė, jog šalies
karinių pajėgų puolimo į kurdų kontroliuojamo anklavo
Sirijos šiaurės vakaruose tikslas nėra šios kaimyninės
valstybės dalies aneksija.



Danijoje santuoką šį mėnesį įregistravusiems gėjams
iš Rusijos tėvynėje užkelta administracinė byla pagal
straipsnį, užtraukiantį atsakomybę už sąmoningą
asmens dokumentų gadinimą, jų pasai pripažinti
negaliojančiais.

Prienų rajono savivaldybė –
parodoje „Adventur 2018“
Pjongčango olimpinės
žaidynės 2018
Žiemos olimpinės žaidynės
Pjongčange vyks 2018 m.
vasario 9-25 d. (17 dienų).

Planuojama, kad į Pietų
Korėją iš 95 šalių suvažiuos
50 tūkst. žmonių – apie 5
tūkst. sportininkų ir sporto
atstovų ir 45 tūkst. olimpinės
šeimos narių, olimpinių komitetų ir tarptautinių sporto
organizacijų atstovų.
Į Pjongčango olimpinių žaidynių programą įtraukta 15
sporto šakų: kerlingas, akrobatinis slidinėjimas, biatlonas,
bobslėjus, dailusis čiuožimas,
greitasis čiuožimas, greitasis
čiuožimas trumpuoju taku,
kalnų slidinėjimas, ledo ritulys, rogučių sportas, skeletonas, slidinėjimas, snieglenčių
sportas, šiaurės dvikovė, šuoliai su slidėmis. Seniausias
olimpinių žaidynių dalyvis
– dailusis čiuožimas, o vėliausiai (1998 m. Nagane) į
olimpinių žaidynių programą
įtrauktas snieglenčių sportas.
Pjongčange vyksiančios
žiemos olimpinės žaidynės
bus jau 23-iosios, o pirmą kartą žaidynės surengtos prieš 94
metus. Pietų Korėja žiemos
olimpines žaidynes rengia pirmą kartą, tačiau Seule 1988
metais vyko vasaros olimpinės žaidynės.
Pietų Korėja tris kartus pretendavo surengti žiemos žaidynes - 2010-aisiais pralaimėta Vankuveriui, 2014-aisiais – Sočiui. Trečiasis kartas
buvo lemtingas - korėjiečiai,
surinkę 63 balsus, užtikrintai nugalėjo savo varžovus
Miuncheną (25 balsai) ir Ansi (7 balsai).
2018 m. Pjongčango žiemos olimpinių žaidynių talismanas - baltasis tigras Soohorangas. Jo vardas sudarytas
iš keleto korėjiečiams svarbių
žodžių. Žodis “sooho” į lietuvių kalbą verčiamas kaip “apREKLAMA

sauga” ir simbolizuoja visų
olimpinėse žaidynėse dalyvausiančių atletų, svečių ir
žiūrovų saugumą. Skiemuo
“rang” paimtas iš tigrą reiškiančio žodžio “ho-rang-i”.
Be to, skiemuo “rang” yra ir
folklorinės Gangwong provincijos muzikos Jeongseong
Airirang pavadinime.
Lietuvos sportininkų rengimo ir dalyvavimo olimpinėse
žaidynėse Pjongčange programa „Pjongčangas 2018”.
Lietuvos sportininkų sąrašas Pjongčango žiemos olimpinėse žaidynėse:

Diana Rasimovičiūtė
Biatlonas

Natalja Kočergina
Biatlonas

Tomas Kaukėnas
Biatlonas

Vytautas Strolia
Biatlonas

Marija Kaznačenko
Slidinėjimas

Mantas Strolia
Slidinėjimas

Modestas Vaičiulis

Sausio 26–28 d. Vilniuje,
parodų ir kongresų centre
„Litexpo“, vyko tradicinė
kelionių ir aktyvaus
laisvalaikio paroda
„Adventur 2018“.

„Keliauk kitaip!“ – šiais metais kvietė parodos organizatoriai ir trečius metus iš eilės
parodoje dalyvavusi Prienų r.
savivaldybė. Prienų ekspozicijoje ypatingas dėmesys buvo skirtas Prienų rajono Čiudiškių kaime gimusiam garsiam keliautojui, pedagogui,
žurnalistui Matui Šalčiui, kuris
motociklu nukeliavo net iki Indijos. Nors motociklas – Prienų baikerių klubo „Raptorial
MCC“, bet 1935 m. leidimo
M. Šalčiaus knyga „Svečiuose pas 40 tautų“ (ją parodai paskolino Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka),
metalinis lagaminas (paskolino Prienų krašto muziejus)
– autentiški eksponatai, kurie ypač traukė apsilankiusiųjų dėmesį. Be to, akcentuota,
kad 2017 m. gruodžio 21 d.
Prienų r. savivaldybė pasirašė
bendradarbiavimo deklaraciją
su Lietuvos žurnalistų sąjunga
ir įsteigė M. Šalčiaus premiją,
todėl dažnas norėjo daugiau
sužinoti apie M. Šalčių ir įsiamžinti šalia legendinio keliautojo stendo.
Dar vienas Prienų r. savivaldybės akcentas parodoje – poeto Justino Marcinkevičiaus

atminimo įamžinimo idėja.
Vizualizacijoje pateiktas meninis akcentas – iš poeto žodžių
sudėtas takas ir suolelis su atversta knyga prie Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios
bibliotekos – sulaukė parodos
lankytojų simpatijų. Kai kurie
kukliu finansiniu indėliu prisidėjo prie greitesnio idėjos įgyvendinimo.
Prienų r. savivaldybės ekspozicijoje buvo pristatyti ir
krašto verslininkai, Vinco Mykolaičio-Putino premija, turistiniai objektai, garsūs žmonės,
edukacijos. Parodos lankytojai galėjo dalyvauti viktorinoje apie Prienų kraštą. Atsakiusieji gavo vertingų dovanų:
Pociūnuose įsikūrusio parašiutininkų klubo prizų – šuolių parašiutu su instruktoriumi,
apžvalginių skrydžių lėktuvu,
10 eurų nuolaidų kuponų šuoliams parašiutu, taip pat 50
kvietimų į vasario 4 d. LKL
krepšinio rungtynes „Vytautas“ – „Žalgiris“ Prienų sporto
arenoje, UAB „Ekofrisa“ trapučių, grikių bei kitų kruopų,
verslininkės Angelės Garmuvienės šakočių, bitininkystės
reikmenų įmonės „Wilara“,
didžiojo Prienų turgaus, UAB
„Išlaužo žuvis“ prizų, Prienų
krašto muziejaus, Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos ir Prienų rajono savivaldybės dovanų.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Slidinėjimas

Andrej Drukarov
Kalnų slidinėjimas

Ieva Januškevičiūtė
Kalnų slidinėjimas
Iškilmingoje žaidynių atidarymo ceremonijoje nešti Lietuvos vėliavą patikėta
T.Kaukėnui. LTOK 

LR Seimo narys Vytautas Kamblevičius
į Stakliškes kviestas nebuvo
Sausio 27 d. laikraštyje „Naujasis Gėlupis“ pasirodžius
informacijai apie Stakliškių krašto ūkininkų problemas, laikraščio redakciją aplankė LR Seimo narys Vytautas Kamblevičius ir informavo, jog į gruodžio 14 d. Stakliškėse vykusį
ūkininkų susirinkimą kviestas nebuvo ir apie šį susirinkimą
nieko nežinojo.



Venecijos restoranas „Osteria da Luca“, keturiems
svečiams iš Japonijos pateikęs 1100 eurų sąskaitą už
pietus, sulaukė 19,5 tūkst. baudos už sveikatos saugumo
ir higienos taisyklių nesilaikymą, rašo „Daily Mail“.
Lankytojai skundėsi, jog už 100 gramų jūros gėrybių iš jų
buvo prašoma 8 eurų.

Prienų r. sav. visuomenės sveikatos biuras skelbia
konkursą buhalterio pareigoms užimti (1 etato, 40 val.
per savaitę). Darbo sutartis – terminuota (vaiko priežiūros
atostogų laikotarpiu).
Specialieji reikalavimai: atitikimas B pareigybės lygiui.
Turėti, ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, aukštąjį universitetinį buhalterinės apskaitos, finansų ar ekonomikos
srityje. Išmanyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymus ir poįstatyminius aktus, darbo santykius
reglamentuojančius įstatymus ir poįstatyminius aktus, turto, nuosavybės, ūkio procesų ir veiklos rezultatų bendruosius apskaitos principus, Lietuvos Respublikos biudžetinių
įstaigų, biudžeto sandaros, mokesčių administravimo įstatymus ir poįstatyminius aktus, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės sandarą (VSAFAS) ir kt. teisės aktus. Mokėti dirbti kompiuterių programomis MS Word, MS Excel,
naudotis interneto naršykle, darbas buhalterinės apskaitos
programa. Mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programa
„LABBIS“ pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir Viešojo sektoriaus
apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema (VSAKIS).
Patikimumas, kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, teigiamas požiūris į darbą, gebėjimas dirbti komandoje. Savo pareigas vykdyti savarankiškai pagal suteiktus
įgaliojimus ir visiškai atsakyti už savo veiksmų padarinius.
Privalumas - ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis biudžetinėje įstaigoje.
Pagrindinės funkcijos: organizuoja ir tvarko įstaigos
buhalterinę apskaitą; teikia reikiamą buhalterinės apskaitos
informaciją Savivaldybės ir kitoms valstybinėms institucijoms, auditoriams, mokesčių administratoriams. Analizuoja
periodines ataskaitas (išlaidų sąmatų vykdymo, kreditorinio – debitorinio įsiskolinimo, turto ir kitas); sudaro biudžeto vykdymo periodines suvestines, ataskaitas, rengia
aiškinamuosius raštus ir teikia savivaldybės atsakingiems
skyriams; vykdo finansines operacijas, susijusias su finansavimu iš biudžeto, neviršijant patvirtintų asignavimų; tvarko banko dokumentus, tinkamai juos įformina, registruoja;
dirba su įdiegtomis bankų programomis. Vykdo išankstinę
ir einamąją finansų kontrolę pagal nustatytą kompetenciją
bei atlieka kitus darbus, nurodytus buhalterio pareiginiuose nuostatuose.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento
atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
4. Gyvenimo aprašymą.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos: nuo 2018-01-24 iki 2018-0206 17.00 val.
Atrinkti pretendentai bus pakviesti pokalbiui el. paštu ir
telefonu. Darbo pokalbis planuojamas 2018 m. vasario 7
d. 10.00 val.
Dokumentus pristatyti asmeniškai į Prienų r. sav. visuomenės sveikatos biurą arba siųsti registruotu laišku adresu:
Revuonos g. 4, LT- 59118 Prienai, arba elektroniniu paštu:
prienai.vs.biuras@gmail.com.
Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 678 79 994
arba el. paštu: prienai.vs.biuras@gmail.com.

 ATGARSIAI
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Estija, sekdama kaimyninių Lietuvos, Suomijos bei
Lenkijos pavyzdžiu, ketina siekti ES pritarimo planui
atsisakyti vasaros laiko. „Nėra priežasčių abejoti
ekspertų išvadomis, kad laiko kaitaliojimas pavasarį
ir rudenį turi neigiamos įtakos žmonių sveikatai”,
- pareiškė Estijos parlamento atstovas Tonelis Talvė.



Kas penktas amerikietis nuo savo antrosios pusės
slepia mažiausiai vieną banko sąskaitą ar kredito
kortelę, atskleidė neseniai atlikta apklausa. Ji taip pat
parodė, kad jauni žmonės yra labiau linkę slapukauti ir
slėpti finansinius dalykus nuo partnerio.



Rusijos policija sekmadienį sulaikė Maskvoje opozicijos
lyderį Aleksejų Navalną, tūkstančiams žmonių išėjus
protestuoti prieš kovą vyksiančius rinkimus, beveik
neabejotinai dar šešeriems metams pratęsiančius
prezidento Vladimiro Putino valdymą.

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

2018-01-24 Prienuose, Kauno g.,
namo kamine degė suodžiai. Atvykę
ugniagesiai budėjo, kol suodžiai
išdegė.
2018-01-24 kilo gaisras Jiezno sen.,
Jiezne, Vytauto g. Medinis namas
degė atvira liepsna. Išdegė 14 m²
kambarys, aprūko koridoriaus
patalpa.
2018-01-24 apie 23.03 val. PGP
gavo pranešimą, kad Išlaužo sen.,
Dambravos k., Juodupės g. dega
žuvų cechas. UAB „Dambravos
žuvis“ teritorijoje ant pastato sienos
visiškai išdegė elektros skydinė.
2018-01-26 gautas pranešimas, kad
Stakliškių sen., Vilkininkų k., Vilniaus
g. dega automobilis. Gaisro nebuvo,
„Volvo V50“ sugedo turbokompresorius ir išsiliejo tepalo.
2018-01-26 apie 19.00 val. Prienų
r. sav., Kašonių k. į M. S. (gim. 1928
m.) ir sutuoktinio J. S. (gim. 1926 m.)
gyvenamas patalpas įsibrovė nepažįstama moteris ir vyras, kurie be
jokios priežasties pradėjo smurtauti
sukeldami fizinį skausmą tiek sutuoktiniams, tiek jų sūnui V. S. (gim.
1967 m.). Netrukus nepažįstamieji
pasišalino, sakydami, kad ne ten
pataikė. Įtariamieji nustatinėjami.
2018-01-27 apie 21.00 val. V. A.
(gim. 1954 m.), būnant nuomojamame kambaryje, Birštono sav.,
tame pačiame bute, kitame kambaryje gyvenantis E. Š. (gim. 1976
m.), nieko nesakęs ir neaiškinęs,
atėjęs į kambarį kumščiu vieną
kartą smogė V. A. į kairiąją akį. Dėl
suduoto smūgio nukentėjusysis
jautė fizinį skausmą.
2018-01-27, apie 17.00 val.,
Prienuose, gyvenamojo namo
kambaryje, neblaivus (2,77 prom.
alkoholio) E. H. (gim. 1961 m.)
sudavė sugyventinei D. L. (gim.
1961 m.), kuriai nustatytas 2,34
prom. girtumas, į veido sritį, sukėlė
fizinį skausmą, išdaužė gyvenamojo namo verandos lango stiklą.
Vadovaujantis LR BPK 140 str., E.
H. Sulaikytas ir uždarytas į Alytaus
apskrities VPK areštinę.
REKLAMA

Gerumo niekada nebus per daug
ATKelta IŠ 1 p.
imti menine, darbine veikla
ir daug naujo sužinoti, daug
smagių akimirkų patirti. „Tik
jūsų dėka mūsų mažieji lankytojai gali aplankyti piceriją,
mūsų neįgalieji – apsilankyti
kino teatre, senjorai ir neįga-

lieji – pasidžiaugti vandens
parko malonumais bei patirti
daug kitų smagių akimirkų.
Todėl šiandien norime tarti
didelį AČIŪ už tai, kad padėjote, kad buvote kartu, kad
ištiesėte pagalbos ranką tuomet, kai to labiausiai reikėjo,

kad jūs mūsų bendruomenę
priėmėte į savo ratą. Ir čia atvykusieji tikrai žino, kad mes
kartu padarėme labai daug“,
– dėkodama visiems kalbėjo Prienų socialinių paslaugų
centro direktorė Aurelija Urbonienė.
Seimo narys Andrius Palionis Socialinių paslaugų centro
bendruomenei linkėjo ir toliau
puoselėti jaukių namų atmosferą, nepritrūkti idėjų ir geros
nuotaikos.
Už gerumą, kurio niekada
nebūna per daug, kuris nugali sunkumus, moka sušildyti

abejingumo sienas, atitirpdyti
pagiežos ledus, gali sustabdyti nerimą, pyktį, agresiją, gali
prakalbinti kitą gėrį – dar nepabudusį, tyliai pasislėpusį už
aukštų baimės sienų, dainomis, eilėraščiais ir šokiais dėkojo centro lankytojai.
Už nuoširdų bendradarbiavimą, kuris mus skatina
naujiems darbams, nuoširdus
ačiū buvo ištartas Prienų rajono savivaldybės vadovams
bei administracijos skyriams,
už pietus „CanCan“ picerijoje – verslininkui Valdui Stravinskui, už vandens pramo-

gas – „Visuomenės harmonizavimo parko“ atstovams.
Didelis ačiū ištartas ir Nemuno kilpų regioninio parko
darbuotojams, Prienų krašto
muziejininkėms, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos kolektyvui,
Prienų–Birštono krepšinio
komandos „Vytautas“ klubo
atstovams, Prienų sporto arenos, Prienų girininkijos darbuotojams, Prienų ligoninės
kolektyvui ir Prienų globos
namų bendruomenei, Prienų
rajono policijos komisariato
ir Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams,
Visuomenės sveikatos biuro
specialistams, švietimo įstaigų vadovams ir mokytojams,
visų seniūnijų seniūnams.
Ypatingas ačiū buvo ištartas centro savanoriams: Vidai Rušėnienei, Sonatai Zelenekaitei, Virmantui Šabasevičiui, Ievai Skindoraitei,
UAB „Wilara“ atstovams,
Prienų meno mokyklos mokytojams ir mokiniams, kurie negailėdami laiko vedė
per meno ir sporto pasaulį, „
Elvita“ salono kirpėjai – stilistei Irenai Lokcionkienei ir
jos komandai už naują lankytojų įvaizdį.
Buvo padėkota ir žiniasklaidos atstovams, kurie noriai bendradarbiauja, visada
operatyviai informuoja apie
centre vykstančias veiklas,
ir Nyderlandų labdaros ir paramos fondui, ir lankytojų
tėveliams, kurių pastangų,
kantrybės, išminties ir skatinimo dėka vaikai kiekvieną
dieną centre semiasi naujų
minčių, idėjų, tobulėja ir eina pirmyn.
Dėkojant visiems atvykusiems į šventę ir visiems prisidėjusiems prie jos organizavimo, buvo palinkėta skirti
daugiau laiko bendravimui,
pabuvimui kartu, vienas kitam – juk tai daryti šitaip
lengva.

ŽVILGSNIS 
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Tarptautinių turistų skaičius pasaulyje 2017 metais
padidėjo 7 proc. iki 1,322 mlrd. ir buvo didžiausias per
pastaruosius septynerius metus, parodė JT Pasaulio
turizmo organizacijos (PTO) duomenys. Europoje pernai
apsilankė 671 mln. užsienio turistų – 8 proc. daugiau negu
metais anksčiau.



Izraelis sekmadienį iškvietė aukšto rango Lenkijos diplomatą, kad pareikštų jam susirūpinimą
dėl Varšuvos priimto teisės akto, susijusio su Holokaustu ir nacių mirties stovyklų apibrėžimu.
Dešiniųjų dominuojamas Lenkijos Seimas penktadienį priėmė įstatymą, numatantį trejus metus
laisvės atėmimo asmenims, viešai skelbiantiems, kad Lenkijos valstybė arba tauta yra kalta dėl
nacių nusikaltimų, arba vartojantiems formuluotę „Lenkijos mirties stovyklos“.

Ar pakankamai rūpinamės senais ir ligotais
žmonėmis?

Kad nebūtų apleistų ir užmirštų žmonių, turėtų būti pilietiški ne tik pareigas atliekantys darbuotojai, bet ir kaimynai, kurie pirmieji išgirsta
visas naujienas. Reikia kreiptis
į seniūniją ir tada ieškoti bendros pagalbos.

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Kiekvienas bent kiek su
mūsų socialinės apsaugos
sistema susiduriantis
žmogus žino, kad ji
turi labai daug spragų.
Daug dėmesio skiriama
vienai iš labiausiai
pažeidžiamų visuomenės
grupių – vaikams, tačiau
užmirštami vyresnio
amžiaus žmonės.

Jiems taip pat reikia valdiškų įstaigų darbuotojų dėmesio
ir atjautos, teisingų sprendimų
ir įstatymų.
Kuriantiems ir priimantiems įstatymus valdžios žmonėms turbūt reikėtų bent kiek
įsiklausyti į savivaldybėse dirbančių specialistų nuomones
ir pageidavimus. Kitaip visa
tai ir liks tik dokumentuose,
o rezultato nebus.
Šį kartą kalbėsime ne apie
vaikus, nors dėmesio ir rūpesčio jiems reikia, jo gauna,
tačiau tobulėjimui ribų nėra.
Kur kas prastesnė padėtis su
kita taip pat labai pažeidžiama
visuomenės grupe – senais ir
ligotais žmonėmis. Tuos žmones matome kasdien, ypač apsilankę poliklinikoje ar ligoninėje, matome juos ir gatvėse,
parduotuvėse. Atrodo, kad jie
gyvena ne tarp mūsų, bet kažkur šalia.
Dėmesio ir pagalbos jiems
tikrai nepakanka. Praeitą savaitę Prienų ir Birštono savivaldybėse lankęsis LR socialinės apsaugos ir darbo ministras pastebėjo, kad kai kuriose
situacijose Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ieško,
bet neranda bendros kalbos
su Sveikatos ministerija. Šios
ministerijos vadovas sutelkė
dėmesį į kovą su alkoholiu ir
kitomis ne visai suprantamomis antraeilėmis problemomis, o nesiima reikalingos
pertvarkos dėl socialinės globos ir slaugos bei ligonių kasų, sprendžiant šias problemas
kartu su Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija.
REKLAMA

Kas sudrausmins
artimuosius?
Matant ligoninės ar poliklinikos koridoriuose besiblaškančius vyresnio amžiaus
žmones darosi graudu. Ne visus gali atvežti vaikai ir palydėti pas gydytoją – vieni gyvena
toli, kiti – dirba, o tokiais atvejais iš darbo niekas neišleidžia
(ir niekas neduoda nedarbingumo lapelio, kaip, pavyzdžiui,
susirgusiam vaikui slaugyti).
Kiti senoliai – socialiai apleisti,
bet nori gyventi savo namuose,
nors kartu gyvenantis sūnus ar
dukra nesugeba jais pasirūpinti. Dažniausia problema – alkoholis, kai atžala prageria senolio pinigus, trūksta net maistui.
Bet kam toks žmogus rūpi?
„Jis ar ji gyvena su sūnumi ar
dukra, turi kas rūpinasi.“ Bet
ar kas pasidomėjo, kaip rūpinasi? Praeitą savaitę per šalį
nuvilnijo kita siaubinga istorija, kai garbaus amžiaus motina besirūpindama neįgaliu sūnumi jį labai sužalojo. Atrodo,
daugelis žinojo, bet nesugebėjo pamatyti, kad motina elgiasi
neadekvačiai.
Lankantis viename atokiame kaime teko ir savo akimis
pamatyti, kaip vaikai „rūpinasi“ savo tėvais. Negalima sakyti, kad socialiniai darbuotojai dirba netinkamai, bet tokie
žmonės į jų akiratį nepatenka.
Kas turėtų atkreipti dėmesį,
kas turėtų susirūpinti, kad tam
žmogeliui negerai, nors gyvena ir savo namuose, kad jo
vaikas tinkamai neprižiūri. O
žmogus didvyriškai kenčia ir
niekam nesiskundžia. Be to,
pakalbinta senolė, sūnui negirdint, prisipažino: „Argi gerai
skųsti savo sūnų? Juk mes patys tokį erodą užsiauginom. O
dar ir „šnapsas“ pridėjo...“
Neseniai lankantis poliklinikoje teko pasikalbėti su 81
metus skaičiuojančia Ona.
Nenorėjo moterėlė viešumos,

tačiau besikalbant išryškėjo
jos bėdos: gyvena su girtuokliaujančiu sūnumi, kuris prageria ne tik jos pensiją, bet dar
ir pagrasina. Į globos namus
keltis nenori, nors niekas jai ir
nesiūlė. Tačiau sakė, kad būtų
gerai, jeigu nors kartą per savaitę užsuktų koks socialinis
darbuotojas, padėtų šiek tiek
apsitvarkyti, gal dar ir sūnų
sudrausmintų, ar kiek nors pinigėlių padėtų išsaugoti. Kas
dar įstrigo? Nagi, kad moteris
tikrai neturės pinigėlių net palaidojimui, nes jokių santaupų
nėra. „Iš kur gali kiek nors sutaupyti, jeigu net lovą išverčia
beieškodamas. Seniau pas kaimynę pasidėdavau nors kiek, o
dabar ta išvažiavo pas vaikus į
Alytų. Žiemą ten ir prabus, o
pavasarį sugrįš“, – pasakojo
moteris.

Seniūnijos darbuotojai
stengiasi padėti
Apie padėtį ir darbą su vyresnio amžiaus, ligotais ir vienišais žmonėmis kalbamės su
Šilavoto seniūne Neringa Pikčilingiene. Seniūnė patvirtina
žinanti apie tokią problemą,
tačiau seniūnijos darbuotojai
stengiasi neišleisti nė vieno
pagalbos reikalingo žmogaus
iš savo akiračio. „Vienas visko negali sužiūrėti, tačiau labai daug padeda seniūnaičiai,
kurie yra arčiau žmonių ir žino
padėtį. Visada stengiamės aplankyti, pasižiūrėti, kuo galima
padėti. Seniūnijos teritorijoje
dirba Prienų socialinių paslaugų centro paskirta moteris,
kuri prižiūri net 12 asmenų,
kita darbuotoja dirba su socialinės rizikos šeimomis“, – sako seniūnė.
Panašių problemų yra ir kitose seniūnijose, jas sprendžia
tik aktyvūs seniūnai bei seniūnijų socialiniai darbuotojai. Juk
jie arčiausiai žmonių, daugiausiai ir žino visas jų skaudžias
bėdas.

Rajoninėse ligoninėse
geriau
Poliklinikoje vaikštinėja
daug vyresnio amžiaus žmonių, kuriuos iš kabineto į kabinetą palydi slaugytojos, bet
jeigu reikia kurį laiką pasėdėti,
senoliui nusibosta, tad eina ir
vėl pasiklysta... Ir tai tik Prienų
nedidelėse gydymo įstaigose.
O ką kalbėti apie Kauno klinikas, kuriose pasiklysta ir dar
nesenas žmogus.
Vargu ar tas gydymo įstaigų
optimizavimas ir skirstymas
lygiais ką gero duoda. Žinoma,
ligoniams reikalingos konsultacijos aukštesnio lygio klinikose, bet gal po konsultacijų
būtų geriau žmogų tolesniam
gydymui paguldyti savo regiono ligoninėje?
Teko matyti, kai vienoje
Kauno ligoninėje (ne slaugos)
pačiam sūnui, padedant vos
prisišauktai slaugytojai, teko 8
kitų ligonių akivaizdoje keisti
tėvui sauskelnes... Situacija nemaloni ir saviems, ir visiems
kitiems palatos ligoniams bei
jų lankyti atėjusiems artimiesiems.
Gal atsižvelgiant į tai, kad
visuomenė sensta, kad vis
daugiau lieka vienišų ir socialiai vienišų žmonių, kurie turi
sveikatos problemų, būtų sudaryta galimybė daugiau gydytis rajoninėse ligoninėse, kur
juos galėtų aplankyti artimieji
ar kaimynai. O optimizuojant
gydymo įstaigas ir norint suteikti geresnes paslaugas, gerų rezultatų nebus. Tad gal ir
gerbiamam sveikatos ministrui reikėtų daugiau dėmesio
skirti paprastiems žmonėms,
jų gyvenimo kokybės gerinimui, o ne rūpintis, kaip iš kavinių ir restoranų išvaikyti klientus. Reikia stiprinti rajono
ligonines ir poliklinikas, o ne
jas naikinti. Išsaugokime dar
tuos žmones, kurie nepabėgo
iš Lietuvos.

 VERTA ŽINOTI
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Mažiausiai 103 žmonės žuvo, dar apytikriai 235 buvo
sužeisti šeštadienį apie pietus per ataką, už kurią
atsakomybę prisiėmė Talibanas. Sprogimas sukėlė paniką
karo nuniokotoje sostinėje, dėl milžiniško sužeistųjų
skaičiaus ligoninės neįstengė visiems suteikti pagalbos.



Molėtų rajone susidūrus dviems automobiliams, prispaustus
jau mirusių sutuoktinių kūnus ištraukė ugniagesiai, dar
vienas avarijos dalyvis sužeistas. Ugniagesiai gelbėtojai
ištraukė viename automobilyje buvusius du žmonės, bet
abu buvo jau negyvi. Žuvo „VW Passat“ važiavęs 76 metų
pensininkas ir jo 75 metų žmona.



Krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza ragina
šalies gyventojus savo kompiuteriuose nebenaudoti
nesaugios rusiškos „Kaspersky Lab“ programinės
įrangos. Nerimas dėl šios įmonės produkcijos išaugo
Jungtinėms Valstijoms pernai paskelbus, kad bendrovė
gali bendradarbiauti su Rusijos žvalgyba.

Padidėjęs skrandžio rūgštingumas – šių laikų visuomenės rykštė
žolelių arbatų gėrimą, kurios
apsaugotų virškinamąjį traktą
nuo uždegimų, sureguliuotų
skrandžio rūgštingumą, pagerintų virškinimą, sumažintų pilvo pūtimą ir panaikintų
vidurių spazmus, pykinimą...
Visi dar pamename ramunėlių ir kmynų arbatų skonį,
ajerų aromatą, pelyno kartumą... Žoleles senovėje vartodavo nuolat ir nenuodydavo
savęs cheminiais vaistais, nedirgindavo jais skrandžių, nenuodydavo kepenų ir inkstų.
Žolelės niekur nedingo, nors
švarių natūralių pievų mažėja, bet jų vis dar yra ir yra
žmonių, kurie jas renka ir gali
jums padėti. Na bet jeigu jau
susirgote ar norite tikslingai
to išvengti, priminsiu, kokios
yra pagrindinės skrandžio ir
žarnyno gleivinės uždegimo
ar opos priežastys:
> Helicobakter pilori bakterijos (nebijo rūgščios terpės,
tad negeriant žolelių arbatų,
nesveikai maitinantis, patiriant stresą, susidaro palankios sąlygos joms daugintis);
> vaistai (aspirinas, ibuprofenas, diklofenakas ir kt.);
> nesveikas maistas (rūkyti
produktai, gyvuliniai riebalai,
mėsos gaminiai ir per didelis
jų vartojimas (ypač rūgštingumą didina jautiena), sūrus,
aštrus maistas, konservuoti,
marinuoti produktai, pusfabrikačiai, sumuštinių kasdienis
vartojimas, gazuoti gėrimai,
saldumynai (šokoladas, saldainiai, tortai, pyragaičiai...)
ir skubėjimas valgant;
> alkoholinių gėrimų vartojimas, rūkymas, narkotinės
medžiagos;
> paveldimumas;
> stresas (jis gali būti ir pagrindinė padidėjusio rūgštingumo, skrandžio sustojimo
priežastis).
Jeigu bent vienas punktas iš
čia išvardintų jums tinka, turėtumėte rimtai susirūpinti ir
tikslingai keisti savo mitybą,
gyvenimo būdą ir tempą, nes
kartą susirgus, ši liga lydės
jus visą gyvenimą ir skanius
cepelinus su spirgais turėsite
pamiršti, liks tik vegetarinė

mityba, kurią, beje, vyresnio
amžiaus žmonėms rekomenduočiau ne tik nuo skrandžio
rūgštingumo, bet ir norint išvengti kitų sveikatos problemų (aukšto kraujo spaudimo,
aterosklerozės (kraujagyslių
užkalkėjimo ir aukšto blogojo
cholesterolio kiekio kraujyje),
nutukimo, širdies problemų,
diabeto, blogo prakaito kvapo, vėžio ir t. t.). Nenuvertinkite streso, juk pamenate, kaip
įsimylėjus pilve plasnoja drugeliai ir nieko į burną neįdėsi,
kaip artimojo netektis paaštrina jau turimas virškinimo problemas ir opas.
Stresas darbe
ir nenusisekę asmeniniai
santykiai gali išprovokuoti
net skrandžio
opą. O ką jau
kalbėti apie
alkoholio vartojimą... Ne
veltui liaudyje
sakoma „pragėrė skrandį“.
Jeigu rūkaliai
mano, kad cigaretės kenkia
tik plaučiams,
tai labai klysta, nes nikotinas
didina ir skrandžio rūgštingumą, ir gali būti daugelio
ant cigarečių pakelių parodytų ligų priežastis. Ar galima
skrandžio rūgštingumą gydyti cheminiais vaistais, kai
jie patys kenkia skrandžiui (ir
ne tik jam) ir nuo jų išsivysto
priklausomybė, o nutraukus
jų vartojimą, rūgštingumas
vėl grįžta. Tik neapdairus
žmogus pradės saujomis ryti
piliules, negalvodamas apie
liūdnas pasekmes visam organizmui. Dauguma lėtinių ligų
sėkmingai gydomos vaistažolėmis, yra be galo daug liaudies receptų. Tačiau svarbiausia – gyvenimo būdo, taigi ir
mitybos, pakeitimas į sveikesnį, nes grįžus prie ankstesniojo sveikatos problemos labai
greitai sugrįžta. Nuo ko pradėti? Jeigu jau rimtai ir seniai
skauda skrandį (duobutę, kur
baigiasi šonkauliai), vargina
įsisenėjęs skrandžio rūgštingumas ir pan., reikia išsitirti

skrandį, pasidaryti gastroekoskopiją, kad žinotumėte tikrąją skausmų priežastį. Jeigu
vis kažkaip sugyvenat su šia
problema, ar ji dar neseniai atsirado, galima iškart sveikiau
maitintis ir tikslingai gydytis
žolelėmis. Pamirškite mėsą,
gyvulinius riebalus, keptus,
skrudintus, aštrius patiekalus, konservus, marinuotus,
sūrius, rūkytus, aštrius produktus, pomidorų padažą,
rūgščius vaisius ir daržoves,
pusfabrikačius, saldumynus.
Kiekvieną dieną turėtumėte
valgyti vegetariškos sriubos

KREPŠINIS

KREPŠINIS

ATKelta IŠ 1 p.

„Big Baller Brand
Challenge Games“ (BBB)
Vytautas

ŽALGIRIS-2

90

80

Vytautas

Lietuvos
rytas-2

130

93

Vytautas

vytis

93

89

Vytautas

DZŪKIJA

147

142

Vytautas

jonava

151

120

REGIONŲ KREPŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

14

1

1343:1078

2. Stakliškių „Guosta“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

12

3

1155:1007

3. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

11

5

1171:1175

4. Rokiškio „Feniksas“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

10

5

1243:1056

5. Kupiškio KK „Kupiškis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

10

6

1250:1167

6. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

9

6

1155:1081

7. Kauno „Perkūnas-Vytrita“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

8

7

1189:1187

8. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

5

10

1014:1103

9. Alytaus SRC- „Dzūkija“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

4

11

1160:1248

10. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

4

11

1084:1204

11. Anykščių „KKSC-Elmis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

2

13

944:1127

12. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

2

13

1032:1307

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Vasario 2 d.

18

00

val.

Š.Marčiulionio KA (Vytenio g. 6, Vilnius)

Vilniaus „Lietuvos rytas-2“ prieš
Stakliškių „Stakliškės“ RKL

Vasario 4 d.

17

20

val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Kauno „Žalgiris“ LKL

Vasario 9 d.

19

30

val.

Prienų KKSC arenoje
Stakliškių „Stakliškės“ prieš Kauno
krepšinio akademija „Snaiperis“ RKL

(mėsos sultiniai didina rūgštingumą), troškintų daržovių
košės, kruopų košės (labai tinka avižų, grikių, sorų, perlinių
kruopų, ryžių). Jų ilgai virti
nereikia, užtenka užvirus šiltai uždengti ir palaukti, kol išbrinks, perlines kruopas ir ryžius gali tekti dar kartą ar porą
užvirinti ir vėl šiltai uždengti).
Košes prieš valgant galima
paskaninti šaltai spaustu sėmenų aliejumi, į košes galima ir rekomenduojama dėti
ir pačių linų sėmenų. Šviežius
vaisius galima vartoti tik gerai išnokusius ir nerūgščius,
kuriuos toleruoja jūsų skrandis. Labai tinka šviežių smulkiai pjaustytų kopūstų salotos
(šviežių kopūstų sultys gydo
netgi skrandžio opas) su sėmenų aliejumi, jei toleruojate,
galite į jas įpjaustyti pomidorą
ar truputį paprikos, pavasarį
ir vasarą būtinai pagardinkite salotas žolelėmis (kiaulpienėmis, garšvomis, krūminiais builiais, jaunais liepų

lapeliais, garšgarste, svogūnų
laiškais, petražolėmis, krapais
ir kt.). Valgyti reikėtų po nedaug ir dažniau, galima penkis kartus per dieną, paskutinis valgymas – trys valandos
prieš miegą. Gerkite žolelių
arbatų, mažinančių ar reguliuojančių skrandžio rūgštingumą, jomis galima mėgautis ir pertraukų metu tarp valgių. Žolelės, turinčios savyje
gleivių, tam be galo tinka. Jos
padengia skrandį apsaugine
plėvele ir neleidžia rūgštims
jos pažeisti. Tam labai tinka
liepų lapai ir pumpurai, tuopų pumpurai
(kartūs), beržų pumpurai
ir lapai (beržai
ir tuopos gerai
naikina Helicobakter pilori bakterijas),
piliarožės, dedešvos, svilarožės, rožūnės, gysločiai.
Rūgštingumą
mažina siauralapis gaurometis (ožkarožė), mėlynžiedė ožragė.
Virškinimą gerina ir sudirgusią virškinimo sistemą ramina
ramunėlės, dirviniai kiečiai,
kmynai ir krapai, raudonėliai,
jonažolės, apyniai. Efektyviai
susidoroja su įvairiomis virškinamojo trakto bakterijomis
šalavijai, ajerai, pelynai (pelynai didina rūgštingumą, tad
šiuo atveju nelabai tinka, dirvinis kietis ir peletrūnas veikia švelniau ir yra skanūs),
bitkrėslės, serenčiai, kiaulpienės, kraujažolės. Visų žolelių čia tikrai neišvardinsiu,
veiksmingesni yra jų mišinukai. Labai veiksmingai kovoti
su per dideliu skrandžio rūgštingumu padeda ne tik šviežiai
spaustos kopūstų, bet ir bulvių
sultys, geriant po stiklinę ar
porą per dieną nevalgius, kol
skrandis dar tuščias (pradėti
nuo ketvirtadalio stiklinės tris
kartus per dieną, dozę palaipsniui didinti iki pusės stiklinės
kelis kartus per dieną). Gerai
opas gydo ir alijošius, reikia
jį sumalti ir sumaišyti su me-

dumi ir beržų, tuopų ar liepų
pumpurų trauktine (sumaišyti lygiomis dalimis ir vartoti po šaukštą prieš valgį tris
kartus per dieną). Labai gerai
virškinamojo trakto spazmus
naikina pelynų, ramunėlių,
vingiorykštės, apynių, bijūnų
ir kitų raminamuoju poveikiu
pasižyminčių žolelių aliejinės ištraukos (odą sudrėkinus
vandeniu, masažuoti skaudamą vietą spazmus raminančiu žolelių fitoliu porą kartų
per dieną).
Primenu: kam gerti cheminį
aspiriną (nuo peršalimo ligų,
skausmo ir norint suskystinti
kraują), kai jis, ilgą laiką vartojant, jums gali sukelti skrandžio opą ar pažeisti jo gleivinę. Šiuo atveju patariu vartoti
pelkinės vingiorykštės arbatą.
Aspirinas ir buvo išgrynintas
iš pelkinės vingiorykštės, bet
pati vingiorykštė turi medžiagų, gerinančių virškinimą ir
padengiančių skrandžio sieneles apsauginiu sluoksniu,
kuris apsaugo nuo neigiamo
aspirino poveikio.
Šaltai spaustas sėmenų aliejus, sėmenų klijus (galima
šaukštą sėmenų užplikyti kartu su žolelėmis), avižų kisielius ir jų košė su sėmenimis,
žolelių arbatos nuo skrandžio
rūgštingumo ir gerinančios
virškinimą, tvarkančios visą virškinimo sistemą turėtų
būti kiekvienos dienos palydovai. Tačiau primenu, kad
nėra nieko protingiau ir svarbiau už prevenciją, tad mano
paminėtos žolelių arbatos,
aliejai, košės, sriubos ir salotos turėtų būti ant kiekvieno
stalo kasdien. Pensininkai,
nedejuokit, kad neįgalit nusipirkti mėsos ir tortų... Nuo jų
vienos problemos. Paprastas,
bet neprastas maistas padeda
išsaugoti sveikatą ilgam. Neišgalintiems įsigyti sėmenų
aliejaus patariu naudoti linų
sėmenis ir virti jų klijų, poveikis bus tas pats. Vasarą nepatingėkite prisirinkti žolelių, o
nesuspėjusiems patariu kreiptis į žolininkus.
Ačiū, kad skaitėte, kad susimąstėte. Linkiu geros dienos!

KREPŠINIS

KREPŠINIS

KREPŠINIS

Vasario 10 d.

14

00

val.

Sporto centras (Liudiškių g. 18, Anykščiai)

Anykščių „KKSC-Elmis“ prieš
Stakliškių „Stakliškės“ RKL

Vasario 11 d.

15

00

val.

DELFI TV

Šiaulių „Šiauliai“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

Žolininkė Monika Smilgytė 

Vasario 17 d.

1400 val.

Rokiškio KKSC (J.Basanavičiaus g. 3, Rokiškis)

Rokiškio „Feniksas“ prieš
Stakliškių „Stakliškės“ RKL

ATGARSIAI 
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Argentina nepripažins Venesueloje planuojamų surengti
rinkimų, naujienų agentūrai AFP pareiškė prezidentas
Mauricio Macri (Maurisijus Makris) ir apkaltino
Venesuelos lyderį Nicolas Maduro (Nikolą Madurą)
vadovavimu „diktatūrai“.



Kambodža suėmė 10 užsieniečių, kaltinamų „pornografinėmis dainomis ir šokiais“, sekmadienį pranešė
pareigūnai. Apie šį sprendimą buvo paskelbta karalystei imantis griežtų priemonių prieš nepadorų elgesį
daug turistų pritraukiančiose vietose. Jie visi kaltinami „pornografinėmis dainomis ir šokiais“, sakoma
policijos pranešime. Paviešintose nuotraukose matomos poros, per vakarėlį nusifotografavusios įvairiomis
seksualiomis pozomis. Pastaraisiais metais tarnybos sugriežtino veiksmus prieš lankytojus, pozuojančius
nuotraukoms seksualiomis pozomis arba apsinuoginančius šventyklos komplekse.

Pasaulinę sniego dieną sveikino Seniai besmegeniai
ATKelta IŠ 1 p.
kri – iš sniego, kuris šventinę
dieną ir tebuvo tinkamas tik
seniams lipdyti.
Pagrindinis Pasaulinės sniego dienos, kurią sumanė Tarptautinė slidinėjimo federacija,
tikslas ir yra skatinti žmones
žiemą kuo daugiau būti gryname ore ir aktyviai leisti
laisvalaikį bei džiaugtis jau ne
taip dažnai Lietuvoje matomu
sniegu, - kalbėjo Kūno kultūros ir sporto centro direktorius
Audrius Deltuva.
Jis apgailestavo, kad dėl
besniegių žiemų vis mažiau
žmonių Lietuvoje slidinėja,
o klampus ir šlapias sniegas
šventinę dieną sutrukdė surengti futbolo turnyrą. Tačiau
visi smagiai lipdė ir puošė
senius besmegenius, važinėjosi ar buvo vežiojami rogutėmis.
A.Deltuva pasidžiaugė, kad
šiais metais dalyvių, norinčių
paminėti Pasaulinę sniego
dieną, daugiausiai užsiregistravo Lietuvoje ir Japonijoje.
Nemažas būrelis susirinko ir
Prienuose.
Visi Pasaulinės sniego dienos dalyviai prisiminimui

gavo diplomus, kuriuos pasirašė Tarptautinės slidinėjimo
federacijos prezidentas Gian
Franco Kasper ir Lietuvos
asociacijos „Sportas visiems“
prezidentas Algis Vasiliauskas, lipdukus su šios dienos
simboliais, o organizatoriai
apdovanojo saldžiomis dovanomis bei kvietimais į krepšinio varžybas.

LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT.

PER.

21

19

PRAL. TAŠKAI

2

19

2. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT.

PER.

21

17

PRAL. TAŠKAI

4

17

3. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT.

PER.

20

16

PRAL. TAŠKAI

4

16

4. Panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT.

PER.

21

13

PRAL. TAŠKAI

8

13

5. Utenos „Juventus“
RUNGT.

PER.

21

9

PRAL. TAŠKAI

12

9

6. Pasvalio „Pieno žvaigždės“
RUNGT.

PER.

21

7

PRAL. TAŠKAI

14

7

7. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT.

PER.

19

6

PRAL. TAŠKAI

13

6

8. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT.

PER.

20

6

PRAL. TAŠKAI

14

6

9. Kėdainių „Nevėžis“
RUNGT.

PER.

21

6

PRAL. TAŠKAI

15

6

10. Prienų-Birštono „Vytautas“

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Vasario 23 d.

19

30

val.

Prienų KKSC arenoje
Stakliškių „Stakliškės“ prieš
Kupiškio KK „Kupiškis“ RKL

KREPŠINIS

KREPŠINIS

KREPŠINIS

KREPŠINIS

Kovo 2 d.

Kovo 3 d.

Kovo 3 d.

val.

val.

val.

19

30

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

17

15

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

13

30

Alytaus sporto centras (Naujoji g. 52, Alytus)

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

RUNGT.

PER.

21

4

PRAL. TAŠKAI

17

4

KREPŠINIS

Kovo 10 d.

17

00

val.

DELFI TV

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

Kovo 19 d.

1900 val.

DELFI TV

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

 VALSTYBĖS ŠIMTMEČIUI
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Ingvaras Kampradas, paslaptingasis Švedijos baldų
koncerno IKEA steigėjas, mirė sekmadienį būdamas 91erių, pranešė IKEA.



Skirtingose šalies poliklinikose skiepų nuo meningokoko
kaina skiriasi dešimtimis eurų – vienose gydymo įstaigose
vakcinacijos mokestis 100 eurų nesiekia, o kitur viršija,
rašo portalas 15 min.lt. Kauno miesto poliklinikose
– 79,32–105,63 euro ir atskirai priskaičiuojamas ir 2,3 euro
skiepijimo paslaugos mokestis.



Čekijos prezidentas Milošas Zemanas niekada nemėgo
žiniasklaidos, o šeštadienį šalies vadovui švenčiant rinkimų
pergalę, jo draugai ir apsaugininkai pademonstravo panašų
požiūrį. Komandos nariui, iš pažiūros padauginusiam alkoholio,
netekus sąmonės, kiti pradėjo plūsti įvykį filmuojančius
žurnalistus, o vėliau ėmė juos stumdyti ir mušti.

EDVARDAS VEINGERTERIS (1925
10 22 – 2016 09 08) – mokytojas,
visuomenės veikėjas, žvejys.
Gimė Prienuose. Mokėsi Prienų pradinėje ir septynmetėje mokykloje. 1944 m. buvo
pašauktas atlikti privalomąją karinę tarnybą.
Nuo 1945 m. gruodžio iki gegužės mėnesio
kovėsi fronte. Į Lietuvą sugrįžo 1947 m.
1947–1950 m. dirbo mokytoju Pakuonio
gimnazijoje. Tuo pačiu metu mokėsi Švenčionių pedagoginėje mokykloje, kurią baigė 1954 m.
1955 m. sugrįžo į Prienų septynmetę mokyklą. Mokė istorijos, rusų kalbos, karinio
parengimo, vadovavo mokyklos turistų būreliui. Už gerą mokytojo darbą ir dalyvavimą
visuomeninime gyvenime E. Vengerteriui suteiktas Lietuvos švietimo pirmūno ženklas.
Atsidavęs mokytojas apdovanotas Švietimo
ministerijos, Švietimo darbuotojų profsąjun-

gos, Švietimo skyriaus ir mokyklos garbės ir
padėkų raštais.
Antrojo pasaulinio karo kovų dalyvis už
nuopelnus fronte apdovanotas ordinu ir medaliais.

MAGDALENA MYKOLAITYTĖSLAVĖNIENĖ (1908 04 22 – 1984
06 14) – rašytoja, mokytoja, visuomenės veikėja.
Gimė Pilotiškių k., Gudelių valsč., Marijampolės apskr. Mokėsi Prienų „Žiburio“
gimnazijoje, vėliau persikėlė į Kauną. Studijavo Kauno VDU. 1944 m. pasitraukė iš
Lietuvos, gyveno Vokietijoje, Kanadoje.
1949 m. apstojo Australijoje, kur gyveno
iki mirties.
Išleido poezijos rinkinius „Po svetimu
dangum“ (Gunsenhauzenas, 1945) ir „Nežinomi keleiviai“ (Sidnėjus, 1973).
Kūryba yra spausdinta „Australijos lietuvių metraštyje“ (1961), rinkiniuose „Plunksna ir žodis“ (1966), „Terra Australis“(1972),
„Tretieji vainikai“ (1975), Australijos lietuvių savaitraščiuose „Mūsų pastogė“, „Tėviš-

MARIJA ČERNECKYTĖ-SIMS
(1906 09 30 – 1985 04 09)–
poetė. Slapyvardžiai: Marija Aukščiunienė-Černeckaitė,
Marija Aukščiūnienė, Kapsų
Aguona, M. Sims, ČerneckaitėAukščiunienė, Marija.
Gimė Juodbūdžio kaime, Veiverių valsčiuje. Mokėsi Veiverių vidurinėje mokykloje. 1928 m. atvyko į JAV, apsigyveno
Detroite. Ištekėjo už Jono Sims. Dirbo
JAV lietuvių kultūrinėse, visuomeninėse
ir šelpimo organizacijose. Bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje, dainavo chore,
mokė tautinių šokių. Po Antrojo pasaulinio karo rūpinosi lietuvių pabėgėlių atvykimu į JAV.
Išleido eilėraščių rinkinius: „Eilėraščiai
iš užjūrio“ (1938) „Mano dainos“ (1948),

kės aidai“, JAV lietuvių žurnaluose „Lietuvių
dienos“, „Ateitis“ ir kt.
1960 m. už eilėraščių rinkinį „Klajūnų takais“ gavo Melburno lietuvių katalikių moterų draugijos premiją. Deja, šis eilėraščių
rinkinys, kaip ir „Saulė ir šešėliai“, liko neišleisti. Kūrė scenos veikalus vaikams – „Patekės saulutė“, „Palūžo sparnai sakalų“. Parengė spaudai poemą „Parytys mieste“, kuri
išspausdinta jau po autorės mirties.
1977 m. parašė memuarus apie brolį „Putinas mano atsiminimuose“. Tai – vienas reikšmingiausių darbų.

Informaciją parengė Prienų krašto muziejaus vyr. muziejininkė Viktorija Lincevičiūtė-Bielevičienė.

IGNAS MEDZIUKAS
(1909 10 22- 2009 12 31) – teisininkas, žurnalistas, pedagogas,
lietuvybės puoselėtojas.
Gimė Liuklingėnų k., Alytaus r. Mokėsi Prienų „Žiburio“gimnazijoje, kurią
baigė 1930 m. Studijavo VDU filosofiją
ir klasikinę filologiją, vėliau mokslus tęsė Teisės fakultete. Dirbo Prabavimo rūmuose. 1933–1938 m. – Vilniaus geležinio fondo reikalų vedėjas, redagavo fondo
biuletenius.
1938–1944 m. buvo Vilkaviškio tardytojas, teisėjas, Marijampolės apygardos

„Ant kryžkelių sienos“ (1959). Marija
Černeckytė-Sims į lietuvių literatūros istoriją įėjo kaip viena ryškiausių ankstyvosios JAV lietuvių išeivijos poetų.
Spindulėlis vakarų
Baltu krantu nusirito
Spindulėlis vakarų.
Okeanan saulė krito, –
Viskas sukasi ratu.
Mano veidu nusirito
Baltas rūkas vakarų.
Ir vis bėga, ir vis ritas
Spindulėlis tuo krantu.
Basos kojos. Rasos krito –
Pučia vėjas vakarų.
Spindulėlis dar vis ritas.
Marija Černeckytė-Sims

teismo prokuroro padėjėjas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946–1949 m. buvo
Seligenstato lietuvių gimnazijos vicedirektorius. 1949 m. atvyko į JAV. Gyveno
Niujorke, Los Andžele.
Bendradarbiavo spaudoje, rašė kultūrinėmis, politinėmis temomis „Žemaičių
prietelyje“, „Sargyboje“, „Vienybėje“,
„Mūsų Vilniuje“, „Karyje“, „Lietuvos
Aide“, „Sekmadienyje“, „Dienos naujienose“, „Drauge“. Išleido knygų apie Los
Andželo lietuvių Šv. Kazimiero parapijos
veiklą, joje veikiančią šeštadieninę lituanistinę mokyklą.
2001 m. apdovanotas Amerikos lietuvių
žurnalistų sąjungos premija.

Prienų krašto muziejus skelbia iniciatyvą „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“, skirtą Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui. Jos metu prisiminsime kraštiečius, kurių darbai žinomi ne tik Prienų krašte, bet ir
visoje Lietuvoje bei pasaulyje. Galbūt Jūs taip pat pažįstate ar žinote asmenybę, kuri yra verta 100 iškiliausiųjų kraštiečių vardo? O gal norite pareikšti palaikymą mūsų siūlomiems kraštiečiams – balsuokite, rinkite.
Laukiame Jūsų pasiūlymų el. paštu prienumuziejus@gmail.com, telefonu 8-682-59394, paštu: F. Martišiaus g. 13, Prienai, arba atvykite į Prienų krašto muziejų.
REKLAMA
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PRIE VYTAUTO
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Liudijimų vakaras „Kaip man padėjo malda“ Literatūrinė popietė ,,Su
Stasė

ASIPAVIČIENĖ

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

Stebuklingų
vandenų
gydyklose
„Vytautas mineral
SPA“ – geriausios
sveikatos turizmo
paslaugos
Lietuvoje
Sausio 26-ąją, paskelbti
Lietuvos „Turizmo
sėkmingiausieji 2017“, o
pačiu geriausiu praėjusių
metų sveikatos turizmo
paslaugų teikėju šiame
konkurse pripažintas
Birštone įsikūręs „Vytautas
mineral SPA“.

Šis titulas poilsio ir sveikatingumo centrui suteiktas po
visuotinio balsavimo internete, kurį paskelbė kasmetinio
„Turizmo sėkmingiausiųjų“
konkurso iniciatorius Valstybinis turizmo departamentas.
Visų devynių konkursinių kategorijų nugalėtojai atskleisti
tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje
„Adventur 2018“, kuri šiuo
metu vyksta Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centro
„Litexpo“ rūmuose.
Šio SPA centro darbuotojai
įvertinti tarptautinių masažo
čempionatų titulais. Prestižiniuose Europos SPA asociacijos (ESPA) 2017 m. apdovanojimuose „Vytautas mineral
SPA“ pripažintas inovatyviausiu SPA centru Europoje
bei profesionaliausiu Baltijos
šalyse, o jo sveikatinimo terapija „Flow“ apdovanota už
inovatyvų požiūrį. Konkursiniai įvertinimai neaplenkė
ir „Vytautas mineral SPA“
restorano „Moon“. „Kulinarinio Birštono žemėlapio
2017“ komisija jo komandos
kūrinius pripažino vienvaldžiais lyderiais ir užkandžio,
ir karštojo patiekalo, ir deserto
kategorijose. Taigi „Moon“.

Sausio 25-osios vakarą
Birštono parapijos
namuose vyko neįprastas
renginys. Nors birštoniečių
susirinko nedaug, tačiau
atėjusieji susitikti ir
pasimatyti su Vilniaus
Palaimintojo Teofiliaus
Matulionio gimnazijos
mokiniais ir kunigu
kapelionu Sauliumi
Bužausku tikrai buvo
nustebinti ir nuoširdžiai
sužavėti.

Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija
yra nevalstybinė katalikiška
gimnazija, kurioje ugdomi
vaikai nuo pirmos iki dvyliktos klasės. Į ugdymo procesą
įtraukiami ir turintys specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai. Gimnazijos steigėjai yra
Vilniaus arkivyskupija ir Marijos Dangun Ėmimo seserys.
Šis vardas gimnazijai buvo suteiktas tik praeitais metais.
Į Birštoną atvyko 9–10 klasių mokiniai. Prieš ateidami į
parapijos „Carito“ namus, jaunuoliai dalyvavo šv. Mišiose,
taip pat apžiūrėjo Sakralinį
muziejų, kurio patalpose gyveno ir palaimintasis T. Matulionis.
Parapijos namų patalpose
buvo pastatytas improvizuotas altorius ir užrašas: „Kai aš
meldžiuosi, nieko nebijau “.
Tai palaimintojo T. Matulionio
žodžiai, kurie reiškia, kad kai
žmogus meldžiasi – Dievas su
juo ir jis nieko nebijo. Tai kas
yra malda ir ką ji liudija?. Kas
yra Viešpaties šlovinimas?
Apie tai jaunimui ir aiškino
dvasininkas. „Žmonės šlovina Kristų giedodami prie
vargonų giesmes. Ar tekstas
ir melodija yra šlovinimas?
Ne, šlovinti Viešpatį galima
ir malda, ir gerais darbais. O
vienas iš šlovinimo būdų yra
malda su giesmės intarpais.
Taigi, melstis galima irgi įvairiai – yra tam tikros ir visiems
žinomos maldos „Tėve mūsų“
ir „Sveika Marija“, Švč. Mergelės Marijos rožinis. Tačiau
labai graži ir nuoširdi malda
yra tiesioginis kreipimasis į

Dievą savais žodžiais“, – kalbėjo kapelionas.
O kaip elgtis bažnyčioje,
kai ten reikia rimties ir susikaupimo? Pasak kunigo, bažnyčioje reikia ir tylos akimirkų, kad žodis pasiektų širdį ir
pajustume nušvitimą. Reikia,
kad Dievo būtų ilgimasi, kad
pajustume jo artumą. Malda
teikia jėgų, dvasios ramybę,
keičia žmonių tarpusavio santykius. Tegul iš lėto, ne iš karto, po lašelį. Kaip ir malonės

nebus be maldos, taip nebus ir
krikščioniško tikėjimo.
Po kunigo Sauliaus žodžių
savo patirtimi pasidalino ir keli mokiniai, kuriems patiems
pavyko įsitikinti maldos galia
ir gauta malone. Visi kalbėjusieji paminėjo, kad daugiausia
prašo Dievo pagalbos ir meldžiasi, kai yra sunku, kai ko
nors bijo ar nerimauja.
„Dievas žino, kokiais keliais mums padėti ir per kokius žmones. Kai meldžiuosi,
tampu rami ir nieko nebijau“,
– sakė Kotryna, pasakodama
savo nutikimą. Apie maldos
galią liudijo ir kiti mokiniai.
Beje, mes kiekvienas galėtume ir patys paliudyti, kaip buvome Dievo išgirsti, kaip sulaukėme pagalbos, kaip mums
padėjo lyg iš kažkur atsiradę
žmonės, susiklostę palankios
situacijos.
Pasak kun. S. Bužausko, kai
žmogus meldžiasi, širdyje darosi šviesiau, jis įgauna daugiau drąsos ir tampa ramesnis,
nes žino, kad Viešpats padės.
„Kai meldžiuosi, aš remiuosi
į asmenį, didesnį už save, į asmenį, kuris davė man gyvenimą“, – kalbėjo dvasininkas.
Jauni žmonės ieško įvairių
maldos formų, mėgsta šlovinimą, išsako savo prašymą

ne tik dėl savęs, bet ir dėl savo artimųjų, dėl viso pasaulio
linkėdami visiems gero.
Kun. Saulius pažymėjo, kad
reikia melstis ir už tuos žmones, kurie tave supykdė ar
ką nors bloga padarė. Reikia
tokiems žmonėms palinkėti
tik gero.
Po trumpų pagiedojimų
dvasininkas pasakojo ir savo
patirtis, kaip jam padėjo malda, kaip padėjo Dievas per kitus žmones išspręsti sudėtingas problemas organizuojant
vaikų vasaros stovyklas...
Melstis ir prašyti pagalbos
galima ne tik Dievą ar Švč.
Mergelę Mariją, bet ir kitus
šventuosius, kurie jus išgirs ir
išklausys. Dažnas iš mūsų turi
ypatingas maldai vietas – vieni eina prie Aušros Vartų, kiti
– į Šv. Gertrūdos koplyčią ar
kurią kitą šventa laikomą vietą. Melstis svarbu ir žodžiais,
ir iš maldaknygės. Juk malda
– krikščionio stiprybė.
„O ką daryti, kad malda
būtų gera? Dievo akivaizdoje melskitės labai nuoširdžiai.
Kaip jaučiuosi, taip ir sakau
Dievui. Galima netgi ir prisipažinti: „Nežinau, Dieve,
kaip melstis, bet labai noriu,
kad mane išgirstum.“ Reikia
ne tik prašyti Dievą malonių,
bet ir kiekvieną rytą bei vakarą
padėkoti už tai, kad pragyvenote dieną, kad sutikote naują
rytą. Būtų gerai maldai turėti
savo kampelį su šventu paveikslėliu, su uždegta žvakute. Malda – gyvas santykis su
Dievu, o žvakė – gyva šviesa,
priartinanti Dievą, primenanti krikštą, kuris neša Tiesą ir
Šviesą. Malda – subtilus, jautrus ir labai asmeniškas dalykas“, – kalbėjo kunigas.
Mokiniai atidžiai klausėsi dvasininko žodžių, tačiau
jiems labai patiko ir giedoti
šlovinimo giesmes pritariant
gitara, kalbėti „Tėve mūsų“ su
judesiais, jaunatviškai.
Galbūt vyresnio amžiaus
žmonėms tai kiek neįprasta,
bet jaunimas ieško ir kitokių
formų, kaip šlovinti Jėzų, atrasti tam tikrą santykį, kuris
teiktų didelį džiaugsmą, o
malda būtų kalbama nuoširdžiai...

volungėlių čiulbesiu vaikams“
Birštono vienkiemio bibliotekoje

Lietingą sausio 26osios rytmetį į Birštono
vienkiemio biblioteką
atskubėjo Birštono
vienkiemio darželiomokyklos ikimokyklinukai
su savo auklėtojomis
Jurgita Pagrandyte ir
Gitana Marčiukaitiene.
Bibliotekoje vyko
literatūrinė popietė ,,Su
volungėlių čiulbesiu
vaikams“, skirta Lietuvos
vaikų poeto, rašytojo,
vertėjo Martyno Vainilaičio
85-osioms gimimo
metinėms.

Vyresnioji bibliotekininkė
Gražina Andrulevičienė papasakojo vaikams apie Martyną
Vainilaitį, supažindino vaikus

su jo kūryba, parodė knygeles,
kurios yra bibliotekoje. Bibliotekininkė ir auklėtojos skaitė
vaikams eilėraščius iš poeto
knygos ,,Juokų maišelis“. Po
to visi žiūrėjome vaizdo įrašą,
kur poetas Martynas Vainilaitis skaito eilėraštį ,,Rudenėlis“. Taip pat žiūrėjome įrašą,
kur eiliuotą pasaką ,,Ežio namas“ skaito Andrius Mosiejus, Lietuvos tapytojas, skulptorius, grafikas. Pažiūrėję šį
įrašą, aptarėme su vaikais, kad
degtukų jokiu būdu negalima
imti. Renginio pabaigoje visi
dalyviai buvo vaišinami saldumynais.
Vyresn. bibliotekininkė Gražina Andrulevičienė 
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Paryžiuje šeštadienį tebegaliojo perspėjimas apie
potvynio keliamus pavojus, kai vandens lygis Senoje vis
dar kilo ir prognozė atoslūgio nežadėjo. Šeštadienį vakare
buvo išmatuota, kad upės lygis per parą pakilo dar 11 cm
iki daugiau kaip 4 metrų virš normalaus lygio.



JAV lošimų namų magnatas Steve’as Wynnas (Stivas
Vinas) šeštadienį atsistatydino iš Respublikonų
nacionalinio komiteto (RNK) finansų pirmininko pareigų
dėl kaltinimų lytiniu priekabiavimu ir prievarta.



Panevėžyje trenerė per varžybas prieš nepilnametę
naudojo fizinę jėgą. Policija nurodo, kad moteris, gimusi
1979 metais, iš Panevėžio pranešė, kad varžybų Durpyno
gatvėje metu trenerė skaudžiai sučiupo jos 13–metei
dukrai už rankos žąsto ir stipriai spaudė, po to sučiupo už
kaklo ir pakėlė nuo žemės.

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje – naujas Erasmus+KA2 projektas
Prienų „Ąžuolo“
progimnazijoje – naujas
Erasmus+KA2 projektas
„Y.E.A.H.“–„Young
Europeans – Active &
Healthy“ (YEAH- Jauni
Europiečiai: aktyvūs ir
sveiki). Projekto veiklomis
ketinama atkreipti jame
dalyvaujančių šalių
mokinių, darbuotojų ir
vietos bendruomenių
dėmesį į sporto, fizinio
aktyvumo ir sveikos
mitybos svarbą.

Projekto tikslas – ugdyti
mokinių bendravimo kompetencijas, skiepyti pagarbą
ir toleranciją skirtingų kalbų
ir kultūrų žmonėms, mokyti
geriau suprasti, kaip įvairus
pasaulis veikia kartu, taip pat
pagilinti sveikos mitybos, aktyvaus gyvenimo būdo žinias.
Projektas suteiks galimybę
kurti draugiškus ir prasmingus
santykius su partnerių mokyklomis, motyvuos mokinius
sveikai gyventi ir maitintis.
Projekte bus analizuojamos
dvi temos: SPORTAS ir MITYBA.
Pirmaisiais projekto veiklų
vykdymo metais mokiniai
domėsis skirtingų šalių sportininkų pasiekimais, senovinėmis ir dabar populiariomis
sporto šakomis ir sportiniais
žaidimais, olimpinių žaidynių tradicijomis, giliau supras

REKLAMA

ir galės įvertinti savo fizinę ir
sveikatos būklę.
Antrieji projekto metai bus
skiriami sveikos mitybos temai. Šalių partnerių mokyklų mokiniai turės galimybę
sudėlioti savo mokyklos receptų knygą.
Šis projektas suteiks mokiniams galimybę plėtoti savo anglų kalbos žinias. Bus
praturtintos mokinių žinios
apie kitų šalių tradicijas ir
kultūrą.
Spalio 1–6 dienomis buvo
surengtas įžanginis projekto
partnerių mokyklų iš Latvijos,
Ispanijos, Portugalijos ir Rumunijos atstovų susitikimas
koordinuojančioje projektą
Liublino (Lenkija) mokykloje. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai susitikime atstovavo
direktorė Irena Tarasevičienė
ir projekto paraišką parengusi anglų kalbos mokytoja
Adelė Berezovskaja. Savaitę
trukusiame susitikime buvo
aptarti projekto tikslai, pasidalintos veiklos, suderintas
projekto mobilumų grafikas,
parengtas veiklų planas. Visų šalių mokyklų partnerių
atstovai turėjo galimybę pristatyti savo mokyklas. Susitikime buvo suplanuota, kad
Prienų „Ąžuolo“ progimnazija pirmoji gruodžio mėnesį
organizuos bendrą projektinių veiklų partnerių mokyklų

mokinių ir mokytojų atstovų
susitikimą.
Gruodžio 10–16 dienomis
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje įvyko antrasis tarptautinio
„Erasmus+“ 2 programos pagrindinio veiksmo (KA219)
bendrojo ugdymo sektoriaus
tarpmokyklinės strateginės

cijų ir jausmo, kad priklausai
plačiajai europinei visuomenei, vystymas. Tą pačią dieną
įvyko koordinatorių ir mokytojų susitikimas, kurio metu
pristatėme mokyklų projekto
internetinius puslapius ir mokymo sistemas.
Vakare visi svečiai apžiūrė-

dami, vėlė olimpinius žiedus
ir pasigamino dovanų olimpinę vėliavą.
Mokytojai su malonumu
išklausė Portugalijos eTwinning ambasadorės Danielos
pranešimą apie ICT metodų ir
įrankių naudojimą žinių vertinimui. Manome, kad mokyto-

partnerystės projekto dalyvių
susitikimas. Į Prienus atvyko
po 3 mokinius ir 2 mokytojus
iš Lenkijos ir Latvijos bei po
2 mokinius ir 2 mokytojus iš
Ispanijos, Portugalijos ir Rumunijos. Susitikimo veiklose dalyvavo ir 17 „Ąžuolo“
progimnazijos mokinių, 11
mokinių šeimose svečiavosi
jų bendraamžiai. Mūsų mokykla yra sveikatą stiprinanti
mokykla, todėl šita projekto
tema tikrai labai aktuali ir įdomi mokiniams.
Pirmąją susitikimo dieną
pradėjome Olimpinių žaidynių atidarymo ceremonija. Šventė vyko pagal visas
olimpinių žaidynių tradicijas.
Vėliau mokiniai pristatė savo
mokyklų sportinį gyvenimą.
Šita veikla turėjo didelę pridėtinę vertę – Europos tradi-

jo Prienų muziejaus ekspoziciją ir dalyvavo edukacinėje
programoje „Duonos kelias į
mūsų namus“.
Projekto svečiai kartu su
mūsų mokyklos mokiniais
dalyvavo pirmose pamokose.
Didelio susidomėjimo sulaukė aktyvios pertraukos, kurias
vedė geriausiai pasiruošusių
klasių mokiniai. Taip moksleiviai integruojasi į vietos visuomenę, pristato savo mokyklas, miestus ir parodo save.
Nepamiršta buvo ir autografų
siena, visi stengėsi kuo vaizdingiau palikti prisiminimą
apie save. Po pietų mokiniai
dirbo tarptautinėse grupėse,
jų žinios apie olimpinį judėjimą, jo istoriją ir šaknis buvo patikrintos interaktyvaus
klausimyno metu. Vėliau mokiniai, dailės mokytojos pade-

jai panaudos naujus metodus,
įgytus projekto darbe, ir keis
mokinių vertinimo būdus klasėje. Mokytojai praplėtė savo
žinias apie Europos mokymo
sistemas, jų privalumus ir trūkumus, pasidalino sėkmingais
sprendimais.
Kartu su projekto svečiais
lankėmės Kaune, Lietuvos
sporto bei karo muziejuose,
kur su didžiausiu susidomėjimu apžiūrėjome ekspozicijas
ir klausėmės gido pasakojimo. Didžiavomės savo šalies
sporto paveldu, olimpiniais,
pasauliniais ir europiniais pa-

siekimais.
Didžiąją dalį veiklų sudarė
sportiniai užsiėmimai. Kūno
kultūros mokytojai buvo paruošę įvairias senovės Graikijos olimpines rungtis, o jose aktyviai dalyvavo ne tik
mokiniai, bet ir mokytojai.
Olimpinių žaidynių uždarymo ceremonijoje koncertavo mokyklos mokiniai, buvo apdovanoti visi projekto
dalyviai.
Paskutinė susitikimo diena
buvo skirta pažinčiai su šalimi. Aplankėme Trakus, dalyvavome edukacinėje programoje „Šokolado gamyba“, o
vėliau gidas mus supažindino
su šalies kultūriniu paveldu –
parodė Vilniaus senamiestį.
Susitikimo metu visos komandos patikslino projekto
veiklas, vizitų atskirose šalyse datas, aptarė veiklų ir vizitų vykdymo organizacinius
klausimus. Projektinio susitikimo metu užsimezgė daug
naujų draugysčių. Paklausus
Andriaus ir Nojos, kas labiausiai patiko, jie atsakė – bendravimas. Pasak jų, svarbiausia – kad projekto dalyviai
buvo kartu nuo ryto iki vakaro. Arnas, Gabrielė ir Sintija
kalbėjo, kad projektinė veikla,
ypač sportinės veiklos, labai
patiko, jie pasidarė drąsesni,
pagilino savo anglų kalbos
žinias ir praplėtė akiratį.
Kitas susitikimas vyks gegužės mėnesį Ispanijoje.
Adelė Berezovskaja, Danguolė Gribinienė 
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Girta motina taip pat neblaiviam nepilnamečiui sūnui
trenkė taburete. Pasak policijos, šeštadienį, 14.45 val.
Rokiškio rajone moteris, gimusi 1977 metais, metė
medinę taburetę kartu gyvenančiam 17– mečiui sūnui
ir pataikė į galvą. Moteriai nustatytos 2,23 promilių
girtumas, sūnui - 2,11.



Brazilijos šiaurės rytų mieste Fortalezoje mažiausiai 14
žmonių žuvo šeštadienį paryčiais per šaudymą viename
naktiniame klube, pranešė pareigūnai. Vietos žiniasklaida
nurodė, kad šios šaudynės įvyko tarp dviejų narkotikų
kontrabandininkų gaujų narių.

Dalyvavome konferencijoje „Lietuvos miestuose ir
miesteliuose gyvenusių žydų istorijos“

Sausio 26 dieną Ariogaloje
vyko nacionalinė
konferencija „Lietuvos
miestuose ir miesteliuose
gyvenusių žydų istorijos“,
skirta tarptautinės
Holokausto aukų dienos
atminimui. Konferenciją
organizavo Tarptautinė
istorinio teisingumo
komisija, Ariogalos
gimnazija ir VšĮ „Geros
valios fondas“.

Mūsų mokyklai atstovavo
Tolerancijos ugdymo centro
komanda, vadovaujama mokytojos Redos Valančienės.
Mokinės Gerda Žvirblytė,

Rasa Radžiūnaitė, Austė Kukankaitė, Vaida Stagniūnaitė
pristatė literatūrinį pasakojimą apie dviejų Vyčio kryžiaus
ordinų kavalierių Volfą Kaganą – aukščiausiai už narsą
pažymėtą žydų kilmės karį,
gimusį 1900 metais Balbieriškio miestelyje, įprasmindamos domėjimąsi istorija, kurią
„saugo seni namai su nebyliais langais“. Mokinėms pasiruošti konferencijai padėjo
mokytojos Reda Valančienė,
Irena Liutkevičienė, socialinė pedagogė Asta Marcinkevičienė, o mokytojas Saulius
Kondrotas parengė iliustruo-

tą pristatymą, liudijantį kario
Volfo Kagano bendrystę su
Balbieriškio žeme. Juk mūsų
tėviškė šalia „mėlyno Nemuno vingio“. Volfo Kagano ir
visų Balbieriškyje gyvenusių žydų atminimui rudenį
miestelio bendruomenė iškilmingai atidengė paminklinę lentą.
Konferencijoje dalyvavo
28 šalies mokyklų Tolerancijos ugdymo centrų komandos. Pasak Ariogalos gimnazijos direktoriaus Arvydo
Stonkaus, konferencija – kilnojamasis memorialas Holokausto aukoms atminti, pri-

pildytas liūdesio ir pagarbaus
atminimo.
Konferencijos dalyviai turėjo galimybę susipažinti su
Lietuvos miestų ir miestelių
žydų istorijomis, prisiminti
žydų indėlį į Lietuvos kultūrą, ekonomiką, politiką. Ir išsaugodami prisiminimus pamąstyti, kaip gyventi ir kurti
drauge, kad nepasikartotų tragiški įvykiai. O Kauno žydų
bendruomenės pirmininkas
Hercas Žakas išreiškė viltį,
kad tolerancijos ugdymas kitoms tautoms, kitoms religijoms prisidės prie geros valios
žmonių siekio.
Apibendrindama konferenciją švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė
įteikė mokykloms knygą apie
Lietuvoje gyvenusius žydus
iki Antrojo pasaulinio karo,
linkėdama kuo geriau pažinti
savo krašto istoriją. Ir tai puiki dovana, pasitinkant Lietuvos valstybingumo atkūrimo
šimtmetį!
Balbieriškio pagrindinės
mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Antanavičienė 

Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla pradeda naują Erasmus+
Laimėjus atranką moky- kijoje. Jame dalyvavo dailės užsienio kalbų ir kūrybingo
projektą
klos direktorė Ilona Balčiu- mokytoja Rasa Uleckienė ir IKT panaudojimo įgūdžiai.
Prienų „Revuonos“
pagrindinė mokykla
parengė tarpmokyklinės
strateginės partnerystės
„Erasmus+“ 2 programos
pagrindinio veiksmo
(KA219) bendrojo ugdymo
sektoriaus projektą
„Kurdami, bendraudami,
mes džiaugiamės savo
įvairove“ ( „Creating,
Communicating,
our Diversity we are
Celebrating“).
REKLAMA

kynienė pasirašė 16 645 eurų
dotacijos sutartį su Švietimo
mainų paramos fondu, ir pradėtos vykdyti veiklos.
Projektas bus vykdomas
kartu su mokyklomis partnerėmis iš Ispanijos, Portugalijos, Lenkijos, Graikijos, Turkijos ir Rumunijos šalių.
2018 metų sausio 15 – 17
dienomis įvyko pirmasis
tarptautinis mokytojų- projekto dalyvių - susitikimas
Pobiedziska mokykloje, Len-

projekto koordinatorė Adelė Berezovskaja. Susitikimo
metu daug dėmesio skirta
„Erasmus+“ programai pristatyti, šio projekto uždaviniams ir veiklai aptarti.Taip
pat buvo aptartos jau atliktos veiklos, numatyti ateities
planai ir būsimų mobilumų
datos.
Projekto veiklų metu
moksleiviai pagilins gimtosios ir užsienio kalbų žinias.
Bus ugdomi bendravimo,

Moksleiviai suvoks savo
identitetą kaip Europos piliečiai, vertins skirtingas kultūras. Mokysis bendrauti su
savo mokyklos moksleiviais
bei bendraamžiais iš kitų šalių bei tyrinės savo talentingumą ir kūrybiškumą.
Projektą finansuoja Europos Sąjunga, veiklos vykdomos nuo 2017-09-01 iki
2019-08-31 dienos.
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos informacija 



Iki didžiosios pertraukos sėkmingai rungtyniavęs
Prienų-Birštono „Vytautas“ su garsiaisiais broliais
Ballais vis dėlto nutraukti pralaimėjimų serijos LKL
pirmenybėse neįstengė. Šeštadienio vakarą Virginijaus
Šeškaus vyrai savoje aikštėje 78:86 (26:20, 17:20, 10:17,
16:19, 19:26) neatsilaikė prieš Utenos „Juventus“.

Karo inžinieriai: sprogmenų mūsų
žemėje daug, todėl žmonėms
patartina būti atidiems

2017 metais Lietuvos
kariuomenės Sausumos
pajėgų Juozo Vitkaus
Inžinerijos bataliono
kariai į sprogmenų
neutralizavimo operacijas
kviesti 923 kartus,
patikrino daugiau
nei 9 hektarų plotą ir
neutralizavo pavojų
keliančius sprogmenis.

Pavojingiausia teritorija išlieka Vilkaviškio rajonas, kuriame kariai darbavosi 103
kartus, Klaipėdos regione
– kariuomenės išminuotojai
vyko pagal 89 iškvietimus.
„Mūsų kariai be didesnio
patoso atliko tai, ką turėjo padaryti – reaguoti, vertinti situaciją ir svarbiausia, neutralizuoti pavojingus radinius. Teoriškai, kiekvienas sprogmuo
galėjo nusinešti gyvybę, suluošinti ar sugadinti turtą”,
– sako J. Vitkaus Inžinerijos
bataliono Sprogmenų neutralizavimo kuopos vadas kapitonas Nerijus Alekna.
Pasak karininko, nors pernai, palyginus su 2016, metais iškvietimų buvo mažiau,
tačiau situacija išlieka pakankamai sudėtinga – mūsų žemėje dar nemažai sprogmenų likusių nuo dviejų pasaulinių karų.
2017 m. viena sudėtingiau-

sių operacijų išminuotojai
vykdė spalio pradžioje Vilniuje. Prie Dainavos gatvėje rastos aviacinės bombos kariai
be pertraukos dirbo beveik
parą. Vidutiniškai viena karių
išminavimo operacija trunka
apie 4 – 6 valandas.
Rugsėjo mėnesį buvusiame Rūdininkų poligone (Vilniaus raj.) kariai sėkmingai
neutralizavo 250 kilogramų
aviacinę bombą. Tą kartą galimybės leido rastą sprogmenį
susprogdinti vietoje.
Net 77 vienetus artilerijos
sviedinių kariai rado Vilkaviškio rajone. Vykdydami
ištisinio išminavimo darbus
Inžinerijos bataliono kariai
rankiniu ir mechaniniu būdu
pernai patikrino ir išvalė 9,2
hektarų civilių ir karinių teritorijų plotą.
Klaipėdoje dislokuotas Inžinerijos bataliono Sprogmenų neutralizavimo kuopos
skyrius, kuriam vadovauja
vyresnysis seržantas Vidas
Karsokas, tarp visų padalinių gavo daugiausiai iškvietimų – 190.
Karo išminuotojai primena, kad pastebėjus įtartinus
daiktus, nebandyti jų liesti ar
ardyti, o skambinti bendruoju
pagalbos telefonu 112.
KAM 
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Pakilęs jūros vanduo ir padažnėjusios audros ardo Palangos
apsauginį kopagūbrį šiaurinėje paplūdimio dalyje. Jį išsaugoti
galima tik pajūrio ruožą papildant smėliu, tačiau tam nėra
numatyta lėšų, tačiau kurorto vadovai jų tikisi iš tų Europos
Sąjungos (ES) lėšų, kurios skirtos pietiniam Palangos
paplūdimio ruožui tvarkyti, praneša LRT „Panorama“.

Prienų
turguje
Paskutinis šių metų sausio
šeštadienis krentant
šlapiam sniegui labiau
panašėjo į pavasarį.
Žmonių susirinko taip
pat nedaug, matyt, kai
kurie pardavėjai išsigando
šlapdribos ir nerizikavo
sugadinti savo prekių.
Taigi, galima sakyti,
turguje nieko naujo,
o žmonės pirko
kasdieninės paklausos
maisto prekes – mėsą,
daržoves ir pieno
produktus bei obuolius.

Kilogramas bulvių kainavo 0,3–0,4 euro, burokėlių ar kopūstų – 0,3–0,4
euro, morkų –0,5–0,7 euro, už svogūnų kilogramą
prašė 0,5–0,6 euro. Kilogramas raugintų kopūstų
kainavo 1 eurą, raugintų
agurkų – 1,5–1,7 euro,
virtų burokėlių – 0,8–1 eurą.
Kai kurios moterys turėjo
konservuotų daržovių stiklainiuose, pupelių. Pusės litro stiklainis konservuotų mišrainių
kainavo 1,5–1,8 euro, uogienių – 1,5–2 eurus. Už stiklinaitę pupelių prašė 0,7–0,8 euro,
už indelį namie gamintų krienų – 1–1,5 euro (priklausomai
nuo indelio dydžio).
Šiemet gana brangūs obuoliai. Bet daugiausia turguje
prekiaujama atvežtais iš Lenkijos obuoliais, o mūsiškių
buvo labai nedaug ir neišvaizdžių, tačiau pigių – 0,4–0,5
euro už kilogramą. Kilogramą lenkiškų obuolių pardavė
už 0,6–0,7 euro.
Dešimtis naminių vištų
kiaušinių kainavo 2–2,3 euro.
Kiaušiniai pabrangę, palyginti su pereitais metais, ne tiek
daug, tačiau dabar kylant vajui už paukščių gerovę, matyt,
kad paukštyno vištų, laikomų
ant kraiko, kiaušiniai dar labiau brangs. O kaimiški – neaišku, juk čia vištos visą laiką
gyvena laisvėje...
Galima pasidžiaugti, kad
pieno gamintojai išliko nuoseklūs ir kainų per daug nekelia. Litras pieno kaip visada kainavo 0,5 euro, grietinės
– 3,5–3,6 euro, pusė kilogramo varškės –1 eurą, puskiloREKLAMA

gramis sviesto – 3,5–4 eurus,
sūriai – 1,5–2,5 euro. Didesni sūriai kainavo ir 3 eurus,
bet žmonės labiau linkę pirkti
mažesnius, kad nereikėtų ilgai
laikyti šaldytuve.
Netrūko ir prekiautojų šviežia ir šaldyta žuvimi bei silkėmis. Kilogramas karpio
kainavo 3,7 euro, strimelių
– 1,3 euro, karšio – 2,3 euro, kuojų – 1,8–1,9 euro, o

kilogramą nelabai išvaizdžių
stintų buvo galima nusipirkti
už 6,5 euro.
Bitininkai pusės litro stiklainį medaus pardavė už 4,5
euro, 100 g bičių duonelės
kainavo 2 eurus. Bitininkas
iš Nemajūnų krašto Robertas
Pilauskas turėjo ir įvairesnių
medaus produktų, pagardintų
riešutais, spanguolėmis ir kt.



Lenkijoje iš ūkio pabėgusi karvė jau tris mėnesius klajoja
su stumbrų banda. Žaloji buvo pastebėta sekanti paskui
bizonus, ieškančius maisto kukurūzų ir rapsų laukuose
šalia šalies rytuose esančios Belovežo girios.

Ne tiek daug buvo prekiautojų šviežia mėsa, tačiau kainos liko panašios, neatrodė,
kad pasikeitė, gal tik pardavėjai bekonkuruodami šiek
tiek sumažino kainas. Beje,
kioske visada šiek tiek pigiau
negu paviljone.
Kilogramas šoninės kainavo apie 3,4–3,9 euro, karbonado ar sprandinės– 4,6–5,2
euro, maltos mėsos – 3,2–3,9
euro, karkos – 1,75–2 eurus. Kilogramą jautienos
pardavė už 10 eurų, triušienos – už 6 eurus, o namie augintų mėsinių vištų
– už 3,8–4 eurus.
Kaip visada, netrūko
įvairių rūkytų mėsos gaminių. Lašinukai kainavo 5,8–7,5 euro, dešros
– 5,5–7 eurus, suktiniai
– 7–9 eurus.
Grūdais prekiaujantys
ūkininkai už centnerį miežių, kviečių ar kvietrugių
prašė 7–9 eurų, už grikius
– 6 eurų, o už pašarinius
miltus – 8,5–9 eurų.
Gyvūnijos turgavietė ir vėl
buvo tuščia, išskyrus porą vyrų, kurie turėjo atsigabenę parduoti keletą Belgijos milžinų
veislės triušių, už kuriuos prašė 25 eurų.
Taigi, kol kas turguje jokių
rimtesnių pokyčių, bet pavasarėjant kainos gali pradėti
kilti. NG



Didžiosios Britanijos gynybos sekretorius Gavinas
Williamsonas (Gevinas Viljamsonas) pareiškė, kad naujas
radaras, įrengtas prie Škotijos Šetlando salų, padės atremti
Maskvos keliamą „didelę ir realią“ grėsmę. Šetlande, kur
Šaltojo karo laikais veikė ankstyvojo perspėjimo radaras,
statomas naujas Karališkųjų oro pajėgų įrenginys.

Sugedo telefonas? Neškite jį į „Tele2“ saloną!
Šiais laikais telefonas
yra nepamainomas
beveik kiekviename
mūsų žingsnyje. Ko gero,
daugelis žino tą jausmą,
kai išmanusis ima ir
netikėtai sugenda. Taip
nutikus, taisyklų toli
ieškoti nereikia – sugedusį
prietaisą galima atnešti į
bet kurį „Tele2“ saloną.

„Visuose Lietuvos „Tele2“
salonuose galima ne tik apžiūrėti ir išbandyti išmaniuosius, įsigyti naują įrenginį ar
paslaugą, bet ir palikti sugedusį telefoną bei visus su tuo
susijusius rūpesčius. Be to,
mūsų remonto paslaugos yra
teikiamos visiems, ne tik „Tele2“ klientams“, – sakė Evaldas Viselga, „Tele2“ Telefonų
priežiūros verslo vadovas.

Greita, profesionalu,
patogu
Telefonui sugedus, jį tereikia atnešti į artimiausią savo
mieste esantį „Tele2“ saloną, o viskuo kitu pasirūpina
jo darbuotojai. Po 3-5 darbo
dienų tame pačiame salone
šeimininkas jau gali atsiimti
savo išmanųjį. Įrenginys nėra
taisomas salone – įdėtas į specialią dėžutę, kurią darbuotojai
sandariai užplombuoja, jis keliauja į sostinėje esantį „Telefonų priežiūros centrą“.
Telefonai išpakuojami tik
centre. Sugrupuoti pagal gamintojus, išmanieji patenka
pas meistrus, kurie, visų pirma, įvertina kiekvieno įrenginio būklę. Tada imasi remonto
darbų, o jau sutaisytas telefo-

nas – yra dar kartą patikrinamas kito inžinieriaus.
„Nepaisant gedimo, dėl kurio įrenginys pas mus patenka,
specialistai papildomai patikrina ryšį, kitus telefono jutiklius, ekrano jautrumą lietimui, kamerą. Visa tai darome
dėl klientų – kad jie atgautų
tobulai veikiantį telefoną. Jei
prieš gedimą, įrenginiui galiojo garantija, po remonto
pas mus – ji išlieka, o jei tokios nebuvo – suteikiame 3
mėnesių garantiją centre atliktiems darbams“, – pasakojo
E. Viselga.
Dėl papildomų patikrinimų remontas netrunka ilgiau.
Standartiniu atveju klientas
atgauna savo telefoną per 35 darbo dienas nuo atidavimo
taisymui, nesvarbu kokiame mieste begyventų. Be to,
kiekvienas klientas, pridavęs
taisyti savo telefoną – salone
gauna pakaitinį, kuriuo gali
naudotis iki atgaus savąjį.
Sparčiai atliekamus darbus
užtikrina kvalifikuota meistrų
bei logistikos komanda. Kiekvienas, skirtingų telefonų gamintojų apmokytas meistras
per dieną vidutiniškai sutaiso
apie 15-20 telefonų.

Išmaniesiems
telefonams – dar
išmanesnės
technologijos
Šiuolaikiniai įrenginiai reikalauja ir inovatyvios priežiūros: pačių naujausių technologijų, originalių detalių ir savo
sritį išmanančių profesionalų.
Viso to tikėtis galima tik iš telefonų gamintojų sertifikuotų
centrų.
„Svarbu nenešti savo įrenginių taisyti į bevardes taisyklas.
Pigiau nebus, o taip tvarkytam
telefonui panaikinama garantija. Be to – niekas neprisiims
atsakomybės, jei įrenginys kitą dieną ir vėl pradės neveikti.
Net jei atrodo, kad telefonas
sugedo nepataisomai arba
remontas bus labai brangus
– užsukite į „Tele2“ saloną.
Darbuotojai patars ir pasiūlys
pačią geriausią išeitį“, – sakė
E. Viselga.
„Tele2“ Telefonų priežiūros
centre galima taisyti „Samsung“, „Huawei“ „LG“, „Getnord“, „Coolpad“, „Meizu“
ir „Sony“ įrenginius. Garantinis ir negarantinis remontas
čia atliekamas ne tik „Tele2“
pirktiems įrenginiams. 
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Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT44240 Kaunas)
Prašome atsiliepti mirusio Placido Juozo Vaitausko paveldėtojus arba įgaliotus asmenis, 2018 m. vasario 6 d. 11.00 val.
Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Ašmintos sen., Apušoto k.
prie žemės sklypo (kad. Nr. 6901/0001:0197), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu Nr.6901/0001:0058, kuriam
nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Prašome atsiliepti Romą Šimeliūnienę ir Simoną Užemeckienę arba įgaliotus asmenis, 2018 m. vasario 6 d. 14.30 val.
Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Pakuonio sen., Pagirmuonio
k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6940/0003:0361), suderinti
sklypo ribas su gretimu žemės sklypais Nr.6940/0003:0253
ir 0255, kuriems nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai
matavimai.
Prašome atsiliepti mirusio Jurgio Šliužo paveldėtojus arba
įgaliotus asmenis, 2018 m. vasario 7 d. 9.00 val. Jūs kviečiami
atvykti į Prienų r., Ašmintos sen., Pašventupio k. prie žemės
sklypų (kad. Nr. 6940/0001:0161 ir 0078), suderinti sklypo
ribas su gretimu žemės sklypu Nr.6901/0003:0141, kuriam
nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403,
Kaunas arba tel. 867501473. Jums neatvykus darbai bus tęsiami.

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda

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

Visų markių automobilius (tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius
arba su defektais) ir kitas motorines transporto priemones. Tel.
8 605 10023.
Įvairius automobilius bet kokio
stovio. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 674 98965.

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

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA

1 kambario butus
1 k. bt. (I a.) Vytauto g., Prienuose. Domina keitimas į 2 k. bt.
Prienuose. Tel. 8 698 29149.

2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. (V a., renovuotame name,
pakeista elektros instaliacija ir
santechnika, už renovaciją sumokėta) Statybininkų g. 19, Prienuose. Tel. 8 604 02901.
2 k. bt. Vandens takas 6, Alytuje
senamiestyje ir garažą (100 m
nuo namo). Tel. 8 679 01620.

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

ŽEMĖS SKLYPUS
5 a žemės sklypą (5 500 Eur)
Vyšnių g., Prienuose. Tel. 8 616
81320.

Perka
Pirktų arba išsinuomotų garažą
Prienuose. Tel. 8 606 08778.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
REKLAMA

IŠNUOMOJA
3 k. bt. Stadiono g., Prienuose.
Tel. 8 621 05703.
Pastatą (angarą, 498 kv. m, buvęs
servisas) Pramonės g., Prienuose.
Tel. 8 698 43839.

IŠSINUOMOJA
Dirbantis tvarkingas vyras išsinuomotų 1-2 k. bt. su baldais ir
buitine technika Prienuose. Tel.
8 689 73885.

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda
„Opel Zafira“ (2001 m., 2 l, D,
TA iki 2019 m. 12 mėn., plius
vasarinių lengvojo lydinio ratų
komplektas, sidabrinės palvos),
„Renault Scenic“ (2004 m., 1,9
l., D, TA iki 2019 m. 12 mėn., plius
vasarinių lengvojo lydinio ratų
komplektas, vyšninės palvos.).l
Tel. 8 603 81062.

Perka
Brangiai superka įvairius automobilius (tvarkingus ir gali būti su
defektais). Tel. 8 684 44304.

Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.

Mėsinę veršingą telyčią. Tel. 8
671 34428.
Vasarinius miežius sėklai. Tel. 8
674 66750.
Kviečius ir miežius. Atveža. Tel. 8
677 31879.
Žirnius „Respect“ valyti, tinka
sėklai (50 kg/13 Eur). Tel. 8 678
86971.

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

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

ĮVAIRIOS PREKĖS
Apie 200 kg kiaulę pjovimui ir
ėringas arba su ėriukais avis. Tel.
8 620 62702.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

PARDUODA

ŽIEMOS AKCIJA!

Lietuviški gydomieji lazeriai pripažinti Europoje,
sertifikuoti, gydo be vaistų
sąnarius, nugarą, prostatą.
www.laz.lt,
tel. 8 615 36522.
Vilniaus Lazerinės
technologijos centras.
Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis
arba rąsteliais. Malkos tvarkingai
sukrautos. Skubus nemokamas
pristatymas. Taip pat parduodame DURPIŲ BRIKETUS. Tel. 8
672 51171.
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.

Informuojame, kad 2018-02-03 bus atliekami Daliui
Smailiui nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (kad.
Nr. 6910/0003:45), esančio Čepeliškių k., Išlaužo sen.,
Prienų r. sav., ir 2018-02-09 formavimo ir pertvarkymo projektu suformuoto žemės sklypo prie Marijai
Kazimierai Liorentienei nuosavybės teise priklausančių pastatų, esančių Prienų m. (buv. adresas: Mačiūnų
k., Kauno g. 84) kadastriniai matavimai. Dėl matuojamų
žemės sklypų bendros ribos suderinimo arba susipažinti
su planu ar pareikšti pastabas kviečiame atsiliepti: gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 6910/0003:40) savininką Vytautą Šalčių (deklaruota gyv. vieta Jungtinė Karalystė) bei
gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 6955/0003:44) savininkę Ksaverą Ivanauskaitę (nėra duomenų apie deklaruotą
gyv. vietą) arba įgaliotus asmenis per 30 dienų nuo šios
informacijos paskelbimo. Informacija teikiama tel. 8
609 04746, Dalė Gulijeva arba elektroniniu paštu info@dalimatis.lt
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Šiltnamių išpardavimas!!! Išparduodami tvirti polikarbonatiniai
šiltnamiai. Didelis pasirinkimas,
daug priedų šiltnamiams. Pristatome į Jūsų namus nemokamai.
Esant poreikiui, meistrai surenka.
Tel. 8 659 08776.
Vaikiškus drabužėlius (iki 2 metų
mergaitei už simbolinę kainą). Tel.
8 602 52956 (rašyti SMS).

Perka
Stiklinius butelius nuo 20 l. Tel. 8
682 41193.

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

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.
Darome pajungimus. Tel. 8 685
60129.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Prilydome
stogų dangą. Lankstome skardas.
Tel. 8 600 96399.
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Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Atliekame vidaus apdailos darbus: gipso kartono montavimas,
glaistymas, dažymas, plytelių
klijavimas, betonavimas ir kt. Tel.
8 605 29967.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas
geromis kainomis. Tel. 8 640
39204.
Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.
Projektuojame bei gaminame
nestandartinius korpusinius baldus: virtuvės baldus, drabužines,
slenkančias sistemas, vonios,
jaunuolio, ofiso ir kitus baldus.
Ilgametė patirtis, žemos kainos,
laiku įvykdomi terminai. Tel. 8
699 26010.

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

Dėkoja

PADĖKA

PJAUNAME AVARINIUS
MEDŽIUS
prie pat namų, elektros
laidų, kapinėse.
Tel. 8 682 08754,
girmantas.s@gmail.com

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Padavėja (-as). Ne jaunesnė (-is)
nei 20 metų. Patirtis – privalumas, tačiau galime ir apmokyti.
Taip pat reikalingas picų išvežiotojas (darbas pamainomis) ir
virėja. Kreiptis telefonu darbo
valandomis 8 650 41148.
Baldų įmonei – stalius. Tel. 8 679
11884.

Sausio 31 d. Stakliškių kultūros
ir laisvalaikio centre – jubiliejinis
humoro grupės „Ambrozija“
koncertas
Vasario 1 d. kviečiame į Pasaulio
lietuvių bendruomenės parodos
„Lietuviais esame mes gimę“ atidarymą Prienų krašto muziejuje

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

vimo ir emocijų įtaka žmogaus
savijautai“ Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre

Už jautrumą, dėmesingumą ir profesionalų darbą nuoširdžiai dėkoju šeimos klinikos UAB „Vita
Simplex“ gydytojai Violetai Ražanskienei, Prienų
ligoninės Vidaus ligų skyriaus vedėjai Violetai Purvinienei. Taip pat dėkoju
visam skyriaus aptarnaujančiam personalui už rūpestį, kantrybę bei švelnumą, kuriuo jūs apgaubiate
visus ligonius.
Nėra didesnio džiaugsmo ir nusiraminimo artimiesiems, kaip žinojimas, kad skyriuje dirba
tikri profesionalai ir kad
pagalba gali būti suteikta
laiku ir neatmestinai. Didžiausia pagarba Jums,
mieli medikai.
Pagarbiai
Anelė Endriukaitienė

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Sausio 31 d. kviečiame į nemokamą paskaitą „Tarpusavio bendra-

Vasario 1 d. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre – Kauno šokio
teatro „Aura“ šokio spektaklis
„Godos“
Vasario 10 d. kviečiame į žygį,
skirtą Vasario 16-ąjai, Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui
Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventė
Prienuose.
Balandžio 4 d. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – grupės
„2 Donatai“ naujo albumo pristatymas
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Nuo sausio 6 d. Prienų krašto
muziejuje – dailininko Petro Lincevičiaus tapybos darbų parodos
pristatymas.
Nuo sausio 9 d. 15 val. Prienų krašto muziejuje – parodos
„Didžiojo tikslo link: Lietuvių
konferencijai Vilniuje –100“ pristatymas. Paroda skirta Lietuvių
konferencijos Vilniuje 100-mečiui. Parodos rengėja – Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarija.
Pakuonio bibliotekoje sausio
mėn. eksponuojama Šarūno Šarkausko tapybos darbų paroda
Nemuno kilpų regioninio parko
lankytojų centre Prienuose eksponuojama Arūno Aleknavičiaus
fotografijų paroda „Magiškoji
Norvegija“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama rašytojo Vytauto Bubnio 85erių metų jubiliejui skirta paroda
„Vytauto Bubnio at(si)vėrimai“.

šaldytuvus, šaldiklius.
Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

REMONTUOJAME automatines skalbimo
mašinas, indaplove s, v ir ykl e s ,
džiovykles.
Garantijos iki 24 mėn.
Tel.: 8 670 72013, 8 612 62443.
Remontuoju ir prijungiu skalbykles, džiovykles, elektrines
virykles, orkaites, indaploves.
Atvykstu į namus. Suteikiu 1 m.
garantiją. Tel. 8 647 36010.
REKLAMA

Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos
departamento Parlamentarizmo
istorinės atminties skyrius.
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Sausio 31 d. 19.00 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) B korpuse
vakaronė „Su daina ir šypsena“
vedančioji J. Jakštienė. Renginys
nemokamas. Plačiau www.sanatorija.lt.

Vasario 1 d. 19.00 Birštono kultūros centre (Jaunimo g. 4) Keistuolių
teatro spektaklis „XII naktis, arba
Kaip norite“. Režisierė: I. Stundžytė. Vaidina: A. Giniotis, J. Urnikytė,
J. Smieliauskaitė, A. Bačinskas, K.
Kasperavičius, D. Kamarauskas.
Bilieto kaina: 15 Eur (1–9 eilės),
10 Eur (11–15 eilės ir balkonas).
Išankstinis bilietų užsakymas tel.
+370 319 65 546. Kasa dirba: sausio 29–31 nuo 15 iki 18 val., vasario
1 d. nuo 15 iki 19 val. Plačiau www.
birstonokultura.lt.

filmas „Grąžinti nepriklausomybę“.
Režisierius: S. Baradinskas. Vaidina: R. Cicėnas, G. Storpirštis, A.
Dainavičius, M. Nedzinskas. Bilieto
kaina 4 Eur. Bilietai parduodami
nuo 18 val. Plačiau www.birstonokultura.lt.

Vasario 1 d. 19.00 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) B korpuse,
fojėje romansų vakaras „Vakarok,
klausykis, dainuok drauge...“. Dalyvauja – R. Ruočkienė. Renginys
nemokamas. Plačiau www.sanatorija.lt.

Lietuvos šimtmečio dainų
šventė „Vardan tos“

2018 m. birželio 30 – liepos 6 d.

Kaune:
Birželio 30 d. Dainų diena Dainų
slėnyje.

Vasario 2 d. 20.30 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) A korpuse
šokių salėje tradicinis šokių ir
pramoginės muzikos vakaras su
A. Lemanu. Bilieto kaina – 2 Eur.
Plačiau www.sanatorija.lt.

Vilniuje:

Vasario 2 d. 21.00 viešbučio „Royal
Spa Residence“ restorane (Pakalnės g. 3) Tado Juodsnukio solinis
koncertas. Bilieto kaina – 12 Eur.
Plačiau www.royal-spa.lt.

Liepos 2 d. 14 val. Vaikų tradicinių
amatų miestelis prie Valdovų
rūmų, (Katedros a. 4);

Vasario 3 d. 19.30 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) A korpuse
koncertų salėje koncertas „Klauskite ko norite“. Dalyvauja – A.
Vilčinskas. Bilieto kaina – 5 Eur.
Plačiau www.sanatorija.lt.

Liepos 1 d. Renginys „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“
Rotušės aikštėje. Dainų šventės atidarymo koncertas Vingio parke.

Liepos 2 d. 16 val. Liaudies meno
paroda Švč. Mergelės Marijos
Ramintojos bažnyčioje (Savičiaus
g. 13).
Liepos 3 d. 10–22 val. Folkloro
diena „Didžių žmonių žemė“ Bernardinų sode, pilių teritorijoje,
Katedros aikštėje.

Vasario 4 d. 12.00 viešbučio „Royal
Spa Residence“ restorane (Pakalnės g. 3) duonos degustacija – burokėlių, alyvuogių, morkų, sėmenų
bei sėklų duonos pateikiamos su
išskirtinio skonio užtepėlėmis bei
giros taure. Bilieto kaina – 15 Eur.
Plačiau www.royal-spa.lt.

Liepos 3 d. 18 val. Kanklių koncertas „Skambėkite, kanklės“ Šv. Jonų
bažnyčioje, (Šv. Jono g. 12).

Vasario 5 d. 17.00 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) B korpuse,
fojėje sportinis renginys. Draugiškos šachmatų varžybos. Renginys
nemokamas. Plačiau www.sanatorija.lt.

Liepos 4 d. 13–21 val. Teatro diena
„Sau, tautai, žmonijai“ senamiestyje, Bernardinų sode, Katedros
aikštėje.

Vasario 6 d. 19.30 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) A korpuse
prie gyvų gėlių sienos koncertas
„Žiemos rapsodija“. Renginys
nemokamas. Plačiau www.sanatorija.lt.

Liepos 5 d. 13 val. Šokių diena
„Saulės rato ritimai“ Lietuvos futbolo federacijos stadione (dieninis
koncertas) (Liepkalnio g. 13).

Vasario 7 d. 15.00 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) A korpuse,
I aukšte, registratūroje ekskursija
pėsčiomis su gidu „Pažinkite Karališkąjį Birštono Kurortą“. Renginys
nemokamas.
Vasario 7 d. 19.00 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) B korpuse,
fojėje muzikinis vakaras su V.
Trakymu „Jaunystės melodijos“.
Renginys nemokamas.
Vasario 7 d. 19.00 Birštono kultūros centre (Jaunimo g. 4) kino

Liepos 3 d. 20 val. Vokalinių ansamblių koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje (Aušros
Vartų g. 5).

Liepos 4 d. 22 val. Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“ Kalnų parke.

Liepos 5 d. 18 val. Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas „Vario audra“ „Siemens arenoje“(Ozo
g. 14).
Liepos 5 d. 21 val. Šokių diena
„Saulės rato ritimai“ Lietuvos
futbolo federacijos stadione (vakarinis koncertas) (Liepkalnio
g. 13).
Liepos 6 d. 14 val. Šventės dalyvių
eitynės iš Katedros aikštės į Vingio
parką.
Liepos 6 d. 17 val. Dainų diena
„Vienybė težydi“ Vingio parko
estradoje.
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Ketvirtadienis, vasario 1 d.

Muchtaro sugrįžimas (722) 09:35
Tokia tarnyba (42) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (16) 11:35 Stoties policija (16) 12:40 Teisingumo
agentai (28) 13:40 Prokurorų patikrinimas (368) 14:50 Muchtaro
sugrįžimas (723) 15:55 Tokia
tarnyba (43) 16:55 Sudužusių ži19.30 val.
21.00 val. bintų gatvės (17) 18:00 Info diena
18:25 Teisingumo agentai (29)
19:30 Stoties policija (17) 20:30
„Šviesoforas“
„Babilonas“
Farai 21:00 Babilonas 22:55 Pinigų traukinys 01:00 Juodasis
sąrašas (13) 01:45 Pragaro katy05:00 Seserys 06:00 Lietuvos tė (16) 02:35 Vanity Fair. Visiškai 05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 LaRespublikos himnas 06:05 La- slaptai (3)
bas rytas, Lietuva 09:05 Senis
bas rytas, Lietuva 09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė polici- 05:15 „Karo merginos“ (1/8) 06:00 10:05 Štutgarto kriminalinė polija 2 10:55 Detektyvas Monkas 8 „Geriausios nardymo vietos“ 06:25 cija 2 10:55 Detektyvas Monkas
11:40 Emigrantai 12:40 TV žaidi- Programa 06:29 TV parduotuvė 8 11:40 Gyvenimas 12:40 TV
mas „Kas ir kodėl?” 13:05 Klaus- 06:45 „Skinsiu raudoną rožę“. žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05
kite daktaro 14:00 Žinios 14:15 La- 07:15 „Gyvenimo būdas“ 08:15 Klauskite daktaro 14:00 Žinios
ba diena, Lietuva 16:30 Premjera. „Visatos stebuklai“ 09:20 „Likimo 14:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Seserys 17:30 Žinios (su vertimu į melodija“ (65) 10:25 „Kita mote- Premjera. Seserys 17:30 Žinios
gestų k.) 17:55 Sportas 17:58 Orai ris“ (4) 11:30 „Delta“ (2/3) 12:35 (su vertimu į gestų k.) 17:55 Spor18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” „Gluchariovas“ (1/40) 13:40 TV tas 17:58 Orai 18:00 TV žaidimas
18:30 Klauskite daktaro 19:30 parduotuvė 13:55 „Karo mergi- „Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite
Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno nos“ (1/6) 15:00 „Bitininkas“ (1/31) daktaro 19:30 Specialus tyrimas
Loto” 20:30 Panorama 21:05 Dė- 16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
mesio centre 21:20 Sportas 21:25 „Rojus“ (95) 18:00 Reporteris Panorama 21:05 Dėmesio centre
Orai 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 21:20 Sportas 21:25 Orai 21:29
Auksinis protas 22:50 Klausimė- 18:50 „Gluchariovas“ (2/8) 20:00 Loterija „Jėga” 21:30 Pokalbių
lis.lt. 23:20 Valdžios tvirtovė 01:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30 „Gy- laida „Svarbios detalės” 22:30
LRT radijo žinios 01:05 Valdžios venimo būdas“ 21:30 PREMJE- Dviračio žinios 23:00 Martos patvirtovė 01:30 Keliai. Mašinos. RA. „Vaiduoklis kreivame veidro- slaptis 00:35 Klausimėlis.lt. 01:00
Žmonės. 02:00 LRT radijo žinios dyje“ (2) 22:30 Reporteris 23:15 LRT radijo žinios 01:05 Specialus
02:05 Klauskite daktaro 03:00 Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 tyrimas 02:00 LRT radijo žinios
LRT radijo žinios 03:05 Istorijos „Rasputinas“ (2) 00:45 „Sveti- 02:05 Klauskite daktaro
detektyvai
mų troškimų sūkurys“ (2) 01:45
06:35 Didysis žvejys (13) 07:00
Madagaskaro pingvinai (13) 07:30
Tomas ir Džeris (20) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (34) 08:50
Volkeris, Teksaso reindžeris (35)
09:50 24 valandos 10:35 Yra,
kaip yra 11:40 Yra, kaip yra 12:35
Kitu kampu 13:25 Rožių karas
(83) 14:25 Dvi širdys (506) 14:55
Dvi širdys (507) 15:25 Dvi širdys
(508) 15:55 Dvi širdys (509) 16:30
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra,
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00
PREMJERA Paveldėtoja (3) 21:00
Moterys prieš vyrus 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Maksimali rizika 00:30 Kortų namelis (9)
01:30 Samdomas žudikas. Nuodėmių atleidimas

„Jaunikliai“ 02:15 „Moterų daktaras“ 03:00 „Karo merginos“ (1/8)
03:45 „Bitininkas“ (1/18) 04:30
„Rojus“ (74)

06:35 Didysis žvejys (14) 07:00
Madagaskaro pingvinai (14) 07:30
Tomas ir Džeris (21) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (36) 08:50
Volkeris, Teksaso reindžeris (37)
09:50 24 valandos 10:35 Yra,
kaip yra 11:40 Yra, kaip yra 12:35
KK2 13:00 KK2 13:25 Rožių karas (84) 14:25 Dvi širdys (510)
14:55 Dvi širdys (511) 15:25 Dvi
širdys (512) 15:55 Dvi širdys
(513) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 KK2 20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS
Uždara grandinė 00:25 Kortų namelis (10) 01:25 Maksimali rizika
03:05 Alchemija II. Nidos džiazas
03:35 RETROSPEKTYVA

06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Savaitė su
Kauno „Žalgiriu“ 09:30 CSI kriminalistai 10:30 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 11:30 CSI
elektroninių nusikaltimų skyrius
12:30 Kastlas 13:30 Rezidentai
14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai 16:00 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 17:00
Kastlas 18:00 Europos taurės
krepšinio rungtynės. Peterburgo
„Zenit“ - Vilniaus „Lietuvos rytas“
19:55 Rezidentai 20:30 Rezidentai 21:00 Naša Raša 21:30 Kulka
23:15 Aukščiausia pavara 00:25
Kobra 11 01:25 Daktaras Hausas 02:15 Kaip aš susipažinau su 05:00 Paskutinis iš vyrų 05:25 Paskutinis iš vyrų 05:45 Paskutinis iš
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu- jūsų mama
vyrų 06:10 Televitrina 06:25 Kemkas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
piniukas Plačiakelnis 06:55 Simp07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
3 08:25 Pasmerkti 3 08:55 Meilės 06:00 Lietuvos Respublikos him- sonai 07:25 Simpsonai 07:55 Pasūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00 nas 06:05 Bardų festivalis „Akaci- smerkti 3 08:25 Pasmerkti 3 08:55
Šviesoforas 12:30 Moterys me- jų alėja 2017”. 1 d. 07:05 Grizis Meilės sūkuryje 10:00 TV Pagalba
luoja geriau 13:00 Kempiniukas ir lemingai 07:15 Peliukas Lukas 12:00 Šviesoforas 12:30 Moterys
Plačiakelnis 13:30 Simpsonai 07:25 Lesė 07:50 Pradėk nuo meluoja geriau 13:00 Kempiniu14:00 Simpsonai 14:30 Pažadė- savęs 08:20 Nacionalinis turtas kas Plačiakelnis 13:30 Simpsonai
toji 15:00 Pažadėtoji 15:30 Paža- 08:50 Kaip atsiranda daiktai 6 14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėtoji
dėtoji 16:00 Pažadėtoji 16:30 TV 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 15:00 Pažadėtoji 15:30 PažadėPagalba 18:30 TV3 žinios 19:20 DW naujienos rusų kalba. 12:10 toji 16:00 Pažadėtoji 16:30 TV
TV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30 Padirbta, vogta – parduota! 12:40 Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:20
NAUJAS SEZONAS. Šviesoforas Stilius 13:35 Legendos 14:20 TV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30
20:00 Gero vakaro šou 21:00 Mo- Slaptoji užduotis „Popiežius”. Va- NAUJAS SEZONAS. Šviesoforas
terys meluoja geriau 21:30 TV3 tikanas Šaltojo karo metais 15:15 20:00 Farai 21:00 Moterys meluovakaro žinios 22:15 TV3 sportas Premjera. Grizis ir lemingai 15:25 ja geriau 21:30 TV3 vakaro žinios
22:20 TV3 orai 22:25 Viking Lotto Peliukas Lukas 15:40 Lesė 16:05 22:15 TV3 sportas 22:25 TV3
22:30 VAKARO KINO TEATRAS. Kaip atsiranda daiktai 6 16:30 La- orai 22:30 VAKARO KINO TEASuvokimas 01:00 Kaulai 01:50 ba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų TRAS. Kolumbiana 00:45 KauKaip išsisukt įvykdžius žmogžu- kryžkelė 18:30 Septynios Kauno lai 01:35 Kaip išsisukt įvykdžius
dystę 02:40 Specialioji jūrų poli- dienos 19:00 Maistas ir aistros žmogžudystę 02:25 Specialioji
cijos tarnyba 03:30 Tironas 04:35 19:30 FIBA krepšinio čempionų jūrų policijos tarnyba 03:15 Tirolyga. Atėnų „PAOK” – Klaipėdos nas 04:10 Vilfredas 04:35 PaskuVilfredas
„Neptūnas” 21:30 Premjera. Ar tinis iš vyrų
galima sustabdyti alcheimerį?
06:40 F. T. Budrioji akis (23) 07:35 22:30 Elito kinas. Bebras 00:00
06:40 F. T. Budrioji akis (24) 07:35
Prokurorų patikrinimas (367) 08:35 DW naujienos rusų kalba

Penktadienis, vasario 2 d.

Prokurorų patikrinimas (368) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (723) 09:35
Tokia tarnyba (43) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (17) 11:35 Stoties policija (17) 12:40 Teisingumo
agentai (29) 13:40 Prokurorų patikrinimas (369) 14:50 Muchtaro
sugrįžimas (724) 15:55 Tokia
tarnyba (44) 16:55 Sudužusių ži21.10 val.
bintų gatvės (18) 18:00 Info diena
18:25 Teisingumo agentai (30)
„Olimpo apgultis“
19:30 Stoties policija (18) 20:30
Savaitės kriminalai 21:00 Šoklys
22:45 Babilonas 00:35 Juodasis
sąrašas (14) 01:25 Savaitės kri- 05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
minalai 01:50 Uždegančios žie- Respublikos himnas 06:05 Labas
žirbos. Fejerverkų istorija
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05
Štutgarto kriminalinė policija 2
05:15 „Karo merginos“ (1/9) 06:00 10:55 Detektyvas Monkas 8 11:40
„Geriausios nardymo vietos“ 06:25 Stilius 12:40 TV žaidimas „Kas ir
Programa 06:29 TV parduotuvė kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro
06:45 „Girių takais“ 07:15 „Gyve- 14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
nimo būdas“ 08:15 „Visatos stebu- Lietuva 15:00 Žinios 15:10 Laba
klai“ 09:20 „Likimo melodija“ (66) diena, Lietuva 16:00 Žinios 16:15
10:25 „Vis tiek tu būsi mano“ (1) Laba diena, Lietuva 16:30 Premje11:30 „Delta“ (2/4) 12:35 „Glucha- ra. Seserys 17:30 Žinios (su vertiriovas“ (1/41) 13:40 TV parduotu- mu į gestų k.) 17:55 Sportas 17:58
vė 13:55 „Karo merginos“ (1/7) Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
15:00 „Bitininkas“ (1/32) 16:00 kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Ro- 19:30 Beatos virtuvė 20:25 Lotejus“ (96) 18:00 Reporteris 18:40 rija „Keno Loto” 20:30 Panorama
Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 20:52 Sportas 20:57 Orai 20:59
„Gluchariovas“ (2/9) 20:00 Repor- Loterija „Jėga” 21:00 Duokim
teris 20:27 Orai 20:30 „Gyvenimo garo! 22:35 Gamtos inspektoriai
būdas“ 21:30 PREMJERA. „Vai- 23:00 Fantastiškas penktadienis.
duoklis kreivame veidrodyje“ (3) Švilpiko diena 00:40 Klausimėlis.
22:30 Reporteris 23:15 Lietuva lt. 01:00 LRT radijo žinios 01:05
tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 „Gu- Pokalbių laida „Svarbios detalės”
rovo bylos 6. Bet kokia kaina“ 02:00 LRT radijo žinios 02:05
(23; 24) 01:45 „Jaunikliai“ 02:15 Klauskite daktaro 03:00 LRT ra„Moterų daktaras“ 03:00 „Karo dijo žinios 03:05 Mūsų gyvūnai
merginos“ (1/9) 03:45 „Bitininkas“ 03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 04:00 LRT radijo žinios
(1/19) 04:30 „Rojus“ (75)
04:05 Stilius
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Gyvūnų manija 09:30 CSI kriminalistai 10:30
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 11:00 Kaip aš susipažinau su
jūsų mama 11:30 CSI elektroninių
nusikaltimų skyrius 12:30 Kastlas
13:30 Rezidentai 14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai
16:00 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 17:00 Kastlas 17:55
CSI kriminalistai 18:55 Kobra 11
19:55 Rezidentai 20:30 Rezidentai 21:00 Naša Raša 21:30 Naša
Raša 22:00 Eurolygos rungtynės.
Kauno „Žalgiris“ - Tel Avivo „Maccabi“ 00:00 Aukščiausia pavara
01:15 Kobra 11 02:10 Daktaras
Hausas 02:55 Kaip aš susipažinau su jūsų mama
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bardų festivalis „Akacijų
alėja 2017”. 07:15 Peliukas Lukas
07:25 Lesė 07:50 Linija, spalva,
forma. 08:20 Lietuva mūsų lūpose 08:50 Kaip atsiranda daiktai 6
09:15 Labas rytas, Lietuva. 12:00
Iniciatyvai „Idėja Lietuvai” skirta
Didžioji idėjų ir pokyčių konferencija 13:35 Prisikėlimo ekspresas
– šimtmečio veidai 14:20 Ar galima sustabdyti alcheimerį? 15:15
Premjera. Grizis ir lemingai 15:25
Peliukas Lukas 15:40 Lesė 16:05
Kaip atsiranda daiktai 6 16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00 Kultūrų
kryžkelė 18:30 Nacionalinis turtas
19:00 Lietuva mūsų lūpose 19:35
Premjera. Dangaus vardu 13
20:30 Anapus čia ir dabar 21:15
Mano tėviškė 21:30 Keliaukime
kartu. Charkovas 22:00 Narcizas
23:45 DW naujienos rusų kalba.
00:00 Dabar pasaulyje

06:35 Didysis žvejys (15) 07:00
Madagaskaro pingvinai (15) 07:30
Tomas ir Džeris (22) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (38) 08:50
Volkeris, Teksaso reindžeris (39)
09:50 24 valandos 10:35 Yra,
kaip yra 11:40 Yra, kaip yra 12:35
KK2 13:00 KK2 13:25 Rožių karas
(85) 14:25 Dvi širdys (514) 14:55
Dvi širdys (515) 15:25 Dvi širdys
(516) 15:55 Dvi širdys (517) 16:30
Labas vakaras, Lietuva 17:35 24
valandos 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 penktadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS
Pasaulinis karas Z 23:15 Užtemimas 01:30 Uždara grandinė
05:50 Paskutinis iš vyrų 06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25
Simpsonai 07:55 Pasmerkti 3
08:25 Pasmerkti 3 08:55 Meilės
sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00
Šviesoforas 12:30 Moterys meluoja geriau 13:00 Kempiniukas
Plačiakelnis 13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji 15:30 Pažadėtoji
16:00 Pažadėtoji 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:20 TV3
sportas 19:25 TV3 orai 19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS.
Džiunglių knyga 21:10 VAKARO
KINO TEATRAS. Olimpo apgultis
23:30 PREMJERA. Aukšta klasė
01:50 Kolumbiana
06:40 F. T. Budrioji akis (25) 07:35
Prokurorų patikrinimas (369) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (724) 09:35
Tokia tarnyba (44) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (18) 11:35 F. T.

Budrioji akis (21) 12:40 Teisingumo agentai (30) 13:40 Prokurorų
patikrinimas (370) 14:50 Muchtaro
sugrįžimas (725) 15:55 Tokia tarnyba (45) 16:55 Sudužusių žibintų
gatvės (19) 18:00 Info diena 18:25
Teisingumo agentai (31) 19:30 Reali mistika (12) 20:25 Reali mistika
(13) 21:30 “Delta” būrys 23:55 Šoklys 01:30 Juodasis sąrašas (15)
02:15 “Delta” būrys
05:15 „Karo merginos“ (1/10)
06:00 „Pražūtingi smaragdai“ (5)
06:25 Programa 06:29 TV parduotuvė 06:40 „Geriausios nardymo vietos“ 06:45 „Krepšinio
pasaulyje su V. Mačiuliu“ 07:15
„Gyvenimo būdas“ 08:15 „Visatos
stebuklai“ 09:20 „Likimo melodija“
(67) 10:25 „Vis tiek tu būsi mano“
(2) 11:30 „Delta“ (2/5) 12:35 „Gluchariovas“ (1/42) 13:40 TV parduotuvė 13:55 „Karo merginos“
(1/8) 15:00 „Gurovo bylos 1. Medžioklė“ (1) 16:00 Reporteris 16:47
Orai 16:50 „Rojus“ (97) 18:00 Reporteris 18:47 Orai 18:50 „Gluchariovas“ (2/10) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30 „Gyvenimo
būdas“ 21:30 PREMJERA. „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“ (4)
22:30 Reporteris 22:57 Orai 23:00
„Gluchariovas“ (1/39; 1/40) 01:10
„Delta“ (2/13; 2/14) 03:00 „Karo
merginos“ (1/10) 03:45 „Bitininkas“
(1/20) 04:30 „Rojus“ (76)
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Praeities žvalgas 09:30 CSI kriminalistai 10:30
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 11:00 Kaip aš susipažinau su
jūsų mama 11:30 CSI elektroninių
nusikaltimų skyrius 12:30 Kastlas
13:30 Rezidentai 14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai
16:00 CSI elektroninių nusikaltimų
skyrius 17:00 Kastlas 17:55 CSI
kriminalistai 18:55 Kobra 11 19:55
Rezidentai 20:30 Farai 21:30 TV3
žinios 22:20 TV3 sportas 22:25
TV3 orai 22:30 Svetimšalis 00:55
Elitinis jaunimas 02:25 Kaip aš susipažinau su jūsų mama
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bardų festivalis „Akacijų alėja 2017”. 3 d. (kart.) 07:05
Grizis ir lemingai 07:15 Peliukas
Lukas 07:25 Lesė 07:50 Vienuolynų kelias Lietuvoje 08:20 Pažvelk
į profesiją kitaip 08:50 Kaip atsiranda daiktai 6 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:10 Stop juosta 12:40 Teatras 13:25 Stambiu planu 14:10
Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias – violončelės virtuozas Alexander Kniazev (Rusija)
15:00 Mano tėviškė 15:15 Mažieji
sekliai ir Baltosios Damos paslaptis 15:40 Lesė 16:05 Kaip atsiranda daiktai 6 16:30 Laba diena,
Lietuva 18:00 Mokslo sriuba 18:35
Lietuvos tūkstantmečio vaikai
19:35 Premjera. Dangaus vardu
14 20:30 Kultūros teismas 21:20
Europos kinas. Premjera. Ir vis tiek
mes mylime 22:55 XX tarptautinis
akordeono festivalis „Vilnius 2017”.
Jean Louis Matinier (akordeonas),
Kevin Seddiki (gitara) 23:55 Nacionalinis turtas 00:20 DW naujienos
rusų kalba 00:30 Dabar pasaulyje 01:00 Džiazo muzikos vakaras.
XXX tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Jazz 2017”

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, vasario 3 d.

F. T. Budrioji akis (23) 07:50 F. T.
Budrioji akis (24) 08:45 Sveikatos
ABC televitrina 09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę 10:00 Pavariau
(2) 10:30 Pragaro katytė (17)
11:30 Didysis atodrėkis Amerikoje (2) 12:30 Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu (61) 13:00 Reali
19.30 val. mistika (13) 14:00 “Davis’o” taurės
turnyras. Lietuva - Estija 17:00 LKL
„Persis Džeksonas ir Olimčempionatas. Pieno žvaigždės po dievai. Žaibo vagis“
Neptūnas 19:30 Dainuok mano
dainą 21:30 MANO HEROJUS
Pagauk, jei gali 00:15 AŠTRUS
06:00 Lietuvos Respublikos him- KINAS Išvarymas 02:10 Juodanas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 sis sąrašas (14) 02:55 Juodasis
Premjera. Džiunglių būrys skuba sąrašas (15)
į pagalbą 2 07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1 06:00 „Pražūtingi smaragdai“ (6)
07:30 Premjera. Detektyvė Mire- 06:40 „Geriausios nardymo vietė 07:45 Premjera. Džeronimas tos“ 07:05 Programa 07:09 TV
3 08:10 Karinės paslaptys 09:00 parduotuvė 07:25 „Vandenyno
Labas rytas, Lietuva 11:50 Pa- milžinai“ 08:25 „Vyrų šešėlyje.
saulio dokumentika 13:40 Puaro Rašytoja Gabrielė Petkevičaitė13 15:15 Dokumentinė apybraiža Bitė“ 09:00 „Skinsiu raudoną rožę“
„Mes nugalėjom” 15:45 Žinios. 09:30 „Vantos lapas“ 10:00 „VisaOrai (su vertimu į gestų kalbą) tos stebuklai“ 11:00 „Detektyvas
16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Morsas“ (4/1) 13:00 „Vera. DieŽinios (su vertimu į gestų k.) 17:55 vaičiai“ (3/3) 15:00 „MMA „King of
Sportas 17:58 Orai 18:00 Teisė the Cage“ II tarptautinis turnyras.
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų Lietuva- Amerika. Atsakomosios
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Lote- kovos“ (2) 16:00 Žinios 16:18 Orai
rijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30 16:20 Mano Europos Parlamentas
Panorama 20:52 Sportas 20:57 16:50 „Pražūtingi smaragdai“ (32)
Orai 21:00 „Eurovizija 2018” 23:20 18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30 „4
Premjera. Suvesti sąskaitas 01:05 kampai“ 19:00 Muzikiniai sveikiniPasaulio dokumentika 02:45 Dvi- mai 20:00 Žinios 20:27 Orai 20:30
račio žinios 03:10 Teisė žinoti „Iljušinas ir Babkinas tiria. Marione03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. čių šokiai“ (1; 2) 22:30 Žinios 22:57
04:00 Karinės paslaptys 04:45 Orai 23:00 „Detektyvas Morsas“
Auksinis protas
(4/1) 01:00 „Pražūtingi smaragdai“ (7; 8) 02:40 „Vera. Dievaičiai“
(3/3) 04:10 „Geriausios nardymo
06:30 Madagaskaro pingvinai (14)
vietos“ 04:30 „Detektyvas Mor06:55 Tomas ir Džeris (21) 07:20
sas“ (4/1)
“Nickelodeon” valanda. Ančiukai
Duoniukai (5) 07:45 Kung Fu
Panda (19) 08:10 Keista šeimy06:15 Televitrina 06:30 Ledo kenėlė (20) 08:35 Tomo ir Džerio
lias 07:30 Įspūdingiausios atospasakos (13) 09:00 Ogis ir taratogų vietos 08:00 Įspūdingiausios
konai (10) 09:10 Ogis ir tarakoatostogų vietos 08:30 Ekstremali
nai (11) 09:20 Ogis ir tarakonai
žvejyba 09:00 Vienam gale kablys
(12) 09:30 Tinginių miestelis (64)
09:30 Statybų gidas 10:00 Karys
10:00 KINO PUSRYČIAI Pelėdų
lenktynininkas 10:30 Lietuvos
karalystės sargai 11:50 Bėgimas
mokyklų žaidynės 11:00 Išlikimas
džiunglėse 13:45 Sniego diena
12:00 Jokių kliūčių! 13:00 Įspū15:30 Išleistuvės 17:30 Bus visko
dingiausios atostogų vietos 13:30
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
Įspūdingiausios atostogų vietos
Orai 19:30 SUPERKINAS Mons14:00 PREMJERA. Didieji senotrų biuras 21:25 PREMJERA Kung
vės statiniai 15:00 Ledo kelias
Fu Joga 23:25 Laukinės aistros.
16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių
Karšta ketveriukė 01:10 Pasaukarai 17:30 Sandėlių karai 18:00
linis karas Z
Lietuvos talentai 21:00 Dainų dvikova 21:30 TV3 žinios 22:20 TV3
sportas 22:25 TV3 orai 22:30
05:10 Paskutinis iš vyrų 05:30
Universalus karys 00:40 SvetimPaskutinis iš vyrų 05:55 Paskutišalis 02:40 Kvailiausi pasaulio
nis iš vyrų 06:15 Televitrina 06:30
nutrūktgalviai
Aladinas 07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Keršytojų komanda 08:00
Aladinas 08:30 Superekspertai
06:00 Lietuvos Respublikos him09:00 Virtuvės istorijos 09:30
nas 06:05 Duokim garo! 07:35
Gardu Gardu 10:00 PREMJEKultūrų kryžkelė 08:05 Misija. VilRA. Aplink Lietuvą 11:00 Svajonių
nija. 08:30 Maistas ir aistros 09:00
ūkis 11:30 Šnipų vaikučiai. Laiko
Pažvelk į profesiją kitaip 09:30
sergėtojas 13:10 Blondinės 15:05
Mokslo sriuba 10:00 Rasos lašeliai
Simpsonai 15:35 Ekstrasensai
2017 12:20 Mano tėviškė. (kart.)
detektyvai 16:45 „LTeam“ žiemos
12:35 Stilius 13:30 Tarptautinės
olimpinis festivalis 18:00 Misija:
ristūnų lenktynės „Sartai 2018”
vestuvės 18:30 TV3 žinios 19:15
15:30 Keliaukime kartu. CharkoTV3 sportas 19:20 TV3 orai 19:25
vas 16:00 Euromaxx 16:30 LietuEurojackpot 19:30 ŠEŠTADIENIO
vos menininkų portretai. Vieno buŠEIMOS KINO TEATRAS. Persis
to istorija. 17:30 Atspindžiai 18:00
Džeksonas ir Olimpo dievai. ŽaiPrisikėlimo ekspresas – šimtmečio
bo vagis 21:55 ŠEŠTADIENIO
veidai 18:50 Klintas Istvudas. GyGERO KINO VAKARAS. Bado
venimas kine 20:15 Stambiu plažaidynės 00:50 Ugnis ir ledas
nu 21:00 Kino žvaigždžių alėja.
02:20 Olimpo apgultis 04:25 PaNoriu palaikyti tavo ranką 22:35
skutinis iš vyrų
LRT OPUS ORE 23:35 Muzikos
pasaulio žvaigždės 00:00 Dabar
06:00 F. T. Budrioji akis (22) 06:55 pasaulyje 00:30 Europos kinas

16 PASKUTINIS PUSLAPIS
TREČIAdienis, 2018 m. SAUSIO 31 d., www.naujasisgelupis.lt

Vasario 1 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:11
leidžiasi 16:55
Dienos ilgumas 08.44
Pilnatis(15 mėnulio diena)
Pijonijus, Gytautas Eidvilė,
Ignotas, Brigita
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas šaldyti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.
Vasario 1 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:11
leidžiasi 16:55
Dienos ilgumas 08.44
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Pijonijus, Gytautas, Eidvilė,
Ignotas, Brigita
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas šaldyti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.

300 Eur - 630-0039153

ORAI

300 Eur - 630-0039469

SAUSIO

31

300 Eur - 630-0041030
300 Eur - 630-0044238

Lošimo Nr. 1138
Data: 2018-01-28

300 Eur - 630-0046634

-1

300 Eur - 630-0051184

VASARIO

59 39 50 58 46 68 60 65 54 53
74 52 49 37 30 55 47 12 57 67 300 Eur - 630-0051334
04 71 48 69 18 70 06 56 14 25 300 Eur - 630-0051616
40 35 29 03 36 09 62 13
1000 Eur - 630-0003143

1

1000 Eur - 630-0008254

18444.00€ (1)
35.00€ (312)
2.50€ (7797)
1.00€ (19674)

PAPILDOMI PRIZAI
0208243 - 2000 Eur
0171055 - 3000 Eur

KLAIPĖDA

+1

0

-1

VASARIO

1000 Eur - 630-0030041

2

1000 Eur - 630-0035372
1000 Eur - 630-0038648

+1
+3

KLAIPĖDA

+1

+1 +4

P E N K TA D I E N I S

-1
+3

1000 Eur - 630-0046611
1000 Eur - 630-0048702

KLAIPĖDA

VILNIUS

-2

1000 Eur - 630-0049974
3000 Eur - 630-0049443.

VASARIO

Sekančio tiražo prizas:
VW Jetta ir 50x200€

3

+1

-2

-3
+2

034*488 - Pakvietimas į TV
studiją
025*072 - Pakvietimas į TV
studiją
022*741 - Pakvietimas į TV
studiją

VASARIO

SKAIČIAI

Vasario 3 d.
ŠEŠTADIENIS
Šv. Blažiejus, Linų diena
Saulė teka 08:08
leidžiasi 16:59
Dienos ilgumas 08.51
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Oskaras, Blažiejus, Radvilas,
Radvilė, Blažys, Asta
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, dirbti sodo darbus, netinkamas laikas kaupti ir konservuoti daržoves.

300 Eur - 630-0005319

Tel. 1634
300 Eur - 630-0000753
300 Eur - 630-0001281

300 Eur - 630-0010966
300 Eur - 630-0012057
300 Eur - 630-0013111
300 Eur - 630-0015403
300 Eur - 630-0019691
300 Eur - 630-0024057
300 Eur - 630-0026031
300 Eur - 630-0029365
300 Eur - 630-0033328
300 Eur - 630-0036087
300 Eur - 630-0036456
300 Eur - 630-0036626

Vasario 4 d.
300 Eur - 630-0037607
SEKMADIENIS
Pasaulinė kovos su vėžiu diena 300 Eur - 630-0038905
Pasaulio cepelinų diena
Sudoku
Saulė teka 08:06
leidžiasi 17:01
Dienos ilgumas 08.55
Pilnatis (19 mėnulio diena)
Andriejus, Vydmantas, Arvilė,
Joana, Andrius, Vidmantas
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, burokėlius, morkas, pastarnokus, petražoles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

-4

5 - 178261.20€

0

4 + 2 - 2875.10€

2

0
+3

4 + 1 - 210.80€

4

4 - 110.30€

6

3 + 2 - 45.40€

9

2 + 2 - 16.50€

176

3 + 1 - 16.00€

146

3 - 15.20€		

214

1 + 2 - 8.20€

729

2 + 1 - 7.30€

1903

5

+2 +4

PIRMADIENIS

-1
+2

KLAIPĖDA

VILNIUS

0

VASARIO

6

PROGNOZĖ: 90 000 000 Eur

+1

0

-2

+2

ANTRADIENIS

-2
-1

KLAIPĖDA

VILNIUS

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

-2

-4

-1

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS, cm]

0 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
[6] KAUNO MARIOS
+2 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
[19] KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

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

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

KLAIPĖDA

VILNIUS

VASARIO

+2

SEKMADIENIS

-2 +2

300 Eur - 630-0003445
300 Eur - 630-0006981

-1

LAIMĖJIMAI

008*218 - Pakvietimas į TV 5 + 2 - 85083146.62€ 0
studiją
5 + 1 - 1515220.90€ 0

Lošimo Nr. 630
Data: 2018-01-28

4

10, 23, 26, 29, 35 + 03, 05

Vasario 2 d.
PENKTADIENIS
Grabnyčios, Perkūno diena
Kristaus Paaukojimo šventė
Saulė teka 08:09
leidžiasi 16:57
Dienos ilgumas 08.48
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Rytys, Vandenė, Valdemaras,
Kandidas, Rytis, Valdonė, Valdas, Orintas, Orinta
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, dirbti sodo darbus, netinkamas laikas kaupti ir konservuoti daržoves.

PROGNOZĖ: Aukso puode –
270 000 Eur

KLAIPĖDA

VILNIUS

-4

Lošimo Nr. 261
Data: 2018-01-26

+2

Š E ŠTA D I E N I S

0060128 - 5000 Eur
0139335 - Automobilis “VW
Jetta”

+4

KETVIRTADIENIS

VILNIUS

1000 Eur - 630-0009856

38 07 16 42 02 21 64 31 19
1000 Eur - 630-0012310
45 43 61 41

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

-1
+2

VILNIUS

300 Eur - 630-0047522
300 Eur - 630-0050351

VISA LENTELĖ

TREČIADIENIS

300 Eur - 630-0045122

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

(šio numerio atsakymai)

Sausio 31 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 08:13
leidžiasi 16:52
Dienos ilgumas 08.39
Pilnatis (14 mėnulio diena)
Liudvika, Marcelė, Skirmantas,
Budvilė, Luiza, Skirmantė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas šaldyti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.

GAMA RADIACINIS FONAS

36
38

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 5150 nSv/val.

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

