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Viešųjų erdvių 
sutvarkymo darbai 
įpusėjo

SKAITYKITE 3 P.

Prienų krašto irkluotojas 
džiugina gerbėjus

Į skaitytojų klausimus atsako 
žolininkė Monika Smilgytė

nuo 1989

Laima
DUOBLIENĖ

Nors ašmintiškis Martynas 
Vaitkevičius jau treti metai 
mokosi Šiaulių sporto 
gimnazijoje ir sportuoja 
Šiauliuose, save vis tiek 
laiko Prienų krašto atstovu. 
Juk čia, Prienuose, ne tik 
gavo pirmąsias trenerio 
Raimundo Kernazicko 
irklavimo pamokas, bet 
ir „nuskynė“ pirmuosius 
laurus. 

Futbolo kamuolį iškeitė 
į valtį

Mokydamasis „Ąžuolo“ 
progimnazijoje Martynas žai-
dė futbolą ir apie irklavimą net 
nesvajojo. Tačiau kartą į treni-
ruotes užsukęs treneris aukštą 
vaikiną pakalbino išbandyti ir-
klavimą. Taip maždaug prieš 
penkerius metus prasidėjo 
sportinė karjera, jau atnešusi 
ne vieną apdovanojimą. Var-
žybose Šiauliuose talentingą 
sportininką pastebėjo tenykš-
čiai treneriai ir pakvietė persi-
kelti į Šiaulius, kur sudarytos 

palankios sąlygos ir mokytis, 
ir sportuoti. 

Mokslus derina su 
sportu

Šiaulių sporto gimnazijoje 
mokosi ir treniruojasi net ke-
turiolika sporto šakų kultivuo-
jantys jaunieji sportininkai. 
Todėl ir pamokų tvarkaraštis 
sudarytas taip, kad mokslai 
būtų derinami su treniruotė-
mis. Pasak Martyno, iš ryto po 
pusryčių būna trys pamokos, 
po jų – pirmoji treniruotė. Po 

Su bitkrėslių puokšte (Monikos Smilgytės nuotr.)

Mielas tėti, dieduk, 
Papuošti sidabru smilkiniai,
O širdy viešpatauja ramybė,

Išauginti vaikai, nugalėti vargai,
Praeity vėl praėjusių metų grožybė.

Tad būki laimingas ir gyvenk dar ilgai,
Lai gegužiais žaliais ir gruodžiais žvarbiais,

Eina metai žingsneliais mažais.

90-ies metų jubiliejaus proga

Antaną 
BENDINSKĄ

gyvenantį Prienuose  
sveikina 

dukra su vyru,  
anūkai Evaldas ir Ramutė su vyru.

Mielas 
Krikšto tėveli,  
Būkite dar ilgai toks jaunatviškas, 
sklidinas gerumo ir šviesos, 
spinduliuojantis šilumą, 
dalinantis save visiems, 
kas tik kreipiasi į Jus. 
Būkite palaimintas ir 
globojamas Aukščiausiojo!

90-ies metų jubiliejaus proga

monsinjorą 
Juozapą UŽUPĮ,
  
sveikina 
krikšto dukra Silvija Niūniavaitė-Bielskienė su šeima.

Ilgametį Prienų miesto bei krašto ganytoją, 
Prienų miesto Garbės pilietį, 

monsinjorą Juozapą UŽUPĮ, 
pasitinkantį garbų jubiliejų, 

dvasinės ramybės bei Dievo palaimos linki 
 laikraščio „Naujasis Gėlupis“ redakcija
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smagu, kai pagaliau rim-
tai spusteli šaltukas! Juk 

smagu, kuomet net langai ir 
durys braška nuo šalčio! Taip 
ir jauti ateinančią gamtos jė-
gą. Jauti, kaip šaltis, atrodo, 
lyg gydomosios akupunktū-
ros metu – veidą adatomis 
bado. Sakot, nelabai smagu? 
Na, tada bent jau pasidžiau-
kime, kad vis dažnesni ir sti-
presni šalčiai pranašauja ne ką 
kita, o... viduržiemį. 

Įsigalėjęs šaltis rodo, jog 
žiema jau įsisiūbavo ir užvė-
rė rudeniškos darganos duris. 
Žinoma, džiaugsmo mažai ir 
tiems, kurie šąla, ir tiems, ku-
rie sulaukę žiemos vidurio jau 
tikisi pavasario. Pavasaris dar 
toli. Bet pats nuostabiausias 
jausmas yra jausti, kad jau esi 
pusiaukelėje.

Juk smagu, kuomet 
turi įveikti kokį nors 
atstumą – iki darbo, 
mokyklos ar namų, 
ir sunkiai irdamasis 
į priekį pastebi, kad 
pusė kelio jau įveikta! 
Žinoma, dar lieka nueiti 
tiek pat, tačiau „tiek 
pat“ nėra „dvigubai 
tiek“. Todėl, bet kokiai 
kelionei įpusėjus, 
džiaugiamės, jog 
liko visai nedaug. Su 
kiekvienu žingsniu tas 
„tiek pat“ vis labiau 
tampa „jau čia pat“. 

Visada džiaugiamės nueitu 
keliu. Na, nebent tas nueitas 
kelias yra mūsų atostogos ar 
viešnagė pas pačius brangiau-
sius žmones. Arba viešnagė 
ten, kur nėra nė vieno žmo-
gaus. Juk smagu pailsėti nuo 
visų, kurie, rodos, pasidarė 
artimesni ir dar labiau nuo-
bodesni net už mūsų dėvimus 
apatinius. Pastaruosius bent 
jau nesunku išmesti ir pakeisti 
į naujus. O su brangiais žmo-
nėmis taip lengva nebūna... 
Juos kartais tenka palikti tam, 

kad galėtum vėl pasiilgti, kad 
galėtum padaryti tai, kuo grį-
žęs galėtum nustebinti. Jei ne 
dovanomis, tai bent jau savo 
asmeniniais pokyčiais. Juk 
smagu nustebinti visus!

Tačiau visi pokyčiai 
prasideda nuo 
noro. Ir ne nuo noro 
nustebinti, o nuo noro 
kažką padaryti sau. 
Taip – sau. Esame 
normalūs žmonės, 
kurie galvodami apie 
visus ganėtinai retai 
užmirštame save, todėl 
pats nuostabiausias 
jausmas apima, kai 
išpildai savo svajones, 
norus arba, tiesiog, 
pareigas. 

Argi ne nuostabu, kai žinai, 
kad jau pasiekei savo svajo-
nių, norų ar pareigų išsipil-
dymo pusiaukelę? Žinoma, 
klausimas tik vienas – kaip 
pasižiūrėsi į šią pusiauke-
lę? Ar kaip pesimistas, pusę 
stiklinės vandens vadinantis 
pustušte, ar kaip optimistas, 
tą pačią pusę stiklinės vadi-
nantis pusiau pilna? Lygiai 
taip pat ir su norų išsipildy-
mu. Jeigu randame motyva-
cijos, jėgų ir ugnies pradėti 
kažką daryti, niekada negali-
me pamiršti, kad pasiekę pu-
siaukelę mes nesame „nuva-
ryti arkliai“, o esame tie, kurie 
vietoj „nieko“ turi „pusę“. Ir 
čia reikėtų stabtelti ir susimąs-
tyti, jog pusiaukelė bet kuriuo 
atveju yra pusė visko. Tai nėra 
„pusiau niekas“. 

Ar visą dieną rinkta pusė 

Vokietijoje pavogti į Lietuvą vežti kostiumai
Vokietijoje iš į Vilnių vykusio vilkiko pavogti operos „Turandot“ 
atlikėjams skirti kostiumai – šios operos premjera Lietuvos 
nacionaliniame operos ir baleto teatre (LNOBT) numatyta kovą. Iš 
viso dingo maždaug 600 kilogramų svorio krovinys.

Mediku apsimetęs sukčius išviliojo 3800 eurų 
Kretingos rajone mediku apsimetęs sukčius iš senolės išviliojo 3,8 
tūkst. eurų. Ji sulaukė skambučio iš asmens prisistačiusio chirurgu. 
Šis pranešė, kad moters sesuo sužalojo kitą asmenį ir norint 
išvengti atsakomybės reikia sumokėti 8500 eurų.

kibiro braškių yra blogiau už 
tuščią kibirą? Netgi tada, kai 
laikas nėra sąjungininkas, pu-
siaukelė žymi didelius dar-
bus. Ir nesvarbu, kad iki jų 
pabaigos dar reikės vargti ne 
vieną valandą, dieną, mėnesį, 
metus... Juk dėl savęs ir savo 
šeimos stengiamės ne iki pu-
sės gyvenimo, o iki pat jo ga-
lo. Ir to gėrio mes siekiame... 
net nežinodami, kas yra tikra-
sis „viskas“. Net nežinodami, 
ar esame pusiaukelėje, ar fini-
šo tiesiojoje. Mes jo siekiame 
nieko nežinodami. 

Todėl dažnai būna apmau-
du, kai palūžtama pusiauke-
lėje. Žinant viską – ko sie-
kiame, kaip siekiame, kiek 
pasiekėme ir kiek liko pasiek-
ti. Žmogaus užsibrėžimas pa-
daryti kažką sau gero negali 
būti užsibrėžimas „padary-
ti bet ką, kad šiek tiek laiko 
jausčiausi geriau“. Ar geriau 
yra vieną kartą išnaudojant 
visas jėgas užritinti akmenį 
į kalną, ar pasiilsint jį vis ri-
denti, ridenti pamažu, paskui 
nuriedėti su juo žemyn ir vėl 
pradėti ridenti? Žinoma, kad 
vienu ypu ir sunkiai užriden-
ti akmenį yra geresnis spren-
dimas, negu nuolat pamažu 
jį „tampyti“, kol paaiškės, 
kad to akmens ridenti nebe-
norime.

Ne veltui sakoma, jog tai, 
ką gali padaryti tuoj, niekada 
nesakyk „rytoj“. Nes rytojus 
bet kuriuo atveju ateis. Tačiau 
klausimas, kaip mes jį pasitik-
sime? Tuščiomis ar pusiauke-
lėje? Todėl svajonės, noro ir 
tikslo siekimas neretai, nors 
ir tampa sunkumu, suteikia 
daugiau pasitikėjimo savimi, 
dar didesnio noro siekti kitų 
norų ir dar didesnę galimy-
bę turėti „viską“, o ne „star-
to liniją“.

vidaus organuose. Ką daryti? 
Kaip jų atsikratyti? Cheminių 
vaistų patarčiau vartoti tik ta-
da, jeigu 100 % esate tikras, 
kad turite kirmėlių. Jeigu įta-
riate, kad galbūt turit parazitų, 
tada vartokite saugių natūralių 
produktų, kurių jie nemėgsta: 
kasdien po tris skilteles čes-
nako (savaitę, o esant reikalui 
net porą savaičių), valgykite 
dideliais kiekiais moliūgų sė-
klų (jų luobelė turi medžiagų, 
varančių kirmėles), gerkite pe-
lyno (kartusis kietis), peletrū-

no (vaistinis kietis), paprastojo 
kiečio, paprastosios bitkrėslės 
žiedų ar sėklų, kiaulpienių, se-
renčio žiedų, skaistenio žiedų, 
kraujažolės, vingiorykštės ir 
kitų žolelių arbatas. Kramty-
kite gvazdikėlių (prieskonis) 
po 3–4 per dieną. Gardinkite 
prieskoninėmis žolelėmis vi-
sus padažus, troškinius ir sriu-
bas, gerkite jų arbatas. Parazi-
tai nemėgsta aitriųjų paprikų 
ir aštrių prieskoninių žolelių 
(bazilikų, raudonėlių, čiobre-
lių, dašių, bitkrėslių, peletrūnų, 
mairūno, imbiero, pipirų, mo-
nardų, kiečių, levandų ir kt.) 

Į skaitytojų klausimus atsako žolininkė 
Monika Smilgytė

Pastaruoju metu internete 
tenka skaityti ir TV laidose 
apie sveikatą girdėti, kad 
mūsų organizme, tiksliau, 
įvairiuose organuose, net 
ir širdyje, pilna įvairiausių 
parazitų. 

Žinoma, siūlomi ir įvairūs 
brangūs preparatai, atseit 
padėsiantys juos išvaryti iš 
mūsų kūno. Tik įdomu, ar 
tai nėra apgaulė, o gal verta 
paieškoti kokių nors žole-
lių, augančių mūsų krašte? 
Vaikystėje nuo kirminų te-
ko kramtyti kažkokias sė-
kliukes, kurios padėdavo. 
Ką jūs pasiūlytumėt?

Jeigu nejaučiate akivaizdžių 
požymių, rodančių, kad orga-
nizme yra parazitų, tai turėtu-
mėt įvertinti galimą riziką:

Ar bent vienas šeimos narys 
turi parazitų?

Ar plaunate rankas prieš 
valgį, prieš eidami į tualetą 
ir po jo?

Ar kruopščiai plaunate vai-
sius ir daržoves?

Ar perkate šviežius maisto 
produktus, patikrintą mėsą?

Ar laikote naminių gyvū-
nų?

Ar jūsų mityboje nestinga 
česnakų, moliūgų sėklų, įvai-

rių prieskonių? Ar vartojate 
gvazdikėlių, pelyno, kiaulpie-
nių ir kitų žolelių?

Ar daug valgote saldumynų 
ir miltinių patiekalų?

Ar dažnai skauda pilvą 
aplink bambą ir ar dažnai 
skauda galvą?

Ar turite šeimoje darželį ar 
mokyklą lankančių vaikų?

Ar trumpai kerpate nagus? 
Ar juos kramtote?

Ar jūsų kasdieniame maiste 
gausu įvairių maisto medžiagų 
(sėklų, prieskoninių ir kitų žo-
lelių, vaisių ir daržovių, šaltai 
spausto aliejais)?

Stiprus organizmas, jeigu 
teisingai valgysite, laikysitės 
higienos, neužsikrės para-
zitais ir neleis jiems plisti iš 
žarnyno į kitus organus. Jei 
nesilaikote higienos (tai daž-
nai nutinka ypač vaikams ir 
senyvo amžiaus žmonėms) ir 
kemšate saldumynus, torčiu-
kus, bandeles kiekvieną dieną, 
o žolelių išvis nevartojate, tai 
labai galimas daiktas, kad pa-
razitų yra ne tik žarnyne, bet ir 

Žolininko kertelė

Mėlynžiedė ožragė
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ES grasina Nikaragvai dėl teisių pažeidimų
Europos Sąjunga pirmadienį įspėjo krizės krečiamą Nikaragvą, 
kad yra pasirengusi imtis jos atžvilgiu sankcijų dėl griežtų 
reidų bei veiksmų prieš nepriklausomą žiniasklaidą ir pilietinės 
visuomenės grupes. 

Kremlius neigiamai vertina ES sankcijas 
Maskva neigiamai vertina Europos Sąjungos planus pirmadienį 
paskelbti sankcijas Rusijai dėl įtariamo cheminių ginklų 
panaudojimo Didžiojoje Britanijoje ir Sirijoje, pareiškė Kremliaus 
atstovas Dmitrijus Peskovas.

Autobusų stotis rekonstruota, 
Stadiono mikrorajono viešųjų erdvių 
sutvarkymo darbai įpusėjo

„Prienai atsinaujina“ – 
ne vien skambus šūkis, 
bet ir konkretūs darbai, 
kuriuos mato gyventojai. 
Kartu tai ir didelė 
atsakomybė, todėl beveik 
kiekvieną savaitę Prienų 
r. savivaldybės meras 
Alvydas Vaicekauskas 
kartu su specialistais 
lankosi statybos darbų 
objektuose, susitinka 
su rangovais, aptaria 
darbinius klausimus, 
problemas. 

Praėjusią savaitę meras do-
mėjosi, kaip vyksta Stadiono 
mikrorajono viešųjų erdvių 
sutvarkymo darbai. Prie ap-
žiūros prisijungė ir adminis-
tracijos direktorius E. Visoc-
kas bei atsakingi specialistai. 
Šis projektas – vienas iš tų, 
kurie, pasak mero, ne viene-
rius metus brendo galvoje. 
„Labai norėjosi, kad ši erdvė 
būtų sutvarkyta, nes tai gražus 
gamtos kampelis su vandens 
telkiniu, beržynu, vaikščioji-
mo takais. Džiaugiuosi, kad 
pavyko jį įgyvendinti ne tik 
mintyse“, – sako meras.

Stadiono mikrorajono vie-
šųjų erdvių sutvarkymo pro-
jektas prasidėjo birželio pa-
baigoje ir iki šių metų pra-
džios jau yra nemažai pa-

daryta: išvalytas tvenkinys, 
įrengiama krantinė, paruoštas 
pagrindas krepšinio, tinklinio, 
lauko teniso, lauko treniruo-
klių aikštelėms, erdvė vaikų 
žaidimams, valomas griovys, 
kertami krūmokšniai, kloja-
mi takai ir kt. Visą objektą 
planuojama užbaigti iki 2019 
metų pabaigos. Objekto vertė 
– 2,1 mln. Eur. 

Praėjusią savaitę meras A. 
Vaicekauskas taip pat apžiū-
rėjo rekonstruotą Prienų au-
tobusų stotį. Viduje ir išorėje 
visi darbai baigti, liko statybos 
darbų įteisinimo procedūros. 

Reikia paminėti, kad auto-
busų stoties atnaujinimo dar-
bai sutapo su F. Martišiaus g. 
ir dalies Vytauto g. rekons-
trukcija, kuri taip pat prasidėjo 
įdėjus nemažai Savivaldybės 
pastangų. 

Meras A. Vaicekauskas 
pasidžiaugė, kad po metų ki-
tų autobusų stoties kvartalas 
taps dar gražesnis, nes ren-
giamas projektas, kurio me-
tu bus sutvarkytas Revuonos 
parkas, LDK Kęstučio pa-
minklo prieigos, įrengta apž-
valgos aikštelė Nemuno upės 
pakrantėje. 

Prienų r. savivaldybės  
informacija 

Jeigu turite per didelį skran-
džio rūgštingumą, tai šias žo-
leles derinkite kartu su rūgštin-
gumą mažinančiomis 
žolelėmis: liepų lapais, 
pumpurais, žieve, mė-
lynžiede ožrage, siau-
ralapiu gauromečiu, 
piliarože, rožūne, any-
žiniu lofantu. Tie, kas 
nuolat vartoja įvairių ar-
batų, paprastai parazitų 
neturi. Augalai savyje 
turi begales medžiagų, 
apsaugančių juos nuo 
kenkėjų, taigi, gerdami 
žolelių arbatas nuo jų 
apsisaugosime ir mes. 
Galima parazitus varan-
čias žoleles, gvazdikėlius susi-
malti kavamale, sumaišius su 
medumi pasidaryti balzaminių 
rutuliukų ir vartoti po 2–3 per 
dieną. Pats lengviausias būdas 
išvaryti kirmėles – nusipirkti 
žalių lukštentų moliūgų sėklų 
ir jas arba valgyti vienas, arba 
sumalti ir dideliais kiekiais dėti 
į įvairius patiekalus, taip net ir 
vaikai nepajus skirtumo. Tai 
visiškai nekenksmingas pro-
duktas, turintis daug mikroele-
mentų ir vitaminų! Tarp kitko, 
atkreipkit dėmesį, vyrai – mo-
liūgų sėklos stiprina prostatą! 
Galvą, turint parazitų, daž-
nai skauda todėl, kad kirmė-
lės savo toksinėmis atlieko-
mis nuodija mūsų organizmą. 
Kirmėlėms saldėsiai, miltiniai 
patiekalai ir žarnyne pūvantis 
maistas (trūkstant ląstelienos) 
patinka dar labiau nei jums! 
Tad saldumynų skyrių parduo-
tuvėje tiesiog praeikite!

Tenka pirkti brangius pre-
paratus (vaistus) nuo osteo-
porozės. Ar nėra kokių liau-
diškų ir patikimų priemo-
nių. Būtų pigiau ir gal pati-
kimiau. Juk tuo, kas rekla-
muojama, ir po to skaitomi 
puikūs atsiliepimai, nelabai 
norisi tikėti...

Osteoporozė – kaulinio au-
dinio išretėjimas. Deja, su-
laukus 30-ties metų, kaulai 
pradeda retėti, o atėjus meno-
pauzei, kai sumažėja moteriš-
kų hormonų, kartais pasiekia 
kritinį lygį ir nuo mažiausio 
smūgio lūžta. Tai gresia ne tik 
moterims, bet ir vyrams. Nie-

Į skaitytojų klausimus atsako žolininkė Monika Smilgytė
ko nėra svarbiau už prevenci-
ją. Jau nuo mažų dienų reikia 
stiprinti kaulus, valgant daug 
kalcio turintį maistą. Jo įsisa-

vinimui reikalingas ir vitami-
nas D. Vaikams niekada ne-
turėtų trūkti pieno produktų, 
ypač pieno, naminio sūrio ir 
varškės. Ją derindami su šal-
tai spaustu sėmenų aliejumi 
sustiprinsit ne tik kaulus, bet 
ir atgaivinsite dylančius są-
narius, kartu tai ir priešvėži-
nis receptas! Kalcio gausu ir 
žaliose lapinėse daržovėse: 
špinatuose, brokoliuose, ko-
pūstuose, salotose, gražgars-
tėse ir kt. Lapinių daržovių 
nemaišykite su pieno produk-
tais, nes užblokuosite kalcio 
pasisavinimą, geriau skaninki-
te šviežiomis citrinos sultimis, 
jose esantis vitaminas C padės 
efektyviau pasisavinti kalcį. 
Susimalkite kavamale virtų 
naminių kiaušinių lukštų ir tų 
miltelių vartokite kasdien po 
šaukštelį, užsigerdami vande-
niu su šviežiomis citrinos sul-
timis. Valgykite daugiau žu-
vies, jūros gėrybių, kiaušinio 
trynių – juose gausu vitamino 
D, labai reikalingo kaulams. 
Ne šiaip sau jo duodama kū-
dikiams, viščiukams ir kitų gy-
vūnų jaunikliams. Vitamino D 
trūkumas lems rachitą, kaulai 
bus netvirti ir iškrypę. Vasarą 
būkite kuo daugiau atvirame 
ore, tada organizmas, pade-
damas saulės šviesos, pats ga-
mins vitaminą D.

Negerkite alkoholio, kavos, 
juodosios arbatos, nerūkykit! 
Žalingi įpročiai neleidžia pa-
sisavinti ne tik kalcio, bet ir 
geležies, vitamino C.

Judėkite! Kasdienis judėji-

mas stiprina ne tik raumenis, 
bet ir kaulus! Būtina (net ir 
vyresnio amžiaus žmonėms) 
daug vaikščioti, pasportuoti. 

Senjorams negalima kilnoti 
didelių svorių.

Nuo mažų dienų pratinki-
te vaikus gerti žolelių arbatas, 
be kurių vyresniame amžiuje, 
jei norėsite būti sveiki, tiesiog 
neapsieisite. Jei jums per 40, 
tiek vyrams, tiek moterims 
gali padėti raudonųjų dobilų 
arbata. Taip pat ir kitos žole-
lės, reguliuojančios hormonus. 
Tai jonažolė, kraujažolė, balta-
žiedė notrelė, medetka, nakvi-
ša, šalavijas, ožragė (ypač jos 
sėklos), gaurometis, nasturtė, 
graikiniai riešutai ir jų lapų ar-
bata, žiemą – pušų ir eglių spy-
glių arbata. Vyrams taip pat pa-
dės ajeras, petražolė, salieras. 
Kaulus stiprina ir druskų san-
kaupas sąnariuose valo asiū-
klio, takažolės, pelargonijos, 
garšvos, avižų žolės arbatos 
– jos turi silicio junginių, sti-
prinančių kaulinį audinį! Var-
tokite žolelių mišinukus – bus 
saugiau, skaniau ir veiksmin-
giau! Atminkit, šios žolelės 
padės net tik sergant osteopo-
roze, bet ir artritu, radikulitu, 
reumatu bei kitomis kaulų ir 
sąnarių ligomis. Turintiems 
sustingusius sąnarius, prastą 
kraujotaką rekomenduoju pu-
tinų arbatą – vartojant ilgesnį 
laiką, ji ypač efektyvi. Arbatų 
jokiu būdu nesaldinkit!

Sustingusius ir susidėvė-
jusius sąnarius, kaulų lūžius 
patartina kasdieną tepti kaula-
žolių tepalu ar fitoliu. Jis labai 
tinka ne tik kaulams stiprinti, 
sąnariams sutepti, bet ir skaus-
mui malšinti, kremzliniam au-

diniui atauginti, sumušimams 
gydyti. Galima pasigamin-
ti grybų tepalo, maitinančio 
sąnarius. Gleivingus grybus 

reikia išdžiovin-
ti, sumalti kava-
male ir sumaišyti 
su šaltai spaustu 
sėmenų ar judros 
aliejumi (tepalą 
laikyti šaldytu-
ve). Prieš tepant 
sąnarius odą rei-
kėtų sudrėkinti 
vandeniu, kad ge-
riau įsigertų. Te-
palui kaulažolės 
šaknis sutarkuo-
jama ir sumaišo-
ma su riebalais, 

labiausiai tinka šaltai spaustas 
sėmenų ar judros aliejus, nes 
šie aliejai turi gleivių, kaip ir 
pati kaulažolės šaknis.

Norint atstatyti kremzlinį 
audinį, galima valgyti šaltie-
nos, želė, bet atminkit – tai 
kancerogenas, dideliais kie-
kiais vartoti negalima. Arba 
rinkitės sveikesnį maistą – val-
gykite grybų (ypač gleivingų, 
kaip lepšiai ir kazlėkai). Gali-
te kasdien verdančiu vande-
niu užplikyti šaukštelį ožragės 
sėklų ir išbrinkusias suvalgy-
ti – jos irgi stiprina kremzlinį 
audinį. 

Salotas, košes, varškę gar-
dinkit šaltai spaustais sėme-
nų arba judros aliejais. Šiuose 
aliejuose gausu ne tik omega3 
junginių, bet ir gleivių, kurios 
maitina sąnarius, malšina už-
degimus. Tokie aliejai tinka 
ir turintiems didelį skrandžio 
rūgštingumą, virškinimo trak-
to ligų ir opų, sutrikus hormo-
nams, sergantiems ateroskle-
roze (užkalkėjus kraujagys-
lėms, turintiems aukštą blogo-
jo cholesterolio lygį kraujyje), 
kosint, kamuojant hemorojui. 
Nuolat vartojantys šalto spau-
dimo sėmenų  ir judros alie-
jus senjorai turi mažiau bėdų 
ne tik su skrandžiu, bet ir su 
sąnariais!

Sveika visavertė mityba, 
žolelių arbatos, natūralūs te-
palai, padedantys sustiprinti ir 
kaulus, ir sutepti sąnarius bei 
kasdienis judėjimas yra daug 
veiksmingesni nei mėnesį ge-
riami cheminiai papildai.

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

2019-01-13 apie 14.50 val. Prie-
nuose, Stadiono g., vyras (gim. 
1999 m.) smurtavo prieš savo 
nepilnametį brolį (gim. 2005 m.). 
Berniukas perduotas pilnametei 
seseriai. Įtariamasis iš įvykio vietos 
pasišalino.

2019-01-13 apie 1.00 val. Prienų r., 
Bagrėno k., Jurginų g. esančioje 
kaimo turizmo sodyboje, šventės 
metu, vyrą (gim. 1960 m.) sumušė 
trys pažįstami asmenys. Įvykis 
tiriamas.

2019-01-14 gautas pranešimas, kad 
kelyje E67 Kaunas–Marijampolė 27 
km, važiuojant nuo Kauno Mari-
jampolės link, netoli degalinės, 
nuo kelio nuvažiavo sunkvežimis. 
Pagalbos neprireikė.

2019-01-15 apie 12.30 val. Prienų r., 
Veiverių mstl., Kauno g., vairuotojas 
(gim. 1974 m.), siekdamas išvengti 
administracinės atsakomybės už 
KET pažeidimą (vairavo automobilį 
bei naudojosi mobiliojo ryšio prie-
mone), Alytaus apskr. VPK patru-
liams davė 20 eurų kyšį. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 
227 str. 4 d.

2019-01-15 apie 15.50 val. Prie-
nuose, Revuonos g., neblaivaus 
(2,68 prom. alkoholio) ir neturinčio 
teisės vairuoti vyro (gim. 1967 m.) 
vairuojamas automobilis „Opel Za-
fira“ atsitrenkė į parduotuvės sieną. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2019-01-18 apie 14.00 val. Kauno 
apskrities VTAS Prienų r., vyr. spe-
cialistei S. M. išvežant iš nesaugios 
aplinkos mažamečius vaikus (tėvai 
buvo neblaivūs) Prienų r. neblaivus 
(2,65 prom. alkoholio) vaikų tėvas 
M. J. (gim. 1993 m.) aktyviais 
veiksmais pasipriešino ir sužalojo 
Alytaus apskr. VPK Prienų r. PK 
Veiklos skyriaus tyrėją J. P. Prienų 
ligoninės Skubios pagalbos sky-
riuje policijos pareigūnui nustatyta 
dešinės ir kairės rankos daugybiniai 
plaštakų paviršiniai sužalojimai. M. 
J. sulaikytas ir uždarytas į Alytaus 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato areštinę.

2019-01-19 Alytaus apskr. VPK Prie-
nų r. PK gautas A. K. (gim. 1996 m., 
gyv. Kauno r. sav.) pareiškimas, kad 
2019-01-19 apie 18.20 val. Prienų r., 
Balbieriškio sen., pastebėjo, kad 
moterų persirengimo patalpoje 
nuo suolelio buvo pavogtas jai pri-
klausantis mobiliojo ryšio telefonas 
„IPhone SE“ ir piniginė. 

Siekis – didinti kaimo 
gyvybingumą

Lietuvoje pastaraisiais me-
tais ryškėja tendencija keltis 
gyventi iš miesto į kaimą, ypač 
į kaimo vietoves, esančias šalia 
didžiųjų šalies miestų. Tačiau 
norintiems pradėti ūkininkau-
ti išlieka apsirūpinimo ūkinin-
kavimui reikalingais žemės ir 
žmogiškaisiais ištekliais pro-
blemos, kurias galima išspręsti 
tik taikant valstybinės politikos 
priemones. 

„Kai kuriuos žmones galime 
susigrąžinti į kaimą. Nereikėtų 
žiūrėti į tokį planą kaip utopiją. 
Vienas iš svarbių rodiklių, kaip 

sustabdyti emigraciją iš kaimo, 
yra darbo vietų kūrimas jame. 
Būtina skatinti verslo kūrimąsi, 
jaunus žmones skatinti perimti 
tėvų ūkius, kad į kaimą norėtų 
grįžti ne tik miesto žmonės, bet 
galbūt ir emigrantai“, – kalbėjo 
žemės ūkio ministras Giedrius 
Surplys, Baltąją knygą prista-
tydamas susitikime su žurna-
listais.    

Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
politikos strategijoje nuo 2020 
iki 2030 metų numatoma ska-
tinti ūkininkus naujakurius, 
kuriančius mažus ir vidutinius 
ūkius atokiuose, retai apgyven-
dintuose regionuose, didinti 
kaimo vietovių pasiekiamu-
mo patrauklumą gerinant inf-
rastruktūrą, paslaugų teikimą, 
didinti ūkininkavimo populia-
rumą tarp jaunimo ir skatinti 
kartų atsinaujinimą, skatinti ko-
operatyvus plėtoti savo nariams 
teikiamas paslaugas, remti kul-
tūrinius projektus kaimo vie-
tovėse, plėtoti pajamų šaltinių 
įvairovę ir kt.  

Vartotojams – daugiau 
vietinių maisto 

produktų
Didėjant maisto pasirinkimo 

Žemės ūkio vizija: planuojama atgaivinti ištuštėjusį kaimą
galimybėms, šalies gyventojai 
vis daugiau vartoja maisto, pa-
gaminto toli nuo jų gyvenamo-
sios vietos. Baltojoje knygoje 
akcentuojama, kad  iškyla po-
reikis stiprinti ir plėsti vietinių 
maisto produktų rinką. Bus 
skatinama plėtoti įvairius vie-
tinių žemės ūkio ir maisto pro-
duktų tiesioginių pardavimų 
būdus – mobiliuosius ir staci-
onarius ūkininkų turgus, ūkių 
parduotuves, pardavimus tie-
siogiai iš ūkių, išankstinio už-
sakymo ir pristatymo sistemas 
bei kitas partnerystės tarp ga-
mintojų ir vartotojų formas.

Pastebėta, kad dabartinė si-
tuacija ypač palanki ūkininkų 

mėginimams dalį žemės ūkio 
ir maisto produktų parduoti 
tiesiogiai galutiniams vartoto-
jams, nes didėja ekologiško, 
šviežio, vartotojų gyvenamo-
joje vietoje pagaminto maisto 
paklausa. 

„Vietinių maisto produktų 
tiesioginiai pardavimai turėtų 
padėti ūkininkams plėsti asor-
timentą, pasiūlyti vartotojams 
daugiau šviežių, aukštesnės 
biologinės vertės produktų. 
Vietos produktų asortimento 
plėtimas perdirbant (džiovi-
nant, šaldant, liofilizuojant, 
rauginant ir kt.) produkciją 
padėtų išsaugoti regionų kul-
tūrinį tapatumą, plėtoti kuli-
narinį paveldą, įvairinti vietos 
gyventojų veiklas ir pritraukti 
daugiau turistų“, – teigiama 
Baltojoje knygoje.

Žemės ūkio ministro G. Sur-
plio teigimu, kaimo produktų 
vartojimo skatinimas tampa 
dideliu prioritetu. 

„Tačiau šis vartojimas turi 
platesnę prasmę – ne tik pro-
dukcijos. Norime pasiūlyti dar 
vieną kaimo turizmo atgimimo 
bangą. Kalbame ne tik apie 
kultūrinį turizmą, bet ir apie 
gastronominį turizmą (kulina-

rinio paveldas – aut. past.), 
dvarų turizmo atsigavimą. 
Norime, kad kaimas taptų 
patrauklia vieta ne tik gy-
venti, bet ir atvažiuoti savait-
galiui, vasaros atostogoms“, 
– kalbėjo ministras.

Klimato kaitos 
rizikas bandys 

valdyti
Baltojoje knygoje kalba-

ma ir apie būtinybę didinti 
ūkių gebėjimus valdyti ri-
zikas, kylančias dėl rinkų 
svyravimų ir klimato kaitos. 
Ateityje, teikiant paramą 
ūkiams, įvairioms su klima-
to kaita susijusioms proble-
moms spręsti, numatoma 
skirti prioritetus, nes Lietuva 
yra prisiėmusi tarptautinius 
įsipareigojimus dėl klimato 
kaitą skatinančių veiksnių 
mažinimo. 

Ūkininkavimas yra viena 
pagrindinių veiklų, spren-
džiant klimato kaitos, aplin-
kos apsaugos ir kraštovaiz-
džio bei biologinės įvairo-
vės išsaugojimo klausimus 
šalyje.  

„Klimato kaita veikia že-
mės ūkį. Todėl būtina kalbėti 
apie melioracijos sutvarkymo 
būtinybę, apie būtinybę kurti 
rizikos valdymo fondus, dau-
giau vykdyti agrarinės aplin-
kosaugos programų ir pan. 
Tačiau galima ir kitaip spręs-
ti problemas. Jeigu ūkininkai 
gyvena nederlingose dirvose, 
reikėtų galvoti apie gyvuli-
ninkystę, apie ekologinę pro-
dukciją, galbūt – apie kaimo 
turizmą“, – apie klimato kai-
tos rizikas samprotavo žemės 
ūkio ministras. 

Siekiant suvaldyti klima-
to kaitos rizikas, Baltojoje 
knygoje numatyta ypatingą 
dėmesį skirti ūkio speciali-
zacijai, auginamų augalų ar 
gyvūnų parinkimui, augini-
mo ir priežiūros technologi-
joms tobulinti, skatinti tiks-
linį augalų rūšių ir gyvūnų 
veislių pasirinkimą ūkiuose, 
atsižvelgiant į besikeičiančias 
ūkininkavimo sąlygas, skatinti 
efektyvų vandens išteklių nau-
dojimą, melioracijos sistemų 
modernizavimą, stabdyti dir-
vožemio išteklių degradaciją, 
prisidėti švelninant neigiamą 
žemės ūkio įtaką klimato kai-
tai ir kt.  UžSK. Nr. 017

ir geriau panaudoti žemės bei 
kapitalo išteklius“, – teigiama 
strategijoje.  

Baltojoje knygoje atsižvel-
giama į visų šalies piliečių in-
teresus neišskiriant konkrečių 
regionų, sektorių ar interesų 
grupių. Joje suformuluoti trys 
pagrindiniai žemės ūkio ir kai-
mo plėtros politikos iššūkiai: 
didinti kaimo vietovių gyvy-
bingumą; stiprinti ir išplėtoti 
vietinių maisto produktų rinką; 
didinti ūkių gebėjimus valdyti 
rizikas, kylančias dėl rinkų svy-
ravimų ir klimato kaitos.

Šiame dokumente taip pat 
keliami uždaviniai ir siūlomi jų 
sprendimai, ieškoma būdų, kaip 
palaikyti kaimo gy-
vybingumą, sustab-
dyti kaimo gyven-
tojų mažėjimą, kaip 
pritraukti gyventojų 
iš miesto į kaimą, 
kaip juos sugrąžinti 
iš emigracijos. 

Situacija 
skaičiais

Kad būtina spręs-
ti kaimo problemą, 
byloja ir statistikos 
duomenys. Jie rodo, kad da-
bar vienam ūkio subjektui kai-
me tenka 350 eurų pajamų, o 
vienam ūkio subjektui mieste 
– 540 eurų. 2017 metais dis-
ponuojamąsias pajamas, ma-
žesnes už skurdo ribą (iki so-
cialinių išmokų, išskyrus pen-
sijas), kaime gavo 42,6 proc. 
gyventojų, t. y. 24,3 proc. punk-
to daugiau nei didžiuosiuose 
miestuose.

Nuo įstojimo į Europos Są-
jungą (ES) 2004 metais, paly-
ginus su 2018 metais, kaimo 
gyventojų skaičius sumažėjo 
18,5 proc., o jauniausio am-
žiaus asmenų, t. y. iki 15 metų 
– 38,2 proc. 

Statistikos duomenys byloja 
ir kitą tendenciją: nuo narystės 
ES pradžios per 2004–2016 
metus Lietuvoje ūkių skaičius 
sumažėjo 40,6 proc. Todėl že-
mės ūkio ir kaimo plėtros po-
litikos tikslas – skatinti žemės 
ūkio ir kitas ekonomines vei-
klas kaimo vietovėse, kurios 
prisidėtų prie kaimo vietovių 
gyvybingumo stiprinimo ir su-
mažintų emigracijos iš kaimo 
vietovių mastą, ieškoti naujų 
gyventojų iš miesto pritrauki-
mo galimybių. 

JK pradeda ES piliečių registravimo programą
Didžioji Britanija pradeda programą, kurios tikslas yra padėti 
suregistruoti maždaug 3,5 mln. ES piliečių, gyvenančių Jungtinėje 
Karalystėje. Pagal planą, likti norintys ES piliečiai privalo kreiptis 
dėl gyventojo statuso ir sumokėti 65 svarų (73,76 euro) rinkliavą.

Per mirtininko ataką žuvo penki žmonės 
Šiaurės Rytų Sirijoje pirmadienį mirtininkui susprogdinus 
automobilį žuvo penki kurdų vadovaujamų pajėgų nariai, lydėję 
JAV vadovaujamos koalicijos karius, pranešė padėtį šalyje stebinti 
organizacija.

Žemės ūkio ministerijos 
paskelbtoje Baltojoje 
knygoje nubrėžiamos 
žemės ūkio ir kaimo 
plėtros politikos gairės 
po 2020 m., kuriomis 
siekiama atgaivinti 
Lietuvos kaimą – didinti 
jame gyvenančiųjų ir 
dirbančiųjų pajamas, 
gerinti žmonių gyvenimo 
kokybę. 
Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros vizija 
– konkurencingi, 
didelę pridėtinę vertę 
kuriantys, tvarūs ūkiai ir 
gyvybingi regionai.

Svarbus dokumentas
Žemės ūkio ir kaimo plė-

tros Baltoji knyga yra strate-
ginis nacionalinis dokumen-
tas, kuris rengiamas Lietuvai 
derantis dėl Bendrosios že-
mės ūkio politikos po 2020 
metų. Šį dokumentą rengė 
Žemės ūkio ministerija, bu-
vo atsižvelgta į mokslinin-
kų, verslininkų, žemdirbių 
ir kt. organizacijų, ekspertų 
pasiūlymus. 

Baltosios knygos projek-
tas jau pristatytas Seimo Eu-
ropos reikalų komiteto po-
sėdyje, socialiniams partne-
riams, išklausyti siūlymai, 
pastabos. Pakoreguotą pro-
jektą planuojama patvirtinti 
artimiausiu metu. 

„Baltojoje knygoje nubrėž-
tos nacionalinės politikos 
strateginės kryptys iki 2030 
metų. Numatėme  pagrindi-
nius uždavinius, pagrindinius 
prioritetus, kokių pokyčių no-
rime pasiekti. Tikslas – kad  
žemės ūkis būtų kuo labiau 
konkurencingesnis, vis la-
biau veikiantis pagal rinkos, 
ekonomikos dėsnius, didėtų 
kaimo gyventojų pajamos ir 
gerėtų jų gyvenimo kokybė“, 
– dokumentą apibūdino  že-
mės ūkio ministras Giedrius 
Surplys.

Išskirti trys iššūkiai
„Baltojoje knygoje nepa-

teikiamas atsakymas, kuris 
sektorius bus prioritetinis, nes 
daugelis Lietuvos ūkių vyk-
do mišrią gamybą, plėtoda-
mi tiek gyvulininkystę, tiek 
augalininkystę, kas ir turėtų 
būti skatinama. Veiklų kom-
binavimas leidžia gamin-
tojams diversifikuoti riziką 

Baltojoje knygoje numatyta, kaip atgaivinti Lietuvos kaimą po 2020 metų.  
(Gintaro KANDROTO nuotrauka)
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Rusija eksportavo 58,8 mlrd. kubų dujų
Per Baltijos jūrą iki Vokietijos nutiestu Rusijos eksporto dujotiekiu 
„Nord Stream“ 2018 metais perpumpuota 58,8 mlrd. m3 gamtinių 
dujų – 15,3 proc. daugiau nei 2017-aisiais. Jūros dugnu pakloto 
1224 km vamzdyno pajėgumas – 55 mlrd. m3/metus.

Per bulių festivalį mirtinai subadyti du žmonės
Indijoje per tradicinį grumtynių su buliais festivalį, kurį gyvūnų 
teisių aktyvistai laiko žiauru ir nori uždrausti, buvo mirtinai 
subadyti mažiausiai du žiūrovai, sužeista - per 100 žmonių. Į areną 
buvo išleista daugiau kaip 1 300 bulių.

pietų vėl 3–4 pamokos ir an-
troji treniruotė, kuri baigiasi 
apie 18.30. Po to dar laukia 
vakarienė, pamokų ruošia ir 
šiek tiek laiko lieka bendra-
vimui su draugais bei lais-
valaikiui.  

„Kasdienis režimas gan 
griežtas, nuo kurio nelabai 
gali nukrypti“, – pasakojo 
Martynas. Jaunasis sporti-
ninkas neapleidžia ir mokslų, 
nes supranta, kad sportininko 
gyvenimą aukštyn kojomis 
greitai gali apversti trauma, o 
išsilavinimą turi įgyti kiekvie-
nas. Mokslai Martynui sekasi 
gan neblogai (vidurkis – 7,5), 
o labiausiai patinka biologija 
bei matematika. 

Apsispręsti „kuo bus už-
augęs“ jam reikės kitąmet, 
kai bus abiturientas, tačiau ir 
dabar jau žino, kad vaikystės 
svajonė – būti kareiviu – ne-
pasikeitė, todėl planuoja sto-
ti į Lietuvos karo akademiją. 
Žinoma, jei bus pakviestas į 
Lietuvos irklavimo rinktinę, 
planus gali tekti atidėti.  

Jei vasarą nuo mokslų ga-
lima ir pailsėti, tai nuo spor-
to – ne. Vasarą vyksta ne tik 
svarbiausios varžybos, bet ir 
treniruočių stovyklos. 

Prienų krašto irkluotojas džiugina gerbėjus
Apdovanojimų 

kolekcija vis pilnėja
Pirmąjį apdovanojimą – an-

trąją vietą irklavimo treniruo-

klių „Concept 2“ varžybose 
Šiauliuose – Martynas iško-
vojo maždaug prieš ketverius 
metus, dar mokydamasis ir 
treniruodamasis Prienuose. 

Kasmet apdovanojimų kolek-
cija vis pilnėja, nes irkluotojas 
dalyvauja daugybėje varžy-
bų, kuriose iškovoja prizines 
vietas. Vien praėjusiais me-
tais dvi antrąsias vietas Mar-
tynas iškovojo Tarptautinėse 
žiemos irklavimo varžybose 
Šiauliuose, pirmąją – LIF tau-
rės I etape (Dreverna), antrąją 
– Irklavimo sezono atidarymo 
atrankinėje regatoje (Trakai), 
penktąją vietą – varžybose 
„Gintariniai irklai“ (Trakai), 
antrąją – atvirame Baltijos 

šalių čempionate (Pernu, Es-
tija) ir t. t. 

Vienu didžiausių savo pa-
siekimų Martynas laiko iš-

kovotą antrąją vietą 2017 m. 
Breste (Baltarusija) vykusioje 
„Baltic Cup“ jaunių irklavimo 
regatoje. Olimpinėje 2000 m. 
distancijoje dviviečių porinių 
valčių klasėje Martynas su ki-
tu šiauliečiu Mantu Linkevi-
čiumi vokiečiams pralaimėjo 
tik tris šimtąsias sekundės. 

Tačiau didžiausias pa-
siekimas – 15vieta, iško-
vota praeitų metų rugpjū-
čio mėnesį Račicoje (Čeki-
ja) vykusiame pasaulio jau-
nių irklavimo čempionate. 
Paskutiniame praėjusių me-
tų vasaros starte Lietuvoje – 
rugpjūčio pabaigoje Trakuose 
vykusiose svarbiausiose me-
tų LIF varžybose Martynas 
plaukdamas keturviete pori-
ne valtimi pelnė nugalėtojo 
laurus jaunių grupėje. Beveik 
ta pati įgula varžydamasi su-
augusiųjų grupėje iškovojo 
antrąją vietą. 

Pernai rugsėjo pabaigoje 
Krušvice (Lenkija) vykusioje 
25-ojoje tarptautinėje regato-
je „Baltic Cup 2018“ Marty-
no įgula startavo keturviečių 
valčių klasėje ir iškovojo tre-
čiąją vietą. 

Nuoširdžiausia 
palaikymo komanda – 

namiškiai 
Dauguma apdovanojimų 

saugoma tėvų namuose Aš-
mintoje, į kuriuos Martynas 
sugrįžta jei ne kas savaitgalį, 
tai nors kas antrą. Čia jo laukia 
nuoširdžiausia palaikymo ko-
manda – tėvai, sesuo ir du bro-
liai. Turbūt nekantriausiai jo 
sugrįžtant laukia trejais metais 
jaunesnis Tadas, pasukęs bro-
lio pėdomis ir Birštono sporto 
mokykloje pas trenerį Vytau-
tą Domarką pradėjęs lankyti 
irklavimo treniruotes.  

„Mamos patiekalai – auk-
sas!“ – sako Martynas, neat-
sispiriantis ne tik cepelinams, 
bet ir kitiems mamos gamin-
tiems patiekalams. Tik gaila, 
kad laikas namuose prabėga 
labai greitai ir sekmadienio 
pavakare jau tenka išsiskirti. 

Didžiausia svajonė – 
olimpinis medalis

Pasak Martyno, valtis turi 
ne plaukti, bet slysti. O tam 
reikia, kad visa valties įgula 
derėtų, „susiirkluotų“, todėl 
ieškodami geriausios sudė-
ties treneriai išbando įvairius 
variantus. 

Martynas yra ne kartą jėgas 
išbandęs ne tik vienvietėje, 
bet ir dvivietėje, ir keturvietė-
je valtyse. 

Dažniausiai jam tenka var-
žytis olimpinėje 2000 m dis-
tancijoje, tačiau gana sėkmin-
gai irkluoja ir kitose. Pirmą 
kartą atstovaudamas Šiau-
liams jis startavo ilgo nuotolio 
regatoje Kupiškyje, kur iško-
vojo septintąją vietą.

Persikėlęs į Šiaulius Mar-
tynas pateko į trenerio Alio 
Striškos rankas, kuris, anot 
sportininko, yra geriausias 
jaunųjų talentų ugdytojas ne 
tik Šiauliuose, bet turbūt ir 
Lietuvoje. Treneris savo au-
klėtiniams, ypač į Šiaulius 
atvykusiems iš kitų Lietuvos 
miestų, yra ne tik sportinio 
kelio vedlys, bet ir vyresnysis 
draugas. 

Kaip kiekvienas kareivis 
svajoja tapti generolu, taip ir 
Martyno svajonė – olimpinis 
čempionas. Tikėkimės, kad at-
kakliam vaikinui tai pavyks. 

Praėjusių metų statistika 
rodo, kad būsto apsauga 
šalyje rūpinamasi vis dar 
per mažai – iš visų vagysčių 
net kas aštunta buvo 
įvykdyta gyvenamosiose 
patalpose. Todėl „Tele2“ 
kartu su partneriais 
sukūrė belaidį, per 
pusvalandį įdiegiamą ir 
saugos tarnybos visą parą 
prižiūrimą sprendimą 
„Saugūs namai“.

„Dažnai manoma, kad namų ap-
saugą įsirengti galima tik statybų 
metu, tam reikia daug laiko ir inves-
tijų. Sugriovėme šiuos mitus ir savo 
klientams sukūrėme belaidę apsau-
gos nuo įsilaužimų ir gaisro sistemą, 
kurią namuose įrengti galima jau po 
remonto arba perkelti kartu su savi-
mi į naują būstą“, – sakė Remigijus 
Brasius, „Tele2“ paslaugų verslui 
plėtros vadovas.

„Tele2“ namų apsaugos spren-
dimas – ne tik garsinė signalizaci-
ja. Sistemai suveikus, pranešimą iš 
karto gauna ir profesionalią pagalbą 
suteikti nedelsiant atvyksta saugos 
tarnybos „Grifs AG“ ekipažas.

Greitas ir patogus 
montavimas

Visos išmaniosios „Tele2“ apsau-
gos sistemos dalys: judesio, dūmų, 
durų atidarymo jutikliai, garso sire-
na ir signalizacijos valdymo pultelis 
– yra tvirtinamos lipniomis juoste-
lėmis. Tokiu būdu nereikia vedžio-
ti naujų laidų, namų interjeras lieka 
nesugadintas, o jutikliai gali būti 
įrengiami net ir sunkiai pasiekia-
mose vietose.

Tačiau namų šeimininkams 
sistemos montavimu rūpintis nė 
nereikia, tai atlieka profesionalai. 
Įvertinę būsto išplanavimą ir dydį, 
jie parenka tinkamiausias vietas ir 
jose kruopščiai pritvirtina įrengi-
nius, o darbai netrunka ilgiau nei 
30 minučių.

Garažui ir namui – skirtingi 
planai, bet toks pats 

saugumas
Svarstyti, kiek ir kokių jutiklių 

reikėtų pasirinkti sodo nameliui, 
o kiek – kotedžui, „Tele2“ klien-
tams taip pat nereikia – saugos pla-

nai individualiai pritaikomi pagal 
būsto dydį.

Jei norite apsaugoti būstą, kurio 
plotas siekia iki 50 kv. metrų, verta 
rinktis planą „Namai Mini“. Sumo-
kėjus vienkartinį 19,99 Eur paslau-
gos aktyvinimo mokestį, apsaugos 
sistema kainuos vos 12,26 Eur/mėn. 
Ją sudaro judesio jutiklis, belaidis 
lango ar durų jutiklis, belaidė vidaus 
sirena, saugos tarnybos „Grifs AG“ 
priežiūra ir du nemokami jos reaga-
vimai per mėnesį.

Norintiems ramiai jaustis dėl 
patalpų, kurių plotas sudaro 50–70 
kv. metrų, yra parengtas planas 
„Namai Medi“. Sumokėjus vien-
kartinį 19,99 Eur paslaugos aktyvi-
nimo mokestį, visa apsaugos siste-
ma kainuos tik 14,87 Eur/mėn. Šią 
sistemą sudaro du judesio jutikliai, 
belaidė LED klaviatūra, belaidė vi-
daus sirena, belaidis dūmų jutiklis, 
saugos tarnybos „Grifs AG“ prie-
žiūra ir du nemokami jos reagavi-
mai per mėnesį.

Būstui, kurio plotas yra dides-
nis nei 70 kv. metrų, galioja planas 
„Namai Maxi“. Sumokėjus vien-
kartinį 19,99 Eur paslaugos akty-
vinimo mokestį, visa apsaugos sis-
tema kainuos vos 19,63 Eur/mėn. 
Šią sistemą sudaro net penki jude-
sio jutikliai, belaidė LED klaviatūra, 
belaidė vidaus sirena, belaidis dūmų 
jutiklis, saugos tarnybos „Grifs AG“ 
priežiūra du nemokami jos reagavi-
mai per mėnesį.

Kad ir kurį planą pasirinksite, dėl 
savo būsto galėsite jaustis ramiai vi-
sur ir visada – kiekvieną „Saugūs 
Namai“ sistemą realiu laiku galima 
valdyti tiesiog telefonu. Tam buvo 
sukurta išmanioji programėlė, kuri 
leidžia stebėti visus signalizacijos 
veiksmus: kada ji suveikė, buvo 
įjungta ir išjungta, taip pat – atšaukti 
apsaugos komandos iškvietimą ne-
tikro pavojaus atveju.

Daugiau informacijos apie „Te-
le2“ paslaugą „Saugūs Namai“ su-
žinoti bei ją užsisakyti galima inter-
netinėje parduotuvėje www.tele2.lt 
ir visuose operatoriaus salonuose.

Tekste remtasi Informatikos ir 
ryšių departamento duomenimis 
apie nusikalstamumą Lietuvos Res-
publikoje per 2018 m. sausio-gruo-
džio mėn.. 

pR„Tele2“ namų apsauga: be laidų 
ar gręžimo ir vos per 30 min.
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Brangiai superkame automobi-
lius, mokame nuo 100 Eur iki 
5000 Eur. Sutvarkome dokumen-
tus. Tel. 8 627 32407.

Automobilius (1970-2007 m.). 
Gali būti tvarkingi, daužti ar su 
defektais, pasiimame patys. 
Mokėsime iki 400 Eur. Tel. 8 628 
08406.

žemės ūkis

Parduoda
Nebrangiai du 3 mėn. vokiečių 
aviganių veislės šuniukus (pa-
skiepyti, su pasais). Tel. 8 600 
41899.

Ūkininkas parduoda svilintą 
kiaulių skerdieną. Perkant 2 
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,24 
Eur/kg. Motininių kiaulių sker-
diena – 1,85 Eur/kg. Atvežame. 
Tel. 8 607 12690.

7 sav. paršelius. Tel. 8 607 
21201.

200 kg kiaules. Tel. 8 607 50892.

Trąšas: amonio salietrą, sulfatą, 
azofoską ir kitas trąšas. Prista-
tome. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 
605 49513. 

Naują „MTZ-80“ mažą kabiną 
su naujais sparnais. Tel. 8 610 
61562.

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

Nekilnojamasis 
turtas

PARDUODA
SODYBAS, SODUS
Apleistą sodybą Birštono sen. Tel. 
8 671 62995.

Perka
Brangiai miškus: brandžius, jau-
nuolynus, malkinius. Žemę, ap-
augusią krūmais arba medžiais. 
Tel. 8 641 55554.

Brangiai mišką (gali turėti ben-
drasavininkių, būti neatidalin-
tas, su skolomis, areštuotas). 
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 
644 55355.

Perkame mišką didžiausiomis 
kainomis Lietuvoje. Mokame 
avansus. Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 605 44445.

PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.

Tel. 8 682 61641.

Išnuomoja
2 k. bt. (su patogumais, apkū-
renama malkomis, yra dušas, 
WC įrengtas viduje) mediniame 
name, Prienų centre. Tel. 8 616 
14132.

Automobiliai ir 
jų dalys

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

Perkame automobilius, pagamin-
tus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet 
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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

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

Geromis kainomis „Belarus“  ir 
„MTZ“  traktorius. Važiuojančius 
ir nevažiuojančius. Tel. 8 617 
52256.

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

Pigiai spygliuočių, lapuočių mal-
kas (skaldytas, kaladėmis, rąste-
liais). Taip pat medžio pjuvenas. 
Atvežimas nemokamas. Tel. 8 
682 31133.

Skelbia atnaujinęs naftos tiekimą Japonijai
Teheranas atnaujino naftos tiekimą Japonijai, kuris dėl Jungtinių 
Valstijų Teheranui paskelbtų sankcijų buvo laikinai sustabdytas. 
Kai kurioms valstybėms Vašingtonas leido laikinai toliau 
importuoti Irano „juodąjį auksą“.

Sudraskė zoologijos sodo sieną perlipusį vyrą
Indijos šiaurinėje Pandžabo valstijoje liūtas mirtinai sudraskė 
vietos zoologijos sodo sieną perlipusį vyrą. Tas vyriškis 
sekmadienį perlipo Čhatbiro zoologijos sodo 6 m aukščio sieną ir 
pateko į draudžiamą teritoriją.

REKLAMA

Prienų 
turguje

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Šeštadienio rytas buvo 
nešaltas, tačiau kai kur iš 
po nakties buvo nemažai 
prisnigta. Pagrindiniai 
keliai apie Prienus 
buvo gana neblogi, o 
kaimo keliai daug kur 
neišvažiuojami ir slidūs. 
Tad ir turguje žmonių buvo 
nedaug. Taip jau visada 
būna šaltuoju metų laiku. 
Gerai, kad nuo šalčio 
nereikėjo dangstyti nei 
daržovių, nei vaisių.

 Daržovių asortimentas toks 
pat, lietuviškas: bulvės, mor-
kos, burokėliai, svogūnai, čes-
nakai, rauginti kopūstai, agur-
kai, virti burokėliai.

Kilogramas bulvių kaina-
vo 0,3–0,4 euro, burokėlių 
– 0,3–0,5 euro, morkų – 0,5–
0,7 euro, svogūnų – 0,6–0,7 
euro. Už salierų gumbą pra-
šė 1–1,2 euro, už kilogramą 
juodųjų ridikų ar topinambų 
– taip pat 1 eurą. Kilogra-
mas virtų burokėlių kainavo 
0,8–1 eurą, raugintų kopūs-
tų – 1 eurą, raugintų agurkų 
– 1,5–2 eurus.

Stiklinaitę valgomųjų pupe-
lių pardavė už 0,7–1 eurą, ne-
didelį indelį (250 g) namie ga-
mintų krienų ar sūdytų rūgš-
tynių – už 1 eurą, o už pusės 
litro stiklainį sūdytų rūgšty-
nių kai kas prašė 2 eurų. Kai 
kurios seniau prekiaujančios 
moterys turėjo ir konservuo-
tų daržovių mišrainių. Trijų 
ketvirčių stiklainis pomidorų, 
morkų ir svogūnų mišrainės 
su pomidorų padažu kainavo 
1,8–2eurus, mažesnis stiklai-
nis (pusės litro) – 1,5 euro. 
Panašiai šeimininkės prašė ir 
už mišraines su agurkais, ko-
pūstais ar paprikomis, taip pat 
už vyšnių, mėlynių ar braškių 
uogienes.

Kilogramas obuolių kaina-
vo 0,4–0,8 euro, litras span-
guolių – 3 eurus.

Kai oras šaltas, o dienos 
trumpos ir tamsios, vištos de-
da mažiau kiaušinių, tad už 
dešimtį naminių vištų kiauši-
nių moterys prašė 1,8–2 eurų, 

už paukštyno vištų – 1,2–1,3 
euro.

Pieno ir jo gaminių dabar 
šiek tiek mažiau, bet jie pa-
klausūs, tad žmonės moka 
tiek, kiek pardavėjas prašo. 
Litras pieno, kaip ir anks-
čiau, kainavo 0,5 euro, grie-
tinės –3,4–3,6 euro. Pusę ki-
logramo varškės pardavė už 
0,8–1,5 euro, tokį pat kiekį 
sviesto – už 3,5–4 eurus, o 
sūrį buvo galima nusipirkti 
už 1,8–3 eurus.

Bitininkai už pusės litro sti-
klainį medaus prašė 3,5–4,5 
euro. Indelis bičių duonelės 
ar žiedadulkių kainavo 1,8–2 
eurus. Kai kas susigundė nusi-
pirkti didesnį ar mažesnį inde-
lį medaus. Juk jau pranešama 
apie siaučiantį gripą ir kitas 
peršalimo ligas.

Ne tiek daug šeštadienį bu-
vo šviežios mėsos, nors ja 
buvo prekiaujama paviljone 

ir kioske. Prekiautojų gal ir 
padaugėjo, tačiau mėsos pa-
sirinkimas nedidelis. Kaip 
visada, daugiausia buvo kiau-
lienos ir paukštienos. Kilogra-
mas sprandinės ar karbonado 
kainavo 4,79–5,5 euro, kum-
pio – 3,49– 4 eurus, šoninės – 
3,2–4 eurus, karkos – 1,5–2,2 
euro, šonkauliukų – 1,8–2,9 
euro, maltos mėsos – 3,2–4 
eurus. Kilogramas mėsinės 
vištos kainavo 4 eurus, antie-
nos – 6 eurus. 

Netrūko ir kaimiškų gėry-
bių: rūkytų lašinukų, dešrų, 
dešrelių bei skilandžio. Kilo-
gramas nestorų, su raumeniu 
lašinukų kainavo 5,5–5,8 eu-
ro, o su storesniu sluoksniu 
raumens – 6,6–7,8 euro. Ki-
logramą dešros buvo galima 
įsigyti už 5,8–8 eurus, dešrelių 
– už 4,9–5,8 euro, skilandžio 

arba „pūslės“ – už 10–11 eu-
rų, o už kilogramą skilandžio 
iš kapotos mėsos teko mokė-
ti 15 eurų.

Nemažai buvo ir žuvies, 
daugiausia šaldytos, šiek tiek 
ir šviežios, bet ji irgi buvo su-
šalusi. Kilogramas karšio kai-
navo 2,5 euro, lyno – 4,9 euro, 
mažų karpių – 2,5 euro, šamo 
– 3,5 euro, stintų – 2,99 euro. 
Populiariausia šaldyta žuvis 
buvo jūros lydeka, jos kaina 
svyravo nuo 2,3 iki 3,9 eu-
ro, priklausomai nuo dydžio. 
Gana neblogai buvo perkami 
vilkžuvės ar šaldytos lašišos 
gabaliukai.

Butelis naminio šaltai 
spausto aliejaus kainavo 3,5 
euro, kilogramas sėmenų – 
1 eurą, o už „kalocių“ prašė 
1,5 euro. Aliejus buvo vienas 
iš labiausiai perkamų pro-
duktų. 

Gyvuliukų turgavietėje šeš-

tadienį vėl buvo tuščia, tik 
vienas žmogelis turėjo atsive-
žęs parduoti triušių. Už belgų 
milžinus prašė 25–30 eurų.

Ūkininkų su grūdais taip 
pat buvo nedaug. Už centnerį 
miežių, kviečių, kvietrugių ar 
pašarinių miltų jie prašė 11–
13 eurų. Tik sėklai tinkančių 
vasarinių kviečių centnerį no-
rėjo parduoti už 15 eurų. Grū-
dai po truputį brangsta, tad dar 
po mėnesio visų javų kaina 
gali siekti 15 eurų.

Nedaug buvo ir prekiauto-
jų dėvėtais rūbais ir sendaik-
čiais. Gal dėl drėgno ir šalto 
oro, o gal dėl to, kad mažai 
pirkėjų, pardavėjai laukia ge-
resnių laikų. Ir žmonės žie-
mos metu nelinkę išlaidauti 
– daug kainuoja šildymas, o 
ir po švenčių piniginės dar 
neatsigauna...

UAB „Geonetas“ informuoja, kad 2019 m. vasario 1 d. 
16.00 val. bus atliekami žemės sklypo Prienų r. sav., Veiverių 
sen., Mauručių kaime ( kad. Nr. 6962/0002:0250 ) kadastri-
niai matavimai. Gretimų sklypų (kad. Nr. 6962/0002:0247 
ir kad. Nr. 6962/0002:0248) savininkus, naudotojus ir pa-
veldėtojus kviečiame atvykti nurodytu laiku į savo sklypą 
arba iki š. m. sausio 30 d. kreiptis į UAB „Geonetas“,Vytauto 
g. 11A, Prienai. Tel. 8 683 98043, el. paštas geonetas@
gmail.com
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(pAsIūLymAs gALIOjA pRIvATIEms AsmENIms) Tv pROgRAmA

Įvairias malkas (rąsteliais, trin-
komis ir skaldytas). Turime ir 
sausų malkų. Atvežame įvairiais 
kiekiais. Tel. 8 604 81933.

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir 
baltarusiškus durpių briketus. Tel. 
8 677 44884.

PASLAUGOS

Kokybiškai taisome dantis. Tel. 
8 652 50556.

Paskolos!!! Turimų pasko-
lų ir skolų refinansavimas 
net ir turintiems skolų Sergel, 
Gelvora, Lindorf, antstoliai ir t.t. 
Paskolos iki 10 000 Eur išduoda-
mos itin palankiomis sąlygomis 
laikotarpiui iki 48 mėn. Konsul-
tuojame pensijų kaupimo II - III 
pakopoje klausimais. Tarpininkas 
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 
621263). Tel. 8 601 50935.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.
UAB „GEONETAS“  

 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu

sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614 

38124. 

Kaminų įdėklai, gaminimas, 
montavimas, kaminų valymas. 
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).

Kaminų įdėklai 
ir jų priežiūra. 

Tel. 
8 686 69948.

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

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

Visi santechnikos darbai: šildy-
mo, vandentiekio, kanalizacijos. 
Komplektuojame medžiagas su 
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.

Atliekame įvairius staliaus darbus: 
įrengiame terasas, renovuojame 
medinius namus, apšiltiname 
karkasinius namus, atliekame 
apdailos ir kitus darbus. Tel. 8 652 
57188. Tel. 8 652 57188.    

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

Remontuojame 
skalbykles, džiovy-
kles, el. virykles ir 
kt. Suteikiame ga-
rantiją, taikome

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

 

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

Suteikia garantiją. 

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

Remontuoju „Belarus“, „MTZ“, 
„T-40“, „T-25“ traktorius. Tel. 8 
678 04550.

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

šiltnamių g. 8, �9118 prienai
mob. tel.: (8 �38)77387, (8 ��0) ��733.

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,  
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salės: Prienuose, Birštone, 
Balbieriškyje, Pakuonyje, N. Ūtoje, 

Stakliškėse, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Veterinarijos farmacininkas (-ė) 
darbui veterinarijos vaistinėje. 
Būtinas veterinarinis išsilavinimas. 
Tel. 8 609 97785.

Skubiai reikalinga virėja (-as) dar-
bui pamainomis. Galima važinėti 
su kolektyvu iš Naujosios Ūtos ar 
Balbieriškio. Tel. 8 650 41148. 

UAB „Gensera“ siūlo darbą staty-
bos darbų vadovams, meistrams, 
brigadininkams, horizontalaus 
gręžimo aparato operatoriams, 
lauko vamzdynų montuotojams 
ir pagalbiniams darbininkams 
vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų statybos ir aplinkos 
tvarkymo darbams visoje Lietuvo-
je (yra galimybė rinktis darbą pagal 
gyvenamąją vietą). Suteikiame 
visas darbui reikalingas priemo-
nes, transportą atvykimui į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime 
tel.: 8 691 86121, (8 46) 416188, 
el. paštas ausra@gensera.lt.

Įmonei reikalingi pagalbiniai dar-
bininkai be žalingų įpročių. Tel. 8 
698 46063. 

2 vairuotojai-traktorininkai dirbti 
Airijoje (Mahony produce Moy-
leen. Loughrea. Country Galway. 
Ireland). Tel. +353876540184 
(Sean Mahony), el. paštas: Maho-
nyveg@gmail.com 

Laikyti negaliojančiu
Pamestą traktoriaus priekabos 
(valst. Nr. ЛИ 6963) registracijos 
liudijimą Nr. 71, išduotą 1989-11-
27, laikyti negaliojančiu.

Ketvirtadienis, sausio �� d.

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios 09:15 Senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 4 
11:10 Komisaras reksas 12:00 
Gyvenimas 13:00 Klauskite dak-
taro 13:58 loterija „Keno loto” 
14:00 žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 žinios. Sportas. Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Specialus 
tyrimas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 Lote-
rija „Jėga” 21:30 Gimę tą pačią 
dieną 22:30 Dviračio žinios 23:00 
premjera. prieš audrą 2 00:35 
Klausimėlis 01:00 lrt radijo ži-
nios 01:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 02:00 lrt radijo žinios 
02:05 Gimę tą pačią dieną 

 
06:05 Dienos programa 06:10 Ma-
no gyvenimo šviesa (580) 06:35 
Mano gyvenimo šviesa (581) 
07:05 Mano gyvenimo šviesa 
(582) 07:35 tomas ir Džeris (3) 
08:00 Volkeris, teksaso reindžeris 
(86) 09:05 rimti reikalai (76) 09:40 
Namai, kur širdis (39) 10:25 KK2 
10:55 Nuo... Iki... 11:25 paveldė-
toja 2 (10) 12:00 Mano likimas 
(5) 13:00 Gyvenimo daina (160) 
14:00 aukštakulnių kerštas (52) 
15:00 Dvi širdys (1417) 15:30 
Dvi širdys (1418) 16:00 Dvi šir-
dys (1419) 16:30 labas vakaras, 
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 
žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 20:00 Valanda su rū-
ta 21:00 Monikai reikia meilės (10) 
21:30 žinios 22:24 Sportas 22:28 
Orai 22:30 VaKarO SeaNSaS 
Skrydžio planas 00:25 Juodasis 
sąrašas (7) 01:15 žudymo žaidi-
mai 02:55 alchemija. VDU karta 
03:25 retrOSpeKtYVa 

07:15 Vaikai šėlsta (37) 07:40 Sto-
ties policija (6) 08:40 Sudužusių ži-
bintų gatvės (27) 09:40 Įteisintas 
faras (22) 10:45 Gelbėtojai - 112 
(59) 11:15 Gelbėtojai - 112 (60) 
11:45 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (95) 12:45 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(3) 13:40 Stoties policija (7) 14:40 
Sudužusių žibintų gatvės (28) 
15:45 Įteisintas faras (23) 16:50 
Gelbėtojai - 112 (61) 17:25 Gel-
bėtojai - 112 (62) 18:00 Info diena 
18:35 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (96) 19:30 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(4) 20:30 Varom! (14) 21:00 Ne-
sumerkiant akių 23:00 Cunamis 
00:45 Gyvi numirėliai (11) 01:40 
amžiaus nusikaltimai (2)   

05:20 „Mentų karai. Odesa“ (2/5) 
06:00 programa 06:10 tV par-
duotuvė 06:30 Lietuva tiesiogiai 
07:00 Čempionai 07:30 4 kam-

pai 08:00 „pražūtingi smaragdai“ 
(55) 09:00 „Namas su lelijomis“ 
(17) 10:00 „Šėtono medžioklė“ (7) 
11:10 „albanas“ (48) 12:20 „Svar-
biausia - įstatymas“ (14) 13:30 TV 
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (4/34) 
14:55 „Gluchariovas“ (3/25) 16:00 
reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 
16:58 Orai 17:00 „Gyvybės lange-
lis“ (1/6) 18:00 reporteris 18:53 
Orai 18:55 „Gluchariovas“ (3/37) 
20:00 reporteris 20:30 Lietuva 
tiesiogiai 20:53 Orai 20:55 „Na-
mas su lelijomis“ (18) 22:00 re-
porteris 22:58 Orai 23:00 „Glucha-
riovas“ (3/25) 00:00 „Svarbiausia 
- įstatymas“ (15) 01:05 „albanas“ 
(37) 02:10 „Kelrodė žvaigždė“ 
(22) 03:00 „Moterų daktaras“ 
(3/34) 03:50 „Inspektorius luisas. 
Nemėjos liūtai“ (8/4) 04:35 „al-
banas“ (22) 05:20 „Mentų karai. 
Odesa“ (2/6)  

06:20 teleparduotuvė 06:50 Ma-
rija Vern (3) 07:55 Svajonių prin-
cas (233) 08:25 Svajonių princas 
(234) 08:55 Svajonių princas (235) 
09:25 Svajonių princas (236) 
09:55 Būrėja (67) 10:30 Būrėja 
(28) 11:05 akloji (95) 11:40 Nu-
sivylusios namų šeimininkės (7) 
12:40 Ogis ir tarakonai (54) 13:05 
Drakonų kova. Super (19) 13:35 
tinginių miestelis (45) 14:05 Ne-
paprastas Gumuliuko gyvenimas 
(30) 14:30 pasisvėrę ir laimingi 
(17) 15:30 amžina meilė (1) 16:30 
Būk su manim (1131) 17:00 Būk 
su manim (1132) 17:30 Būk su 
manim (1133) 18:00 preMJera 
Iš širdies į širdį (7) 18:35 preM-
Jera Iš širdies į širdį (8) 19:10 
Nusivylusios namų šeimininkės 
(8) 20:05 preMJera Marija 
Vern (4) 21:00 DeteKtYVO Va-
KaraS. preMJera paryžiaus 
paslaptys. luvro paslaptis 22:55 
Karalienė Izabelė (14) 00:30 Mid-
somerio žmogžudystės XIII. tylos 
žemė 02:15 pasisvėrę ir laimingi 
(17) 03:00 Nusikaltimo vieta - Ber-
lynas. pražūtingi veiksmai  

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas.  06:05 Visagino Country 
2018.  07:00 pažinimo džiaugs-
mas 07:25 Džeronimas 3 07:50 Į 
sveikatą! 08:15 Koncertas, skirtas 
e. Balsio 100-osioms gimimo me-
tinėms 09:15 labas rytas, lietuva. 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Gražiausia filmų muzika 
13:20 europos dailiojo čiuožimo 
čempionatas. Vyrai. trumpoji 
programa. tiesioginė transliacija 
iš Minsko 16:40 erdvės menas 
17:10 Grizis ir lemingai 17:20 Kai-
mynai piratai 17:30 Džeronimas 3 
17:55 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas 18:10 Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi 3 (3 s.)  19:00 europos 
dailiojo čiuožimo čempionatas. 
poros. laisvoji programa. tiesio-
ginė transliacija iš Minsko 21:00 
Kultūros diena. 21:25 Mūsiškiai 
žydai muzikai 23:20 anapus čia 
ir dabar 00:05 DW naujienos ru-
sų kalba. 00:20 Dabar pasaulyje 
00:50 Visagino Country 2018.  
01:40 Skambina andrej Gavrilov. 
03:05 Kauno bažnyčios: miesto ta-
patumo kodas. Šv. arkangelo My-
kolo (Įgulos) bažnyčia.  03:15 At-
spindžiai. paveldo kolekcija. 03:45 
anapus čia ir dabar 04:30 Mokslo 
sriuba 04:55 Kultūrų kryžkelė. Vil-
niaus albumas 05:10 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 3 (3 s.) 

Redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, sausio �3 d.

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietu-
va 06:30 žinios 09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 4 11:10 Komisaras reksas 
12:00 Nacionalinė paieškų tar-
nyba 13:00 Klauskite daktaro 
13:58 loterija „Keno loto” 14:00 
žinios 14:15 laba diena, lietuva 
16:30 premjera. Seserys 17:30 
žinios. Sportas. Orai 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Gyveni-
mas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 Lo-
terija „Jėga” 21:30 Mano mama 
gamina geriau! 22:30 Dviračio 
žinios 23:00 premjera. paskuti-
nė karalystė 2 00:00 lrt radijo 
žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 01:00 lrt radijo žinios 
01:05 Vakaras su edita 02:00 lrt 
radijo žinios 02:05 Klauskite dak-
taro 03:00 lrt radijo žinios 03:05 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Dviračio žinios 04:00 lrt radijo 
žinios 04:05 Specialus tyrimas 
05:00 Seserys

 
06:05 Dienos programa 06:10 Ma-
no gyvenimo šviesa (577) 06:35 
Mano gyvenimo šviesa (578) 
07:05 Mano gyvenimo šviesa 
(579) 07:35 tomas ir Džeris (2) 
08:00 Volkeris, teksaso reindže-
ris (85) 09:05 rimti reikalai (75) 
09:40 Namai, kur širdis (38) 10:25 
KK2 10:55 Nuo... Iki... 11:25 pa-
veldėtoja 2 (9) 12:00 Mano liki-
mas (4) 13:00 Gyvenimo daina 
(159) 14:00 aukštakulnių kerš-
tas (51) 15:00 Dvi širdys (1414) 
15:30 Dvi širdys (1415) 16:00 Dvi 
širdys (1416) 16:30 labas vaka-
ras, lietuva 17:35 Yra, kaip yra 
18:30 žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 
20:30 paveldėtoja 2 (10) 21:00 
Monikai reikia meilės (9) 21:30 
žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKarO SeaNSaS žu-
dymo žaidimai 00:25 Juodasis 
sąrašas (6) 01:15 Keršto valanda. 
teisingumas 

07:15 Vaikai šėlsta (36) 07:40 
Stoties policija (5) 08:40 Sudužu-
sių žibintų gatvės (26) 09:40 Įtei-
sintas faras (21) 10:45 Gelbėtojai 
- 112 (57) 11:15 Gelbėtojai - 112 
(58) 11:45 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (94) 12:45 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (2) 13:40 Stoties policija 
(6) 14:40 Sudužusių žibintų ga-
tvės (27) 15:45 Įteisintas faras 
(22) 16:50 Gelbėtojai - 112 (59) 
17:25 Gelbėtojai - 112 (60) 18:00 
Info diena 18:35 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas (95) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius (3) 20:30 Varom! 
(13) 21:00 Cunamis 22:55 Mirties 
nuosprendis 00:40 Gyvi numirėliai 
(10) 01:30 Velniški Stivo Ostino iš-

bandymai (8) 

05:20 „Mentų karai. Odesa“ (2/4) 
06:00 programa 06:10 tV parduo-
tuvė 06:30 Lietuva tiesiogiai 07:00 
Vantos lapas 07:30 Krepšinio 
pasaulyje su V 08:00 „pražūtingi 
smaragdai“ (54) 09:00 „Namas 
su lelijomis“ (16) 10:00 „Šėtono 
medžioklė“ (6) 12:20 „Svarbiau-
sia - įstatymas“ (13) 13:30 TV 
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (4/33) 
14:55 „Gluchariovas“ (3/24) 16:00 
reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 
16:58 Orai 17:00 „Gyvybės lange-
lis“ (1/5) 18:00 reporteris 18:53 
Orai 18:55 „Gluchariovas“ (3/36) 
20:00 reporteris 20:30 Lietuva 
tiesiogiai 20:53 Orai 20:55 „Na-
mas su lelijomis“ (17) 22:00 re-
porteris 22:58 Orai 23:00 „Glucha-
riovas“ (3/24) 00:00 „Svarbiausia 
- įstatymas“ (14) 01:05 „albanas“ 
(36) 02:10 „Kelrodė žvaigždė“ 
(21) 03:00 „Moterų daktaras“ 
(3/33) 03:50 „Inspektorius luisas. 
Nemėjos liūtai“ (8/3) 04:35 „al-
banas“ (21) 05:20 „Mentų karai. 
Odesa“ (2/5)  

06:20 teleparduotuvė 06:50 Ma-
rija Vern (2) 07:55 Svajonių prin-
cas (229) 08:25 Svajonių princas 
(230) 08:55 Svajonių princas (231) 
09:25 Svajonių princas (232) 
09:55 Būrėja (66) 10:30 Būrėja 
(27) 11:05 akloji (94) 11:40 Nu-
sivylusios namų šeimininkės (6) 
12:40 Ogis ir tarakonai (53) 13:05 
Drakonų kova. Super (18) 13:30 
tinginių miestelis (44) 14:00 Ne-
paprastas Gumuliuko gyvenimas 
(29) 14:25 pasisvėrę ir laimingi 
(16) 15:25 Savas žmogus (114) 
16:30 Būk su manim (1128) 17:00 
Būk su manim (1129) 17:30 Būk 
su manim (1130) 18:00 preM-
Jera Iš širdies į širdį (5) 18:35 
preMJera Iš širdies į širdį (6) 
19:10 Nusivylusios namų šei-
mininkės (7) 20:05 preMJera 
Marija Vern (3) 21:00 DETEKTY-
VO VaKaraS Nusikaltimo vieta 
- Berlynas. pražūtingi veiksmai 
22:50 Karalienė Izabelė (13) 00:25 
Midsomerio žmogžudystės XIII. 
Kruvinas balnas 02:10 pasisvėrę 
ir laimingi (16) 02:55 Nusikaltimo 
vieta - Berlynas. Mulas  

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas.  06:05 Vilnius Mama Jazz 
2018. 07:00 Kultūrų kryžkelė. 
rusų gatvė 07:25 Grizis ir lemin-
gai 07:35 Kaimynai piratai 07:50 
Džeronimas 3 08:15 pradėk nuo 
savęs 08:45 erdvės menas 09:15 
labas rytas, lietuva. 12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 Kul-
tūringai su Nomeda 13:00 Lini-
ja, spalva, forma 13:30 europos 
dailiojo čiuožimo čempionatas. 
Moterys. trumpoji programa. tie-
sioginė transliacija iš Minsko 16:05 
Džeronimas 3 16:30 laba diena, 
lietuva. 18:00 Kultūrų kryžkelė. 
trembita 18:20 euromaxx 18:55 
FIBa Čempionų lyga. Klaipėdos 
„Neptūnas“ – liublianos „petrol 
Olimpia“. tiesioginė transliacija 
iš Klaipėdos 21:00 Kultūros die-
na. 21:25 FIBa Čempionų lyga. 
Dižono „JDa“ – panevėžio „liet-
kabelis“. tiesioginė transliacija 
iš Dižono 23:30 laisvės kaina. 
Disidentai 00:20 DW naujienos 
rusų kalba. 00:35 Dabar pasauly-
je 01:05 Visagino Country 2018.  
02:00 Komisaras ir jūra 

�1.00 val.

„Cunamis “

 

��.30 val.

„Skrydžio planas“
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ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA
[ledo storis]
+1 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+1 KAUNO MARIOS 
+2 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
  0 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA rAdiACiNis FoNAs

34KAUNE 
nSv/val. 

34ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8621 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
5940 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.

(š
io

 n
um

er
io

 a
ts

ak
ym

ai
)

Lošimo Nr. 1189
Data: 2019-01-20

    
12 65 52 53 71 51 67 60 62 26 
47 56 01 72 44 61 45 57 55 05 
54 70 33 73 06 03 75 36 64 69 
21 39 13 15 02 49 58 29

 VISA LENTELĖ
31 42 68 37 50 46 19 10 43 18 
11 16 48 08 04

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

30232.00€     1
46.00€ 391
2.50€ 12587
1.00€ 84488

PAPILDOMI PRIZAI
04**649 100 EUR piniginis 
prizas
06**638 100 EUR piniginis 
prizas
01**781 100 EUR piniginis 
prizas
00**325 100 EUR piniginis 
prizas
01**290 100 EUR piniginis 
prizas
00**983 100 EUR piniginis 
prizas
00**454 100 EUR piniginis 
prizas
01**585 100 EUR piniginis 
prizas
05**360 100 EUR piniginis 
prizas
037*646 1000 EUR piniginis 
prizas
001*229 1000 EUR piniginis 
prizas
048*411 1000 EUR piniginis 
prizas
0421423 20 000 EUR piniginis 
prizas
01**179 200 EUR piniginis 
prizas
04**338 200 EUR piniginis 
prizas
02**740 200 EUR piniginis 
prizas
00**403 200 EUR piniginis 
prizas
01**367 200 EUR piniginis 
prizas
01**177 200 EUR piniginis 
prizas
0205696 2000 EUR piniginis 
prizas
0324863 2000 EUR piniginis 
prizas
0368909 2000 EUR piniginis 
prizas
0376984 2000 EUR piniginis 

SAUSIO

23
T R E Č I A D I E N I s

vILNIUs
-9

-15
SAUSIO

24
KETvIRTADIENIs

-8
KLAIpĖDA

-15 -12-16

SAUSIO

25
p E N K TA D I E N I s

SAUSIO

26
š E š TA D I E N I s

SAUSIO

27
s E K m A D I E N I s

SAUSIO

28
p I R m A D I E N I s

SAUSIO

29
A N T R A D I E N I s

vILNIUs
-7

-15
-5

KLAIpĖDA
-14 -8-10

vILNIUs
-10

-15
-8

KLAIpĖDA
-13 -10-14

vILNIUs
-8

-11
-5

KLAIpĖDA
-12 -6-15

vILNIUs
-4

-5
-2

KLAIpĖDA
-5 -2-8

vILNIUs
-1

-2
0

KLAIpĖDA
-3 0-1

vILNIUs
-2

-6
-1

KLAIpĖDA
-4 0-4

prizas
0515051 2000 EUR piniginis 
prizas
0593442 2000 EUR piniginis 
prizas
0299604 2000 EUR piniginis 
prizas
0624024 2000 EUR piniginis 
prizas
0505066 2000 EUR piniginis 
prizas
0424824 2000 EUR piniginis 
prizas
005*406 2000 EUR piniginis 
prizas
0466571 2000 EUR piniginis 
prizas
0550617 2000 EUR piniginis 
prizas
0532991 2000 EUR piniginis 
prizas
0317675 2000 EUR piniginis 
prizas
00**787 300 EUR piniginis 
prizas
00**601 300 EUR piniginis 
prizas
06**037 300 EUR piniginis 
prizas
029*956 300 EUR piniginis 
prizas
013*834 300 EUR piniginis 
prizas
038*688 300 EUR piniginis 
prizas
031*470 300 EUR piniginis 
prizas
037*767 300 EUR piniginis 
prizas
024*499 300 EUR piniginis 
prizas
0628073 3000 EUR piniginis 
prizas
0576998 3000 EUR piniginis 
prizas
0129456 3000 EUR piniginis 
prizas
0668642 3000 EUR piniginis 
prizas
0358453 3000 EUR piniginis 
prizas
0245103 3000 EUR piniginis 
prizas
0353137 3000 EUR piniginis 
prizas
0304937 3000 EUR piniginis 
prizas
060*991 500 EUR piniginis 
prizas
052*372 500 EUR piniginis 
prizas
020*276 500 EUR piniginis 
prizas
033*358 500 EUR piniginis 
prizas
028*956 500 EUR piniginis 
prizas
012*677 500 EUR piniginis 
prizas
049*144 500 EUR piniginis 
prizas

Sausio 23 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 08:25
leidžiasi 16:37

Dienos ilgumas 08.12
Pilnatis (17 mėnulio diena)

Gailigedas, Gunda, Raimundas, 
Armandas

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, dirbti sodo darbus, netin-
kamas laikas kaupti vaisius ir 

konservuoti daržoves.

Sausio 24 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:24
leidžiasi 16:39

Dienos ilgumas 08.15
Pilnatis (18 mėnulio diena)

Pranciškus, Vilgaudas, Gaivilė, 
Artūras, Felicija

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, dirbti sodo darbus, netin-
kamas laikas kaupti vaisius ir 

konservuoti daržoves.

Sausio 25 d.
PENKTADIENIS

Šv. Pauliaus atsivertimas, Pu-
siaužiemis, Kirmėlinė

Vilniaus pagarsinimo diena
Saulė teka 08:22
leidžiasi 16:40

Dienos ilgumas 08.18
Pilnatis (19 mėnulio diena)

Viltenis, Žiedė, Povilas, Paulius
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Sausio 26 d.
ŠEŠTADIENIS

Tarptautinė muitinių / 
muitininkų diena 
Saulė teka 08:21
leidžiasi 16:42

Dienos ilgumas 08.21
Pilnatis (20 mėnulio diena)

Timotiejus, Titas, Rimantas, Ei-
gilė, Justas, Paulė, Rimas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Sausio 27 d.
SEKMADIENIS

Tarptautinė holokausto aukų 
atminimo diena 
Saulė teka 08:19
leidžiasi 16:44

Dienos ilgumas 08.25
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Angelė, Jogundas, Jogundė, 

Natalis, Ilona, Anelė
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Sausio 28 d.
PIRMADIENIS

Europos duomenų apsaugos 
diena 

Saulė teka 08:18
leidžiasi 16:46

Dienos ilgumas 08.28
Delčia (22 mėnulio diena)

Tomas, Gedautas, Nijolė, Leo-
nidas, Manfredas

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Sausio 24 d. 18 val. Skriaudžių 
laisvalaikio salėje – lipdymo 
iš molio edukacinė progra-
ma „Molinčius“. Užsiėmimai 
nemokami! Dalyvių amžius 
neribojamas. Kviečiame re-
gistruotis tel. 8 693 83227 
arba el. p. veiveriai.kultura@
gmail.com

Sausio 25 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– kino filmas „Tarp pilkų de-
besų“.  Bilieto kaina – 5 Eur.

Sausio 27 d. Prienų r. savival-
dybės kūno kultūros ir sporto 
centro salėje – Prienų r. savi-
valdybės ir laikraščio „Gyve-
nimas“ 2018–2019 m. krep-
šinio pirmenybių varžybos 
10:00  „Jieznas“ – „Pakuonis“ 
11:30 „Dvariukas“ – „PMVD“ 
13:00 „Stakliškės“ – „Pušynė“ 
14:30 Veiverių „Amberis“ 
– „Šilavotas“ 16:00 Balbieriš-
kio „Ringis“ – „Prienai-Tango 
Pizza“

ALFA KURSAS. Atrask gyve-
nimo prasmę. Sausio 31 d. 
17.30 val. Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centro Mažojoje 
salėje (1 aukšte) – Prienų pa-
rapijos organizuojamas Alfa 
kursas. Neformalioje aplinko-
je susipažinsite su pamatinė-
mis krikščionybės tiesomis, 
bendrausite prie arbatos 
bei diskutuosite rūpimais 
klausimais. Šis kursas – tai 12 
kassavaitinių susitikimų. Pir-
masis susitikimas – sausio 31 
d. 17.30 val. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centro Mažojoje 
salėje (1 aukšte). Šis kursas 
skirtas tiek netikintiems, tiek 
ir tikintiesiems, kurie nori 
geriau pažinti krikščionybę 
bei gilintis į jos tiesas. ALFA 
KURSAS YRA NEMOKAMAS. 
Registracija tel. 8 650 79073 
arba el. p. bite@wilara.lt, 
Daugiau informacijos www.
prienuparapija.lt.

Sausio 31 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– atlikėjo Ovidijaus Vyšniaus-
ko koncertas „Auksiniai šlage-
riai“.  Bilieto kaina – 12 Eur.

010*568 500 EUR piniginis 
prizas
042*170 500 EUR piniginis 
prizas
0392532 5000 EUR piniginis 
prizas
0089105 5000 EUR piniginis 
prizas
0163370 5000 EUR piniginis 
prizas
0449883 Automobilis Renault 
Clio
0112945 Automobilis Suzuki 
Vitara
008*588 Pakvietimas į TV 
studiją
053*288 Pakvietimas į TV 
studiją
034*646 Pakvietimas į TV 
studiją
006*231 Pakvietimas į TV 
studiją

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
230 000 Eur

Lošimo Nr. 680
Data: 2019-01-14

Tel. 1634
7000 Eur - 680-0021226
700 Eur - 680-0051*64
70 Eur - 680-0011*46
70 Eur - 680-0013*63
70 Eur - 680-0029*51
70 Eur - 680-0034*99
70 Eur - 680-0040*51
70 Eur - 680-0052*41
70 Eur - 680-0054*08

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
7 x 1 000€ IR 70 x 200€

Lošimo Nr. 312
Data: 2019-01-18

SKAIČIAI
02, 09, 23, 36, 47 + 02, 09

LAIMĖJIMAI
5 + 2 28033133.44€   0
5 + 1 443318.00€        0
5 48143.10€ 0
4 + 2 2709.30€ 0
4 + 1 198.20€ 3
4 86.60€ 6
3 + 2 42.60€ 5
2 + 2 17.50€ 74
3 + 1 17.20€ 92
3 13.60€ 210
1 + 2 9.40€ 433

2 + 1 7.80€ 1464

PROGNOZĖ: 38 000 000 Eur

Vasario 1 d. 19 val. Skriaudžių 
laisvalaikio salėje – Gyvos 
muzikos vakaras „Muzika, 
kuri šildo“. Įėjimas nemo-
kamas. Dalyvaus atlikėjai iš 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos, Kazlų Rūdos 
Rimvydo Žigaičio menų mo-
kyklos, Marijampolės kultū-
ros centro, Balbieriškio kultū-
ros ir laisvalaikio centro, VDU 
Muzikos akademijos, Kauno 
Juozo Gruodžio konserva-
torijos, Veiverių kultūros ir 
laisvalaikio centro.

PARODOS PRIENŲ 
RAJONE

Prienų r. savivaldybės fojė (2 
aukšte) eksponuojama skulp-
toriaus Algimanto Sakalausko 
autorinių monumentalių 
darbų fotografijų paroda „Kū-
rybos fotorestrospektyva“, 
skirta autoriaus kūrybos 30-
mečiui. Ekspozicijoje – dalis 
fotografijų iš autoriaus jubi-
liejinės parodos. 

Prienų sporto arenoje ekspo-
nuojama fotografo Algimanto 
Barzdžiaus fotografijų paroda 
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai 
unikali galimybė pažinti ne 
tik fotografo Algimanto Barz-
džiaus kūrybą, bet ir daugiau 
sužinoti apie kitų kultūrų 
vaikų emocijas bei pastebėti 
šiuos kultūrinius skirtumus, 
užfiksuotus fotografijose.

Tradiciniame amatų cen-
tre VšĮ „Meninė drožyba“ 
(Vilniaus g. 16, Prienai) 
eksponuojama Algimanto 
Sakalausko ir Andriaus Lik 
paroda „Ąžuolo kelias“. Par-
odos atidarymas – sausio 
10 d. 17 val.  Paroda veiks iki 
vasario 8 d.

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama vil-
nos vėlimo dirbinių paroda 
„Minties ir jausmų spalvos“. 
Parodos atidarymas – sausio 
10 d. 11 val. Paroda veiks iki 
sausio 25 d. darbo dienomis 
nuo 10 val. iki 18 val.

Prienų krašto muziejuje eks-
ponuojama Jono Paršeliūno 
fotografijų paroda „Žiedai ir 
jų draugai“. Paroda veiks iki 
sausio 31 d.


