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Piknikas pirmas,
bet ne paskutinis

Aktyvios gyvensenos
šalininkai, sportą laikantys
neatsiejama gyvenimo
dalimi, gerai žino: norint,
kad treniruotė išties būtų
produktyvi, organizmą
būtina aprūpinti energija.

„Poezijos
pavasaris“
Šilavoto
Davatkyne

Prienų krašto šventėje – istorija, dainos, šokiai
ir muzika

Muziejuje prisimintas 2011, 2013, 2015 ir 2016 me- pasaulis“ ir „Saulė šviečia lyMatas Šalčius ir
tais: „Filipinai’11 M. Šalčiui giai visiems“, sukurtų keliausenieji Prienai
atminti“, „Indija’13 Antano jant Mato Šalčiaus keliais.

Trečiojo amžiaus
universiteto
lankytojai
mokslo metus
užbaigė
susitikimu
savivaldybėje

SKAITYKITE 7 p.
REKLAMA
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Kodėl
sportuojantiems
būtina valgyti
avižas
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Kaina

Laima

DUOBLIENĖ
Tris dienas trukusi Prienų
krašto vasaros šventė,
skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui,
vietiniams gyventojams
ir svečiams siūlė daugybę
renginių.

Penktadienį iki vidurnakčio lankytojams duris atvėrė
Prienų krašto muziejus. Akcijos „Tarptautinė muziejų naktis“ metu buvo pristatyta fotografijų paroda „Akimirkos
iš keturių ekspedicijų“, kurioje pateikiamos nuotraukos
iš LŽS kelionių ir pramogų
klubo organizuotų ekspedicijų

Poškos keliais“, „Kazio Pakšto „Dausuva“ – Belizas‘15“
ir „Baltoscandia 2016“ ekspedicijų.
Pavakare, norintys geriau
pažinti Prienus, leidosi į ekskursiją „Senųjų Prienų beieškant“, o vakare žiūrovai buvo
pakviesti pažiūrėti filmų „Filipinai... Didysis Tolimųjų Rytų

Šeštadienį muziejaus padalinyje Šilavoto Davatkyne
buvo nusileidusi „Poezijos
pavasario“ paukštė.

Pristatyta fotografijų
paroda-konkursas
Tradiciškai kiekvienų metų
Prienų krašto vasaros šventę
NUKelta Į 2 p. 

Todėl gyvenant fiziškai aktyviai itin svarbiu faktoriumi
tampa subalansuota mityba.
Sveikos gyvensenos ir mitybos specialisto Artūro Sujetos
teigimu, nepamainomu mitybos raciono „ingredientu“
šiuo atveju tampa kartais visai
nepelnytai pamirštamos avižos
– aibę energijos žmogaus organizmui teikiantis, raumenims
būtinų baltymų šaltinis.
Anot sveikos gyvensenos
eksperto A. Sujetos, avižos
– maistinių medžiagų aspektu
unikalus produktas. „Avižose
yra vandenyje tirpių ir netirpių
maistinių skaidulų, organizmui gyvybiškai būtinų baltymų, aminorūgščių – triptofano ir lizino, vitaminų B1, B2,
B6 ir K, karoteno ir organinių
rūgščių, tokių kaip pantotenas,
oksalas, erukas ir kitos. Be to,
avižose yra magnio, kalio, geležies, cinko, jodo ir kitų elementų, tokių kaip fluoras, manganas, nikelis ir kiti“, – vardija
specialistas.
Visos šios naudingosios
medžiagos, pasak A. Sujetos,
žmogaus organizmą veikia
kaip efektyvi blogojo cholesterolio, nutukimo, širdies ir
kraujagyslių sistemos ligų, uždegiminių reakcijų, virškinimo
sistemos ligų prevencija.
„Liaudies medicinoje avižos naudojamos labai plačiai:
nuo skrandžio ligų iki nemigos gydimo. Yra atlikta daug
tyrimų, kurių metu nustatytas
teigiamas avižų sėlenų poveikis žarnyno gleivinei, mikroflorai, organizmo atsparumui,
cholesterolio ir cukraus kiekio
NUKelta Į 4 p. 
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Daugiausia galimybių laimėti kitąmet vyksiančius prezidento rinkimus turėtų ekonomistas Gitanas
Nausėda, premjeras Saulius Skvernelis ir Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, rodo pirmadienį paskelbti
apklausos rezultatai. Tai parodė naujienų portalo delfi.lt užsakymu visuomenės nuomonės ir rinkos
tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ atlikta apklausa. Jos duomenimis, už G. Nausėdą būtų balsavę 22,9
proc. respondentų, už S. Skvernelį – 12,8 proc., o už V. Matijošaitį – 12,2 procento. Tyrimo rezultatų paklaida
– 3,1 procento, esminių pokyčių nuo mėnesiu anksčiau atliktos apklausos nėra.



Neteisėtą interesų grupių įtaką politinei sistemai ir valstybės
institucijoms tiriantis Seimo komitetas išvadas turėtų
parengti šią savaitę, tačiau balsavimas dėl jų gali šiek tiek
nusikelti. Žiniasklaidoje neseniai buvo paviešinta informacija
iš Valstybės saugumo departamento (VSD) Seimo komitetui
perduoto rašto apie verslo koncerno „MG Baltic“ veiklą.

Prienų krašto šventėje – istorija, dainos, šokiai ir muzika
ATKelta IŠ 1 p.
papuošia fotografijų parodoskonkurso „Mano miesto bliuzas“ darbai. Šiais metais fotografai buvo kviečiami teikti
meninių ir dokumentinių fotografijų ciklus, sukurtus Prienų
rajono savivaldybėje ir skirtus
Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui.
Šių metų konkursui savo
darbus atsiuntė 12 kraštiečių.
Juos vertino profesionalių fotografų komisija: tarptautinio
bei valstybinio įvertinimo sulaukęs grafikas, daugiau kaip
300 knygų iliustratorius, fotomenininkas Rimantas Dichavičius, nuolatinis tarptautinių
parodų bei renginių dalyvis,

tė Valkauskienė ir daugiausiai
meniškų darbų parodai pateikęs fotografas Rimantas Strikauskas.
R. Strikauskas jau daugelį
metų yra žinomas kaip Prienų
krašto, ypač pačio miestelio,
gamtos elementų fotografas.
Su laureatų darbais dar kurį laiką bus galima susipažinti Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.

folkloro fotomenininkas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos
narys Vytautas Daraškevičius
bei įvairių apdovanojimų savininkas, autorinių parodų,
tarptautinių festivalių ir grupinių parodų Lietuvoje ir užsienyje dalyvis, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys
Vytautas Stanionis.
Komisija nusprendė, kad
šių metų geriausiųjų vardo
verti trys Prienų krašto fotomenininkai. Tai – drožėjas
Algimantas Sakalauskas, fotomenininkė, žurnalistė Onu-

Žymaus Lietuvos visuomenės
veikėjo, rašytojo, žurnalisto,
keliautojo ir idealisto, kraštiečio Mato Šalčiaus konkursas
organizuojamas kiekvienais
metais. Pirmą kartą premija
buvo įteikta 1990 metais. Pirmaisiais laureatais tapo žurnalistai Ričardas Sartatavičius ir
Gediminas Pilaitis – buriuotojų žygio per Atlantą dalyviai. Tūkstančio eurų premija skiriama žurnalistui (-ams)
už pasaulio pažinimo skatinimą bei brandžius ir išsamius
spaudos, radijo, fotografijos,

Konferencijoje
„neAtrasti Prienai“ –
praeitis, dabartis ir
perspektyvos
Konferencijoje buvo pristatyti aštuoni pranešimai bei
įteikta Mato Šalčiaus premija.

televizijos, interneto žiniasklaidos autorinius darbus kelionių tematika, paskelbtus
per kalendorinius metus.
Nuo 2017 m. Mato Šalčiaus
premijos steigėja yra Prienų
rajono savivaldybė. Šiais metais komisijos sprendimu konkurso nugalėtoja tapo žurnalo
„Kelionės ir pramogos“ redaktorė Ona Nosevičienė.
Žurnalas „Kelionės ir pramogos“ leidžiamas nuo 1997
metų ir yra gerai žinomas
kelionių entuziastams. Susiformavęs ir leidinio įvaizdis
– lyg lietuviškasis „National
Geographic“. Per netrumpus
žurnalo leidybos metus jame
pabandytas atskleisti turbūt
beveik viso pasaulio vaizdas.
Žurnale savo rašinius ne kartą publikavo žinomiausi Lietuvos keliautojai. Be straipsnių apie kitas šalis, leidinyje
daug dėmesio skiriama mūsų
šaliai, patriotizmo Lietuvai
ugdymui, nes pažindami gražiausius Tėvynės kampelius,
labiau suvokiame, kokioje
gražioje vietoje gyvename,
kokius kultūrinius lobius galime atrasti visai šalia.
„Kelionės ir pramogos“ jau
daug metų bendradarbiauja su
Valstybine saugomų teritorijų
tarnyba ir organizuoja keliautojų konkursus, kuriais skatina aplankyti nacionalinius ir
regioninius parkus, atrasti ten
esančias gamtos ir paveldo
vertybes. Pavyzdžiui, pirmojo tokio konkurso finaliniame
renginyje susirinko apie tūkstantis kelionių entuziastų. Žurnalo redaktorės nuomone, kiekvienam verta pajusti gamtos
ramybę, taip pat patirti ekstremalių nuotykių ir išbandyti save. Juk tam ir gyvename,
kad pažintume ne tik pasaulį,
bet ir save. „Kelionė dvasios

LEIDĖJAS:

UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai

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

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai

REDAKCIJA:

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, Prienai.

REDAKTORIUS
Mantvydas PREKEVIČIUS tel. 8 604 80 799
redaktorius@naujasisgelupis.lt

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

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

laimaduobl@gmail.com

redakcija@naujasisgelupis.lt

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





juronyte@gmail.com

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
ISSN 1392-7248.
Tiražas – 1 100 egz. Spausdinta: Polska Press Sp. o.o.
Redakcija pasilieka teisę rankraščius trumpinti ir redaguoti.
Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako.
Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su laiškų autorių
nuomone. Kopijuoti, perspausdinti, skelbti laikraštyje paskelbtą
informaciją bei nuotraukas be redakcijos sutikimo - draudžiama.

ŠVENTĖ 

TREČIAdienis, 2018 m. gegužės 23 d., www.naujasisgelupis.lt



JAV Šiaurės Karolinos valstijoje sekmadienį vyras tyčia
nukreipė savo automobilį į restoraną, kur tuo metu buvo
daug pietautojų, taip nužudydamas savo dukrą, dar vieną
žmogų ir sužeisdamas kelis kitus, pranešė pareigūnai.
62 metų Rogeris Selfas rėžėsi į restoraną „Surf and Turf
Lodge“, kur tuo metu, vidurdienį, ramiai pietavo šeimos.



Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro (Nikolas Maduras)
paskelbtas sekmadienį vykusių prieštaringai vertinamų
valstybės vadovo rinkimų nugalėtoju. Antrą šešerių metų
kadenciją užsitikrinusio prezidento varžovai paskelbė
nepripažįstantys šio balsavimo teisėtu ir paragino vėliau šiais
metais surengti naujus rinkimus.



Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno
klinikos įsigijo daugiau nei 6,5 mln. eurų kainuojančią
įrangą, vadinamą gama peiliu, sekmadienį pranešė
LRT televizijos laida „Panorama“. Nors ši technologija
vadinama peiliu, iš tiesų ji nieko nepjauna, o tiksliai iš
vidaus suardo ir sunaikina ligos židinius.

Prienų krašto šventėje – istorija, dainos, šokiai ir muzika
ir pojūčių labirintais yra bene
įdomiausia...“ – teigia žurnalo leidėja.
Premiją nugalėtojai įteikė
Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas
ir pirmosios premijos laureatas Ričardas Sartatavičius.
Ona Šaulinskaitė-Nosevičienė gimė ir užaugo Kašonių
kaime, baigė Jiezno vidurinę
mokyklą, vėliau – Vilniaus
universiteto Žurnalistikos fakultetą.
Dėkodama už netikėtą dovaną, O. Nosevičienė sakė,
kad yra simboliška, jog Prienų krašto žemė užaugino ir M.
Šalčių, ir ją.
„Kad ir kiek daug teko keliauti po pasaulį – gimtinė
yra pati gražiausia“, – tvirtino
konkurso nugalėtoja.
O. Nosevičienė dėkojo kolegoms ir tiems, kurie ją išrinko nugalėtoja, pasižadėjo,
kad ir toliau nepamirš Prienų
krašto, apie kurį jau ne kartą
buvo rašyta žurnale.
Prieš įteikdamas statulėlę R. Sartatavičius sakė, kad
pro Prienus jam tenka važiuoti
dažnai, tačiau pirmą kartą sustojo ilgesniam laikui ir tuo
labai džiaugiasi.

Nuo baikerių – iki
fejerverkų
Ankstyvą šeštadienio rytą
prieniečius žadino ir į šventę
kvietė Prienų baikerių klubo
„Raptorial“ baikeriai.
Šventė estradoje prie Nemuno šeštadienio pavakare prasidėjo šventės dalyvių,
svečių ir miestelėnų eitynėmis, kuriose buvo nešama ir
REKLAMA

didžiulė trispalvė.
„Šiandien mes esme čia dėl
to, kad be galo mylime savo
kraštą. Šiais metais mes švenčiame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, o kartu su
mumis yra ir artimiausi kaimynai bei partneriai iš užsienio. Juk šventė – tai puiki
proga susitikti, pabendrauti“,
– skelbdamas šventės pradžią
ir linkėdamas gražių šventės
akimirkų kalbėjo Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas.
Kartu su prieniečiais jubiliejinių metų krašto šventėje dalyvavo ir delegacijos
iš Talsu (Latvija), Kentšyno
(Lenkija), Busko (Ukraina),
Turi (Estija), Tčevo (Lenkija), Bitetto (Italija), Lubano
(Lenkija), LR Seimo nariai
Rasa Budbergytė ir Vytautas
Kamblevičius bei Birštono
savivaldybės vicemeras Vytas Kederys ir Kauno rajono
savivaldybės administracijos direktorius Antanas Nesteckis.
Svečiai iš užsienio džiaugėsi, kad gali kartu su Prienų
krašto žmonėmis dalyvauti
šventėje ir susipažinti su miestu bei rajonu, pažinti mūsų
šalies ir mūsų krašto kultūrą,
užmegzti ekonominio bendradarbiavimo ryšius, kartu
kurti geresnę Europos Sąjungą. Anot Talsu delegacijos atstovo, šalies turtingumą rodo
jos tradicijos ir kultūra. Busko
(Ukraina) delegacijos vadovas dėkojo, kad mūsų krašto
žmonės palaiko juos sunkiu
metu, ir linkėjo svarbiausio
dalyko – taikos. Iš pietinės

Italijos dalies – beveik per visą
Europą – atvykę Bitetto miesto atstovai simboliškai atvežė
taikos simbolį – alyvmedžio
šakeles, kurios yra pavaizduotos jų miesto herbe.
Gražios šventės linkėjo ir
Seimo nariai R. Budbergytė beiV. Kamblevičius. R.
Budbergytė, sveikindama su
Valstybės atkūrimo šimtmečiu, Prienų krašto žmonėms
dėkojo už indėlį, kantrybę,
pasiaukojimą, džiaugėsi, kad
jos gimtajame krašte yra daug
sumanių, darbščių, talentingų
žmonių, ir linkėjo visuomet
būti savo krašto patriotais.
Sveikindamas visų birštoniečių vardu Birštono savivaldybės vicemeras V. Kederys
linkėjo stiprybės, jėgų įgyvendinant projektus, puoselėjant
savo krašto tradicijas, susitelkimo, gražių darbų ir gražios
kaimynystės.
Sveikindamas su švente
Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktorius A.
Nesteckis džiaugėsi, kad Prienų ir Kauno rajonus jungia
Nemunas, linkėjo dažnesnio
svečiavimosi vieniems pas kitus, nes, kaip juokavo svečias,
per Nemuną galima perplaukti ir ant rąsto.
Šventės muzikinė dalis prasidėjo Prienų krašto himnu,
kuris pirmą kartą buvo sugiedotas tik šių metų vasario
16 d. Himno autoriai – Jurgis
Montvila ir Andrius Abromavičius. Šią dalį užbaigė specialiai šiai šventei susibūręs rajono profesionalių dainininkų
sekstetas, atlikęs dainą „Mano
NUKelta Į 5 p. 
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Irano užsienio reikalų ministras Mohammadas Javadas
Zarifas (Mohamadas Džavadas Zarifas) sako, kad Europa
Sąjunga (ES) rodo nepakankamas pastangas išsaugoti
branduolinį susitarimą, iš jo išstojus Jungtinėms Valstijoms.
„ES kompanijų sprendimai nutraukti veiklą Irane dalykus
daro kur kas labiau komplikuotais“, – ministras.

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

2018-05-16 11 val. 30 min. Prienuose, Pilies g., nepilnametis
(gim. 2002 m.), išėmęs gyvenamojo namo rūsio langelį ir
verandos dvigubo lango varčią,
bandė patekti į moters (gim.
1966 m.) namo vidų. Įtariamąjį
sulaikė kaimynai.
2018-05-19 Prienų r. konflikto
metu D. M. sudavė sugyventiniui D. P., tuo sukeldama jam
fizinį skausmą. D. M. sulaikyta
48 valandoms.
2018-05-19 Prienų r. PK patalpose
J. T., būdamas neblaivus (nustatytas 2,01 prom. girtumas), Alytaus apskrities VPK Prienų r. PK

RS vyresniajai tyrėjai tiesiogiai
pasiūlė duoti 50 eurų dydžio kyšį
už tai, kad nebūtų surašomas
administracinio nusižengimo protokolas už neblaivaus pasirodymą viešoje vietoje ir tokiu būdu
ketino išvengti atsakomybės. J.
T. laikinai sulaikytas 48 val. ir
pristatytas į Alytaus apskrities
VPK areštinę.
2018-05-19 apie 0 val. 40 min.
D. P. (gim. 1968 m., gyv. Prienų
r.,) būdamas apsvaigęs nuo
alkoholio (nustatytas 1,87 prom.
girtumas), savo namuose, virtuvėje, išgertuvių metu kilus
tarpusavio konfliktui, vieną kartą
ranka smogė savo neblaiviai
(nustatytas 2,29 prom. girtumas)
sugyventinei D. M. (gim. 1972 m.,
gyvenančiai tuo pačiu adresu) į
veidą, grumtynių metu rankomis buvo stipriai suspaudęs jai
rankas. D. P. laikinai sulaikytas
48 valandoms ir pristatytas į
areštinę.
2018-05-19 17:56 val. gautas pranešimas iš Prienų PGT viršininko,
kad Prienuose, Panemunės g. reikalinga pagalba ištraukti įklimpusį autobusą. Buksyravimo lynu
įklimpęs autobusas ištrauktas.

Partijos iš savo narių gauna nuo
keliasdešimt centų iki 20 eurų
narystės mokesčio narių 2017 metais surinko 40
Lietuvoje partijos į
mokesčio rinkimą žiūri
nevienodai griežtai: kai
kuriose partijose nario
vidutiniškai sumokamas
metinis mokestis nesiekia
nė vieno euro. Portalas
15min.lt suskaičiavo, kad
iš nario mokesčių bent
5 tūkst. eurų susirenka
devynios partijos.

Lietuvos socialdemokratų
partijos (LSDP) nariai partijos sąskaitą pernai papildė 268
339 eurais – 18,02 proc. gautų
pajamų – gerokai daugiau nei
kitose partijose. Pernai LSDP
turėjo daugiausia narių iš visų
šalies partijų (18,811 tūkst.).
Vienas partijos narys partijos iždą vidutiniškai papildė
14,27 euro.
Tėvynės Sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai iš nario mokesčių pernai susirinko
63 546 eurus – 3,84 proc. partijos, turinčios 14 590 narių,
pernai gautų lėšų.
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga iš turimų 2 177 narių
mokesčių susirinko 45 631
eurą – 8,71 proc. partijos gautų pajamų, o vienas partijos
narys partijai vidutiniškai per
metus sumokėjo 20,96 euro
– tai didžiausias rodiklis tarp
Lietuvos partijų.
Liberalų sąjūdis iš 8 066

059 eurus – 6,02 proc. partijos
gautų lėšų, Darbo partija iš 15
233 narių susirinko 10 434 eurų, kas sudarė 1,93 proc. visų
įplaukų partijai, o 2 224 partiečius vienijanti Žaliųjų partija iš
jų gavo 9 187 eurus ir tai sudarė net 42,8 proc. partijos pernai
gautų lėšų.
Seimo nario Naglio Puteikio vadovaujama, valstybės
dotacijų negaunanti 3 972 narius turinti Centro partija iš jų
gavo 6 723 eurus ir aplenkė
net Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą. Partiečių įnašai
sudarė 38,7 proc. visų partijos
gautų lėšų
4 298 „valstiečiai“ finansiškai savo partijos remti neskuba – iš nario mokesčio surinkta
vos 0,6 proc. partijos lėšų – 6
694 eurai. Ši suma yra netgi
mažesnė negu kitų, parlamente
atstovų neturinčių partijų.
Tarp Seime savo frakcijas
turinčių partijų „Tvarka ir teisingumas“ iš savo 13 254 narių susirenka mažiausiai pinigų
– pernai jie įnešė 5 587 eurus
– 1,07 proc. visų partijos gautų lėšų.
Lietuvos socialdemokratų
darbo partija įsisteigė tik šiemet. Jos pirmininkas Gediminas Kirkilas portalui nurodė,
kad nario mokestis yra laisvas,
bet negali būti mažesnis negu
vienas euras per mėnesį. BNS



Lietuvos sirgaliai Belgrado „Štark“ arenoje aistra
uždegė tribūnas, o Kauno „Žalgiris“ – aikštę. Penkis
kartus didesnį biudžetą turintis Maskvos CSKA klubas
rungtynių pabaigoje krito po „Žalgirio“ kojomis 77:79
(19:22, 16:19, 13:28, 29:10). Kauno „Žalgirio“ sezonas
Europoje pabaigtas trečiąja vieta Eurolygoje.



Mažiausiai 11 žmonių žuvo vienoje Indonezijos provincijų,
cukraus prikrauto sunkvežimio vairuotojui jo nesugebėjus
suvaldyti nuokalnėje. Sunkvežimio vairuotojas veikiausiai
bandė jį stabdyti, tačiau sunkvežimis pasuko į kelkraštį,
taranavo lengvąjį automobilį, 13 motociklų bei septynis
namus.

Ūkininkus kviečiame dalyvauti kokybės
sistemose

mos kanceliarinių prekių,
smulkios biuro bei kompiuterinės įrangos įsigijigomų kilmės vietos nuorodų ir atrankos balų skaičius – 50. Jo mo, kokybiškų žemės ūkio
saugomų geografinių nuorodų nesurinkus, paramos paraiška ir maisto produktų etiketės
ir (ar) prekinės pakuotės diarba Garantuotų tradicinių ga- atmetama.
zaino sukūrimo, reklaminio
minių registre, gamintojų sąraKas bus finansuojama stendo, reklaminių juostų,
še dienos.
Parama NKP kokybės sis- lipdukų dizaino sukūrimo
Gauti paramą nebuvo temos dalyviams siekia iki 2 ir įsigijimo bei kitos išlaisudėtinga
895 Eur, ekologiškų produktų dos. Kompensuojamas ir
A. Barkauskienė 2015 m. gamybos sistemos dalyviams metinis įnašas už dalyvaPriimamos paraiškos liepą įsijungė į NKP kokybės – iki 2 998 Eur, ES pripažin- vimą remiamoje kokybės
Šįmet paraiškos pagal mi- sistemą, o 2016 m. pateikė tų produktų gamybos sistemų sistemoje.
nėtąją priemonę priimamos paramos paraišką. „Pats pro- dalyviams – 2 776 Eur. per
A. Barkauskienė pasanuo balandžio 3 d.
koja, kad didžiąją
iki birželio 29 d., padalį gautos paramos
ramai skirta 209 988
panaudojo savo proEur lėšų.
dukcijai viešinti, t. y.
Į paramą pretenduostendams ir etiketėms
jantys ūkininkai tugaminti, originaliems
ri būti įsijungę į kumedaus stiklainiams
rią nors (arba kelias)
ir dangteliams įsigyiš trijų pagal priemoti. Šiek tiek lėšų skynę remiamų kokybės
rė ir kanceliarinėms
sistemų: nacionalinę
išlaidoms padengti.
žemės ūkio ir maisto
Dalyvaujantiems
produktų (NKP) koKPP priemonėkybės sistemą, ekoloje „Žemės ūkio ir
giškų produktų gamymaisto produktų kobos kokybės sistemą
kybės sistemos“ paarba Europos Sąjunrama teikiama ne ilgos (ES) pripažintų Sigito Strazdausko nuotr.
giau kaip penkerius
Didžiąją dalį gautos paramos bitininkė panaudojo savo produkcijai viešinti, t. y. stendams ir
produktų kokybės
metus.
etiketėms gaminti, originaliems medaus stiklainiams ir dangteliams įsigyti.
sistemą.
A. Barkauskienė
Parama teikiama pareiš- cesas nebuvo sudėtingas. Ne- metus.
teigia paramą gausianti kekėjams, pirmą kartą įsijun- sinaudojau jokiomis agentūrų
Paramos lėšomis gali bū- tverius metus ir nors pagusiems į vieną (arba kelias) paslaugomis, viską dariau pa- ti finansuojamos sertifikavi- ramos laikotarpis dar tik
minėtąsias kokybės sistemas. ti. Gal man lengviau, nes dir- mo, kontrolės, apmokėjimo įpusėjo, sako, kad ji jau paBe to, paramos paraiška turi bu buhaltere – esu pratusi prie už tyrimus, numatytus koky- siteisino. „Kur iš savo kišebūti pateikta per dvejus me- dokumentų“, – sako bitininkė biškų žemės ūkio produktų nės, o kur kažkas kompentus nuo pirmojo patvirtina- ir ragina ūkininkus nepraleis- specifikacijose, išlaidos. Taip suoja. Didelis skirtumas“,
mojo dokumento, sertifikato ti progos teikti paraiškas šiais pat iš dalies kompensuoja- – šypteli.
UžsK. Nr. 004
išdavimo arba gamintojo įre- metais.
gistravimo Valstybinės maisParaiškos bus vertinamos
to ir veterinarijos tarnybos pagal 3 atrankos kriterijus, už
tvarkomame produktų, kurių kuriuos suteikiami balai. Pripavadinimai įregistruoti Sau- valomasis mažiausias projektų
„Tikrai pasiteisino“, –
sako Alfa Barkauskienė,
bitininkė iš Ukmergės
krašto. Omeny ji turi
paramą, kurią gavo
pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020
metų programos (KPP)
priemonę „Žemės ūkio ir
maisto produktų kokybės
sistemos“.

kelioms valandoms, kai
Kodėl sportuojantiems būtina valgyti avižas mas
tuo tarpu daug cukraus savyje

ATKelta IŠ 1 p.
kraujyje reguliacijai ir net onkologijai“, – sako ekspertas ir
priduria, kad ypač svarbus avižose aptinkamas elementas yra
„specifiniai“ angliavandeniai,
vadinami beta gliukanais, kurie
kartu su skaidulinėmis medžiagomis ne tik naudingi mažinant
cholesterolį, bet ir gali teigiamai veikti imuninę sistemą.
Nors valgyti avižas naudinga kiekvienam, ypač svarbu
į mitybos racioną jas įtraukti
sportuojantiems. Pasak A. Sujetos, aktyviai gyvenantiems
žmonėms avižos tampa nepamainomu vertingos energijos

šaltiniu, taip pat, derinant su
kitais maisto produktais, aprūpina organizmą ne tik raumenims būtinais baltymais, bet ir
angliavandeniais. Valgyti avižas sveika įvairiais „formatais“,
vienas patogiausių iš jų –avižų
duona, kurią galima įsigyti parduotuvėse.
„Kalbant apie lėtuosius angliavandenius, avižos – optimalus energijos šaltinis. Faktas: avižos turi žemą glikeminį
indeksą – laiko tarpą, per kurį
gliukozės koncentracija kraujyje pakyla, žymintį rodiklį.
Todėl suvalgius avižų žmogaus
organizmas energija aprūpina-

turintys produktai energijos teikia vos trumpam“, – paaiškina
ekspertas.
Be to, pasak specialisto,
kruopščiai derinant mitybą ir
sportą, didesnį teigiamą poveikį žmogaus organizmui teikia
ir avižose esančios skaidulos:
jos ima „rišti“ perteklines tulžies rūgštis ir riebalus, tokiu būdu mažindamos blogojo cholesterolio kiekį kraujyje.
Kiek avižų suvalgyti turėtų sportuojantis žmogus, pasak A. Sujetos, priklauso nuo
praktikuojamo sporto – kuo
šis intensyvesnis, tuo daugiau
energijos organizmui prireikia.

Žinoma, yra ir vadinamosios
„grindys“, vienodai galiojančios ir pasyvesniems žmonėms
– mažiausias suvalgyti reikalingas kiekis.
„Remiantis įvairiais tyrimais, pavyzdžiui, dar 2015-ais
metais prestižiniame moksliniame žurnale „The Journal
of the American Medical Association“ publikuotu plačios
apimties tyrimu, bent dvi skaidulomis turtingo maisto porcijos perdien arba viena tokia
porcija ir vienas skaidulų pilnas užkandis perdien yra ne tik
rekomenduotina, bet ir pakankama norma ligų prevencijai.
Šiuo atveju, avižos ir jų gaminiai čia puikiai tinka“. 

ATGARSIAI 
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Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, jog
Baltijos jūrą kertančio Rusijos eksporto dujotiekio į Vokietiją
„Nord Stream“ plėtros projektas yra atviras naujiems jo
partneriams. „Projektas atviras. Atviras ir kitų partnerių
dalyvavimui jame, net tik esamų. Mes jį laikome naudingu
mums - mes dėl jo kovosime“, - pabrėžė V. Putinas.



Vieninteliame ir unikaliame Europoje Panevėžio lėlių vežimo
teatre, kuriam ši vasara bus 33–čia, vietoje panevėžietiškos
tarmės girdimi ukrainiečių kalbos akcentai – prieš pusmetį
čia pradėjo dirbti penki aktoriai–lėnininkai iš Ukrainos. Kaip
sako teatro įkūrėjas Antanas Markuckis, jie į Lietuvą atvyko ir
tarptautine trupė tapo „ne iš gero gyvenimo“.

„Aš ir tu – sportuokime kartu“

Prienų gimnastės pakeliui į
da Dubinskaitė, Fausta Lupergales
čiauskaitė, Gabrielė BarštyGegužės 13 d. Prienų
rajono kūno kultūros ir
sporto centro aerobinės
gimnastikos komanda
dalyvavo II tarptautiniame
studentų ir moksleivių
čempionate „KTU Open Cup
2018“.

Vaikų iki 9 m. amžiaus grupėje mergaičių vieneto rungtyje Prienų rajono kūno kultūros ir sporto centrui atstovavo Vakarė Bakaitė. Ji surinko
13,550 balo ir tarp 25-ių sportininkių užėmė 5-ąją vietą. Didžiuojamės ir sveikiname!
Mergaičių trijulė Naida
Golmanaitė, Gerda Kašinskaitė ir Augustė Barštytė surinko
12,050 ir užėmė 13-ąją vietą.
9–11 m. amžiaus grupėje
dalyvavo du penketukai. Mil-

tė, Eglė Vaitkutė ir Meda Ližauskaitė surinko 12,800 balo
ir užėmė 12 vietą. O Fausta
Makštutytė, Kamilė Žilionytė,
Aušrinė Bakaitė, Viltė Martusevičiūtė ir Paulina Prackevičiūtė surinko 12,950 balo ir
užėmė 10 vietą.
Šioje amžiaus grupėje trejeto rungtyje taip pat dalyvavo Giedrė Rupulevičiūtė,
Guosnė Genevičiūtė, Paulina
Šabūnaitė. Mergaitės surinko
11,150 balo.
Sėkmingas buvo antrasis
jaunių trejeto startas. Ramintos Mieldažytės, Austėjos Šabūnaitės, Vėjūnės Savickytės
rezultatas – 11,850, tai yra 0,4
aukštesnis rezultatas nei praėjusiose varžybose.

Gegužės 12 d. Šilavoto
pagrindinės mokyklos
stadione vyko tradicinė
Šilavoto seniūnijos
sporto šventė „Aš ir tu –
sportuokime kartu“.

Sporto šventė prasidėjo šaškių turnyru, kurio metu paaiškėjo geriausiai išmanantys šį
žaidimą. Pirmąją vietą laimėjo Martynas Urbaitis, antrąją
– Ignas Urbaitis, o trečiąją –
Paulina Seniūnaitė. Stalo teniso varžybose geriausiai sekėsi
Dominykui Matusevičiui, iškovojusiam pirmąją vietą, antroji vieta atiteko Vaidui Černiauskui, o trečioji – Erikui
Seniūnui. Smiginio varžybose taikliausi buvo Tautvydas
Riauba, Paulina Seniūnaitė ir
Marius Jonelis. Krepšinio turnyre dalyvavo ne tik vietinio

jaunimo komandos, bet ir komandos iš Balbieriškio, Naujosios Ūtos ir Stakliškių. Vasariškai karštą dieną nebuvo
lengva žaisti krepšinį, bet po
atkaklių kovų krepšinio3x3
turnyrą laimėjo Šilavoto jaunimo komanda „Šilavotas“
(kapitonas Vidmantas Mieldažys), antrąją vietą iškovojo
Stakliškių komanda „Stakliškės“ (kapitonas Artūras Kaminskas), o trečioji vieta atiteko komandai „Perlas“ (kapitonas Vilius Vyšniauskas).
Pasibaigus varžyboms, nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais ir medaliais, kuriuos įteikė Šilavoto seniūnijos seniūnė
Neringa Pikčilingienė.
Šilavoto laisvalaikio salės
kultūrinių renginių organizatorė Saulė Blėdienė 

Trenerė Giedrė Vaitauskienė 

Pociūnuose varžosi stipriausi
Lietuvos sklandytojai
Piknikas pirmas, bet ne paskutinis

Laima

DUOBLIENĖ
Sekmadienį Pociūnuose
prasidėjo Lietuvos atviros
(MIX) klasės sklandymo
čempionatas, kuris tęsis
iki birželio 2 d.

Varžybose dalyvauja 22
dalyviai iš penkių Lietuvos
sklandymo klubų. Šeimininkų kauniečių klubui atstovauja net 15 dalyvių. Tarp jų yra
penki Prienų krašto atstovai:
Vytautas Sabeckis ir jo sūnus
Gvidas, Vytautas Mačiulis,
Stasys Skalskis ir Vytautas
Paulauskas.
Sekmadienį įvykdytas pirmasis pratimas. Geros oro
sąlygos leido skirti 377 km
užduotį, kurią sėkmingiauREKLAMA

siai įveikė Linas Miežlaiškis.
Antrąją vietą iškovojo Gvidas
Sabeckis, o trečiąją – Adomas
Grabskis. Visi jie – Kauno
sklandymo klubo atstovai. Po
pirmo pratimo vienvaldžiai lyderiai – kauniečiai, pirmajame
dešimtuke kol kas tarp jų yra
tik į šeštą vietą įsiterpęs biržietis Gintaras Drevinskas.
Pirmame pratime V. Sabeckis – penktas, V. Mačiulis
– aštuntas, S. Skalskis – šešioliktas, V. Paulauskas – aštuonioliktas.
Varžybų eigą galima stebėti
https://www.soaringspot.com/
en_gb/lsf-open2018/results.

Laima

DUOBLIENĖ
Dvi aktyvios mamos
nusprendė sukviesti į būrį
– į spalvotą pikniką – kitas
mamas su vaikučiais.
Roberta AžukaitėZacharevičienė ir Violeta
Didikė pasakojo, jog mintis
susiburti ir susipažinti,
pabūti kartu, pabendrauti,
pasidžiaugti gražia gamta
kilo dėl to, kad tėvams
su mažais vaikais trūksta
veiklų.

Roberta neseniai grįžo į
gimtąjį miestą, Violeta atsikraustė į Prienus iš Marijam-

polės prieš metus, todėl pažįstamų žmonių yra nedaug, o ir
vaikams, ir mamoms trūksta
draugų, bendravimo, užsiėmimų.
Pirmajame piknike veiklų
netrūko – vaikai, naudodami įvairias priemones, net ir
delniukus, piešė įvairiomis
duotomis temomis, pūtė muilo burbulus, žaidė kamuoliu,
gamino barškučius ir sapnų
gaudykles, kartu su Sonata
Zelenekaite šoko zumbą arba
tiesiog dūko...
Smagiai praleidę pavakarę
visi sutarė, kad piknikų ar kitokių susibūrimų dar tikrai bus.
Yra ambicija surengti ir nacionalinį pikniką. Kodėl gi ne?



Maždaug 17 mln. Didžiosios Britanijos darbuotojų
aritmetikos įgūdžiai tesiekia pradinių klasių mokinių
lygį, ir dėl to šalies ekonomika per metus praranda apie
20 mlrd. svarų, rodo ne pelno siekiančios organizacijos
„National Numeracy“ atlikto tyrimo rezultatai.

Prienų kraštas statistikoje

Bendrojo ugdymo
mokyklų mokiniai
įgiję išsilavinimą
2016 m.

Bendrojo ugdymo
mokyklų mokiniai įgiję
ir neįgiję pagrindinio
išsilavinimo 2016 m.

 ŠVENTĖ
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Jaunas Turine dirbantis menininkas jau kelis mėnesius
dirba, kad iš 15 tonų baltojo Kararos marmuro iškaltų
realaus dydžio „Fiat 500“ automobilį. Jo darbas
skirtas atkreipti dėmesį į šiuoalikinės visuomenės
vartotojiškumą.



Prancūzijos policija skelbia suėmusi vyrą dėl pas jį rastos
elektros įrangos, kuri gali būti panaudota sprogstamajam
užtaisui pagaminti. Vyras teigia esanti čečėnas. Jis buvo
sulaikytas pagrindinėje Marselio geležinkelio stotyje, kai
viena moteris apie jį pranešė patruliuojantiems kovos su
terorizmu pareigūnams, nes šis įtartinai elgėsi.



Bangladešo policija nušovė 13 narkotikų prekeivių ir
maždaug 2300 žmonių suėmė kovojant su augančia
prekyba metamfetaminu ir kitais narkotikais, sekmadienį
pranešė pareigūnai. Skelbiama, kad per operacijas buvo
sulaikyta narkotikų už 2,5 mln. JAV dolerių.

Prienų krašto šventėje – istorija,
dainos, šokiai ir muzika
ATKelta IŠ 3 p.
Lietuva“.
Meninėje programoje pasirodė Prienų krašto meno saviveiklos kolektyvai, dalyvausiantys
Lietuvos šimtmečio dainų
šventėje „Vardan tos...“,
kuri vyks birželio 30 – liepos 6 d. Dalyvauti šioje
šventėje yra pakviesti 25
Prienų rajono savivaldybės meno mėgėjų kolektyvai, vienijantys apie 500
dalyvių.
Pagerbus kolektyvų
vadovus, scena buvo užleista Valstybiniam dainų
ir šokių ansambliui „Lietuva“. Ansamblis, kartu
su grupe „Thundertale“
ir Lietuvos kariuomenės
orkestru parodė ekspresyvią, uždegančią programą
„Kilkim, broliai, sakalais!“
– per visiškai skirtingų muzikinių žanrų samplaiką atsiskleidžiančią visą Lietuvos
didybę.
Po to žiūrovai buvo pakviesti pasiklausyti atlikėjo
Martyno Kavaliausko su grupe bei grupės „Čilinam“.
Vidurnakty šventę vainikavo įspūdingas fejerverkas.

REKLAMA

Sporto šventė

Šventę vainikavo sekmadienio rytą Prienų Kristaus

Apsireiškimo bažnyčioje vykusios šv. Mišios už Prienų
kraštą. Jose Pirmąją komuniją priėmė didelis būrys mažųjų prieniečių. Už Prienų
kraštą šv. Mišiose meldėsi ir
du Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai – Artūras
Buitkus ir Audrius Banionis.
Šv. Mišiose pašventinta ir
duona, kuri Prienų kultūros ir
laisvalaikio centro darbuotojų
rankose nukeliavo į paskutinį

Prienų vasaros krašto šventės
renginį – sporto šventę Paprienėje.
Sporto šventėje susirinkusieji galėjo paklausyti
merginų trijulės – Virginijos, Ramintos bei Neringos atliekamų dainų
bei dalyvauti šaškių, šachmatų, kamuolio metimo
į krepšį, tinklinio su paklodėmis, estafečių, smiginio, šaudymo bei kitose rungtyse. Tiesa, moterys dažniau būriavosi
zumbos šokių aikštele
tapusioje pievoje bei prie
Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro palapinės.
Tuo tarpu savo pasirodymą sporto rungtyse baigusius bei nebenorinčius
laiko leisti ant čia įrengtų
sūpynių vaikus viliojo svečių
iš Leskavos, klubo „Mes kitaip“ merginų Lijanos ir Editos mažasis draugas ponis. Juo
vaikai galėjo apkeliauti didelį
ratą aplink pergalės šūksnių
kupiną sporto šventę.
Visus išalkusius šventės
dalyvius tradiciškai žuviene
vaišino Nemuno kilpų regiono žvejai bei Prienų rajono
savivaldybės meras.

„Poezijos pavasaris“ Šilavoto Davatkyne

„Poezijos pavasario“
festivalis Šilavoto
Davatkyne vyko jau 15-ąjį
kartą.

Šioje popietėje dalyvavo
Marija Meilė Kudarauskaitė, vertėja Ieva Toleikytė,
Maironio lietuvių literatūros muziejus direktorė, rašytoja Aldona Ruseckaitė,
poetas, vertėjas, eseistas Eugenijus Ališanka, poetas Tomas Petrulis, poetas Simonas Bernotas, žurnalistas,
skaitovas Paulius Šironas,
poetas, prozininkas, vertėjas, publicistas Benediktas
Januševičius, poetas, bardas
Edmundas Janušaitis.
Jau tapo tradicija, kad kasmet „Poezijos pavasario“ po-

pietėje galima išvysti meno
kūrinių parodą. Šiais metais
buvo pristatyta Jiestrakyje
gyvenančios buvusios Šilavoto pagrindinės mokyklos

mokinės Miglės Tarasevičiūtės gamtos fotografijų paroda. Autorė gerai žinoma ir
pripažinta gamtos fotografė.

Koncertavo šilavotiškis dainuojamosios poezijos atlikėjas
Vytautas Trakymas.
„Poezijos pavasario“ dalyvius pasveikino Prienų rajono
savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius.
„Poezijos pavasario“ festivalis pirmą kartą buvo surengtas 1965 metais Justino
Marcinkevičiaus iniciatyva.
Išleistas pirmasis almanachas,
laureatu paskelbtas Just. Marcinkevičius už poemą „Donelaitis“. Laureatas apdovanotas
Stasio Krasausko emblema
– paukšteliu, kuris tapo šio
festivalio skiriamuoju ženklu. „Poezijos pavasario“
laureatais yra tapę dar trys
Prienų krašto poetai: Donaldas Kajokas (1995), Gintautas Dabrišius (2005), Gražina Zita Mažeikaitė-Sajienė
(2010). Šiais metais laureatu
išrinktas Almis Grybauskas
už eilėraščių knygą „Toli
blizga“.
Prienų krašto muziejaus
vyr. muziejininkė
Viktorija Bielevičienė 

ATGARSIAI 
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Dirbti į Lietuvą atvykstančių užsieniečių skaičius šiais
metais auga daugiau nei dvigubai, rodo naujausia
statistika, Vyriausybei svarstant apie būdus riboti darbo
imigraciją. Dauguma į Lietuvą atvykstančiųjų dirbti
tradiciškai yra Ukrainos piliečiai, BNS informavo Migracijos
departamentas.



Du kalnų dviračiais į 30 mylių (48 km) žygį išvažiavusius
draugus netoli JAV Sietlo miesto užpuolė puma. Vienas
dviratininkas žuvo, o kitas pateko į ligoninę. Sužeistas vyras
gydomas ligoninėje. Skelbiama, kad puma iš pradžių puolė
jį, o vėliau pabėgo. Po kelių akimirkų ji sugrįžo ir sudraskė jo
draugą. Puma vėliau buvo asta ir neutralizuota.



Rusijos Ortodoksų Bažnyčios galva pasmerkė ginkluotą
cerkvės užpuolimą musulmoniškame šalies regione. Išpuolis
Arkangelo Mykolo cerkvėje Grozno centre buvo įvykdytas
per musulmonų šventąjį Ramadano mėnesį. Užpuolikai
nužudė du cerkvę saugojusius policininkus ir vieną tikintįjį.
Dar du policininkai buvo sužeisti. Keturi užpuolikai - nukauti.

Trečiojo amžiaus universiteto
lankytojai mokslo metus užbaigė
susitikimu savivaldybėje
Pasveikino muziejininkus
Tarptautinės muziejų dienos
Savivaldybės vadovai padėproga
kojo visiems Krašto muzie-

Tarptautinio bendradarbiavimo
abejonės, prisideda vynvizitas Gruzijoje kios
darystė, kuri Kachetijos regiGegužės 6–11 dienomis
Prienų r. savivaldybės
meras Alvydas
Vaicekauskas su Kauno
regiono savivaldybių
merais su tarptautinio
bendradarbiavimo vizitu
lankėsi Gruzijoje.

Vizito tikslas – užmegzti
kontaktus, identifikuoti galimas bendradarbiavimo sritis
ir projektines idėjas. Vizitas
organizuotas įgyvendinant
Regioninės plėtros strategiją ir joje numatytą Kauno
regiono tarptautinio bendradarbiavimo programą, kuria
siekiama plėtoti geros kaimynystės ryšius, formuoti palankų Kauno regiono įvaizdį
tarptautinėje arenoje, skatinti
nevyriausybinio sektoriaus
bendradarbiavimą su užsienio
partneriais ir įgyvendinti darnią regiono ekonominę ir socialinę plėtrą, vystant tarptautinio bendradarbiavimo ryšius
įvairiose veiklos sferose.
Vizito metu Kauno regiono
delegacija lankėsi Kachetijos regiono administraciniame centre – Telavio mieste.
Kauno regiono merus priėmė meras Šota Nareklišvilis,
kuris papasakojo apie Telavio
miestą. Jame yra nedidelis oro
uostas, universitetas, dramos
teatras, parodų, sporto rūmai.
Telavio meras pažymėjo, kad
didelis dėmesys skiriamas
turizmo skatinimui, o turistų
srautai nuolatos auga. Prie turistų skaičiaus augimo, be jo-

REKLAMA

one yra viena iš pagrindinių
pramonės šakų, o tradicinis
Gruzijos vyno gaminimo metodas yra įtrauktas į UNESCO nematerialiojo paveldo
sąrašą. Susitikime Telavyje
taip pat dalyvavo Kachetijos
regiono gubernatorius, kuris
pasiūlė Kauno regiono delegacijai apsvarstyti galimybę
pasirašyti bendradarbiavimo
susitarimą tarp Kachetijos ir
Kauno regionų.
Viešėdama Tbilisyje Kauno
regiono delegacija susitiko su
Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Gruzijoje Giedriumi Puodžiūnu. Susitikime taip
pat dalyvavo 10-ies Gruzijos
miestų atstovai, Gruzijos savivaldybių asociacijos atstovai
bei įvairių nevyriausybinių
organizacijų atstovai. Lietuvos Respublikos ambasadorius pasidžiaugė, kad Gruzijos ir Lietuvos savivaldybės
sėkmingai bendradarbiauja
įvairiose srityse, įgyvendina
bendrus projektus, be to, kuriama bendradarbiavimo platforma, kurioje Gruzijos ir Lietuvos savivaldos bei viešosios
įstaigos turės galimybę ieškoti
partnerių, keistis patirtimi. Susitikimo metu meras A. Vaicekauskas aptarė bendradarbiavimo galimybę su Gruzijos
Dušečio savivaldybe bendrų
projektų įgyvendinimo ir patirties mainų srityse.
Delegacija taip pat lankėsi Batumio mieste, kur susitiko su meru Lasha Komakhidze. Susitikimo pradžioje
Kauno regiono merai pristatė
savo savivaldybes, svarbiausias pramonės šakas. Batumio miesto meras papasakojo apie miesto plėtrą sporto
ir poilsinio turizmo srityje,
turkų, ukrainiečių, iraniečių
investicijas.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Siekiantys žinių, aktyvūs,
pozityviai nusiteikę – taip
galima būtų apibūdinti
Prienų rajono trečiojo
amžiaus universiteto
lankytojus.

Gegužės 16 d. jie rinkosi į
paskutinįjį šių mokslo metų
susitikimą, kuris vyko neįprastoje vietoje – Prienų rajono savivaldybės posėdžių
salėje. Senjorus maloniai priėmė ir apie Savivaldybės nuveiktus darbus bei ateities planus papasakojo Savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas,
mero patarėja Jūratė Zailskienė, tarybos sekretorė Agnė
Dargužienė. Išklausius mero
pranešimą, žinoma, kilo įvairių klausimų, o diskusijas visi
pratęsė prie arbatos ar kavos
puodelio.
Prienų rajono TAU šie
mokslo metai – pirmieji. Per
juos daug sužinota, išmokta:
paskaitas skaitė psichologės
Dalė Daiva Gasparavičiūtė, Jolanta Veterienė, Janina
Kuncienė, Violeta Puišienė,
advento giesmes giedoti mokė mokytoja Roma Ruočkie-

nė, apie senjorų įvaizdį visuomenėje pasakojo Lidija
Laurinčiukienė, muzikologas
Viktoras Gerulaitis peržvelgė
Lietuvos muzikos raidą per
paskutiniuosius šimtą metų,
etnologė Gražina Kadžytė pasakojo apie advento tradicijas
ir papročius, farmacininkė
Zenona Šimaitienė – apie senuosius gydymo būdus, žolininkas Marius Lasinskas padėjo pažinti gydomųjų žolelių
galią... Kam neužteko vien
paskaitų, galėjo lankyti kompiuterinio raštingumo kursus,
prisijungti prie vykusiųjų į
Lietuvos operos ir baleto teatrą. Dalies senjorų birželio
mėnesį dar laukia kelionė į
Augustavą.
Šių mokslo metų pabaigos
proga Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė padėkojo
TAU lankytojams už jų žinių
siekimą, pozityvumą, palinkėjo gražios vasaros ir priminė, kad nauji mokslo prasidės
spalio mėnesį.
Prienų švietimo pagalbos
tarnybos inf. 

Tarptautinės muziejų
dienos proga Prienų
r. savivaldybės
mero pavaduotojas
A. Marcinkevičius,
administracijos
direktorius E. Visockas ir
direktoriaus pavaduotoja
R. Zablackienė pasveikino
Prienų krašto muziejaus
darbuotojus.

Profesinės šventės proga

jaus ir jo padalinių darbuotojams už tai, kad jie atlieka
labai svarbią tautos ugdymo
ir identiteto puoselėjimo misiją, palinkėjo gausėjančio
lankytojų būrio, naujų iniciatyvų, drąsių svajonių ir aktyvių veiklų.
Vadovai su muziejininkais
aptarė ir Muziejų nakties renginius bei kitas aktualijas.
SAVIVALDYBĖS inf. 

 ATGARSIAI
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Kongo Demokratinės Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija paskelbė, kad Ebolos viruso aukų skaičius,
mirus dar vienam žmogui, padidėjo iki 26. Ligos protrūkis
fiksuojamas šalies pietvakarinėje Pusiaujo provincijoje.



Jungtinių Valstijų iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas
sekmadienį patvirtino, kad Vašingtonas ir Pekinas sutarė
atsisakyti bet kokio prekybos karo bei importo muitų vienas
kitam įvedimo. „Pasiekėme labai prasmingos pažangos ir
sutarėme dėl tam tikro pagrindo. Tad dabar mes sutarėme
atsisakyti importo muitų, kol įgyvendintume tą pagrindą.“

„Piliakalnio“ bendruomenės veiklos dešimtmetis
Gegužės 12 d. „Piliakalnio“
bendruomenės centre,
įsikūrusiame buvusios
Piliakalnio devynmetės
mokyklos patalpose,
vyko šventė, skirta
bendruomenės veiklos 10mečiui paminėti.

Pasveikinti bendruomenę
atvyko Lietuvos Respublikos
Seimo narys Andrius Palionis, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas, LVŽS
Prienų skyriaus pirmininkas
Jonas Vilionis, Šilavoto seniūnė Neringa Pikčilingienė,

Prienų rajono savivaldybės
Bendruomenių asociacijos
pirmininkas Vaidas Kupstas,
Šilavoto bendruomenės pirmininkė Aušra Masikonienė,
Ingavangio bendruomenės pirmininkė Rasa Juocevičienė ir
seniūnaitė Aldona Baniulienė.
Seimo narys pasidžiaugė, jog
ši bendruomenė viena pirmųjų Lietuvoje pradėjo iniciatyvą
liepos 6-ąją – Valstybės dieną
– giedoti himną ant piliakalnio.
Kiti svečiai sveikino „Piliakalnio“ bendruomenės narius su
gražia sukaktimi, linkėjo su-

Seniūnų
pasitarimas
Gegužės 16 d. Prienų r.
savivaldybėje vykusiame
seniūnų pasitarime,
kuriame dalyvavo ir
Savivaldybės vadovai,
Statybos ir ekonominės
plėtros skyriaus
specialistai, buvo aptarti
kelių priežiūros, atliekų
tvarkymo klausimai:
artimiausi ir planuojami
kelių darbai, darbų
įkainiai, problemos,
susijusios su žaliųjų
REKLAMA

sitikti ir dar po dešimtmečio.
Aktyviausi bendruomenės nariai buvo apdovanoti LR Seimo nario, buvusio žemės ūkio
ministro Broniaus Markausko
padėkomis.
Išklausiusi gražių linkėjimų,
bendruomenės pirmininkė Kazė Dabrišienė pasidalino prisiminimais, kaip 2008 m. susikūrė „Piliakalnio“ bendruomenė. Mintis kurti bendruomenę
kilo uždarius Piliakalnio mokyklą. Steigiamasis susirinkimas vyko Albinos ir Jono
Vaitkūnų namuose, kur susirinko daugiau kaip 20 žmonių.

Su dideliu entuziazmu buvo
griebtasi darbų. Pirmininke išrinkta Kazė Dabrišienė, pavaduotojais Rolandas Aleksandravičius ir Mindaugas Pažėra,

atliekų surinkimu bei
konteinerių prie kapinių
priežiūra ir kt.

Nepakankama pakelių
priežiūra – viena iš problemų, su kuria susiduriama
tvarkant kelius.
Meras A. Vaicekauskas paragino seniūnus skirti ypatingą dėmesį šiems tvarkymo
darbams ir jų kokybei.
Statybos ir ekonominės
plėtros skyriaus vyr. specialistė I. Ramanauskienė atkreipė dėmesį, kad, nustačius minimalų ištuštinamų
240 l konteinerių kiekį 9
kartus per metus individua-



„Islamo valstybės“ kovotojai užleidžia Sirijos sostinę,
praneša stebėtojai. Pirmieji IS kovotojai anksti
sekmadienį išvyko iš savo paskutinio bastiono Sirijos
sostinės Damasko pietuose, pranešė padėtį šalyje stebinti
nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for
Human Rights“ (SOHR).

Rusija pristatė pirmąją pasaulyje
plūduriuojančią atominę elektrinę

ROSATOM nuotr.

kurį vėliau pakeitė Ilona Pažėrienė. Per pirmąjį bendruomenės gyvavimo dešimtmetį,
įgyvendinant 5 projektus, buvo suremontuotos buvusios
Piliakalnio mokyklos patalpos
ir jose įkurtas Bendruomenės
centras. Šiuo metu bendruomenėje yra 43 nariai. Vyriausia
iš jų – 92 m. Birutė Bražukienė, turėdama galimybę, vis dar
dalyvauja renginiuose. Vienas
svarbiausių ir jau tradicija tapęs bendruomenės organizuojamas renginys – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo
dienos šventė ant Pašlavančio
piliakalnio. Kitos įsimintinos
šventės – partizanų pagerbimas prie Mikališkio koply-

tėlės, Senjorų šventė, adventinės popietės, susitikimai su
garsiais žmonėmis.“
Bendruomenės nariai džiaugėsi nuveiktais darbais, šaunia
pirmininke ir dalinosi mintimis
bei pasiūlymais dėl artėjančios
šventės ant Pašlavančio piliakalnio.
Lietuvių liaudies išmintis
byloja, kad vienas kovos lauke
– ne karys. Taigi, bendruomenė stipri yra tada, kai turi tvirtą
lyderį ir šaunią komandą, pasiruošusią puoselėti ir mylėti
savo kraštą.

lių namų gyventojams, dalis
gyventojų buitines atliekas
pradėjo vežti ir mesti į bendruosius konteinerius, todėl
šie būna nuolat perpildyti.
Dvigubai daugiau atliekų
susikaupia ir prie kapinių,
nors į šiuos konteinerius galima mesti tik atliekas nuo
kapų. Žaliosioms atliekoms
yra paskirtos vietos, bet kapinių lankytojai nesilaiko šios
tvarkos ir meta jas taip pat į
bendruosius konteinerius. Iš
konteinerių atliekas reikia išversti ir išrūšiuoti, nes nerūšiuotų (sumaišytų su žolėmis
ir žemėmis) atliekų į sąvarty-

ną vežti negalima. Seniūnai
buvo paprašyti pagal galimybes dar dažniau organizuoti
žaliųjų atliekų rūšiavimą.
Pasitarime buvo nutarta
įrengti prie kapinių konteinerių informacinius stendus
nurodant, kur galima pilti
žaliąsias atliekas ir kokios
administracinės priemonės
bei baudos bus taikomos nesilaikant reikalavimų. Taip
pat nuskambėjo pasiūlymas
(kuris susilaukė pritarimo)
įrengti prie kapinių mobilias
vaizdo stebėjimo kameras,
fiksuoti bei bausti pažeidėjus, kurie veža prie kapinių

Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešosios bibliotekos Jiestrakio bibliotekos
bibliotekininkė
Kristina Tamašauskienė 

Rusija per Murmanske
šeštadienį surengtą
ceremoniją pristatė pirmąją
pasaulyje plūduriuojančią
atominę elektrinę, kuri,
prieš išplaukdama į Rytų
Sibirą, šiame tolimosios
šiaurės uoste bus pakrauta
branduoliniu kuru.

Sankt Peterburge pagamintas 144 metrų ilgio ir 30 metrų pločio laivas „Akademikas
Lomonosovas“ į Murmansko
uostą atvyko ketvirtadienį.
Šeštadienį plūduriuojanti atominė elektrinė buvo pristatyta
žiniasklaidai.
Valstybinės atominės energetikos įmonės „Rosatom“
pagamintoje elektrinėje įrengti
du 35 MW atominiai reaktoriai, kurie yra panašūs į naudojamus galinguose ledlaužiuose.
2019 metų vasarą 21 tūkst.
tonų tonažo barža bus nutempta į Peveko uostą autonominiame Čiukotkos regione
pačiuose Rusijos šiaurės rytuose, už 350 kilometrų į šiaurę nuo Šiaurės poliaračio.
Elektros, kurią gali pagaminti plūduriuojanti atominė elektrinė, gali pakakti 200
didelių gabaritų atliekas iš
savo namų.
Stambiųjų atliekų aikštelės yra įrengtos Prienuose,
Veiveriuose, Jiezne ir Balbieriškyje, tačiau gyventojai meta baldus, automobilių dalis, buitinę techniką
prie bendrųjų konteinerių.
Komunalinių atliekų vežėjas neturi galimybės išvežti
stambiųjų atliekų kartu su
komunalinėmis, todėl norėdamas palaikyti tvarkingą aplinką stambiųjų atliekų
išvežimą organizuoja seniūnas. Nuspręsta kuo daugiau
informuoti gyventojus, kad

tūkst. gyventojų turinčiam
miestui – kur kas didesniam
negu Pevekas, šiauriausias
miestas Rusijoje, kuriame gyvena tik 5 tūkst. žmonių.
Atominės elektrinės gaminama elektros energija bus
daugiausia naudojama naftos gavybos platformose, nes
Rusija, siekdama išgauti daugiau naftos ir dujų, skverbiasi
vis šiauriau į Arktį ir jai reikia elektros nutolusiose vietovėse.
Už plūduriuojančių atominių elektrinių statybą ir eksploatavimą įmonėje „Rosatom“ atsakingas Vitalijus Trutnevas pareiškė, kad tokios
elektrinės „tieks elektros energiją ir šilumą atokiausiems regionams ir taip pat skatins augimą bei tvarią plėtrą“.
Anot jo, naudojant tokius
plūduriuojančius reaktorius
per metus išmetamą anglies
dioksido kiekį galima sumažinti 50 tūkst. tonų.
Iš pradžių baržą buvo planuota pakrauti kuru Sankt Peterburge, tačiau tai sukėlė susirūpinimą Baltijos jūros šalyse,
todėl šis etapas buvo perkeltas
į Murmanską. BNS
neterštų aplinkos, ir nustatyti pažeidėjus bei nubausti
už aplinkos teršimą.
Pasitarime dalyvavo socialinės bendruomeniškumo iniciatyvos, skirtos kaimynystei ir kaimyniškumui
skatinti, organizatorė prienietė Roberta Ažukaitė-Zacharevičienė, kuri pakvietė
seniūnijas, bendruomenes,
visus kraštiečius jungtis prie
socialinės iniciatyvos „Kaimynadienis“ ir pakviesti savo kaimynus pietų. Akcija
įvyks gegužės 26 d. 12.00
val. visoje Lietuvoje.
SAVIVALDYBĖS inf 
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Rytų Indijoje maoistams sekmadienį susprogdinus miną
žuvo mažiausiai šeši policininkai, o dar vienas buvo sunkiai
sužeistas, pranešė policija. Policininkai lydėjo sunkvežimį,
kuris į miškingą rajoną vežė medžiagas kelio tiesimui.
Maoistų sukilėliai jau daugiau kaip keturi dešimtmečiai
kovoja su Indijos vyriausybe, reikalaudami žemės ir darbo.



Popiežius Pranciškus netikėtai paskelbė, kad kitą
mėnesį paskirs 14 naujų kardinolų, įskaitant jo padėjėją,
besirūpinantį pagalba benamiams. Tarp būsimųjų kardinolų
yra monsinjoras Konradas Krajewskis (Konradas Krajevskis),
kuris Romoje rengia benamiams ekskursijas ir per šalčius
dalija jiems miegmaišius.

Birštono
muziejaus fondus
papildė vertingi
eksponatai

Gegužės 15 d. Birštono
muziejaus darbuotojai
surengė ekspediciją į
Klaipėdą. Išvykos tikslas
buvo parsivežti garsaus
tarpukario fotografo
Jokūbo Skrinsko (Skrinskos,
Skržinskio) originalius
tarpukario Birštono kurorto
atvirukus ir nuotraukas.

Mus maloniai pasitiko ir
priėmė Sigita Ivinskaitė, kuri
papasakojo daug įdomių faktų
apie savo tėtį Kazimierą Ivinską, savo šeimą. Kazimieras
Ivinskas, gimęs 1902 metais,
1922–1925 metais dirbo garsaus fotografo Jokūbo Skrinsko padėjėju. Jokūbas Skrinskas gimė 1883 m. Jungtinėse
Amerikos Valstijose, Pensilvanijos valstijos Šenandoa miestelyje. Savo fotografo karjerą
pradėjo Marijampolėje, fotografavo Prienuose ir kurorto
sezono metu Birštone. Savo
paslaugų ateljė buvo atsidaręs
kefyro paviljone. Fotografas
yra išleidęs vaizdų albumėlių.
Mirė Kaune 1963 m. Deja, bet
Antrojo pasaulinio karo metais
ir po karo Jokūbas Skrinskas
beveik nefotografavo. Birštono muziejaus fondus papildė
62 vertingi tarpukario atvirukai ir fotografijos.
Nuoširdžiai dėkojame gerb.
Sigitai Ivinskaitei už vertingus
eksponatus, papildžiusius kurorto muziejaus fondus.
Birštono muziejaus
vyr. fondų saugotoja
Angelė Sabaliauskaitė 
REKLAMA

Prokuratūra mano, kad daug metų Klaipėdoje neteisėtai
žmones skiepijusi medikė sumenkino visuomenės
pasitikėjimą gydytojais, padarė žalos nacionalinei sveikatos
sistemai. Klaipėdos apygardos teismas buvusią medikę
epidemiologę ir jos įmonę pripažino kaltais dėl neteisėtai
teikiant skiepijimo paslaugas.

Tradicinis metimų turnyras Birštone

PRIE VYTAUTO
KALNO

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams



Birštone vyko pirmasis tarptautinis
chorų festivalis „Birštonas Cantat“
Prie išskirtinių renginių
Birštone šiais metais
prisidėjo ir 1-asis
tarptautinis chorų festivalis
„Birštonas Cantat“, kuris
vyko gegužės 17–20
dienomis. Įvairiose kurorto
kultūrinėse erdvėse
skambėjo orkestrų muzika
bei chorų dainos.

Ketvirtadienį, gegužės 17
d., festivalio atidarymo koncertas vyko Birštono kultūros centre, kurio metu koncertavo Sofia Vocal EnsembleConduktor Bengt Ollen
(Švedija).
Antrąją festivalio dieną orkestrų ir chorų konkursas vyko kurhauze, o koncertas ir
Grand Prix pretendentų paskelbimas vėl buvo surengtas
Kultūros centre. Susitikimas
su žiūrovais bei koncertas
vyko ir „Eglės“ sanatorijos
salėje.
Šeštadienio vakarą kultūros
centre vyko Grand Prix konkursas ir laureatų apdovanojimo ceremonija.

Įspūdingais pasirodymais
žiūrovus džiugino Sankt Peterburgo jaunimo orkestras,
Lenkijos kamerinis choras,
„Domino“ choras iš Latvijos,
policijos pareigūnų choras iš
Tartu (Estija) bei Juozo Gruodžio konservatorijos vokalinis
kvartetas.

Geriausius atlikėjus vertino kompetentinga komisija:
Sergejus Jakimovas, Teodora
Pavlovič, Vladimiras Pankinas ir Rolandas Daugėla.
„Nuostabi šventė atėjo į šį
puikų kurortą. Baltijos šalys
yra labai dainingos, todėl festivalyje buvo malonu ir jauku,

visų čia dalyvavusių šalių muzikantai ir dainininkai suteikė daug įsimintinų akimirkų.
Festivalyje dalyvavo ir profesionalūs kolektyvai, ir mėgėjai, tačiau visus jungė meilė
muzikai. Birštonas – nuostabus miestas ir puiki vieta tokiems festivaliams rengti, tad

manau, kad šis festivalis buvo
pirmas, bet tikrai ne paskutinis. Jis turėtų būti tradicinis“,
– sakė vertinimo komisijos
pirmininkas S. Jakimovas.
Festivalis baigėsi sekmadienį, Sekminių dieną, šv. Mišiomis Šv. Antano Paduviečio
bažnyčioje. NG

Gegužės 12-ąją Birštono
stadione vyko tradicinis
metimų turnyras. Jame
dalyvavo geriausi Lietuvos
disko, rutulio ir ieties
metikai, moterys ir vyrai.

Savo sugebėjimus ir jėgą
demonstravo pasaulio disko
metimo čempionas Andrius
Gudžius, taip pat daug pasiekimų turintis Domantas Poška. Jie ir užėmė pirmąsias vietas disko metimo sektoriuje,
nepalikdami varžovams vilties laimėti.
Birštone viešėjo ir garbingi svečiai, buvę pasaulio ir
olimpiniai čempionai Romas
Ubartas ir Virgilijus Alekna.
Sportininkų pasveikinti atvyko Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė ir pavaduotojas Vytas Kederys.
Malonu, kad šiame metimų
varžybose dalyvavo ir Birštonui atstovavo Rūta Smailienė (rutulys) ir Rūta Poškaitė
(diskas). R. Poškaitė užėmė
ketvirtąją vietą (27,43 m),
o R. Smailienė buvo trečia
(12,68 m).
Kad auga jauna karta, besidominti disko metimais, rodė tai, kad diską mėtė abu V.
Aleknos sūnūs Martynas ir
Mykolas.

Disko metimas
(vyrai):
1 v. Andrius Gudžius (Kaunas) – 65,14 m;
2 v. Domantas Poška (Vilnius) – 58,59 m;
3 v. Lukas Laima (Vilnius)
– 51,21 m

Disko metimas
(moterys):
1 v. Valerija Kolontaj (Vilnius) – 41,65 m;
2 v. Marija Šyvytė (Utena)
– 38,23 m;
3 v. Eglė Zarankaitė (Utena)
– 36,23 m

Rutulio stūmimas
(vyrai):
1 v. Vytenis Ivaškevičius
(Vilnius) – 16,75 m;
2 v. Karolis Čekanavičius
(Kaunas) – 16,40 m;
3 v. Matas Adamonis (Kaunas) – 14,33 m

Rutulio stūmimas
(moterys):
1 v. Valerija Kolontaj (Vilnius) – 13,12 m;
2 v. Marija Šyvytė (Utena)
– 12,84 m;
3 v. Rūta Smailienė (Birštonas) – 12,68 m

Ieties metimas
(vyrai):
1 v. Skirmantas Šimoliūnas
(Kaunas) – 69,15 m;
2 v. Tomas Sabašinskas
(Kaunas) – 60,32 m;
3 v. Matas Adamonis (Kaunas) – 56,58 m

Ieties metimas
(moterys):
1 v. Liveta Jasiūnaitė (Kaunas) – 55,74 m;
2 v. Indrė Jakubaitytė (Kaunas) – 49,82 m;
3 v. Viktorija Barvičiūtė
(Panevėžys) – 47,23 m

Birštono SC inf. 
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Euro zonos stabilumui kils grėsmė, jeigu nauja populistinė
Italijos vyriausybė nesilaikys finansinių įsipareigojimų,
perspėjo Prancūzijos ūkio ministras. „Jeigu naujoji
vyriausybė surizikuos nesilaikyti savo įsipareigojimų dėl
skolų ir biudžeto deficito bei bankų sektoriaus valymo,
visos euro zonos finansiniam stabilumui kils grėsmė“.



Šiaurės Korėja pareikalavo, kad Seulas sugrąžintų tuziną
padavėjų, kurios pabėgo į Pietų Korėją prieš dvejus
metus. Tokį reikalavimą Pchenjanas išsakė praėjus vos
kelioms dienoms po to, kai staiga atšaukė suplanuotą
abiejų Korėjų pareigūnų susitikimą.

Ankstų antradienio rytą keliautojai pajudėjo iš Birštono
autobusu išsvajotosios Italijos link. Kelias buvo ilgas ir
neįdomus, o vakare pasiekus
Čekiją visų veidai buvo neapsakomai išvargę, todėl atvykus į viešbutį Brno mieste
tik laukėme savo kambario
raktelių, kad kuo greičiau galėtume atsigulti į minkštus pūkinius patalus.
Antrą dieną laukė taip pat
netrumpa kelionė per Čekiją
ir Austriją. Nuvažiavę nemažą kelio atkarpą, atvykome į
Štirijos regiono sostinę Gracą. Ten mūsų laukė ekskursija pėsčiomis po XV–XVII
a. miesto senamiestį. Jame
aplankėme trikampio formos
centrinę aikštę, apsuptą senovinių pastatų, o aikštės centre grožėjomės neišpasakyto
dydžio ir grožio fontanu. Po
ekskursijos po Gracą tęsėme
kelionę per Austriją. Vakare
pasiekėme vieną iš Veneto
regiono kurortų Lidodi Jesolo prie Adrijos jūros. Pavalgę
nuostabią vakarienę, ėjome
pasiklausyti Adrijos jūros ošimo ir pasigrožėti lūžtančiomis
bangų keteromis.
Trečiąją dieną vykome pasigrožėti Venecija bei Venecijos lagūnos salomis, kurių
yra net 118, o jas jungia 400

tiltų ir tiltelių. Iš autobuso persėdus į laivelį, pirma stotelė
buvo Burano sala, garsėjanti
spalvotais nameliais ir labai
pamėgta fotografų dėl savo
ryškaus įvaizdžio. Apsižvalgę Burano saloje, plaukėme
į Murano salą, garsėjančią
stiklo gaminiais. Pamatėme,
kaip gaminamos stiklinės vazos, kaip per pusantros minutės meistro rankose karšto stiklo gabaliukas virsta mėlynu,
nedideliu žirgeliu. Apžiūrėję stiklo gaminių krautuvėlę,
plaukėme į Veneciją. O Venecija – neapsakomo grožio…
Tos siauros gatvelės, kanalais
plaukiojančios gondolas – viskas kaip iš pasakos… Aplankėme Šv. Morkaus aikštę,
Baziliką, Dožų rūmus. Atėjus
pietų metui, netyčiomis užklydome į siaurą koridoriuką, kurio gale radome labai
jaukią kavinukę, kur buvome
šiltai sutikti ir paragavome itališkų picų. Pasibaigus laisvam
laikui, siauromis gatvelėmis
keliavome savo laivo link. Į
viešbutį grįžome vakare, vos
spėję atsipūsti, ėjome vakarieniauti ir dar kartelį aplankyti
Adrijos jūros.
Kitą kelionės dieną vykome į Veronos miestą, kur apžiūrėjome I a. statytą romėnų
amfiteatrą, Sinjorijos aikštę

Esame tik dulkių krūva, kuri po kelių dešimtmečių išnyks – ji
įgauna prasmę tik tuomet, kai gyvenimas tampa auka bendram
gėriui – ne sau, o kitam, bendrai vizijai, į kurią įsitraukia ir kiti
bendraminčiai. Staiga supranti, kad esi ne vienas, nes kiekvienas iš mūsų dalyvauja kurdamas bendrą gėrį, teisingesnį, geresnį pasaulį.
(Diplomatas Žygimantas Pavilionis)

ir Džiuljetos balkoną. Labai
sužavėjo šalia Džiuljetos balkono esanti siena, aprašinėta
meilės laiškeliais ir klausimais
Džiulijetai. Veronos siauros ir
tiesios gatvelės taip pat traukia
turistus. Ir vėl pavalgę itališkų
picų sugrįžome į autobusą ir
vykome į didžiausiame Italijoje Gardos ežero pusiasalyje
įsikūrusį Sirmionės miestelį.
Atvykę plaukėme laiveliu apžiūrėti Gardos ežero pakrančių ir prašmatnių garsenybių
vilų. Be galo sužavėjo miestelio ledainės ir ledų įvairovė,
kurių tikrai nerastum niekur
kitur. Vakare, sugrįžę į viešbutį, ėjome paskutinį kartą pamatyti ir atsisveikinti su Adrijos jūra. Parėję į savo kambarius, nenoromis susikrovėme
daiktus ir ėjome miegoti, nes
rytojaus dieną laukė kelionė
namų link.
Šeštadienio rytą sėdome į
autobusą ir vėl važiavome per
Italiją, Slovėniją, kurioje dar
aplankėme jos sostinę Liublijaną. Apžiūrėjome miesto paminkus, apėjome turgų.Sugrįžę į autobusą tęsėme kelionę
per Slovėniją, Čekiją, Lenkiją, kol galiausiai vėlai vakare
grįžome į Lietuvą.

Mūsų šeštokai rašė ir piešė
šiam festivaliui lietuvių mitologines būtybes. Du iš jų – J.
Dargis ir E. Vyšniauskas – pateko į geriausiųjų ketvertuką.
Tai – labai gražus laimėjimas,
nes konkursui buvo pateikti

net 64 mokinių darbai. Mokinius ruošė lietuvių kalbos mokytoja D. Vyšniauskienė.
Kūrėjų pasiklausyti ir pasidalinti savo mintimis atvyko
rašytoja E. Kurklietytė, dailininkė S. Vainilaitienė, rašyto-

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

jas J. Žilinskas, literatūrologas
K. Urba ir kt. Renginio metu
rašytojui J. Žilinskui už knygą
„Gugis – girių kaukas ir žmonių draugas“ buvo įteikta M.
Vainilaičio premija. Apdovanoti ir mokiniai, kurių darbus

LEIDĖJAS:

UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai
REDAKCIJA:

Gegužės 17 d. Birštono
gimnazijoje vyko
respublikinė konferencija
„Mokyklos bendruomenės
telkimas. Būdai ir formos“.

Renginyje dalyvavo svečiai
iš Alytaus, Lazdijų, Marijampolės, Jiezno, Prienų. Konferencijos metu savo pranešimus
skaitė Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos pradinių
klasių mokytojos metodininkės Dalia Paleckienė, Nijolė
Amšiejienė („Saugesnis internetas – saugesnė bendruomenė“), Birštono gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Ferevičienė („Netradicinės edukacinės erdvės
bei metodai telkiant mokyklos bendruomenę“), Lazdijų
mokyklos-darželio „Vyturėlis” pradinių klasių mokytoja
metodininkė Aušra Tamkevičienė („Efektyviausios bendradarbiavimo su tėvais formos
Lazdijų mokykloje-darželyje
„Vyturėlis“), Prienų „Ąžuolo“
progimnazijos pradinių klasių
mokytoja metodininkė Jūratė

Skindzerienė („Robotika – būdas telkti mokyklos bendruomenę“), Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktorė
Vilija Sušinskienė („Besimokančios bendruomenės modelio kūrimas Alytaus miesto švietimo įstaigose mokinių
mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymui“), Marijampolės
Sūduvos gimnazijos lietuvių
kalbos mokytoja metodininkė
Jūratė Vosylienė („Bendradarbiavimo dovanos“).
Antroje konferencijos dalyje
visi dalyviai žiūrėjo Birštono
gimnazijos komandos spekta-

specialiai sudaryta komisija
įvertino geriausiai. Už gražiausiu pripažintą piešinį apdovanojimą įteikė pati poeto
žmona S. Vainilaitienė. Ji supažindino vaikus su visa Ežio
dvaro atsiradimo istorija.
Renginyje pasirodė ir jį vedė vaikų kolektyvai. Mūsų
komanda atvežė į Vaitakarčmį
inscenizuotą šio straipsnio autorės kūrinį mitologijos tema
„Motinos galia“. Tai pasakojimas apie stiprią ir pasiaukojamą motinos meilę. Ji gali
įveikti net klastingas laumes
ir išgelbėti savo sūnų. Laumes vaidino Ib klasės mokinės V. Giraitytė, R. Liepaitė

ir G. Meškauskaitė. Motinos
vaidmuo teko tos pačios klasės mokinei P. Gudauskaitei.
Sūnų Naglį vaidino G. Šeškevičius (Ib kl.). Vaikus, paklydusius vakaro rūkuose,
įkūnijo 6a klasės mokiniai:
E. Vyšniauskas, J. Dargis, E.
Treigytė, G. Masiliauskaitė,
K. Burkevičiūtė, U. Lakavičiūtė ir F. Kuliešaitė bei 7a
klasės mokinė K. Lodaitė.
Be galo džiaugiuosi Birštono gimnazijos mokinių spektakliu, nes jis mums padėjo
susidraugauti, suvienijo. Be
to, mes turėjome puikią galimybę keliauti, parodyti save
ir pamatyti kitus. Skleidėme

klį – A. Ferevičienės „Privalome tikėti“. Šis spektaklis– netradicinės bendruomenės telkimo formos pristatymas. Ne
veltui sena kinų patarlė sako:
Papasakok man – ir aš pamiršiu; parodyk man – ir aš prisiminsiu; įtrauk mane – ir aš
suprasiu.
Po spektaklio užvirė karštos diskusijos, aptarinėjimai.
Džiaugėmės žiūrovų reakcija,
jų atsiliepimais.
Visi konferencijos dalyviai
gavo Birštono gimnazijos dailės mokytojos L. Kučiauskienės, technologijos mokytojo
A. Guobio, pradinių klasių
mokytojos J. Aukščiūnienės
ir jų mokinių rankomis pagamintus suvenyrus, taip pat turėjo galimybę aptarti, ką išgirdo, pasidalinti įspūdžiais prie
kavos puodelio.
Džiaugėmės gražiu, turiningu ir labai šiltu bendravimu ir
tarėmės dėl naujų susitikimų.
Po renginio dar ilgai norėjosi
šypsotis. Jautėmės gavę pačią
nuostabiausią dovaną – galimybę būti kartu, dalintis ir
džiaugtis. Dėkojame visiems
už puikiai ir turiningai kartu
praleistą laiką..
Birštono gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui A. Ferevičienė 

Birštono gimnazijos
Ib klasės mokinė
Gabija Meškauskaitė 

Birštono gimnazijos mokinių viešnagė Dzūkijoje
Gegužės 12 d. trylika
Birštono gimnazijos
mokinių vyko į Varėnos
rajono Vaitakarčmio
kaimą. Šiame kaime
gyveno poetas Martynas
Vainilaitis. Jo sodyboje
vyko 6-asis moksleivių
meninės kūrybos festivalis
„Susitikimas Ežio dvare“.

Po kelias savaites trukusio apsikeitimo šiltais žodžiais
ir diplomatinio nugaros tapšnojimo Pchenjanas staiga
pagrasino trauktis iš ateinantį mėnesį planuojamo JAV
ir Šiaurės bei Pietų Korėjos viršūnių susitikimo, nes, kaip
pranešė naujienų agentūra KCNA, Jungtinės Valstijos
reikalauja „vienašališko branduolinių ginklų atsisakymo“.

Bendravimo ir bendradarbiavimo dovanos

Birštono gimnazijos mokinių kelionė į šiaurės
Italiją
Balandžio 3–8 d. nedidelė
Birštono gimnazijos
mokinių grupelė vyko
į nuostabią kelionę po
šiaurinę Italijos dalį,
kurioje isikūrę Venecijos,
Veronos ir Sirmionės
miestai.



Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, Prienai.

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

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

žinią apie savo mokyklą, jos
bendruomenę ir sulaukėme
daugybės puikių, šiltų atsiliepimų. Tikiuosi, tai tik paskatins susibūrusius mokinius
tolesnei kūrybai, o gal uždegs
dar vieną kitą abejojantį prisijungti prie mūsų. Be to, džiugina ir tai, kad visi šios grupės
nariai atėjo vaidinti patys ir, jų
prašoma, parašiau ir režisavau
„Motinos galią“. Puiku, kad
mes galime įkvėpti savo mokinius kūrybai, konstruktyviai veiklai, o šie savo ruožtu
įkvepia mus.
Birštono gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui A. Ferevičienė 

Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.
Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.
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Lietuvoje sparčiai augančioms vairuotojų civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo kainoms įtakos turi
ir nemažėjantis nesidraudžiančių vairuotojų skaičius bei jų
sukeliamos žalos, kurios kompensuojamos visų sąžiningai
apsidraudusiųjų lėšomis.



Rokiškyje moteris (g. 1969) pranešė sužinojusi, kad
kažkas pro buto langą išmetė jos šunį ir katę. Šuo sunkios
būklės išvežtas į veterinarijos kliniką. Vėliau jis nugaišo.
Įtariamasis (gimęs 1980 metais), kuriam alkoholio kiekio
matuokliu nustatytas 2,42 promilės girtumas, sulaikytas.

REKLAMA

Manau, kad verčiausi (-sios) patekti į
„100 IŠKILIAUSIŲ PRIENŲ KRAŠTO ASMENYBIŲ“
sąrašą yra:



48. KARMALAVIČIUS RAMUTIS
49. KARVELIS PETRAS
50. KAZLAUSKAS JONAS
51. KĖKŠTAS-MAČYS JONAS
52. KEMEŽYTĖ-BREDELIENĖ JANINA
53. KLIMAITIS JUOZAS
54. KRIKŠČIŪNAS ANTANAS
55. KRŠČIŪNAS JURGIS, RIMVYDAS
56. KRUPAVIČIUS MYKOLAS
57. KUČINGIS ANTANAS
58. KUDIRKA JUOZAS
59. KUZMICKAS BRONISLAVAS JUOZAS
60. LACRIMA-KATILIŪTĖ MARIJA
61. LASTAUSKAS ADOMAS
62. LEONAS PETRAS
63. LEONAS SILVESTRAS
64. LYBERIS ANTANAS
65. LINCEVIČIENĖ MARIJA
66. LINCEVIČIUS PETRAS
67. LOPATA IGNOTAS
68. LUCKUS JUOZAS, KUNIGAS
69. LUKŠA ANTANAS, ARŪNAS
70. LUKŠA JUOZAS, DAUMANTAS
71. MACEINA ANTANAS, JASMANTAS
72. MACIULEVIČIUS GEDIMINAS
73. MARCINKEVIČIUS JUSTINAS
74. MARČIULAITYTĖ-KALANTIENĖ
TERESĖ LEONORA
75. MARIJA AUKŠTAITĖ- RADKEVIČIŪTĖ
NAVIKEVIČIENĖ KOTRYNA
76. MARKŪNAS RAIMUNDAS
77. MARTIŠIUS FELIKSAS, KUNIGAS
78. MAŠČINSKAS ROLANDAS
79. MEDZIUKAS IGNAS
80. MEŠKA VYTAUTAS JURGIS
81. MICKA ALBINAS
82. MIKAILA JURGIS
83. MYKOLAITYTĖ-SLAVĖNIENĖ MAGDALENA
84. MIKUTAVIČIUS JUOZAS
85. MONTVILA JURGIS
86. NATKEVIČIUS GINTAUTAS
87. NORKEVIČIUS GEDVYDAS
88. OSTRAUSKAS KOSTAS
89. OŠKINIS BRONIUS
90. PAKARSKAS VYTAUTAS
91. PALIONIS JUOZAS
92. PEMPĖ PETRAS GEDIMINAS

Per Kubos valstybinės oro bendrovės lėktuvo katastrofą
žuvo 110 žmonių, o dar trys buvo sužeisti, šeštadienį pranešė
transporto ministras Adelis Yzquierdo (Adelis Izkierdas),
patikslindamas oficialų žuvusiųjų ir nukentėjusiųjų skaičių.
Netrukus po pakilimo iš Havanos Jose Marti tarptautinio oro
uosto „Boeing 737“ nukrito netoliese esančiame lauke.

93. PETRAUSKAS ANTANAS, MIC
94. PILIPAVIČIUS ALGIRDAS JUOZAS
95. PYPLYS KAZIMIERAS, AUDRONIS, MAŽYTIS
96. PŠEMENECKIS CEZARAS
97. PURICKIS JUOZAS
98. PUSKUNIGIS PRANAS
99. PUTINAS-VINCAS MYKOLAITIS
100. RADUŠIS ANTANAS, KUNIGAS
101. RASIMAVIČIUS LIUDVIKAS NARCIZAS
102. RUSECKAITĖ ALDONA
103. SABECKIS VYTAUTAS
104. SAKALAUSKAS ALGIMANTAS
105. SENIKAS ALFONSAS
106. SIAURUSEVIČIUS AUDRIUS
107. SILVANAVIČIUS NIKODEMAS
108. SINKEVIČIUS ALEKSANDRAS
109. SKERNEVIČIUS JUOZAS
110. SODAITYTĖ BIRUTĖ
111. STANIŠKIS SERGIJUS, LITAS, TĖVUKAS
112. STRAVINSKAS JUOZAS, ŽIEDAS, KARDAS
113. ŠACHOVAS BENIA
114. ŠALČIUS MATAS
115. ŠALČIUS PRANAS
116. ŠALTIENĖ DAINORA
117. ŠAPALAS ANTANAS
118. ŠERVENIKAITĖ NIJOLĖ
119. ŠERVENIKAS ROBERTAS
120. TEIŠERSKIS STANISLOVAS
121. TREIGYS REMIGIJUS
122. URMANAVIČIŪTĖ-JONAITIENĖ MONIKA
123. UŽUPIS JUOZAPAS
124. VALAITIS ANTANAS
125. VARKALA KAZYS ALGIRDAS,
ŽALIUKAS, DAUMANTAS
126. VEINGERTNERIS EDVARDAS
127. VILKUTAITIS JUOZAS, KETURAKIS
128. VIRBICKAITĖ-URBŠIENĖ JULIJA
129. VYŠNIAUSKAITĖ ANGELĖ
130. VYŠNIAUSKAS ANTANAS
131. ZALIECKAS JUOZAS
132. ZDEBSKIS JUOZAS
133. ŽILINSKAS TOMAS FERDINANDAS
134. ŽIŪKAS MARIUS
135. ŽUKAITĖ IRENA
136. ŽVIRGŽDAS STANISLOVAS


Prienų krašto muziejus skelbia iniciatyvą – „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“, skirtą Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui. Jos metu prisimename kraštiečius, kurių darbai yra žinomi ne tik Prienų krašte, bet ir visoje Lietuvoje
bei pasaulyje.
Skelbiame Jūsų siūlytų ir atrinktų Prienų krašto šviesuolių sąrašą. Kviečiame ir toliau būti aktyvius. Kupone pažymėkite
tris asmenybes (jų numerius), kurios yra labiausiai vertos patekti į „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“ sąrašą. Užpildytų kuponų laukiame adresu: Prienų krašto muziejus, F. Martišiaus g. 13, Prienai. Siųskite arba atneškite į muziejų. Balsai
priimamai ir elektroniniu paštu: prienumuziejus@gmail.com. Balsavimas vyksta iki 2018 m. birželio 1 d. Jam pasibaigus
skelbsime 100 Jūsų išrinktų ir pasiūlytų asmenybių.
1. ADAMONIENĖ ANARSIJA
2. ALEKNAVIČIENĖ ANTANINA
3. ALEKSYNAS KOSTAS ALGIRDAS
4. AŠMANTAS LEONAS VAIDOTAS
5. AUKŠTAKALNYTĖ-HANSEN EGLĖ
6. BALTRUŠAITIS JUOZAS, TIGRAS
7. BARANAUSKAS MARIUS
8. BARTNINKAITĖ-RŪTELIONIENĖ PETRONĖLĖ
9. BIČKAUSKAS EGIDIJUS
10. BIELIAUSKAS PRANAS
11. BRUNDZA JUOZAS
12. BUBNYS VYTAUTAS
13. BUDBERGIS ARVYDAS
14. BULIKA BRONIUS
15. BULOTAS ALFONSAS
16. BUZAS POVILAS
17. ČAIKAUSKAS VLADAS
18. ČERNECKYTĖ-SIMS MARIJA
19. DABRIŠIUS GINTAUTAS
20. DAUNORA KOSTAS (KONSTANTINAS)
21. DEGUTIS ANTANAS
22. DEGUTIS VYTAUTAS
23. DVLINSKAITĖ-LAUKIENĖ DANUTĖ
24. EIDUKEVIČIUS JUOZAS
25. FYLERYTĖ-RASLAVIČIENĖ DALYTĖ
26. GARMUS POVILAS
27. GARMUTĖ-SKUČAITĖ KATARINA ANTANINA
28. GĖLELĖ-LINKAITĖ MORTA
29. GREIMAS JULIUS
30. GRIGALIŪNAS–GLOVACKIS VINCAS
31. GRINKEVIČIUS KAZIMIERAS ANTANAS
32. GRUZDZEVIČIUS JONAS
33. GUDAUSKAS RENALDAS
34. GUREVIČIUS VYTAUTAS
35. IŠKAUSKAS ČESLOVAS
36. JANČORAS ALOYZAS
37. JARUŠEVIČIUS JUOZAS
38. JUDICKAS ROBERTAS
39. JUOČAS KLEMENSAS
40. JUODIS JURGIS
41. JUODSNUKIS TADAS
42. JUOZAITIS JUOZAS
43. JURŠIENĖ STEFA
44. KAIRAITYTĖ-MARCINKEVIČIENĖ IRENA
45. KAJOKAS DONALDAS
46. KALINAUSKAS ROLANDAS
47. KANDROTAI VYTAUTAS IR DANGUOLĖ



(įrašykite trijų kandidatų numerius iš sąrašo)

Kuponą pristatykite adresu Prienų krašto muziejus,
F. Martišiaus g. 13, Prienai iki 2018 m. birželio 1 d.
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Lietuvos specialistai metus rinko duomenis ir atskleidė, kokia
tikimybė, kad Astravo atominėje elektrinėje įvykus avarijai,
vėjas su radioaktyviomis dalelėmis pūstų į Lietuvą. Du kartus
per parą ištisus metus fiksuoti duomenys rodo, kad vėjas
radiaciją į mus neštų 36 proc. tikimybe, o 64 proc. neštų nuo
Lietuvos. Nors debesis kartais apsisuka ir grįžta į Lietuvą.

Prienų
turguje
Praėjusio šeštadienio rytas
buvo gana vėsus. Tačiau
turgaus gyvenimas judėjo
įprastu ritmu, nes buvo
pilna ne tik prekiautojų,
bet ir pirkėjų.

Daugelis pirko gėlių ir daržovių daigus, naminių paukščių jauniklius, vaismedžius ir
dekoratyvinius medelius, taip
pat maisto produktus. Dar
žmonės domėjosi senienomis,
dėvėtais ir naujais rūbais, baldais bei kitokiais buities reikmenimis.
Daržovės kol kas dar tos
pačios. Iš vietinių, lietuviškų, galima paminėti svogūnų
laiškus, petražoles, krapus, ridikėlius, špinatus bei agurkus.
Kol kas lietuviškų pomidorų
turguje dar nėra, bet birželio
pradžioje tikrai turėtų būti.
Gerai buvo perkami svogūnų laiškai ir salotos, krapai,
ridikėliai, kurių ryšelis, priklausomai nuo dydžio, kainavo 0,3–0,5 euro. Padaugėjo
lietuviškų šiltnaminių agurkų, kurių kilogramas kainavo 1,6–2 eurus. Už Lietuvoje išaugintus ūkininkai prašė
brangiau, o už atvežtinius,
seniau skintus, – pigiau. Kilogramas šviežių ankstyvųjų
kopūstų kainavo 1–1,2 euro. Lietuviškų ankstyvųjų
bulvių turgavietėje turėtų
būti birželio pirmą dešimtadienį. Kas sodino daigintas bulves ir dar pridengė
agroplėvele, derliaus gali
tikėtis keliomis dienomis
anksčiau. Dabar už atvežtinių ispaniškų bulvių kilogramą prekeiviai prašo 1
euro. Greta šiųmečių daržovių buvo ir pernykščių
bulvių, burokėlių, morkų
ir svogūnų galvučių. Kilogramą bulvių pardavė už
0,25–0,3 euro, morkų – už
0,5–0,6 euro, burokėlių –
už 0,3–0,4 euro, svogūnų galvučių – už 0,4–0,6 euro.
Moterys turėjo atsinešusios
parduoti konservuotų pomidorų ar daržovių mišrainių,
kurių pusės litro stiklainį galėjai įsigyti už 1,8–2 eurus,
tik konservuotas ir raugintas
REKLAMA

daržoves jau mažai kas perka. Visi nori šviežių, nori vitaminų.
Nemažai buvo baltų ir raudonų (su burokėliais) krienų,
jų indelis kainavo 1–1,5 euro.
Kas norėjo, galėjo nusipirkti
ir nemažą ryšelį krienų šaknų
už 1 eurą ir pasigaminti patys.
Ant prekystalių buvo ir iš laukų pririnktų rūgštynių, nemaža krūvelė kainavo 1 eurą.
Buvo prekiaujama ir lenkiškais pernykščiais obuoliais, kurių kilogramas kainavo 0,8–1 eurą, daug kas pirko
braškių po 3–3,2 už kilogramą bei trešnių už 2,99 euro
už kilogramą. Jeigu bus šilti
orai, ir mūsų daržuose greitai
ims sirpti braškės, o soduose – ankstyvosios vyšnios ir
trešnės. Savos, žinoma, daug
skanesnės.
Pieno produktų asortimentas ir kainos kol kas nesikeičia. Litras pieno kainavo 0,5
euro, grietinės – 3–3,4 euro,
pusė kilogramo varškės – 0,8–
1 eurą, puskilogramis sviesto
– 3,5 euro, sūriai, tiek saldaus
pieno, tiek pagaminti iš varškės, kainavo 1,5–3 eurus, priklausomai nuo dydžio.
Tiesa, turguje atsirado naujas prekiautojas pieno produktais. Valerijus Šuvalovas
prekiavo Matiešionių kaime
(Birštono sen.) esančio Iri-

nos Putrimienės ūkyje auginamų ožkų pienu, kurio litras
kainavo 2 eurus, ir jo produktais. Šviežio varškės sūrio su
kmynais kilogramas kainavo
14 eurų, fermentuoto šviežio
– 18 eurų, o brandinto 2 mėn.
– 19 eurų. Taip pat buvo gali-



Britai šeštadienį šventė karališkąsias vestuves, tapusias
atokvėpiu nuo šalį skaldančių nesutarimų ir neapibrėžtumo
dėl „Brexit“. Buvusi JAV televizijos žvaigždė Meghan Markle,
vilkinti laisvai krintančią baltą suknelę, su Didžiosios
Britanijos princu Harry šeštadienį stojo prie altoriaus duoti
amžinos meilės įžadų šimtų svečių akivaizdoje.

ma įsigyti ožkų pieno varškės,
jogurto ir rikotos.
Bitininkai džiaugiasi, kad
šiemet oras buvo labai palankus medunešiui. Jie siūlė
ne tik pakvėpinti šio dieviško produkto, bet ir paragauti.
Jo aromate jautėsi sodų, miško ir pievose žydinčių pavasarinių žiedų kvapai. Vieni
pirko negalvodami, o kiti tik
užuodę nepaprastą šviežio
medaus aromatą. Pernykštį
medų bitininkai pardavė už
3,5–4 eurus, o už šviežią prašė 4,5–5 eurų.
Kaimiškų vištų ir paukštyno vištų kiaušinių kainos
susivienodino – dabar dešimtis nedidelių kiaušinukų
kainuoja 1,2 euro, o didesnių
– 1,5–1,8 euro. Už paukštyno
vištų kiaušinius prašė 1,3–1,5
euro.
Ant turgaus prekystalių atsirado dar daugiau šviežios
vištienos. Kas anksti pirko
mėsinių viščiukų, dabar jau
parduoda 2–3 kilogramus
sveriančią vištą. Kilogramas
naminės vištienos kainavo 4
eurus. Taip pat buvo galima
įsigyti ir triušienos, kurios kilogramą pardavė už 6 eurus.
Paviljone ir kioskuose netrūko šviežios mėsos. Vitrinose ir ant prekystalių daugiausia buvo pridėta kiaulienos, nemažai vištienos ir
kalakutienos. Kilogramas
kiaulienos šoninės kainavo 3,5–3,91 euro, kumpio
– 3,8–3,91 euro, sprandinės
– 4,25–5,2 euro, karbonado
– 4,8–4,92 euro, o maltos
mėsos – 3,3–3,9 euro. Kilogramas kalakuto kumpio
kainavo 4–4,3 euro, o filė
– 6 eurus.
Nepasikeitė ir rūkytos
mėsos kainos. Kilogramas
rūkytų nestorų lašinukų su
raumeniu kainavo 5,2–6,3
euro, su kumpiu – 6,2–7,8
euro, dešros ir dešrelių –
5,2–7 eurus, o rūkytos vidinės filė – 8,5 euro, „pūslės“
– 10–15 eurų. Labai panašiai kainavo ir sūdyti mėsos gaminiai. Reikia pabrėžti,
kad pastaruoju metu žmonės
daugiau perka sūdytų mėsos
produktų.
Smagu buvo gyvuliukų
turgavietės dalyje. Kaip visada pavasarį čia cypsėjo naminiai paukščiukai ir giedojo



Afganistano rytiniame Džalalabado mieste per virtinę
sprogimų stadione, kur vyko kriketo rungtynės, žuvo
aštuoni žmonės ir dar 45 buvo sužeisti, šeštadienį pranešė
pareigūnai. Tai pirmoji žmonių gyvybių pareikalavusi
ataka Afganistane prasidėjus musulmonų šventajam
pasninko mėnesiui Ramadanui.

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
1 kambario butus
1 k. bt. (34 kv. m, II a. V a. n., su kai
kuriais baldais, yra balkonas, tamsi patalpa, rakinama džiovykla,
reguliuojamas šildymas, atskiras
skaitliklis, plastikiniai langai) Prienuose. Tel. 8 611 22173.

gaidžiai.
Jauniklių kainos išliko tokios pačios: mėsiniai ar dedekliniai viščiukai kainavo 85–1
eurą, paauginti 2 savaites ir
daugiau – 1,6–2,6 euro, ančiukai – 1,2–5 eurai (dar priklausė ir nuo veislės), žąsiukai – 3–6 eurai, kalakučiukai
– 7–9 eurai. Už jaunas vištaites prašė 5–5,5 euro, už jaunas
dedekles – 6–7 eurų. Putpelę
buvo galima nusipirkti už 4–5
eurus, už mažas višteles perlinukes (dar vadinamas patarškomis) prašė 10–15 eurų.
Buvo ir gaidžių – įvairaus
dydžio ir rūšies, kainuojančių nuo 5 iki 20 eurų. Už antį
vienas pardavėjas prašė 8–10
eurų, o kitas už kuoduotą – 12
eurų.Vis daugėja parduodančių ir perkančių triušius. Ilgaausiai jau seniai užėmė paršelių vietą. Nedideli triušeliai
kainavo 5–8 eurus, o suaugę
patinai ir patelės – 20–30 eurų. Triušius daugiausia pirko
tėvai su vaikais, nes vasaros
laikui jaunimui reikia užsiėmimo, tad auginti triušius – ir
malonu, ir naudinga.
Ūkininkai prekiavo įvairiais
grūdais, pašariniais miltais ir
daugiamečių žolių sėklomis.
Už centnerį grūdų prašė 8–9
eurų, už tokį pat kiekį vikių
– 10–11 eurų, mišinio – 9–10
eurų, grikių – 7–8 eurų. 20 kilogramų maišelis lesalų naminių paukščių jaunikliams kainavo 12 eurų, o 10 kilogramų
– 5–6 eurus.
Šeštadienį buvo daug gėlininkų, prekiaujančių įvairių
gėlių daigais bei gėlėmis vazonuose. Daigelį ar krūmelį
serenčių, begonijų ar pelargonijų pardavė už 2,5–3 eurus,
petunija kainavo 1,5–2 eurus,
vazonas su didele surfinija –
6–8 eurus.

Darbymetis buvo ir daržininkams. Jie vos spėjo suktis
skaičiuodami kopūstų, agurkų, pomidorų ir paprikų daigus. Kainos, palyginti su praeitais metais, liko tos pačios
– 0,5–0,6 euro už daigą. Norintys parduoti greičiau atidavė ir už 0,3–0,4 euro. Už kopūsto ar kalafioro daigą prašė
0,10–0,15 euro, nors prieš savaitę kainavo vos ne dvigubai
brangiau. Kalafioro ar brokolio 12 daigų kainavo 1–1,2 euro, pusė kapos vėlyvųjų kopūstų – 1,5–2 eurus.
Šalia daržovių ir gėlių dar
buvo prekiaujama ir vaismedžiais bei vaiskrūmiais. Vaismedžiai kainavo 6–8 eurus, o
vaiskrūmiai – 4–5 eurus. Dekoratyvinių medelių ir augalų kainos dar priklausė ir nuo
augalo dydžio, veislės bei žiedų spalvos.
Didelis sendaikčių turgus
dar labiau prasiplėtė ir buvo
pilnas įvairiausių prekių. Čia
sau reikalingų daiktų galėjo
pasiieškoti ir vyrai, kol moterys apžiūrinėjo vasariškus
apdarus.
Šeštadienio rytą turgus virte virė – pilna prekiautojų,
begalė pirkėjų ir didžiulis pavasarinis šurmulys. Smagu,
kai geras oras, daug žmonių,
visi laimingi, šypsosi, sveikinasi su pažįstamais, kalbasi ir aptarinėja įvairias temas
– nuo pavasario darbų iki politikos. NG

SODYBAS, SODUS
Sodybą Prienų r. Kaina derinama.
Tel. 8 685 81811.
Sodo sklypą su vasarnamiu (6
a žemės) SB „Šilėnai“, Šilėnų k.,
Birštono sav. Tel. 8 605 85435.

ŽEMĖS SKLYPUS
12 a namų valdos žemės sklypą
Žalgirio g. 171, Prienuose. Tel. 8
681 94447.

Perka
Perka įvairų nekilnojamąjį turtą.
Tel. 8 605 85038.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445.

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

IŠSINUOMOJA
Ūkininkas išsinuomoja arba perka žemės ūkio paskirties žemę
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio,
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite
nuo svarbiausių krašto
ekonominių, kultūrinių ir
politikos naujienų!
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Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K.Donelaičio g. 33-403, LT-44240
Kaunas) prašo atsiliepti Vytautą Žiūką ir Mariją Žūkienę ar
jų įgaliotus asmenis. 2018 m. gegužės mėn. 29 d. 11.00 val.
Jūs kviečiami atvykti į Birštono sav. Dzingeliškių k. prie savo žemės sklypo (kad. Nr. 6908/0005:214) suderinti sklypo
ribas su gretimu žemės sklypu (kad. Nr. 6908/0005:31), kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ar įgaliojimus.
Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K.Donelaičio g. 33-403,
Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus
tęsiami.
Informuojame, kad Prienų r. sav., Prienų mst., Kęstučio g.
14 žemės sklype, projektinis Nr. 1, 2018 m. gegužės 28 d.
10.00 val. bus atliekami kadastriniai matavimai. Kviestiniai
asmenys: gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 6943/0010:0031)
savininkai Jurgita Pleidienė ir Virginijus Pleida kviečiami
atvykti į sklypo vietą arba iki š.m. gegužės 28 d. kreiptis
į UAB „GEONETAS“, Vytauto 11 A, Prienai, tel. 8 683
98043.

Automobiliai ir
jų dalys
Perka

Skubiai superkame visų markių lengvuosius automobilius,
mikroautobusus, keturačius,
priekabas.
Automobiliai gali būti su defektais, nevažiuojantys, daužti,
skirti ardymui ar utilizavimui,
surūdiję, be TA ir draudimo. Išsivežame patys. Atsiskaitome
iš karto, padedame sutvarkyti
visus reikiamus dokumentus.
Lauksime Jūsų pasiūlymų
tel. 8 666 70777.
Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.
Perkame automobilius, pagamintus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.

žemės ūkis
PARDUODA
3,5 m. ponį (ūgis 83 cm, juodas,
nusišėręs). Tel. 8 636 64609.
Vasarinius miežius, tinka sėklai.
Amonio salietrą didmaišiais. Tel.
8 689 62945.
Gera kaina kompleksines trąšas
su mikroelementais be chloro bulvėms, braškėms, sodui,
daržui, vejai. Maišai po 25 kg.
Pristatome. Tel. 8 600 85875.
REKLAMA

Traktoriukus-žoliapjoves, segmentinę žoliapjovę (skirtą aukštai žolei pjauti), savadarbį traktorių, du motoblokus-kultivatorius
„Honda“. Tel. 8 673 26892.

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

A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.

ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.

Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, trinkomis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.

♦ 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).
Stogų dengimas, karkasinių namų
statyba, pamatų įrengimas, skardinimo darbai, skardų lankstymas, medinė lauko apdaila, pirtys
ir kiti statybos darbai. Dirbame
pagal verslo liudijimus. Tel. 8
603 35880.
Mūriju iš akmenų tvoras, sienas,
lauko židinius, šulinius ir kitus
darbus. Tel. 8 609 66524.

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.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

Statybinės medienos atraižas (20
Eur/kub. m). Tel. 8 620 78172.
Siuvimo mašiną su spintele (100
Eur) ir šaldiklį (4 stalčiai, 100 Eur).
Tel. (8 319) 52913.

PERKA
Virtuvines spinteles. Tel. 8 602
47145.

PASLAUGOS
Prislėgė skolos, trūksta pinigų?
Tiesiame Jums pagalbos ranką!
Akimirksniu palengvinsime Jūsų
naštą. Padengsime Jūsų skolas
ir naujai paskolinsime nuo 100
iki 10 000 Eur laikotarpiui iki 48
mėn. Leiskite mums padengti
Jūsų įsipareigojimus ir sumažinti
mėnesines įmokas - pasinaudokite savo šansu ramesniam rytojui!
Tel. 8 601 50935.

Mūriju, betonuoju, šiltinu stogus
ir atlieku kitus statybos darbus.
Tel. 8 607 14112.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Prilydome
stogų dangą. Lankstome skardas.
Tel. 8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Gipso kartono, grindų bei durų
montavimas. Terasų ir stogų
montavimas. Tel. 8 648 57129.
Statybų darbai: gipso kartono
montavimas, dažymas, tapetavimas, durų ir grindų dėjimas,
lentelių kalimas ir kiti darbai. Tel.
8 608 55288.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

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.

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite
nuo svarbiausių krašto
ekonominių, kultūrinių ir
politikos naujienų!
Pjaunu ir skaldau malkas. Pjaunu
žolę trimeriu. Griaunu senus pastatus ir dirbu kitus ūkio darbus.
Tel. 8 677 22930.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

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

UAB „KŽ gręžiniai“. Vandens
gręžiniai, geoterminis šildymas.
Sudaromi projektai, suderinami
leidimai, vandens pasai ir visi
susiję darbai. Tel.: 8 671 34094,
8 644 57097.
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.

Pavojingų medžių pjovimas,
genėjimas. Sklypų valymas.
Tel. 8 683 99 233,
www.greblysirbebras.com

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Vasaros darbas. Braškių, šilauogių
skynimas. Tel.: 8 605 79693, 8
676 00479.
Braškių skynėjai nuo birželio
mėnesio. Vežiojame. Tel. pasiteirauti 8 616 54432.
Ieškoma pardavėjos (-ai) lauko
prekybai uogomis. Atlyginimas
900 Eur. Tel.: 8 676 00479, 8 605
79693.
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DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
UAB „Naujasis Nevėžis“ – bendrovė, gaminanti sausus pusryčius, traškučius, sūrius bei
saldžius užkandžius, pusgaminius
maisto pramonei bei tekstūruotus miltus, šiuo metu siūlo darbą
– technologinių įrengimų operatoriams (-ėms) ir fasuotojams
(-oms)-pakuotojams (-oms).
Siūlomas atlyginimas technologinių įrengimų operatoriams
(-ėms) – 800 Eur, fasuotojams
(-oms)-pakuotojams (-oms) – 600
Eur. Kreiptis tel. 8 656 22104
(Birutė).
Apdailininkai, staliai ir valytojos
(anglų kalbos žinios, vairuotojo
pažymėjimas) į Norvegiją. Atlyginimas apie 3000 Eur. Tel. 8 648
88308, laimonas@nordstata.lt
Reikalingas pagalbinis darbininkas (dirbti su mūrininkais). Į darbą
vežiojama. Tel. 8 675 82622.
Rūbų rūšiuotojos darbui Strielčiuose. Atlyginimas po bandomojo laikotarpio nuo 500 Eur.
Savo CV siųsti el.paštu: info@
kns.lt Tel. 8 605 28687.
Darbšti, be žalingų įpročių darbuotoja gyvenamo namo, kiemo,
buitinių patalpų tvarkymui, valymui, priežiūrai ir kitiems papildomiems darbams Vaitiškių k.,
Birštono sav. Darbas puse etato,
lankstus grafikas, 4 Eur/val. Tel. 8
685 33359.
Metalo apdirbimo įmonei, gaminančiai maisto pramonės
įrengimus, Dovainonyse, Kaišiadorių r., reikalingas šaltkalvis.
Reikalavimas: būtina mokėti
skaityti brėžinius. Į darbą ir iš
darbo vežame įmonės transportu. Darbo užmokestis sutartinis.
Tel. pasiteirauti 8 656 01720,
viktoras@dovaina.lt

Dovanoja
Naudotą asbestinę stogo dangą.
Tel. 8 600 12218.
Apie 3 ha pievos nusišienauti
Srielčių k. vietovėje. Tel. 8 652
14656.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Gegužės 23 d. 9.00 val. Pasaulinė orientavimosi sporto diena.
Orientavimosi sporto žduotys ir
REKLAMA

žaidimai. ,,Ąžuolo“ progimnazijos stadionas.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre gegužės mėn. eksponuojama
Arūno Aleknavičiaus fotografijų
paroda „Kalnai iš arti“.
Pakuonio laisvalaikio salėje gegužės mėn. eksponuojama Vilniaus
dailės akademijos Kauno fakulteto Tapybos katedros studentų
darbų paroda.
Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
eksponuojama fotomenininko
Aido Degučio fotografijų paroda
„12“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje veikia paroda „Piliakalniai Nemuno kilpų
regioniniame parke“. Paroda
veiks iki gegužės 31 d.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose gegužės mėn. veikia
literatūros parodos: „Tvirta Europa – saugi Lietuva“, „100metis Nepriklausomybės: laiko
ir istorijos ženklai“ ir kūrybinės
Europopietės.

Gegužės 26 d. 18:00 val. Šefo
Dariaus Dabrovolskio degustacinė vakarienė. Vytautas Mineral
SPA

Gegužės 26 d. 19:00 val. Kaip
atsikratyti draugo? Domino teatro spektaklis. Birštono kultūros
centras
Gegužės 26 d. 18:00 val. Tarptautinė Kaimynų diena Birštone.
J. Basanavičiaus aikštė

Gegužės 30 d. 19:00 val. Dainuojamosios poezijos vakaras
su Ilona Papečkyte. „Eglės“
sanatorija

Birželio 01 d. 19:00 val. Gyvos
muzikos vakaras. Royal Spa
Residence
Birželio 02 d. 18:00 val. Šefo Dariaus Dabrovolskio degustacinė
vakarienė. Vytautas Mineral
SPA

Gegužės 23 d. val. Poezijos pavasaris. Birštono viešoji biblioteka

Birželio 03 d. 09:00 val. Kruizas
laivu į Birštoną. Birštono turizmo
informacijos centras

Gegužės 23 d. 19:30 val. Sėdėk
ir sportuok su pasaulio fitneso
čempione Evelina Sadauskaite.
„Eglės“ sanatorija

Birželio 03 d. 12:00 val. Subalansuotas sekmadienis Birštone!
Royal Spa Residence

Gegužės 25 d. 20:30 val. Tradicinis šokių ir pramoginės muzikos
vakaras. „Eglės“ sanatorija
Gegužės 26 d. 20:00 val. Koncertas „Vakaro serenados“. „Eglės“
sanatorija

2018 m. birželio 30 – liepos 6 d.

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

Gegužės 29 d. 20:00 val. Koncertas „Ne vien tik romansai“ su
atlikėju Aleksu Lemanu. „Eglės“
sanatorija

Gegužės 31 d. 19:00 val. Koncertas “14 stygų”. Birštono
kurhauzas

Gegužės 25 d. 18:00 val. Kuriu
save - stiliaus seminarų ciklas
moterims. Butikas

Lietuvos šimtmečio dainų
šventė „Vardan tos“

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

Liepos 3 d. 10–22 val. Folkloro
diena „Didžių žmonių žemė“
Bernardinų sode, pilių teritorijoje, Katedros aikštėje.

Gegužės 28 d. 17:00 val. Draugiškos šachmatų varžybos. „Eglės“
sanatorija

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.

Gegužės 25 d. 19:00 val. Gyvos
muzikos vakaras. Royal Spa Residence

Vilniuje:

Liepos 2 d. 16 val. Liaudies
meno paroda Švč. Mergelės
Marijos Ramintojos bažnyčioje
(Savičiaus g. 13).

Gegužės 27 d. 12:00 val. Subalansuotas sekmadienis Birštone!
Royal Spa Residence

Gegužės 31 d. 19:00 val. Kūrybos
studija vaikams ir suaugusiems
su keramike Ilona Kalibatiene.
„Eglės“ sanatorija

Gegužės 24 d. 19:00 val. Romansai su Roma Ruočkiene „Vakarok,
klausykis, dainuok drauge...“.
„Eglės“ sanatorija

Kaune: Birželio 30 d. Dainų
diena Dainų slėnyje.

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

Gegužės 26 d. 21:30 val. Linas
Adomaitis Birštone. Vytautas
Mineral SPA

Prienų sporto arenoje eksponuojama sporto žurnalisto, sporto fotografo Alfredo Pliadžio fotografijų paroda „Sporto akimirkos“.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE

Birželio 17 d. 09:00 val. Kruizas
laivu į Birštoną. Birštono turizmo
informacijos centras

Birželio 07 d.„Po žvaigždėtu
vasaros dangum. Literatūriniai
vakarai Birštone 2018 m.“ Birštono viešoji biblioteka
Birželio 08 d. 19:00 val. Gyvos
muzikos vakaras. Royal Spa
Residence
Birželio 10 d. 12:00 val. Subalansuotas sekmadienis Birštone!
Royal Spa Residence
Birželio 10 d. 09:00 val. Kruizas
laivu į Birštoną. Birštono turizmo
informacijos centras
13 d. „Po žvaigždėtu vasaros
dangum. Literatūriniai vakarai
Birštone 2018 m.“ Birštono
viešoji biblioteka

Lietuvos rašytojų sąjunga, Rašytojų klubas
ir
Birštono viešoji biblioteka

š. m. gegužės 23 d. (trečiadienį)
19.00 val. poezijos vakaras

Birštono kurhauze

Maloniai kviečia į

Poezijos pavasarį
Birštone

DALYVAUS POETAI:
Gasparas ALEKSA
Laura Sintija ČERNIAUSKAITĖ
Nijolė DAUJOTYTĖ
Vytautas RUBAVIČIUS
Rimvydas STANKEVIČIUS
Violeta ŠOBLINSKAITĖ
Aivaras VEIKNYS
Aktorė Dalia JANKAUSKAITĖ
Kompozitorius Alvydas Augustinas JEGELEVIČIUS
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Trečiadienis, gegužės 23 d.

Ketvirtadienis, gegužės 24 d.

Penktadienis, gegužės 25 d.

kurorų patikrinimas (446) 08:35
44-as skyrius (69) 09:35 Tokia
tarnyba (41) 10:30 Gelbėtojai 112 (82) 11:00 Gelbėtojai - 112
(83) 11:35 Akloji zona (16) 12:35
Stoties policija (6) 13:40 Prokurorų patikrinimas (447) 14:50 44-as
skyrius (70) 15:55 Tokia tarnyba
(42) 16:50 Gelbėtojai - 112 (84)
21.00 val.
17:20 Gelbėtojai - 112 (85) 17:55
Gelbėtojai - 112 (86) 18:30 LKL
„Audros sūkuryje“
čempionatas. Nevėžis-Žalgiris
21:00 Prakeikta upė 23:05 Absoliutus nulis 00:50 Gyvi numirėliai
(10) 01:35 Pavojus Romos pa- 05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
sienyje. Limas
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:05
05:15 „Merdoko paslaptys“ (3/10) Senis 10:05 Premjera. Štutgarto
06:25 Programa 06:29 TV parduo- kriminalinė policija 5 10:55 Komituvė 06:45 „TV Europa pristato. saras Reksas 11:40 Stilius 12:40
Lietuvos sienų apsauga. Kontra- TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05
banda“ 07:15 „Ant bangos“ 08:15 Klauskite daktaro 14:00 Žinios
10 min 08:30 „Skinsiu raudoną 14:15 Laba diena, Lietuva 15:00
rožę“ 09:15 „Rojus“ (48) 10:20 Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva
„Žmogus be praeities“ (3) 11:25 16:00 Žinios 16:15 Laba diena,
„Merdoko paslaptys“ (3/11) 12:30 Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
„Miškinis“ (4/22) 13:35 TV par- 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
duotuvė 13:50 „Bitininkas “ (2/25) TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
14:55 „Delta“ (1/2) 16:00 Reporte- Klauskite daktaro 19:30 Beatos
ris 16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto”
(57) 18:00 Reporteris 18:35 Lie- 20:30 Panorama 20:52 Sportas
tuva tiesiogiai 18:42 Orai 18:45 20:59 Loterija „Jėga” 21:00 DuoRubrika „Verslo genas“.” 18:50 kim garo! 22:35 Gamtos inspek„Miškinis“ (4/38) 20:00 Reporte- toriai 23:00 Fantastiškas penktaris 20:27 Orai 20:30 „Žmogus be dienis. Deimantai amžiams 01:00
praeities“ (12) 21:30 „Ant bangos“ LRT radijo žinios 01:05 Pokalbių
22:30 Reporteris 23:10 Lietuva laida „Svarbios detalės” 02:00 LRT
tiesiogiai 23:37 Orai 23:40 Rubri- radijo žinios 02:05 Klauskite dakka „Verslo genas“.” 23:45 „Vantos taro 03:00 LRT radijo žinios 03:05
lapas“ 00:15 „Svarbiausia - įsta- Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
tymas“ (3; 4) 02:15 „Albanas“ 03:30 Mūsų gyvūnai 04:00 LRT
06:20 Mano gyvenimo šviesa
(2/19) 03:00 „Merdoko paslap- radijo žinios 04:05 Stilius
(96) 06:45 Mano gyvenimo švietys“ (3/10)
sa (97) 07:35 Ponas Bynas (20)
06:20 Mano gyvenimo šviesa
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
(98) 06:45 Mano gyvenimo švie(120) 09:00 Rytas su LNK 11:00
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11
sa (99) 07:10 Mano gyvenimo
Yra, kaip yra 12:00 Tamsoje 12:30
07:55 Robinzonas Kruzas 08:55
šviesa (100) 07:35 Ponas Bynas
Nugalėk Gitaną Nausėdą 13:25
Vienam gale kablys 09:25 CSI
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Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, gegužės 26 d.
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai 07:20 Premjera. Alvinas
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Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom” 15:45 Žinios. Orai 16:00
Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 Teisė
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena širdis” 23:10
Žodžiai ir vaizdai 01:05 Deimantai amžiams 03:00 Pasaulio dokumentika. Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus atgimimas
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žaidynės 11:00 Skilusios kaukolės
ranča 12:00 Jokių kliūčių! 13:00
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05:10 Tėtušiai 06:15 Televitrina
06:30 Aladinas 07:00 Ančiukų
istorijos 07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Aladinas 08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 09:30 Ilgo plauko istorija 10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Skaniai ir paprastai 11:00
Svajonių ūkis 11:30 Arlo - kalbantis paršelis 13:05 Šoklusis bičiulis.
Septinto padavimo smūgis 14:55
Beždžionėlė ledo ritulininkė 16:50
Ekstrasensai tiria 18:30 TV3 žinios
19:15 TV3 sportas 19:20 TV3 orai
19:25 Eurojackpot 19:30 Auklė
21:20 Padangių akis 23:25 Horizontas 01:10 Juros periodo parkas 3 02:45 Įkalintos po vandeniu
04:15 Svotai

16 PASKUTINIS PUSLAPIS
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Gegužės 24 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 05:01
leidžiasi 21:31
Dienos ilgumas 16.30
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Joana, Žaneta, Vincentas, Vilmantas, Gina, Gerardas, Žana
Tinkamas laikas sėti:
baklažanus, cukinijas, moliūgus, patisonus, žirnius, pupas
ir pupeles, gėles (iš sėklų daiginamas).
Sode, darže:
tinkamas laikas laistyti.
Gegužės 25 d.
PENKTADIENIS
Tarptautinė Afrikos diena
Tarptautinė dingusių vaikų
diena
Nacionalinė vyrų diena
Europinė kaimynų diena
Saulė teka 04:59
leidžiasi 21:33
Dienos ilgumas 16.34
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Bedas, Magdalena, Almantas,
Danutė, Urbonas, Evelina
Tinkamas laikas sėti:
baklažanus, cukinijas, moliūgus, patisonus, žirnius, pupas
ir pupeles, gėles (iš sėklų daiginamas).
Sode, darže:
tinkamas laikas laistyti.
Gegužės 26 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 04:58
leidžiasi 21:34
Dienos ilgumas 16.36
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Pilypas, Algimantas, Milvydė,
Eduardas, Vilhelmina
Tinkamas laikas sėti:
baklažanus, cukinijas, moliūgus, patisonus, laiškinius svogūnus, porus, česnakus, krapus, garstyčias, pankolius, kalendras, pomidorus, paprikas,
bazilikus, rozmarinus, mairūnus, žirnius, pupas ir pupeles.
Sode, darže:
tinkamas laikas laistyti.

Pasenę vaistai: į šiukšlinę ar atgal į vaistinę

Nors akivaizdi didėjimo
Kiekvienuose
tendencija, šie skaičiai ronamuose laikui bėgant
do tik dalį vaistų, kuriuos
susikaupia senų,
Lošimo Nr. 1154
nebetinkamų naudoti gyventojai išmeta – tiksData: 2018-05-20
vaistų. Daugelis lengva liau atiduoda į vaistines.
Kokia dalis jų išmetama
ranka juos išmeta į
šiukšlių kibirą ar išpila į šiukšliadėžes, nežinia,
05 47 51 10 71 58 01 67 23 41
bet taip besielgiančius
07 06 45 31 49 46 13 34 72 11 į kanalizaciją, net
piliečius norisi paraginti
57 48 53 35 30 32 52 59 75 61 nesusimastydami, kad
keisti savo elgesį.
gali labai pakenkti
28 69 18 54 25 33 02 50
aplinkai, o kartu ir
Privalo priimti
žmonių sveikatai.
VISA LENTELĖ
visos vaistinės
Visų tų tablečių, piliu39 74 63 36 22 15 55 24 14
Visiems reikėtų žinoti,
lių, kapsulių sudėtyje yra
44 16
cheminių junginių, kurie kad pasenusius ir nebereiLAIMĖJIMAI (laimėtojų)
toli gražu nėra tokie ne- kalingus vaistus reikėtų
kalti, kaip gali atrodyti. atnešti į vaistines, kurio10446.00€ (2)
Itin didelę grėsmę seni se dirbantys specialistai,
25.00€ (499)
vaistai keltų, jei juos su- vykdydami Farmacijos
2.00€ (10751)
rastų vaikai, gali nuken- įstatymo nuostatas, pri1.00€ (15974)
tėti ir konteineriuose žve- valo juos priimti nemokaPAPILDOMI PRIZAI
jojantys benamiai. Į nuo- mai. Vaistus privalo pri02**718 100 Eur
soliučiai
tekų sistemą patekę vais- imti ab01**919 100 Eur
sos
tai tirpsta ir gali patekti į viaplinką,
užteršti
dirvože00**467 100 Eur
mį ir gruntinį vandenį.
03**629 100 Eur
01**810 100 Eur
04**454 100 Eur
04**812 100 Eur
04**430 100 Eur
00**219 100 Eur
01**552 100 Eur
0218832 Automobilis “TOYOTA C-HR”
001*097 Pakvietimas į TV
studiją
016*568 Pakvietimas į TV
studiją
031*474 Pakvietimas į TV
studiją
043*297 Pakvietimas į TV
studiją

Į vaistines neša
daugiau
Lietuvoje pernai iš gyventojų surinkta 14,3 tonų
pasenusių ar nebereikalingų vaistų. Tai yra 2,5 karto daugiau nei prieš keletą
metų, kuomet naikintinų
vaistų būdavo surenkama
maždaug po 5,6 tonas per
metus. Valstybinės ligonių kasos duomenimis,
2015 metais surinkta 5,8
tonos pasenusių vaistų,
2016 metais – 12,9 tonos.

vaistinės. Jei kuri nors
vaistinė atsisako tai daryti, būtina informuoti
Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą.

Švirkštai,
pirštinės, lašelinės
Panaudotų švirkštų, kurie laikomi pavojingomis
medicininėmis atlieko-

mis, taip pat negalima išmesti bet kur. Jei švirkštus
pacientų namuose naudoja medicinos darbuotojai, jie negali šių atliekų ten palikti. Iš pacientų
namų, suteikus paslaugą,
turi būti surenkami ne tik
švirkštai, bet ir lašinės,
panaudotos pirštinės ir
kitos atliekos. Tais atvejais, kai vaistus susileidžia
patys gyventojai, panaudotus švirkštus nemokamai turi priimti savivaldybių didelių gabaritų
atliekų surinkimo aikštelės. Minėtos aikštelės
taip pat priima ir medicininius gyvsidabri- n i u s
termometrus.

Maisto
papildus – į
šiukšlinę

– jie gali būti priskiriami
vaistų grupei, o nepriskirti jai išmetami kaip ir
maisto papildai – į mišrių
komunalinių atliekų konteinerius. Ar vitaminai
priskiriami vaistų grupei,
turėtų būti nurodyta ant
pakuotės.

Neskubėk išmesti
„Kraustėmės į naują
butą, dariau viso savo
turto reviziją, peržiūrėjau
ir vaistus. Nustebau radusi daug pasenusių, arba tokių, kurių tikrai jau
nebereikės. Pirma mintis
buvo juos tiesiog išmesti
į šiukšlių kibirą, bet prisiminiau kažkur skaitytą
raginimą taip neatsakingai nesielgti. Sudėjau juos
į maišelį ir susiruošiau į
vaistinę juos atiduoti. Vokiečių vaistinėje Vilniuje
dėl to nekilo jokių problemų. Juos priėmė ir net
pagyrė už sąmoningą poelgį“, - savo patirtimi dalinasi vilnietė Jūratė.
Ar medikamentas veiks
kaip vaistas, ar kaip nuodas priklauso nuo dozės,
tačiau pasenusių vaistų poveikis yra neprognozuojamas. Nevertėtų
bandyti eksperimentuoti
su žmonėmis ar aplinka.
Pasenusius vaistus būtinai neškite tik į vaistinę.

Dažnuose namuose galima rasti ir maisto papildų. Tai maisto produktas,
skirtas papildyti įprastą
maisto racioną ir kuris
vienas arba derinyje su
kitomis medžiagomis yra
koncentruotas maistinių
ar kitų medžiagų, turinčių
mitybinį arba fiziologinį
poveikį, šaltinis. Kitaip
tariant, maisto papildas
– ne vaistas! Taigi, maisto
papildus reikėtų išmesti į
mišrių komunalinių atliekų konteinerius.
Kitaip yra su vitaminais AM 
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PROGNOZĖ: Aukso puode –
470 000 Eur
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Lošimo Nr. 277
Data: 2018-05-18
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ANTRADIENIS

+13
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SKAIČIAI
Lošimo Nr. 646
Data: 2018-05-20
Tel. 1634
1000 Eur - 646-0016*47
200 Eur - 646-0005*15
200 Eur - 646-0026*47
200 Eur - 646-0051*27
200 Eur - 646-0021*52
200 Eur - 646-0010*22
200 Eur - 646-0022*38

200 Eur - 646-0041*93
Gegužės 27 d.
SEKMADIENIS
200 Eur - 646-0036*47
Saulė teka 04:57
200 Eur - 646-0006*27
leidžiasi 21:36
Dienos ilgumas 16.39
Sekančio tiražo prizas:
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
100x250€
Augustinas, Genadijus,
Virgaudas, Žymantė, Brunonas,
Sudoku
Leonora
Tinkamas laikas sėti:
baklažanus, cukinijas, moliūgus, patisonus, laiškinius svogūnus, porus, česnakus, krapus, garstyčias, pankolius, kalendras, pomidorus, paprikas,
bazilikus, rozmarinus, mairūnus, žirnius, pupas ir pupeles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.

01, 11, 23, 41, 44 + 02, 08

LAIMĖJIMAI
5 + 2 - 79773152.72€ 0
5 + 1 - 632321.70€

0

5 - 127527.00€

0

4 + 2 - 4959.30€

0

4 + 1 - 245.40€

3

4 - 113.70€

5

3 + 2 - 48.00€

10

2 + 2 - 17.50€

116

3 + 1 - 17.50€

124

3 - 15.30€		

219

1 + 2 - 8.20€

550

2 + 1 - 8.00€

1716

+14 +26

VANDENS TEMPERATŪRA
+19 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+18 KAUNO MARIOS
+8 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+16 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 90 000 000 Eur
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

KLAIPĖDA

VILNIUS

+13 +25

(šio numerio atsakymai)

Gegužės 23 d.
TREČIADIENIS
Tarptautinė akušerijos fistulės diena
Saulė teka 05:02
leidžiasi 21:30
Dienos ilgumas 16.28
Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Gertautas, Tautvydė, Ivona,
Žydrūnė, Žydrūnas
Tinkamas laikas sėti:
krapus, garstyčias, pankolius,
kalendras, gėles (iš sėklų daiginamas).
Sode, darže:
tinkamas laikas sodo darbams,
netinkamas laikas kaupti vaisius, konservuoti daržoves.

GAMA RADIACINIS FONAS

38
42

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
13000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
5610 nSv/val.

nSv/val.

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

