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Prienų rajono savivaldybės tarybos
posėdyje – dvidešimt sprendimų

SKAITYKITE 9 p.

Sutriko
virškinimas:
padės sveika ir
subalansuota
mityba

Nustatė pareiginės
algos koeficientus
Laima

DUOBLIENĖ
Pirmame šių metų Prienų
rajono savivaldybės
tarybos posėdyje buvo
numatyta apsvarstyti 20
klausimų. Padiskutavus
ir pasiginčijus pavyko
priimti sprendimus visais
klausimais.

Be diskusijų patvirtintas
Prienų rajono savivaldybės
valstybės tarnautojų pareigybių sąrašas. Sąraše – savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo ir
savivaldybės kontrolieriaus
pareigybės. Pagal LR valstybės tarnybos įstatymą nuo
2019 m. sausio 1 d. vietoj pa-

reigybių lygių ir kategorijų
įvedami pareiginės algos koeficientai (baziniais dydžiais),
kurie nustatomi ne pareigybei,
o konkretiems asmenims, einantiems minėtas pareigas.
Diskusijų kilo priimant
sprendimą dėl administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo pareiginės algos koeficientų. Buvo siūloma, kad
NUKelta Į 4 p. 

Populiariausi vardai nesikeičia
SKAITYKITE 10 p.

Eksperimentas
su sauskelnėmis.
Kas pasikeistų jų
atsisakius?

Laima

SKAITYKITE 11 p.

2018 metais Prienų r.

savivaldybės Civilinės
metrikacijos skyriuje buvo
įregistruotos 135 santuokos
(2017 m. – 131). Tarp jų į
apskaitą buvo įtraukta
14 užsienio valstybėse

sudarytų santuokų ir 45
konfesijų nustatyta tvarka
sudarytos bažnyčiose.

Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus vedėjo
NUKelta Į 3 p. 
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Gripo epidemiją paskelbė
devinta šalies savivaldybė

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro (ULAC) duomenimis,
gripo epidemijos
sąrašas vėl pasipildė.
Šiandien gripo epidemija
paskelbta Elektrėnų
savivaldybėje ir Trakų
rajono savivaldybėje. Iš
60 šalies savivaldybių
gripo epidemiją paskelbė
devinta.

Sausio 21–27 dienomis sergamumo rodiklis visoje šalyje siekė 155,2 atvejo 10 tūkst.
gyventojų. Prieš tai buvusią
savaitę fiksuota 127,7 susirgimo 10 tūkst. gyventojų.
Sergančiųjų gerokai padaugėjo visose apskrityse,
rodo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC)
duomenys.
Praėjusią savaitę gripo epidemiją paskelbė Panevėžio, Kauno miesto, Prienų,
Ukmergės, Ignalinos, Kėdainių ir Jonavos rajono savivaldybės.
Naujausią gripo ir ŪVKTI
sergamumo statistiką ULAC
skelbia kiekvieną pirmadienį
po pietų.
2018-2019 M. GRIPO
SEZONO METU
EPIDEMIJĄ PASKELBĖ
(sergamumo rodiklis
10 tūkst. gyv.; epidemijos
paskelbimo data)

DUOBLIENĖ
REKLAMA

http://www.facebook.com/labirintai

Prienų rajono sav.
(117,5; 2019 01 21)
Ukmergės rajono sav.
(218,0; 2019 01 21)
Ignalinos rajono sav.
(144,5; 2019 01 22)
Panevėžio miesto sav.
(241,6; 2019 01 22)
Kauno miesto sav.
(175,1; 2019 01 22)
Kėdainių rajono sav.
(163,0; 2019 01 22)

Jonavos rajono sav.
(155,4; 2019 01 22)
Elektrėnų sav.
(204,5; 2019 01 28)
Trakų rajono sav.
(139,6; 2019-01-28)

Epidemiją skelbia
savivaldybės
ULAC specialistai primena, kad sergamumas gali būti laikomas epideminiu, kai
sergamumo gripu ir ūmiomis
viršutinių kvėpavimo takų
infekcijomis (ŪVKTI) rodiklis yra ne mažesnis kaip 100
atvejų /10 tūkst. gyventojų
per savaitę, o klinikinių gripo
atvejų skaičius sudaro apie 30
proc. visų registruotų gripo ir
ŪVKTI atvejų.
Gripo epidemiją skelbia
savivaldybės. Vertindamos
sergamumą kaip epideminį,
teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos taip
pat atsižvelgia į atitinkamus
administracinei teritorijai būdingus neepideminio laikotarpio sergamumo rodiklius,
sergamumo dinamiką ir kitus
ypatumus.
Vien sergamumas gripu visoje šalyje išaugo kone dvigubai – nuo 3890 atvejų trečiąją savaitę iki 6964 atvejų
ketvirtąją.
Pernai sergamumas tuo pačiu metu buvo 144 atvejai 10
tūkst. gyventojų. Anot specialistų, priežasčių, dėl ko išaugo sergamumas gripu, gali
būti įvairių.

Todėl
rekomenduojama:
> tinkamai ir dažnai plauti rankas, nusiplovus jas nusausinti;
> vengti sąlyčio su serganNUKelta Į 3 p. 

 žvilgsnis
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Žada padėti Venesuelos lietuviams

Anykščių mero byla: įtariama, kad imti kyšiai

Užsienio reikalų ministerija pirmadienį pažadėjo padėti
Venesuelos lietuviams, kurie dėl paaštrėjusios situacijos šalyje
norėtų atvykti į Lietuvą. Jungtinių Tautų duomenimis, per
aktyvistų susirėmimus su policija ten žuvo mažiausiai 20 žmonių.

Dėl įtarimų korupcija Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pirmadienį
sulaikė Anykščių merą Kęstutį Tubį. Teisėsauga įtaria, kad
savivaldybėje buvo susitarta priimti bei priimta kyšių iš kai kurių
verslo atstovų, kad šiems būtų sudarytos išskirtinės sąlygos.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
aip gera matyti tarp
snieguotų kalvų dunksantį namelį, iš kurio kamino verčiasi tiršti balti dūmai!
Ypač tada, kai tu keliauji į tą
namelį. Ir ypač tada, kuomet
pradedi suprasti, jog nuo speigo dilgčiojęs veidas nurimo.
Ne todėl, kad speigas sumažėjo –tiesiog dėl stingdančio
šalčio veido jau nebejauti.
Šilti namai, garuojanti arbata ar kava ir dar dubenėlis saldžiarūgščiu kvapu garuojančios raugintų kopūstų sriubos
tampa, ko gero, pačiu rojumi.
Taip. Tik susidūręs su didelėmis problemomis pastebi, jog
net smulkmena gali nudžiuginti ir suteikti gėrį.

K

Dažnai mąstydami
apie gerus dalykus
„nuvažiuojame į
lankas“ ir susikuriame
utopinių iliuzijų, o
joms neišsipildžius
viskas griūna, lyg tai
būtų ne paralelinis –
mūsų įsivaizduojamas
gyvenimas, o tikrasis.
Antai, džiaugiamės po šaltos kelionės šildydamiesi puodeliu arbatos ir keikiame orą,
kad jis toks negeras mums.
Taip keikiame, lyg jis turėtų
prie mūsų prisitaikyti...
Ir tada pradedame kurti iliuzijas, jog pastatysime didelį
tunelį ir jį šildysime, kad galėtume bet kokiu oru vaikščioti, arba pakeisime savo krašto
klimatą, o gal tiesiog išvyksime gyventi į šiltus kraštus, ir
viskas bus gerai! Tačiau akivaizdu, kad mums nei pavyks
tą tunelį pastatyti, nei klimatą
pakeisti. Negana to, išvykus
į šiltus kraštus gali paaiškėti, jog ten oras irgi ne visada
malonus. Taigi gyvensime
su kartėliu širdyse, kad mūsų
gyvenimas labai blogas, mes
prakeikti, mums apskritai visiškai nesiseka... Nesiseka,
nes mūsų iliuzijos – ir liko
iliuzijomis.

Žmonės, mąstančios
būtybės, tokių iliuzijų
mėgsta prisikurti
visose srityse. Būna
keista, kai žmogus ne
tik neapgalvoja savo
iliuzijų realumo, bet ir
pradeda jomis gyventi.
Ko gero, vienas iš
geriausių pavyzdžių –
olimpinės savivaldybių
rinkimų žaidynės.
Kas ketverius metus žiemos pabaigoje vykstančios
žaidynės, suprantama, turi
ir tradicines slidinėjimo, taiklaus arba nelabai taiklaus
šaudymo į taikinį – biatlono
rungtis, taip pat porinio ar
pavienio dailiojo čiuožimo,
aršiojo ledo ritulio su apsižodžiavimais ir smūgių žemiau
liemens apsikeitimais bei kitas rungtis.

Neretai šiose žaidynėse
vyksta ir bobslėjaus –
komandinės čiuožimo
rogutėmis – varžybos,
kuriose kartais, dar
nepasiekus finišo,
rogutės apsiverčia, o
komanda išsitaško į
skirtingas puses.
Tai, ko gero, ilgiausios, entuziastingiausios ir skausmingiausios olimpinės žaidynės.
Vyriausiajai rinkimų komisijai įžiebus pagrindinę olimpinę (beveik džihado) ugnį ir išdalinus rinkiminius numerius,
prasideda aršus stumdymasis
prie treniruočių aikštelių, bandymas išsikovoti geresnę poziciją tarp rinkėjų, na ir apskritai – kuo daugiau ir naudingiau praleisti laiko stengiantis kuo geriau pasiruošti
finalinėms varžyboms. Tiesa,
kadangi treniruočių aikštelių,
kaip ir realiose sportinėse varžybose, nebūna per daug, todėl šios aikštelės – kandidatų
rinkėjai niekaip negali atsiginti visų dalyvaujančių žaidynėse sportininkų dėmesio
ir greitai tampa apmindžiotos
ir kupinos netvarkos. Netvarkos, kurią aiškiai apibrėžia

sakinys: „Nebežinau už ką
balsuoti“.
Galiausiai, artėjant finišui,
pradeda pamažėle aiškėti, kas
vis tik gali laimėti varžybas.
Ne todėl, kad lyderiai – aiškūs, bet todėl, kad aiškiai matosi aiškūs atsilikėliai. Dažniausiai tie, kurie dėl didelės
rogučių skriejimo inercijos
ir ne itin sumanaus valdymo
apsiverčia bobslėjaus trasose,
tie, kurie ledo ritulio varžybose dėl didelio noro laimėti susimuša žodžiais, veiksmais ir
su mėlynėmis paakiuose tampa atgrasūs. Daug vilčių finalinėse varžybose neteikiama
ir tiems, kurie tas pačias treniruočių aikšteles laistė alumi,
brendžiu, įvairiu maistu bei
mėtė jose įvairiais skaičiais
išmargintus popierėlius. Tų,
kurie vietoj ilgų treniruočių
į olimpines žaidynes atvyksta kaip į šventę, irgi, faktas,
laukia tik šventinis stalas, o
ne medaliai.
Tiesa, olimpinės sporto žaidynės mažai kuo skiriasi nuo
olimpinių savivaldybės tarybos rinkimų žaidynių. Taigi ir
kovojama abejose ne tik dėl
medalių, bet ir dėl garbės. O
garbė visur vertinama labai
paprastai.

geriau.
Žinoma, tai galioja tik pačių finalinių rungtynių metu,
nes pasibaigus varžyboms
prasideda paskutinė olimpinių žaidynių dalis – padlaižiavimas, nuoskaudų plovimas ir
įtemptas analitinis bei strateginis „palaikymo“ arba, trumpai tariant, „pastatymo į nepatogią pozą“ piešinuko, skirto
„pasveikinimui“, kūrimas.
Juk visi nori nusifotografuoti
kartu su medalininku!

Jei olimpinėse
žaidynėse laimi, tave
visi appila pinigais ir
dar ant rankų nešioja.
Pralaimi – lauk mažų
mažiausiai tyčiojimosi
bei paklausimo, kaip
ruošiesi atsilyginti
už investicijas į tavo
treniruotes. Pagal
pasiekimus patenki į
viduriuką arba šiek tiek
žemiau nei prizinės
vietos – nors verk ir
skųsk visus iš eilės
dopingu!

Jeigu į speigą neiname
be kepurės, o žinodami,
kad nepasieksime
šilto namuko net su
šilta kepure, nė kojos
nekeliame į lauką,
vadinasi, suvokiame
savo galimybes ir
suvokiame aplinką,
į kurią planuojame
patekti. Jeigu viso to
nesuvokiame, vadinasi,
nereikėtų nustebti,
jog pasivaikščiojimai
po speigą be kepurės
neinant į konkretų
tikslą yra pragaištingi.

Na, iš esmės taip ir vyksta.
Kai jau dalyvauji finalinėse
varžybose ir nebegali nieko
pakeisti, likusias varžybų akimirkas telieka laukti rezultatų... Na, ir dėl viso pikto, kaišioti pagalius į ratus kitiems
žaidynių dalyviams.
Taip sakant, jei jau pats nieko gero nenuveikei, tai tegul
ir kiti bent jau nepasirodys
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Taip, baigiantis
olimpinėms žaidynėms
viešoje erdvėje
pradedame regėti
tikrąjį vaizdą, kuriuo
turėsime tenkintis
iki pat kitų olimpinių
žaidynių.
Žinoma, olimpinių žaidynių pabaiga būna skaudžiausia tiems, kurie grįžta namo
be nieko. Absoliučiai be nieko. Tik su „pravalgytais“ pinigais ir visišku nusivylimu.
Todėl dažnai tenka susimąstyti, kuo remdamiesi kuriame
iliuzijas? Ar remdamiesi tuo,
ką sugebame, ar tuo, ką turime sugebėti?

Ir jeigu tai suvokiame, nereikėtų skaudžiai nustebti,
kad mūsų iliuzija ir liks tik
iliuzija. Bet tai, kas mums nepavyko, nėra mūsų gyvenimo
nelaimė. Tai tėra tik iliuzijos
šešėlis, kurį mes patys susikūrėme ne dirbdami, o ilsėdamiesi medžio paunksnėje
– tame pačiame šešėlyje.

Vidinės „švaros“ palaikymo
kurių mažiausiai metus nesate
taisyklės
palietę, didelė tikimybė, kad
Stebėkite, ką kalbate

Nesineškite slegiančios vakardienos mantos į rytdieną
– nebauskite savęs už nevykusį kito žmogaus elgesį ir
neatimkite galimybės iš šiandienos tapti geriausia jūsų gyvenimo diena.

Nepasakokite be
perstojo apie savo
skaudžią patirtį
Nepasakokite be perstojo
apie savo nemalonias, skaudžias patirtis. Mums visiems
kartais reikia išsikalbėti, išsipasakoti, išlieti širdį. Padarykite tai, pasirinkite žmogų,
kuris moka išklausyti ir į gyvenimą žiūri pozityviai. Pasikalbėkite. Pasitarkite. Tačiau
nepasakokite vėl ir vėl kiekvienam paskambinusiam ir
sutiktam, kaip bjauriai su jumis pasielgė, kaip apgailėtinai jautėtės ir t. t. Taip jūs tik
dar labiau išpučiate negatyvią
patirtį, sekinate savo jėgas,
prarandate energiją, maitinate tuos, kuriems patinka
svetimos bėdos, ir kankinate
tuos, kurie nelinkę murkdytis purve.

Neatidėliokite
nemalonių darbų ir
darbelių

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

laimaduobl@gmail.com

redakcija@naujasisgelupis.lt

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





Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

Prieš ketindami ką nors papasakoti pagalvokite, ar tikrai
verta? Kokiam tikslui tai pasitarnaus? Stenkitės neburnoti
be reikalo, nesiskųsti tuščiai,
neapkalbinėti, nekritikuoti,
neteisti ir nesipiktinti. Stenkitės pasidžiaugti, pasigėrėti, pagirti, pažinti, pasidalinti naudinga informacija, paplanuoti, pasvajoti... Net jei
tektų nutilti vidury sakinio
– tebūnie. Pamatysite, kiek
savidrausmės tam prireiks.
Bet taip pat pastebėsite, kiek
energijos sutaupysite ir kokie
džiugūs jausitės. Atminkite:
kalbėjimas apie problemas
nepasiūlant sprendimo vadinamas zyzimu.
Jei jus slegia tai, kas įvyko,
pasistenkite rasti būdą pažvelgti į situaciją tokiu kampu, kad pasijustumėte geriau.
Tokia galimybė egzistuoja
visada. Jei niekaip negalite
rasti, ko iš šios situacijos pasimokyti, nuoširdžiai negalite
įžvelgti, kaip pats prisidėjote
prie šios nemalonios patirties,
visada galite pasimokyti atleisti. Atsiminkite, kad niekas
negali suteikti jums potyrių,
kurių jūs nuspręsite nepatirti!
Jei žmogus nuspręs neįsižeisti, galite maišyti jį su žemėmis
– jums nepavyks.

Neleiskite energijai
užsistovėti

Kartais jiems atlikti prireikia penkiolikos minučių ar
pusvalandžio, o mes savaitėmis ar net mėnesiais eikvojame savo energiją juos atidėliodami ir galvodami, kad
reikėtų tai padaryti ir kaip to
nesinori, ir kaip tai bus nemalonu, užuot padarę ir pamiršę.
Išorė atspindi vidų. Jei ant
jūsų stalo pilna neatplėštų
laiškų, neapmokėtų sąskaitų,
raštelių ir rašteliukų, kambaryje šimtas daiktų, nerandančių savo vietos, o spintos ir
spintelės užgrūstos daiktais,

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

juronyte@gmail.com

tokia pat netvarka ir jūsų viduje. Palaikykite tvarką: tiek
išorinę, tiek vidinę. Atsinaujinkite kiekvieną akimirką!

Nekaupkite savyje
susierzinimo, nuoskaudų,
nepasitenkinimo,
įžeidimų. Geraširdis
– atleidžia, protingas
– pamiršta, išmintingas
– neįsižeidžia. Kas vakarą
apvalykite savo proto ir
širdies namus nuo pykčio
ir nusivylimų nuosėdų.

Jei jums nuolat grįžta mintis, kad reikėtų kažką padaryti, kažkam paskambinti, kažką
patikrinti, padarykite tai. Neleiskite energijai užsistovėti,
galbūt tai atvers duris į tai,
ko seniai laukėte, ir taps kitu
žingsniu. Dievas dažnai į tikslą mus veda aplinkiniais keliais, tačiau gera naujiena ta,
kad jūsų vedlys – jūsų intuicija – visada su jumis. Pasitikėkite ir įsiklausykite. Iš tribūnų
ji nešūkauja, šnabžda, bet kaip
atkakliai ji tai daro!

Parengta pagal
„Mintys materializuojasi“
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Įtariant bauginus darbuotojus - atsistatydino

Per savigynos grupių susirėmimą žuvo žmonių

Slovėnijos kultūros ministras Dejanas Prešičekas pirmadienį
atsistatydino ministerijos darbuotojams apkaltinus jį bauginimu ir
piktnaudžiavimu įgaliojimais. D. Prešičekas pripažino nederamai
naudojęs automobilį, bet neigė įtarimus bauginimu.

Meksikos pietvakarinėje valstijoje per susirėmimą žuvo 10
tarpusavyje besivaržančių civilinių savigynos grupių narių. Čia
grupuotės kovoja dėl narkotikų maršrutų kontrolės, todėl tvarkai
palaikyti ėmė burtis ginkluotos civilinės savigynos grupės.

Populiariausi vardai nesikeičia
ATKelta IŠ 1 p.
pavaduotojos Anelės Radzevičienės teigimu, dauguma
santuokų sudaroma Civilinės
metrikacijos skyriuje, o netradicines vietas renkasi reta pora
– tokių kasmet būna po šešias
septynias. Prienų rajone populiariausios vietos – Visuomenės harmonizavimo parkas
arba įvairios sodybos.
Pernai išsituokė 59 ( 2017
m. – 62) poros.
2018 m. Civilinės metrikacijos skyriuje buvo užregistruoti 235 naujagimiai (126
berniukai ir 109 mergaitės).

Jauniausiai mamai buvo 16,
tėčiui – 19 metų. 2017 m. savivaldybėje gimė 221 naujagimis.
Gaila, bet mirčių gerokai
daugiau – 2018 m. mirė 497
(2017 m. – 436) savivaldybės
gyventojai.
Pasak skyriaus darbuotojų, populiariausi naujagimių
vardai pastaruosius dvejus
trejus metus mažai keičiasi.
Dažniausi mergaičių vardai:
Gabija, Lėja, Kamilė, Austėja, Viltė, Ugnė. Berniukams
tėvai dažniausiai suteikia Luko, Nojaus, Roko, Augustino,

Adomo vardus.
Vis dažniau prisimenami
anksčiau buvę populiarūs vardai ir vaikai pavadinami Mykolu, Jonu, Algirdu, Motiejumi, Morta.
Vaikams suteikiami ir retesni vardai: Vajana, Jomilė,
Amanda, Aila, Arijana, Keitė,
Alanas, Neitas, Itanas, Dovis,
Periklis.
„Kartais užregistruoti vaiko gimimą atvykę tėveliai dar
abejoja dėl vaiko vardo, užduoda klausimą, kuris vardas
gražesnis, ar jis populiarus,
prašo patarimo. Mes visada

suinteresuotos padėti žmogui
išspręsti jo problemas, patarti
abejojantiems tėveliams pasirinkti jiems geriausią variantą“, – pasakojo Civilinės
metrikacijos skyriaus darbuotojos.
Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriuje ne tik
registruojami Prienų miesto
ir seniūnijų gyventojų naujagimių gimimai, savivaldybės
gyventojų mirtys, santuokų
sudarymas ir nutraukimas,
bet ir įvaikinimas, tėvystės
pripažinimas ir nustatymas, į
apskaitą įtraukiami Lietuvos
Respublikos piliečių užsienio
valstybėse sudaryti civilinės
būklės aktai, ruošiamos vardo,
pavardės keitimo bylos.

Prienų rajono savivaldybės informacija
Prienų rajono savivaldybės taryba 2019 m. vasario 14 d. posėdyje
planuoja tvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžetą. Savivaldybės biudžeto projektas paskelbtas Prienų rajono savivaldybės
interneto svetainėje www.prienai.lt. Su šiuo projektu taip pat galima
susipažinti Savivaldybės administracijos Finansų skyriuje.
Kviečiame Savivaldybės tarybos narius, rajono gyventojus ir juridinius asmenis teikti pastabas ir pasiūlymus dėl savivaldybės biudžeto projekto Savivaldybės administracijos Finansų skyriui (Laisvės a.
12, Prienai), el. p. pauziene@prienai.lt, tel. (8 319) 61 115, ne vėliau
kaip iki š. m. vasario 7 d.

Gripo epidemiją paskelbė
devinta šalies savivaldybė
ATKelta IŠ 1 p.
čiais asmenimis;
> vengti masinio žmonių
susibūrimo vietų;
> laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo rekomendacijų – prisidengti nosį ir burną, vienkartines nosinaites nedelsiant
išmesti, nusiplauti rankas;
> neplautomis rankomis
stengtis neliesti akių, nosies
ir burnos;
> gerai vėdinti patalpas;

> susirgus kreiptis į asmens
sveikatos priežiūros įstaigą,
neiti į darbą, sergančių vaikų
neleisti į vaikų ugdymo įstaigas, gydytis, kaip nurodė gydytojas;
> sergantys gripu asmenys
apsaugoti kitus gali dėvėdami
medicinines kaukes, kurios
sulaiko kvėpavimo takų sekretus kosint ar čiaudint, bei
sveiki žmonės slaugydami
sergantį asmenį taip pat turėtų
dėvėti medicininę kaukę.

FNTT vėl atsisakė tirti „Agrokoncerno“ rusiškų
trąšų importo aplinkybes
Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnyba (FNTT)
atsisako pradėti tyrimą
dėl trąšų, importuojamų
„Agrokoncerno“
per tarpininkus iš
Rusijos gamyklos
„Minudobreniya“, skelbia
naujienų portalas lrt.lt.

Tai jau antras kartas, kai
FNTT tyrėjai atsisako pradėti tyrimą dėl į Lietuvą importuojamų „Minudobreniya“
trąšų. Iš naujo įvertinti turimą
medžiagą FNNT prieš daugiau nei dvi savaites nurodė
Generalinė prokuratūra.
Kaip skelbė LRT, trąšas iš
bendrovės, priklausančios
į tarptautinį sankcijų sąrašą
įtrauktam Rusijos oligarchu
Arkadijui Rotenbergui, importuoja „valstiečių“ lyderiui
Ramūnui Karbauskiui priklausantis „Agrokoncernas“
bei dar aštuonios Lietuvos
REKLAMA

bendrovės.
FNTT savo išvadoje nurodo, kad rusiškos gamyklos trąšas importavusios
bendrovės nežinojo apie A.
Rotenbergui taikomas sankcijas, taip pat nežinojo ir kam
priklauso trąšų gamykla, todėl nėra pagrindo pradėti tyrimą.
Į teisėsauga po žurnalistų
atlikto tyrimo gruodį kreipėsi
Užsienio reikalų ministerija.
Ji siekė išsiaiškinti, ar pažeidžiamos ES ekonominės ir
kitokios sankcijos, kai Lietuvos įmonė bendradarbiauja su Rusijos bendrove, kuri į
tokį sąrašą nepatenka, tačiau
jos savininkui tokios sankcijos taikomos.
URM yra rekomendavusi
Lietuvos įmonėms susilaikyti nuo verslo ryšių palaikymo su įmonėmis, kurių
savininkai yra „juoduosiuose

sąrašuose“.
LRT skelbė, kad „Agrokoncernas“ per tarpininką
Dubajuje perka Rusijos bendrovės „Minudobreniya“ trąšas. Daugiau kaip 80 proc.
šios įmonės akcijų priklauso
A. Rotenbergui – jam dėl artimų ryšių su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu nuo
2014 metų taikomos tarptautinės sankcijos. Tačiau pačios
„Minudobreniya“ įmonių,
kurioms taikomos sankcijos,
sąraše nėra.
LRT Tyrimų skyrius yra
gavęs Europos Komisijos išaiškinimą, kad automatiškai
sankcijos taikomos ir toms
bendrovėms, kuriose daugiau
kaip pusė akcijų priklauso
asmenims iš juodojo sąrašo.
Anot LRT kalbintų teisininkų, tai reiškia, kad sankcijos
gali būti taikomos ir „Minudobreniya“.

„Agrokoncernas“ teigia,
kad naujausia sutartis dėl
„Minudobreniya“ trąšų pirkimų pasirašyta 2017-aisiais
ir įvykdyta 2017 bei 2018
metų sandūroje, jos vertė siekė maždaug 1 proc. metinės
bendrovės apyvartos. Įmonė
taip pat paskelbė, kad nebepirks „Minudobreniya“ trąšų,
kol ši bendrovė priklausys A.
Rotenbergui.
Premjeras Sauliaus Skvernelis dėl R. Karbauskio ryšių
su A. Rotenbergu neseniai
aiškindamasis Seime tikino,
kad dėl parlamentaro rusiškų
trąšų verslo kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą
ir klausė, ar politikas kelia
grėsmę saugumui. Gautame
atsakyme nebuvo duomenų
apie tai, kad R. Karbauskis
keltų grėsmę nacionaliniam
saugumui.
BNS

PR

„Huawei“ ekrano remontui –
nuolaidos net iki 35 proc.

Išmaniųjų įrenginių
remonto servisas „Smart
Master“ skelbia gerą
žinią „Huawei“ telefonų
savininkams. Dabar
daugelio šio gamintojo
modelių ekranų taisymas
čia atliekamas net iki 35
proc. pigiau.

„Telefonų gedimų pasitaiko
įvairių, tačiau vienas dažniausių yra įskilęs ekranas. Ypač
žiemos metu – slysta ne tik
kojos, bet ir telefonai iš rankų. Reaguojame į šias tendencijas ir kurdami pasiūlymus
savo klientams. Šiuo metu

suklusti turėtų „Huawei“ telefonų savininkai – daugeliui
šio gamintojų telefonų ekrano
keitimui galioja ypač didelės
nuolaidos“, – sakė Evaldas
Viselga, „Smart Master“ vadovas.
„Smart Master“ servisų ilgai ieškoti nereikia – jie įsikūrę kiekviename iš beveik
70-ties „Tele2“ salonų visoje
Lietuvoje.

Kuriems modeliams
galioja nuolaida?
Visuose „Smart Master“
NUKelta Į 13 p. 
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Indijoje politikas įkalintas dėl įrašo feisbuke

Danai stato tvorą Vokietijos pasienyje

Indijos politikas, socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbęs
šalies premjero Narendros Modi (Narendros Modžio) su elgetos
dubenėliu atvaizdą, buvo areštuotas. Šį areštą premjero kritikai
vadina dar vienu žodžio laisvės varžymo pavyzdžiu.

Danija pradėjo statyti 70 kilometrų ilgio tvorą pasienyje su
Vokietija, kad apsisaugotų nuo afrikinio kiaulių maro viruso,
keliančio pavojų svarbiam šalies kiaulininkystės sektoriui. Iki 1,5
metro aukštį siekiančios tvoros statyba prasidėjo pirmadienį.

Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje –
dvidešimt sprendimų
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-01-19 apie 01.00 val. Prienuose, prie kavinės, apsaugos darbuotojas sumušė I. M.
(gim. 1998 m., gyv. Prienuose).
Nukentėjusioji į medikus nesikreipė.
2019-01-19 pranešta, jog 201901-12 12.51 val. iš UAB ,,Eurovaistinė“, vaistinės Nr. 174, esančios
Prienuose, du nenustatytos
tapatybės asmenys pavogė
prekių už 451,11 Eur.
2019-01-20 apie 20.10 val. Prienuose, J. Basanavičiaus g.,
kambaryje, tarpusavio konflikto
metu neblaivus (3,17 prom.
alkoholio) vyras (gim. 1977 m.)
smurtavo prieš savo neblaivią
(1,40 prom. alkoholio) sutuoktinę (gim. 1978 m.) ir jos neblaivią
(1,41 prom. alkoholio) motiną
(gim. 1957 m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2019-01-20 apie 1.15 val. Prienų
r., Balbieriškio sen., gyvenamojo namo virtuvėje, išgertuvių
metu tarp brolių neblaivaus
(2,00 prom. alkoholio) D. B.
(gim. 1991 m.) ir neblaivaus
(1,16 prom. alkoholio) R. B.
(gim. 1998 m.) kilo konfliktas.
Konflikto metu D. B. sumušė irgi
neblaivų (1,54 prom. alkoholio)
svainį D. R. (gim. 1987 m., gyv.
Prienų r., Balbieriškio sen). D. B.
sulaikytas 48 val.
2019-01-20, 15.40 val., gautas
GMP pranešimas, kad Šilavoto
sen., Mikalinės k., Tvenkinių g.
reikia pagalbos išnešti ligonę.
M. K. (gim. 1930 m.) išnešta ir
įkelta į GMP automobilį.
2019-01-20, 20.18 val., gautas
pranešimas, kad Prienuose,
Kęstučio g., vienaukščio medinio namo (su mansarda, stogas
skardinis) kamine dega suodžiai. Ugniagesiai pabudėjo,
kol suodžiai kamine saugiai
išdegė.
2019-01-23 apie 19.30 val. Prienų
r., Veiverių mstl., Stadiono g.
vyras (gim. 1977 m.) smurtavo
prieš savo sutuoktinę (gim. 1986
m.). Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
REKLAMA

ATKelta IŠ 1 p.
administratoriaus direktoriaus
pareiginės algos koeficientas
būtų 16,5, o jo pavaduotojo
– 14. „Pavertus“ į pinigus,
administracijos direktorius į
rankas gautų 1726,97 euro, o
pavaduotojas – 1465,31 euro.
Iki šiol jų atlyginimai su įvairiais priedais buvo atitinkamai
1465,19 ir 1314,14 euro.
Opozicijos lyderė L. Jakinevičienė priekaištavo, jog
nesame tokie turtingi, kad
tiek daug didintume atlyginimus. Jos teigimu, neaišku,

susilaikius – siūlomas sprendimas buvo priimtas.
Diskusijų ir prieštaraujančių nebuvo priimant sprendimą nustatyti savivaldybės
kontrolierės pareiginės algos
koeficientą 14,5.

Atviros jaunimo
erdvės veikla bus
tęsiama
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorės prašymu vienu etatu (iki 31,5)
padidintas didžiausias leistinų pareigybių skaičius. Eta-

tokiu jaunimu, kuris ateina
į AJE, lengva dirbti, pasiūlė
padirbėti patiems.
Prienų KLC direktorė
V.Naudžiūtė paaiškino, kodėl reikia viso etato – jis bus
padalintas trims žmonėms,
nes su jaunimu vienu metu turi dirbti du darbuotojai. Ji taip

pat sakė, kad tas jaunimas,
kuris dabar lankosi AJE, neina sportuoti ar repetuoti į meno kolektyvus, jis ir anksčiau
burdavosi Kultūros centro fojė. Dabar, kai pradėjo dirbti
nuolatinis darbuotojas, jaunimo veikla koordinuota.
Balsų dauguma (dvylikai
pritarus, šešiems – ne, dviem
susilaikius) sprendimas skirti papildomą etatą buvo priimtas.

Pritarta kito nario
delegavimui, turto
perdavimui ir
pirkimui
Be diskusijų buvo pritaruž ką (gal „už gražias akis“),
pagal kokius kriterijus didinami atlyginimai administracijos vadovams. Ji siūlė taikyti mažesnius koeficientus
ir pateikė kitų savivaldybių
pavyzdžių. A. Vaidogas teigė,
kad atlyginimus administracijos vadovai turi užsidirbti,
o prieš priimdamas sprendimą, norėjo žinoti, kaip meras
vertina administracijos darbą.
Tačiau meras A. Vaicekauskas sakė, kad administracijos darbą įvertins, kai bus pateikta ataskaita. Į opozicijos
priekaištus, kad reikia didinti
atlyginimus visiems administracijos darbuotojams, buvo
atsakyta, kad 2019 m. biudžete yra numatyta, jog darbuotojų atlyginimai didėja 20 proc.
ir daugiau.
Vis tik balsų dauguma –
dvylikai Tarybos narių pritarus, aštuoniems – ne, vienam

tas bus skirtas pernai rudenį,
bendradarbiaujant su Jaunimo
reikalų departamentu, įkurtai
atvirai jaunimo erdvei (AJE),
kad būtų užtikrintas jos veiklos tęstinumas. Du mėnesius
finansavimą deleguoto darbuotojo darbo užmokesčiui
ir AJE veiklai skyrė Jaunimo
reikalų departamentas. Per
veiklos laiką AJE apsilankė
apie 300 jaunuolių. Kai kurie
Tarybos nariai pradžiai siūlė
skirti tik 0,5 etato. L. Jakinevičienė, primindama, kad
savivaldybės deklaruojamas
prioritetas – jaunimas, ragino
skirti visą etatą, A. Vaidogas
siūlė palaukti veiklos rezultatų, o tuos pinigus, kuriuos
ketinama panaudoti AJE veikloms, panaudoti didinant atlyginimą savivaldybės darbuotojui, atsakingam už jaunimo reikalus. A. Deltuvienė tiems, kurie mano, kad su

ta, kad į asociacijos Prienų
miesto vietos veiklos grupės
valdybą bus deleguotas Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto
ir jaunimo skyriaus vedėjas
Rimantas Šiugždinis. Jiezno
gimnazijai perduota dėl pastato rekonstrukcijos padidėjusi turto vertė (1 927 465,55
euro), Prienų krašto muziejui
ir Prienų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biurui
perduota baldų, muziejaus
įrangos, programų ir priemonių, kurias šios įstaigos įsigijo įgyvendindamos projektus.
Tarybos nariai taip pat pritarė,
kad savivaldybė iš AB „ESO“
pirktų 0,066 km ilgio atramas
su apšvietimo tinklui reikalingais laidais, kad Bagrėno
kaime būtų galima ir toliau
vykdyti gyvenvietės ir gatvių
apšvietimo funkciją, futbolo
klubui „Prienai“, Naujosios
Ūtos kaimo bendruomenei,
asociacijai „Pilutė“, Skriaudžių kaimo bendruomenei,
Veiverių seniūnijos bendruomenės centrui panaudos teise
10 metų perduotas valdyti ir
naudoti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise
priklausantis turtas (patalpos).
Po diskusijų, bet vienbalsiai
buvo pritarta, kad viena patalpa, esanti pastate J. Basanavičiaus g. 1, Jiezno m., kuria iki
šiol naudojosi policijos pareigūnai, būtų perduota projekto
,,Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Prienų rajone“ įgyvendintojams – atvejo
vadybininkui ir socialiniams
NUKelta Į 5 p. 
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Dubajaus oro uostas skelbia vėl pirmavęs

Laivas „Kairos“ Klaipėdoje vėl krauna SGD

Dubajaus tarptautinis oro uostas skelbia, jog 2018 metais ir vėl
pirmavo pasaulyje pagal keleivių srautą ir penktus metus iš
eilės aptarnavo daugiausiai keleivių. Čia keleivių srautas pernai,
padidėjo kiek daugiau nei 1 proc. iki 89,15 milijono.

Antrą kartą į Klaipėdos uostą atplaukęs didžiausias pasaulyje
suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) bunkeriavimo laivas „Kairos“
vėl perkrovė dujas iš SGD terminalo. Iki šiol Klaipėdoje SGD buvo
perkrautos 20 kartų, taip mažinant terminalo kaštus.

Prienų rajono savivaldybės tarybos
posėdyje – dvidešimt sprendimų
ATKelta IŠ 4 p.
darbuotojams.

Pritarta Prienų
autobusų stoties
nuomos kainai,
nutraukta panaudos
sutartis...
Po diskusijų ir įvairių siūlymų nutarta, kad viešame nuomos konkurse 10 metų (5+5)
bus išnuomotas Prienų rajono savivaldybei nuosavybės
teise priklausantis nekilnojamasis į turtas – autobusų stoties pastatas. Buvo pasiūlytos
trys nuomos kainos, tačiau
balsų dauguma (15-kai pritarus, penkiems – ne) buvo
nustatyta 564 eurų/mėn. (be
PVM) kaina.
Vienbalsiai buvo pritarta
nuo vasario 1 d. prieš terminą
nutraukti turto, esančio Paprūdžių kaime, panaudos sutartį su Balbieriškio seniūnijos
kaimų bendruomene „Dūmė“, sudarytą 2013 m. liepos 19 d., nurašyti pripažintą
nereikalingu arba netinkamu
(negalimu) naudoti fiziškai ir
funkciškai (technologiškai)
nusidėvėjusį valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo
metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir
trumpalaikį turtą (daugiausia
kompiuterinę techniką), nustatyti Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžiai.
Balsų dauguma (16 – „taip“,
vienas – „ne“, du – susilaikė)
buvo pritarta, kad Prienų rajono savivaldybės socialinių
paslaugų centro darbuotojų

profesinės sąjungos buveinė
būtų įregistruota Prienų rajono savivaldybei nuosavybės
teise priklausančiame ir šiuo
metu Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų

tiktai numerį, suteikti pavadinimai ir seniūnai turėjo įvertinti kelių būklę. J. Šiugždinio
teigimu, ne visi suspėjo, todėl
kai kur liko 2015 m. duomenys. Tarybos nariai stebėjo-

Stadiono mikrorajono ir miesto centrinės dalies kvartalų
energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“.
Sprendimas buvo papildytas
į programą įtraukiant dešimt

centro patikėjimo teise valdomame pastate Vytenio g.
2, Prienų m.

si, kad pateiktoje lentelėje ko
ne visų kelių būklė įvertinta
kaip gera. Po daugybės ginčų,
aiškinimosi, pagal kokius rodiklius skiriami pinigai kelių
priežiūrai ir remontui dabar,
pagal kokius planuojama skirti ateityje, koks turi būti geras
vietinės reikšmės kelias, buvo
prisiminta, kad LAKD prašė
pateikti tik kelių pavadinimus,
kurių iki šiol nebuvo. Tam pritarė beveik visi Tarybos nariai

daugiabučių, kurių gyventojai
sutiko dalyvauti programoje,
lopšelių-darželių „Gintarėlis“
ir „Saulutė“ pastatus bei pastatą, esantį Kauno g. 2, taip pat
buvo atnaujinti duomenys apie
pastatus, kurie jau renovuoti.
Vienbalsiai buvo patvirtinta
ir Prienų rajono savivaldybės
2019 metų užimtumo didinimo programa bei iki 113 padidintas Prienų globos namų
didžiausias leistinas pareigy-

Diskusijos dėl kelių
Prieš patvirtinant pakeistą
Prienų rajono savivaldybės
tarybos 2015 m. lapkričio 26
d. sprendimą „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų
ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo“ ir
jo priedą „Vietinės reikšmės

Prienų globos namai

viešųjų kelių tinklas“, kilo nemažai diskusijų.
Prienų rajono savivaldybės
administracijos Statybos ir
ekonominės plėtros skyriaus
vyr. specialistas J. Šiugždinis
aiškino, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (LAKD)
prašymu, keliams, kurie turėjo

(vienas susilaikė, vienas nebalsavo).

Kiti sprendimai
Diskusijų nekilo ir nebuvo
prieštaraujančių, kad būtų pakeistas Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr.
T3-288 „Dėl Prienų miesto

Senoji autobusų stotis
REKLAMA

Baigta Prienų autobusų
stoties rekonstrukcija

bių skaičius. Keturių slaugytojo padėjėjo pareigybių prireikė dėl pasikeitusio globos
namų kontingento, t. y. nuolat
didėjančio gyventojų su sunkia
negalia skaičiaus. Metų pradžioje Prienų globos namuose
gyveno 205 asmenys, iš jų 167
senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su sunkia negalia.
Prienų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biurui
didžiausias leistinas pareigybių skaičius buvo padidintas
iki 12 (buvo 10). To prireikė
taikant naujus normatyvus, nurodančius, kokį mokinių skaičių gali aptarnauti mokykloje
dirbantis specialistas.
Kitas Tarybos posėdis, kuriame bus tvirtinamas 2019
m. Prienų rajono savivaldybės biudžetas, numatytas vasario 14 d.

Pagal 2014–2020 m. ES Nors rekonstrukcijos darbų
fondų investicijų veiks- pabaiga šiek tiek vėlavo, vismų programos priemonės kas atlikta kokybiškai: apšil„Miestų kompleksinė plė- tintas pastato fasadas, stogas,
tra“ veiklą „Viešųjų erdvių įrengtas šildymas gamtinėmodernizavimas, kuriant mis dujomis. Pastate įrengti
papildomus ar naujus mies- patogūs kabinetai darbuototo traukos centrus ar stipri- jams, bilietų kasa, smulkiųjų
nant esamus: viešųjų erdvių siuntų skyrius, keleivių lauinfrastruktūros atnaujini- kimo salė, erdvė komercinei
mas statinių, skirtų viešojo veiklai, priešgaisrinė signalitransporto sistemos prieina- zacija, sumontuotos vaizdo
mumo gerinimui, atnaujini- kameros. Rekonstruotas ne
mas“ įgyvendintas projek- tik stoties pastatas, atnautas „Prienų autobusų sto- jinti ir keleivių laipinimo
ties ir aplinkinės teritorijos peronai, stovėjimo aikštelė,
pritaikymas bendruomenės sutvarkyta pastato teritoriir verslo poreikiams“. Jo ja. Rangovas įvykdė visus
metu buvo pertvarkyta, re- savo įsipareigojimus, kurie
konstruota ir pritaikyta pa- buvo numatyti statybos rangal miesto poreikius senoji gos sutartyje ir jos prieduose, pasirašytas atliktų darbų
autobusų stotis.
Prienams šiuolaikiškos priėmimo-perdavimo aktas.
autobusų stoties reikėjo ne Vyksta statybų užbaigimo
vien dėl miesto prestižo, dar procedūros, dokumentai pasovietmečio statinys, tarna- teikti Statybų inspekcijai dėl
vęs nuo 1957 metų, buvo statinio pripažinimo tinkamu
neekonomiškas, šaltas, bran- naudoti.
Tikimasi, kad po rekonsgiai kainavo jo išlaikymas.
Tačiau rekonstruotas pasta- trukcijos pagerės viešojo
tas ne tik sumažins autobusų transporto paslaugų kokybė
stoties eksploatacines išlai- ir prieinamumas, sukurta padas, bet ir pagražino miesto trauklesnė vieša erdvė sudaveidą. Darbus planuota buvo rys palankesnes sąlygas Priebaigti iki praėjusių metų rug- nų miesto socialinei-ekonosėjo mėnesio, tačiau darbai minei plėtrai.
Prienų rajono
užtruko. Rekonstrukcijos
savivaldybės administracijos
metu, siekiant kuo didesinformacija 
nio pastato funkcionalumo,
buvo keičiami techniniai
sprendiniai,
todėl keletą kartų reikėjo tikslinti
techninį darFinansuojama iš Europos regioninės
bo projektą.
plėtros fondo
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Sprendimą sumažinti paramą skųs teismui

Taksi vairuotojų blokuotą gatvę valė kranais

Lietuva ketina Europos Sąjungos (ES) Teisingumo Teismui
skųsti Europos Komisijos sprendimą šaliai sumažinti 1,9 mln.
eurų paramą už esą netinkamai išmokėtą paramą iš rinkos
pasitraukusiems pieno ūkius turėjusiems ūkininkams.

Ispanijos riaušių policija pirmadienį kranais valė svarbią Madrido
gatvę, kurią buvo blokavę streikuojantys taksi vairuotojai.
Pašalinus pirmuosius automobilius taksi kolonos priekyje buvę
vairuotojai spausdami garsinius signalus ėmė lėtai išvažiuoti.

Šventoji Žemė iš arti
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Daugelis žmonių svajoja
aplankyti vieną ar kitą
pasaulio vietą. Ir jeigu
labai nori, svajonė būtinai
išsipildo. Ypač jeigu ta
svajonių vieta yra Šventoji
Žemė.

Lapkričio pabaigoje Lietuvoje spaudė šaltukas, ir į lėktuvą, skrendantį į Tel Avivą,
ankstų rytą Kaune lipome
sušalę. Tačiau po 4 valandų
skrydžio jau džiaugėmės vasariška saule ir šiluma. Tel
Avive termometrai rodė 23–
25 laipsnius šilumos. Beveik
valandą užtrukę muitinėje,
praėję patikrą, jau po pusvalandžio, palikę daiktus viešbutyje, iškeliavome į miestą.

ma įsigyti.
Pavaikščioję pakrante, pasukome į miesto centrą ir
vienoje kavinėje (gal bare) išbandėme žydišką virtuvę, ragavome salotų asorti, humuso
su ypatinga jų duona. Vėliau
bevaikštinėdami dar užsukome paragauti skaniausių
šiame mieste ledų. Porcijos
labai didelės, ledai tikrai skanūs, tik mums, europiečiams
neįprasta atmosfera – visi rėkia, šaukia ir nesupranti, dėl
ko tas triukšmas. Ne, nesibara, nesipyksta, bet, gavus savo
porciją, norėjosi kuo greičiau
sprukti į gatvę...
Kaip jau minėjau, Tel Avi-

atsidaro tik vakarėjant. Mes ilsimės sekmadienį, o žydams
sekmadienis – jau darbo diena, lyg ir pirmadienis...
Kaip jau supratote, pats Tel
Avivas – jaunas miestas, statytas XX a., tačiau prie Tel
Avivo prijungtos Jafos senamiestis skaičiuoja ne vieną tūkstantį metų. Čia gausu šventyklų, archeologinių
atodangų, dirbtuvių, nedidelių galerijų, turgelių. Labai
įspūdingai atrodė Zodiako
ženklais pavadintos gatvelės, išsišakojusios po visą senamiestį.
Vakare senamiestyje gražu ir jauku, vaikšto nemažai
žmonių, sėdi baruose netoli jūros, mėgaujasi sultimis,
vaisiais ir saldumynais, turis-

vas ir Jafa dabar sujungti į
vieną miestą, o juos jungia
romantiška Viduržemio jūros
pakrante nutiesta promenada.
Mums pasisekė, nes mus lydėjo čia jau du dešimtmečius
gyvenančios sesės Lina ir
Aušrinė bei į svečius atvykusi jų mama, tad vaikščiodami
siauromis Jafos senamiesčio
gatvelėmis mėgavomės savų
gidžių pasakojimu apie Izraelį, Tel Avivą ir Jafą. Čia gausu
nedidelių krautuvėlių, galerijų, kavinių bei barų. Tiesa,
atvykome šeštadienį, žydams
šventą metą (šabas), kai jie
nedirba. Krautuvėlės ir barai

tai – fotografuojasi vakarinio
miesto ir jūros fone.
Jafa – vienas iš seniausių
pasaulio miestų, legenda netgi pasakoja, kad miestas šioje
vietoje stovėjo dar iki Didžiojo Tvano, kad čia Nojus statė
savo didįjį laivą. Kai potvynio
vanduo nuslūgo, Nojaus sūnus Jofetas sugrįžo čia atstatyti miesto, kurį pavadino savo
vardu. Ką gali žinoti, kaip ten
buvo, bet Jafa – tikrai nuostabus ir nepaprastas miestas, tokio senumo bei gražumo, kad
kitą tokį vargu ar jau teks kada
pamatyti.
Pavargę ir nemažai sukorę

Pažintis su Tel Avivu
ir Jafa
Izraelis – nedidelė šalis, tris
kartus mažesnė už Lietuvą.
Tačiau čia gyvena per 4 mln.
žydų ir 700 tūkst. arabų. Šventoji žemė – tai religijų lopšys,
sintezė tarp Rytų ir Vakarų,
todėl visais metų laikais šioje šalyje netrūksta turistų ir
piligrimų iš įvairiausių pasaulio vietų. Be to, čia ištisus
10 mėnesių būna labai šilta ir
šviečia saulė.
Tel Avivas – jaunas ir moderniškas miestas, kuriame
telkiasi Izraelio pramonė,
biurai, įstaigos. Čia įsikūrę
didžiausi Izraelio prekybos,
verslo centrai, gausu įvairių
muziejų ir galerijų, taip pat
yra dangoraižių. Mieste nemažai žalumos, išpuoselėtų
parkų ir alėjų. Tel Avivas taip
pat yra didžiausias Izraelio
uostamiestis šalia Viduržemio
jūros. Gražūs ir švarūs paplūdimiai, tačiau bemaudančiųjų
ne tiek daug. Ko gero, tokia
temperatūra maudytis laikoma per maža. Gerokai toliau
nuo kranto tarsi pulkas ančių
plūduriavo banglentininkai,
laukdami tinkamo momento
pasižaboti savo bangą. Pajūryje grojo gatvės muzikantai, vyko prekyba įvairiomis
žolelėmis, kurių buvo galiREKLAMA

kilometrų, pėsčiomis grįžome
į savo viešbutuką. Viešbutis iš
išorės – paprastas pastatas, be
didelės iškabos. Įėjus į vidų
gali nusivilti – jokių įspūdingų
fojė nėra, tik greičiau nelabai
švarūs laiptai, dulkėmis apaugęs liftas (mūsų viešbučiuose
tokių nepamatysi), laiptinėje
mėtosi įvairių statybinių atliekų. Tiesa, pats kambarys, tiksliau du kambariai ir virtuvėlė
bei tualetas, kuriame buvo ir
dušas, skalbimo mašina su
džiovykle, gana tvarkingi ir
jaukūs. Beje, mūsų numerio
langai buvo į gatvę, tai visą
naktį girdėjosi važiuojančių
automobilių gausmas ir įvairūs signalai.
Vieta, kurioje gyvenome,
buvo netoli centro, todėl vakarais galėjome pasivaikščioti ir susipažinti su vakariniu
Tel Avivu.
Gatvėse žmonių tikrai nedaug, nors vakarai buvo šilti
ir malonūs. Sako, kad žmonės
vakarais vengia būriuotis viešose vietose, nes baiminasi dėl
savo saugumo. Nedaug žmonių, tiksliau, jaunimo, sėdėjo
kavinėse ir baruose, prie picos ar kiniškų patiekalų gerdami alų ar vyną. Vyresnio
amžiaus žmonės (bent dviejose vietose) žaidė petankę
alėjoje įrengtoje aikštelėje.
Tai mums neįprasta, kadangi jau buvo gana vėlus metas
– 22–23 val.
Tel Avive didžiausią įspūdį paliko vakarinis miestas,
skambanti muzika, kvapai,
gražūs, vakaro sutemoje apšviesti pastatai, šventyklos,
bazilikos ir, žinoma, Jafos senamiestis.
Ilgai vaikščioti vakare negalėjome, kadangi buvome
jau pavargę nuo skrydžio ir
dienos įspūdžių. Kitą dieną
laukė ekskursija į pačią švenčiausią pasaulio vietą – Jeruzalę.

Nuostabioji ir
neužmirštama
Jeruzalė
Miestas, į kurį plūsta daugybė įvairaus tikėjimo žmonių, – tai Jeruzalė, vietinių vadinama Jeruzalimu. Jeruzalė –
antras pagal gyventojų skaičių
miestas Izraelyje. Be abejo, ši
vieta svarbi tiek krikščionims,
NUKelta Į 7 p. 
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Estijos „Baltika“ traukiasi iš rytų

Ugniagesių vadas iš posto pats nesitrauks

Estijos „Baltika“, „Monton“, „Mosaic“, „Baltman“, „Bastion“ ir
„Ivo Nikkolo“ prekės ženklų valdytoja, pranešė pirma laiko
nutrauksianti frančizės sutartis su verslo partnerėmis Baltarusijoje
ir Ukrainoje, gerokai sumažins pardavimų Rusijos rinkoje apimtis.

VRM ministro pasitikėjimo netekęs ugniagesių gelbėtojų vadas
Kęstutis Lukošius atsisako komentuoti siūlymą po tarnybinio
patikrinimo atleisti jį iš pareigų, o pats atsistatydinti neplanuoja. Jis
pažeidė įstatymą, pratęsdamas nuostolingą nuomos sutartį.

Trijų religijų kapinės

REKLAMA

ATKelta IŠ 6 p.
tiek žydams, tiek musulmonams. Kaip pasakojo gidas,
šio miesto statusas iki šiol
kelia didžiulius ginčus. Nors
jį kontroliuoja Izraelis, musulmoniškoms valstybėms tai
kelia nepasitenkinimą. Gidas
taip pat įspėjo, kad reikia būti
atsargiems, ir papasakojo, kas
gali įvykti, kilus bent mažiausiam incidentui tarp žydų ir
arabų tautybės žmonių. Į akis
krito labai netvarkinga aplinka prie arabų namų. Ekskursijos vadovas pasakojo, kad
arabų namuose gana gražu ir
tvarkinga, tačiau kieme ir už
tvoros – tikras šiukšlynas.
Važiuoti iki Jeruzalės reikėjo apie 60 kilometrų. Pati
kelionė neprailgo, nes rusakalbis kelionės vadovas Ilja
pasakojo labai daug ir įdomiai. Pusiaukelėje sustojome
degalinėje – bare, šalia kurio pamatėme patį tikriausią
kupranugarį, jo šeimininkas
stengėsi užsidirbti iš turistų,
leisdamas jiems pajodinėti.
Rusų kilmės gidas pasakojo, kad XIX a. daug žemių
Izraelyje įsigijo carinė Rusija bei Lenkija, pasirašiusios
trišalę sutartį. Ir šiuo metu
Izraelyje gyvena nemažai rusų, kurie save laiko jau nuolatiniais gyventojais, vos ne
vietiniais.
Ekskursijos vadovas pasakojo, kad augmenija čia labai
skurdi, tačiau dėl diegiamų
aukštųjų technologijų Izraelyje per metus nuimami 2–3
daržovių ir uogų derliai. Šalis
įsiveža tik grybus, kavą, arbatą ir jautieną.
Netoli Jeruzalės sustojome
parduotuvėje įsigyti įvairių su
šventąja vieta susijusių daiktų
– kryželių, apyrankių, žvakių
ir kt. Einamiausia valiuta –
doleriai arba Izraelio šekeliai
(šekelio vertė maždaug kaip
zloto – eurą reikia dalinti iš
4). Nežinau, ar tik man vienai, ar ir kitiems turistams taip
nutiko, kad tarp pirkinių atsirado ir papildomų suvenyrų
– 2 kryželiai ir apyrankė. Bet
vėliau pasvarsčiau: gal taip ir
reikėjo, kad tie daiktai atsidūrė pas mane?
Senoji Jeruzalė – pasaulio miestas, pati švenčiausia
vieta Žemėje. Čia musulmonai turi Uolos mečetę, žydai

– Raudų sieną, o krikščionys
– Kristaus kančių vietą, Kapo
bažnyčią.
„Jeruzalė kaip magnetas
traukia turistus. Dabar yra
geras susisiekimas, o praeitame amžiuje į Jeruzalę žmonės eidavo pėsčiomis, plaukė
vandenimis, keliavo net nuo
Laptevų jūros, šliaužė ir ėjo
keliais, nes tai pati švenčiausia vieta pasaulyje“, – sakė
ekskursijos vadovas.
Kelias į Jeruzalę mus vedė
per įvairias vietoves, turinčias savas istorijas, net sunku
viską įsiminti. Kelias geras,
švietė saulė, o pro autobuso
langus matėsi derlingi žemės
lopinėliai, pramonės statiniai,
cemento gamykla, toliau –
tankų muziejus, vienuolynai,
šventyklos.
Ir pagaliau prieš akis – išsvajotoji Jeruzalė, miestas ant
septynių kalvų, pasitinkantis
keliautojus paauksuotais bažnyčių ir šventyklų kupolais.
Pagal kelionės maršrutą buvo numatyta aplankyti Kristaus kapo baziliką (ji stovi
toje vietoje, kur kadaise stūksojo uola, kurioje buvo palaidotas Jėzus Kristus, o po
trijų dienų prisikėlė ir įžengė
į dangų), Siono kalną, Getsemanės sodą, apžiūrėti Alyvų (tiksliau būtų, alyvuogių)
kalną ir akmenį, prie kurio
meldėsi Kristus, pasivaikščioti Kryžiaus keliu ir nueiti
prie Raudų sienos, pasimelsti
ir išsakyti savo troškimus arba sienos plyšeliuose palikti
raštelius su užrašytais norais.
Žmonės tiki (turi tikėti), kad
tai, ko trokšti, būtinai išsipildys. Iš tikrųjų, kai eini kartu su
ekskursijos vadovu ir jis pasakoja apie šią Žemėje švenčiausią vietą, kurioje daugiau
kaip prieš du tūkstančius metų vaikščiojo Kristus su savo
mokiniais, kad šią žemę lietė
Švč. Mergelės Marijos kojos,
net nueina šiurpuliukai per
kūną. Visur jaučiasi didybė,
kažkas nenusakomo. Iš tiesų,
tokių vietų lankymas būtų dar
įdomesnis su piligrimų grupe,
kurių tikslas yra arčiau ir giliau susipažinti su vietos istorija, Šventosios šeimos gyvenimu ir kt.
Visgi jaučiasi, kad ši stebuklinga ir šventa vieta labai
NUKelta Į 8 p. 

Senieji alyvmedžiai Alyvų kalne

Raudų siena

Akmuo, prie kurio meldėsi Jėzus Kristus
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„Kauno baldų“ pajamos augo ketvirtadaliu

Plieno gamyba pasaulyje augo 4,6 proc.

SBA įmonių grupės valdomos bendrovės „Kauno baldai“
pardavimai pernai, palyginti su 2017 metais, augo 25 proc. iki 17,3
mln. eurų. Tai didžiausias augimas per dešimtmetį, o jį lėmė ir
pardavimų šuolis Beniliukso šalyse, pranešė bendrovė.

2018-aisiais pasaulyje išlydyta 1,808 mlrd. tonų plieno – 4,6 proc.
daugiau nei 2017 metais. Šie duomenys atspindi 64-ių valstybių,
kurioms tenka 98 proc. plieno gamybos pasaulyje, juodosios
metalurgijos pramonės rezultatus.

ATKelta IŠ 7 p.
pasitarnauja verslininkams,
kurie labai stengiasi įbrukti
vieną ar kitą dirbinį, susietą su
religija, kad užsidirbtų iš to pinigėlių. Prašoma mokėti ir už
raštelius, kuriuos nori įdėti į
sienos plyšelį, ir už žvakutes,
ir gana nemažai. Tačiau jeigu
neturi smulkių, duoda žvakelę
ir už tiek, kiek duodi...
Iš tikrųjų sunku nupasakoti
visus įspūdžius. Tik pagalvojus apie tai, ką patyriau, sąmonėje iškyla nepakartojami
vaizdai. Reikia tai bent vieną kartą pamatyti ir įspūdžių
pakaks likusiam gyvenimui,
jeigu nepavyks dar kartą nukeliauti į Izraelį, aplankyti dar
nematytą Nazaretą ir Betliejų
bei kitas vietas, kuriose gyveno ypatingi žmonės.

Mirusi, arba
Negyvoji, jūra

Vakarinis Tel Avivas
REKLAMA

Vietiniai gyventojai nesako „Negyvoji jūra“, jie sako: „Mirusi jūra“. Nuo Tel
Avivo iki Mirusios jūros apie
150 kilometrų. Išvažiavom iš
centrinės stoties ekskursiniu
autobusu. Šį kartą vairuotojas Piotras (taip pat rusas), čia
gyvenantis jau 40 metų, visą
kelią pasakojo apie vietoves,
kuriomis važiavome. O kelias
tikrai ypatingas: jokios žalumos, išskyrus palmių giraites, kurios pasodintos žmonių
rankomis. Ten niekas savaime
neauga.
Kelionės vadovas Piotras
pasakojo, kad Negyvoji jūra
iš tikrųjų nėra jūra, bet tik ežeras, nes nesusisiekia su vandenynu. Be to, tai bene giliausias
druskingas ežeras Žemėje, jo
gylis siekia 377 m. Vandens
druskingumas čia maždaug
8,6 karto didesnis nei vandenyno ir siekia 340–350 promilių. Deja, šis vandens telkinys nuolat mažėja, senka,
nes nedaug patenka vandens
iš Jordano upės. Išvykos vadovas paminėjo įdomų faktą
– Negyvosios jūros paviršius
ir jos krantai yra 418 m žemiau jūros lygio.
Vieną grupę turistų palikome vienoje pusėje Mirusios
jūros, o mūsų grupė buvo
nuvežta dar apie 10 km. Pirmieji išlipę keliautojai turėjo
sėsti į traktoriumi traukiamą
ilgą priekabą ir buvo vežami

dar apie 1 km iki jūros. O tas
kilometras (gal ir daugiau) buvo sūrus juodas purvas. Beje,
tokio purvo mes pirkome, norėdamos išbandyti jo teikiamą naudą.
Apsistojome viešbutyje,
kur kiekvienas turėjome savo spintelę, galėjome naudotis Negyvosios jūros vandens
baseinu, o kieme – tyro vandens baseinu. Vos už keliolikos metrų buvo pati jūra, apgaubta lyg kokio rūko, kažkokia ypatinga ir paslaptinga.
Tikra tiesa, kad ten gali gulėti
ant vandens ir skaityti laikraštį, tik geriau labai nesivartyti,
nes paskui nepajėgsi atsiversti
ir atsistoti. Kojas braižo druskos pluta, tad brendant į vandenį būtina avėti kokias nors
šlepetes.
Tiesa, kad šioje šalyje tvyro
neramumai, pademonstravo
visai žemai virš galvų praskridęs naikintuvas.
Šiek tiek pagulėjom ant
gultų, išsitepėm purvu. Laukti, kol nudžius, ilgai nereikėjo – gal kokias 15 minučių.
Nusiprausėme jūros vandeniu, paskui po tyro vandens
dušu.
Po pietų restorane ėjome
į vietines parduotuvėles, kur
nusipirkome įvairių rankoms,
kojoms, veidui skirtų kremų
su Mirusios jūros mineralais,
taip pat losjonų bei muilo su
šios jūros druska ir kitokių suvenyrų bei smulkmenų.
Tada vėl kelionė atgal į
Tel Avivą, sustojimas Elvio
Preslio kavinukėje, kur už 15
šekelių buvo galima išgerti kavos, o puodelį su dainininko atvaizdu pasiimti kaip
suvenyrą.
Paskutinį vakarą Tel Avive
pasivaikščiojome ir atsisveikinome su gražiu ir iš išorės
ramiu miestu.
Rytą Lina mus nuvežė į oro
uostą, kur laukė įprastinės
patikros procedūros. Nieko
baisaus, daugiau klausinėjo,
kai tikrino atskridus muitinėje. Oras gražus, šviečia saulė.
Bet apsirengėme šiltesniais
rūbais, nes kai nusileisim po
4 valandų Kaune jau bus šalta. Buvo gaila taip greit palikti
šią užburiančią šalį, puikų šiltą orą, gražią gamtą, žydinčias
gėles... Gal dar pasitaikys proga čia sugrįžti...

Visų Tautų bažnyčia

Negyvoji jūra

Naktinė petankė

S. Asipavičienė Izraelyje

KELIONĖS 
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Siekia, kad nuteistasis, negalėtų vėl tapti meru

Smogus viesului žuvo trys žmonės, 172 sužeisti

Panevėžio apygardos prokuratūra apskundė nuosprendį Utenos
merui Alvydui Katinui ir siekia, kad jis būtų nubaustas net tik
pinigine bauda, bet ir jam būtų atimta teisė antrą kartą būti
išrinktam meru. Jis pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo tarnyba.

Kubos prezidentas Miguelis Diazas-Canelis (Migelis DiasasKanelis) anksti pirmadienį pranešė, kad Havanai smogė galingas
viesulas, nusinešęs tris žmonių gyvybes ir sužeidęs dar 172
gyventojus.

Alpių grėsmės: ką reikia žinoti apie sniego lavinas
Pėsčiųjų žygis (10 km.),
skirtas KAUTYNIŲ
SU BOLŠEVIKAIS
JIEZNE PERGALĖS
100-MEČIUI
PAMINĖTI

Sausį Europą užklupus
itin intensyviam snygiui
situacija slidininkų ypač
pamėgtose Alpėse tapo
labai pavojinga. Šveicarija,
Austrija, Prancūzija,
Vokietija jau patyrė
pirmųjų sniego lavinų
jėgą, pareikalavusią ir
žmonių aukų.

Ir nors situacija šiuo metu
stabilizavosi, draudimo bendrovės BTA ekspertai perspėja slidininkus aktyviai domėtis situacija, o išvykus slidinėti
– griežtai laikytis vietos atstovų nurodymų ir nerizikuoti.
„Sniego lavinų grėsmė priklauso nuo kintančių oro sąlygų: jeigu jau yra susidaręs
sniego sluoksnis ir iškrenta
dar daugiau sniego, čiuožti,
ypač už oficialių trasų ribų,
tampa labai pavojinga. Lavinų
pavojaus lygis kurortuose vertinamas nuo 1 iki 5 balų. 1–2
balai reiškia, kad sniego lavinos pavojaus nėra, 3 – reikėtų
pasisaugoti, o 4–5 reiškia, kad
geriau aplenkti vietas, kur gali
susidaryti sniego lavina. Šiuo
metu populiariausiuose kurortuose situacija kiek aprimusi,
tačiau lemtingų oro permainų
dar tikrai gali būti“, – aiškina
BTA asmens draudimo rizikos
vertintojas Andrius Žilėnas.
Lavinos – itin
apgaulingos
Kalnų gidas ir slidinėjimo
instruktorius Vaidas Barkevičius sako, kad lavinos ir
nuošliaužos kalnuose – gana įprastos ir didžioji jų dalis
problemų nesukelia. Tačiau
sunku iš anskto nuspėti, kada
grėsmė reali, todėl saugotis
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patartina visada.
„Grėsmingai situacijai kalnuose susidaryti reikia tikrai
daug šviežio sniego. Pusė
metro per parą jau yra nemažai, metras – bėda, o du metrai – dažniausiai katastrofa.
Tuomet pavojus kyla net tuose šlaituose, kurie pusmetrį
snaigių išlaiko be problemų.
Jei šviežio sniego vos keliolika centimetrų – tai, deja, taip
pat negarantuoja, kad šlaitas
niekaip nepajudės“, – aiškina
V. Barkevičius.
Pasak jo, situacija kalnuose
keičiasi itin sparčiai ir gamta
gali pažerti nemalonių staigmenų.
„Pirmu įspūdžiu pasitikėti
tikrai nepatarčiau. Gali būti,
kad visai nekaltai atrodantis
šviežias sniego sluoksnis guli ant seno, kieto lygaus firno – sukietėjusio sniego, bet
dar ne ledo paviršiaus. Tuomet turime čiuožyklą, kurią
pabudinti gali ir nedidelis
viršutinio sluoksnio sujudinimas. Čiuožyklos sniegui
susidaro ir pavasarį tirpsmo
vandenims paplaunant apatinį sniego sluoksnį palei pat
uolos ar žolės pagrindą. Tuomet nučiuožia didžiuliai pertirpusio sniego masyvai, kurie
iš pirmo žvilgsnio atrodo super stabilūs“, – pabrėžia instruktorius.

Paisyti perspėjimų
ir apribojimų –
privaloma
Draudimo bendrovės asmens draudimo rizikos vertintojo teigimu, vienas patikimiausių būdų nepatekti į bėdą

kalnuose – stebėti situaciją,
sekti informaciją ir vadovautis
oficialiais nurodymais.
„Savarankiškai vykstantiems į kalnus pirmiausiai būtina pasitikrinti, ar planuotą
vietą iš viso galėsite pasiekti.
Kalnuose keliai uždaromi dėl
pavojaus arba tiesiog nespėjant tvarkytis su dideliais iškritusio sniego kiekiais. Taigi, jei kelias užtvertas, reiškia
situacija tikrai rimta, ir plyšys
palei užtvarą gali būti paliktas
specialiųjų tarnybų automobiliams, bet tikrai ne jums“,
– sako BTA specialistas.
Tas pats principas galioja ir
slidinėjimo trasoms – jei jose
judėjimas apribotas, ženklų
būtina paisyti.
„Kurortų svečių saugumu
rūpinasi rimtos tarnybos ir jei
jos nusprendė uždaryti kelią,
trasą arba net visą kurortą,
reiškia tam turėjo neatremiamų priežasčių. Užtat atidarytose trasose galite jaustis visiškai saugūs ir pramogauti į
valias. Papildomi pavojai, žinoma, tyko tų, kurie planuoja
slidinėti už oficialių trasų ribų.
Ekstremalų slidinėjimą propaguojantys visada rizikuoja
labiau“, – sako A. Žilėnas.

Lenktynės su laiku
Išsiruošus pramogauti į kalnus, apie saugumą pagalvokite iš anksto, būkite apsvarstę ir
sudėtingiausius scenarijus.
„Prieš vykdami slidinėti
apie tai informuokite artimuosius, taip pat patartina kelionę
užregistruoti Užsienio reikalų
ministerijos puslapyje, kad
būtumėt lengviau pasiekiami

ir surandami. Neužmirškite
apsidrausti, įsiveskite savo
draudiko ir kitus būtiniausius,
svarbiausius pagalbos numerius, kad turėtumėt juos po
ranka“, – pataria A. Žilėnas.
Instruktoriaus teigimu, būtina ne tik žinoti, kokia saugumo įranga privaloma išsiruošusiems į kalnus, bet ir žinoti,
kaip ją naudoti.
„Minimali gelbėjimosi pakliuvus į laviną įranga – siųstuvas, zondas, kastuvas – šiuo
metu yra griežtai privalomas
saugumo įrangos standartas
visiems, išvažiuojantiems už
trasų ribos bent per dešimt slidės ilgių. Taip, galbūt jūs esate
laimės kūdikis, ir lavinos jūsų
bijo, bet gali atsitikti taip, kad
į bėdą paklius kitas žmogus, o
jūs būsite jo viltis išsigelbėti.
Nepamirškite, jog geras gelbėtojas – gyvas gelbėtojas“,
– sako V. Barkevičius.
Jo teigimu, patekus į rimtą bėdą būtina nepanikuoti ir
prisiminti kelis svarbiausius
dalykus.
„Jei jums pasisekė ir per
pirmas 10 sekundžių nesutraiškė sniego lenta – kietas
viršutinis sniego sluoksnis
ant biraus pagrindo, vadinasi, turite apie 10-15 min., kol
aplink veidą susidarys ledo
pluta ir ims trūkti deguonies.
Taip atsitinka šlapios, sunkios
lavinos atveju. Jei užpylė sausas sniegas – lenktynės su laiku gali tęsis ir 20-25 min. Tai
nėra toks beviltiškai trumpas
laikas, jei netoliese yra žmonių, o po jūsų striuke – veikiantis siųstuvas“, – aiškina
V. Barkevičius. 

Žygis vyksiantis 2019 m.
vasario mėn. 2 d. (šeštadienį) skirtas jaunimui ir visiems
norintiems, skatinantis patriotiškumą, pilietiškumą ir savo
krašto istorijos pažinimą.
Žygio startas Žvirgždėnų
kaime aikštelėje prie paminklo Lietuvos partizanams –
Paverknių mūšio didvyriams.
Žygiuosime Babronių kaimo
(Birštono sav.) keliais, operėjusVerkėsupę - Jiezno seniūnijos Voseliūnų, Sokonių, Jiezno
Kolonijų kaimų, Jiezno miesto
gatvėmis.
Žygio metu keliausime Lietuvos partizanų kovų vietomis,
Lietuvos savanorių pergalingo
žygio keliu, aplankysime ir pagerbsime Jiezno kautynių su
bolševikais mūšio vietą, pirmojo pasaulinio karo vokiečių
karių kapines ir atiduosime pagarbą Lietuvos savanoriams,
žuvusiems kautynėse su bolševikais. Žygio pabaigoje prie
laužo ragausime šaulių išvirtą
košę, klausydami Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro saviveiklininkų dainų, linksminsimės su Jiezno miesto bendruomene ir seniūnaičiais.
Visus norinčius prisijungti
prie prasmingos misijos, kviečiame dalyvauti.

Žygio programa:
10.00 – 10.20 val. Susirinkimas aikštelėje prie paminklo
Lietuvos partizanams Žvirgždėnų k., Birštono sav., galutinė
registracija.
10.20 – 10.30 val. Iškilminga rikiuotė, žygio atidarymas,
sveikinimai, žygio programos
pristatymas.
10.30 - 11.30 val. Žygio startas, pirmas etapas 4

km.Žvirgždėnai – Babronys
(Birštono sav.) – Voseliūnai
– Sokonys (Jiezno sen.).
11.30 – 11.45 val. Poilsis
Sokonių k., Trumpa edukacinė programa.
11.45 – 12.30 val. Antras
žygio etapas 3 km.Sokonių k.,
Jiezno Kolonijų k.
12.30 - 12.45 val. Sustojimas Jiezno kautynių su bolševikais vietoje (Lietuvos
savanorių pagerbimas prie
kryžiaus,žyminčio kautynių
vietą. Šaulių garbės salvės).
12.45 – 13.30 val. Trečias
etapas 2 km. Jiezno Kolonijų
k. - Jiezno m. gatvėmis iki Jiezno senųjų kapinių (trumpas sustojimas pirmo pasaulinio karo
vokiečių karių kapinėse).
13.30 – 13.50 val. Lietuvos
savanorių, žuvusių Jiezno kautynėse su bolševikais, pagerbimas Jiezno senose kapinėse,
šaulių garbės salvės, trumpa
istorijos pamoka.
13.50 – 14.15 val. Ketvirtas
etapas 1,5 km. Žygiavimas į finišo vietą prie Jiezno kultūros
ir laisvalaikio centro.
14.15 – 15.30 val. Finalinis žygio etapas. Šaulių vaišės prie laužo, kartu su Jiezno
kultūros ir laisvalaikio centro
folkloro ansambliu „Jieznelė“
dainuosime Lietuvos savanorių dainas.
15.30 – 15.45 val. Žygio dalyvių pažymėjimų įteikimas,
renginio pabaiga.
Organizatoriai: Jiezno seniūnija ir LŠS Kauno Vytauto Didžiojo II-osios rinktinės
Prienų 206 kuopa.
Partneriai: Prienų rajono
savivaldybė, Jiezno kultūros
ir laisvalaikio centras, Jiezno gimnazija, Jieznomiesto
bendruomenė, Jiezno seniūnijos seniūnaičiai, LŠS
Vlado Putvinskio – Pūtvio
klubas.
Žygio dalyvių registracija išankstinė: mob. 8 687
25919, 8 610 01936.
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„Tesco“ gali atleisti iki 15 tūkst. darbuotojų

Baltijos šalyse trūko 28 proc. elektros

Didžiausia Didžiosios Britanijos mažmenininkė „Tesco“ savo 732
parduotuvėse gali uždaryti mėsos, žuvies ir kulinarijos skyrius,
o dėl to gali būti panaikinta iki 15 tūkst. darbo vietų, rašo britų
dienraštis „The Daily Mail“, remdamasis informuotais šaltiniais.

Elektros energijos deficitas Baltijos valstybėse 2018 metais siekė
7,9 teravatvalandės (TWh) ir sudarė 28 proc. vartojimo. Palyginti
su 2017-aisiais, gamyba per metus sumenko 4 proc. iki 20,3 TWh,
vartojimas paaugo 8 proc. iki 28,2 TWh.

Skaitytojai rašo...
Suintrigavo straipsnis
Šiuo metu iš naujų
technologijų – interneto
plūsta įvairialypis
informacijos srautas,
nurodantis, kaip elgtis
ir į ką kreiptis vienu ar
kitu klausimu. Jautriausia
tema – žmogaus sveikata,
realaus ilgaamžiškumo
klausimas. Televizijos
laidose eskaluojami
ekstrasensų sugebėjimai,
spaudoje skelbiami
straipsniai, kaip gydo
ekstrasensai.

Žurnalo „Moters savaitgalis
(2019 m. Nr. 1) rubrikoje „Tau
apie tave“, straipsnyje „Kaip
gydo ekstrasensai“ ir patvirtinama, kad tie patys „gydytojai“ dažnai irgi po tokių seansų kenčia – suserga, nes kišasi
ten, kur jiems nederėtų.
Nėra gamtoje ekstrasensų, jais negimstama, bet, atsiradus klausytojų ir žioplių
auditorijai, savotiškai įteisinami sukčiai – apsišaukėliai, „gydantys“ ekstrasensai.
Spaudoje gvildenama tema
apie ekstrasensus ir paskatino mane susitikti su gydytoju osteopatu, bioenergetiku,
hipnotizuotoju ir akredituotu
žurnalistu iš Ukrainos Valentinu Tereščiuku.
Mudviems susitikus, paprašiau žurnalisto pasidalinti
patirtais Lietuvoje įspūdžiais
ir atsakyti į keletą žmonėms
rūpimų klausimų.Pirmiausia
Valentino paklausiau, kaip jis
pats vertina ekstrasensorinį
gydymą.Mano pašnekovas
šyptelėjęs dėstė, jog vadovaudamasis savo nuomone
bei ilgalaike 30-mete praktika
nustatė, kad naujų technologijų amžiuje tokio supratimo
kaip „ekstrasensai“ gamtoje
nėra – jie neegzistuoja. Bet
yra tokių žmonių, kurie save
vadina ekstrasensais, nors iš
tikrųjų jie nieko negali, o tik
ieško galimybės pasipelnyti
iš patiklių žmonių, kurie patekę į bėdą šaukiasi pagalbos
ir, nesuprasdami situacijos,
kreipiasi į tokius apsišaukėlius, taip prarasdami paskutinę
viltį ir pinigus.
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Vietoje vadinamųjų ekstrasensų iš tikrųjų egzistuoja
toks įteisintas terminas kaip
„bioenergetika“. Bioenergetinės informacijos skenavimas
leidžia įvertinti kiekvieno paciento bioenergetinę būseną ir padeda žmones gydyti.
Valentinas, aiškindamas savo
teoriją, patvirtino ir patikino,
kad bioenergetinė diagnostika – tai 100 % GARANTINĖ
DIAGNOSTIKA. Gydytojas
patvirtino, kad (jeigu kalba
eina apie jo gydymo metodą)
žmogus pats jaučia, kur jo ligos židinys, o ne vien klauso,
kas jam šnekama.
O kaip pats gydytojas, kaip
profesionalas, vertina Lietuvos mediciną ir kokie jo paties
patirti įspūdžiai šiuo klausimu? Pašnekovas patikino, kad
vykstanti medicinos reforma
pas mus – Lietuvoje niekuo

nesiskiria nuo vykstančios
Ukrainoje, bet patvirtino labai svarbų faktą, kad mūsų
valstybėje labiau apsaugota
mažiausiai uždirbanti visuomenės dalis – paprasti žmonės. Naujame technologijų
amžiuje viena iš dabar egzistuojančių Lietuvoje problemų yra vadinamojo žmogaus
judėjimo aparato sutrikimai.
Mažas judėjimas, neteisinga,
besaikė mityba baigiasi tuo,
kad metams bėgant Lietuvoje
ruošiami savotiški „terminatoriai“, t. y. į galūnes prikaišiojama metalinės „armatūros“,
nors judėjimo aparato sutrikimai normaliai gydomi be
operacijų. Paklaustas, kaip jis
pats atsidūrė Lietuvoje, mano
pašnekovas nuoširdžiai prisipažino, kad atvyko pas mus
atsitiktinai ir už tai turėtų būti

dėkingas Ukrainos prezidentui P. Porošenkai, kurio galutiniu patvirtinimu įvestas bevizis įvažiavimas į Lietuvą.
Valentinas sakė esąs dėkingas ir mūsų valstybių susiklosčiusioms istorinėms ištakoms, kad Lietuvos Didžioji
Kunigaikštystė siekė Volynę.
Žurnalisto hobis tyrinėti bei
domėtis ne tik istorija, bet ir
kultūra kaip tik ir paskatino jį
atvykti į Lietuvą. Tęsdamas
savo mintį, pašnekovas paminėjo ir palietė opias nūdienos
temas ir tradicijas, turinčias
daug bendrų bruožų. Pavyzdžiui, ukrainiečiai švenčia
Ivano Kupalos šventę, o mes
tuo pačiu metu – Jonines. Mes
turėjome „miško brolius“, o
jie – „banderos“. Valentinas
pabrėžė, kad tiek mūsų valstybėje, tiek Ukrainoje visuomet
atsirasdavo patriotų, kurie nesitaikstydavo su neteisybe, su
primesta brutalia politine- karine jėga ir negailėdami jėgų
nei gyvybės kovodavo dėl humaniškų siekių ir laisvės. „Argi nėra tauru ir prasminga, kad

mūsų tautų žmonės paveldėjo
„geležinį stuburą“, kurio neįmanoma sulaužyti“, – dėstė
savo mintį pašnekovas.
Valentinas Tereščiukas patvirtino, kad, vadovaujantis
mūsų valstybėje priimtais ir
patvirtintais įstatymais, jis neturi teisės gydyti žmonių, bet
turi teisę juos praktiškai konsultuoti. Valentinas patikino,
kad jis ne tik profesionalus
diplomuotas gydytojas, bet ir
verslininkas, Ukrainoje įkūręs
gamyklą, kurioje iš natūralių
augalinių produktų gaminami
vaistai. Valentinas sakė, kad
pristatant kitiems darbščius
lietuvius reikėtų pasidžiaugti,
jog mums nėra lygių pasaulyje gaminant žuvų konservus.
Ir nieko bloga jis nematantis,
kad pas mus gali pasisemti žuvies konservų gamybos patir-

ties, o pats parodyti praktiškai
ir supažindinti žmones su savo
gydymo metodu nevartojant
antibiotikų, netaikant chirurginio įsikišimo – operacijos ir
nuskausminamųjų vaistų.
„Bioenergetika“ dažnai girdimas terminas, o ką reiškia
žodis „osteopatas“? Valentinas nusijuokė: „To paklausk
anglų, nes jų šalyje osteopatija
praktikuojama apie 200 metų
ir peraugo į šeimos mediciną.
Kaip ir vakuuminė terapija,
kuri pasiekė mus iš senovės
Egipto laikmečio ir iš tikrųjų gydo, o ne žaloja žmones.
Gaila, kad šie veiksmingi gydymo metodai buvo užmiršti, nes žmonės pradėjo vaistų
ieškoti vaistinėse ir tapo savotiškais vaistinių donorais.
Pavyzdžiui, Izraelyje nereikia
aiškinti, kas yra vakuuminė terapija, osteopatija ir bioenergetinė diagnostika. Vakuuminė terapija – tai vienas iš masažo būdų, pakeičiantis antibiotikus ir chirurginį gydymą.
Kaip negalima hipnoze gydyti
apendikso uždegimo, taip negalima leisti gydyti žmonių
ekstrasensams bei gydyti antibiotikais – JEIGU NORIME
ILGAI GYVENTI. Kai kuriose normaliose valstybėse už
gydymą antibiotikais gresia
kalėjimas.Vakuuminė terapija skirta daugiausia prielankaus amžiaus pacientams, o
vaistai gaminami iš natūralių
maistinių medžiagų, kuriose
atitinkamai sureguliuoti riebalai, angliavandeniai ir aminorūgštys.“
Po tokių kai ką turbūt šokiruojančių gydytojo išvadų
uždaviau paskutinį klausimą
– jeigu patikėję vakuuminės
terapijos metodu žmonės pradėtų važiuoti į Ukrainą, kiek
jiems tai kainuotų, nes kelionė
tolima ir gali būti didelės gydymo išlaidos?...
Gydytojo atsakymas buvo konkretus: „70 proc. žmonių, kurie Lenkijoje ateidavo
į konsultacijas ir vadovavosi
mano praktine metodika, išsigydydavo namuose patys
– be jokių daktarų pagalbos.“
Atsisveikindamas padėkojau
gerb. Valentinui už nuoširdų
ir įdomų pokalbį, už praplėstą
akiratį ir palinkėjau jam visokeriopos sėkmės.
Birštonietis Jonas Raiskas 

Sutriko virškinimas:
Vargina pilvo pūtimas,
vidurių užkietėjimas,
refliuksas, skausmas
pavalgius ar atvirkščiai –
nieko nevalgius? Jaučiate
pilnumo jausmą, pykina,
trūksta energijos, skauda
galvą, kamuoja alergijos?

Metas susirūpinti ką ir kaip
valgote. Mitybos specialistė,
VšĮ „Sveikatai palankus“ vadovė Raminta Bogušienė pataria, kaip sumažinti nemalonius
simptomus, pagerinti virškinimą bei jaustis kur kas geriau.
Virškinimo sistema, sulaukus virš 30 metų ne retam sutrinka, todėl būtina atsigręžti ir
imtis priemonių gerinant savo
mitybą ir gyvenimo būdą.

Atsisakykite maisto
produktų ar jų derinių,
kurie paaštrina
simptomus
Mūsų organizmas aiškiai
parodo, koks maistas tinkamas, todėl geriausia įsiklausyti
į organizmo poreikius, o ne pasiduoti vienokiomis ar kitokiomis mitybos tendencijoms.
„Vienodai netinkančių produktų visiems nėra. Tai labai
individualu. Vieni blogai jaučiasi valgydami pieną ir jo produktus, kiti netoleruoja glitimo
turinčių produktų, tretiems
alergiją sukelia kiaušiniai, ketvirtiems rūgštingumą kelia
kava ar saldumynai, penkti
negali valgyti ankštinių kultūrų (žirnių, pupų, avinžirnių
ir pan.). Stebėkite savo organizmą ir atsisakykite tų maisto
produktų, kurie neigiamai veikia Jūsų virškinimo sistemą,
pavalgius jaučiatės negerai“,
- sako R.Bogušienė.
Po sočių pietų nerekomenduojama valgyti deserto, vaisių ar kitų greitų angliavandenių, kurie skatina puvimo
procesus, trikdo virškinimą.
Nerekomenduojama pavalgius gerti vandens, kavos, o
ypač saldintų, gazuotų gėrimų,
kurie, sutrikus virškinimui, tik
paaštrins simptomus. Valgant
nemaišyti daug rūšių produktų,
pavyzdžiui, jei valgome žuvį,
tai mėsos nesirinkti.

Nepersivalgykite –
kontroliuokite porcijas
Viena iš svarbiausių taisy-

klių, palankių sveikatai, yra
saikas. Persivalgymas ne tik
žaloja organizmą, bet visuomet tai buvo nuodėmė, o dabar kasdienybė. Toleruodami
maisto perteklių provokuojame oksidacinį stresą, aktyviname senėjimo geną. Valgant
mažiau, bet kokybiškesnio
maisto ne tik išlaikomas normalus kūno svoris, netrikdomas virškinimas, bet ir sumažinama vėžio bei širdies ir
kraujagyslių ligų rizika.
Mitybos specialistė pabrėžia, jog būtina stebėti porcijos dydį. Rekomenduojama
valgyti iš mažesnių lėkščių,
nes taip vizualiai atrodys daugiau maisto. Jei norite kartoti, palaukite 10 min., sotumo
jausmas ateina neiškart maistui patekus į skrandį! Ir geriau
rinkitės 5-6 valgymus per dieną, esant mažesniems tarpams
– persivalgyti neteks, nes žinosite, kad po kelių valandų bus
sekantis valgymas.

Valgykite reguliariai
Valgant rečiau nei kas 3-4
val. jaučiamas per didelis alkis, kuris veda į persivalgymą. Svarbiausia nepraleisti
pusryčių valgymo ir nuolat
neužkandžiauti. Kasdien rekomenduojamas 12 val. nevalgymo tarpas, o iškrovos dieną
gali būti ir 16 val. nevalgymo
tarpas. Paskutinis valgymas rekomenduojamas likus iki miego 2-3 val. Rekomenduojamas
valgymų skaičius – 3-6 kartai
per dieną, geriausia tuo pačiu
metu. Kasdien įtraukite į darbotvarkę valgymus – kokybiškas ir reguliarus valgymas tik
padės dirbti efektyviau.

Valgykite subalansuotą
maistą
Tinkamai subalansuotas
maistas – tiesus kelias į gerą
savijautą. Būtina kasdien gauti visų organizmui reikalingų
maistinių medžiagų. Labai
svarbu, kad patiekalai kiekvieno valgymo metu turėtų
angliavandenių, baltymų, riebalų, vitaminų, mineralinių ir
skaidulinių medžiagų, tik tokiu
atveju išlaikysime sotumą iki
kito valgymo. Be visa to svarbu, kad lėkštėje būtų spalvingas, įvairus, kokybiškas mais-
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Upėje fiksuojamas masinis žuvų gaišimas

Rusijos gyventojų pajamos krinta jau 5 metus

Vienoje didelėje Australijos upėje pirmadienį vėl užfiksuotas
masinis žuvų gaišimas, vietos pareigūnų siejamas su didele
sausra, nors kritikai teigia, kad tokius incidentus bent iš dalies
lemia netinkamas vandens išteklių naudojimas.

Rusijos gyventojų realiosios pajamos 2018-aisiais mažėjo penktus
metus iš eilės, nepaisant šalies valdžios pernykščių kartojimų, jog
jų dinamikos kreivė pagaliau kryps aukštyn. Nominaliai jos augo
3,9 proc. iki 32,635 tūkst. rublių (435 eurų) žmogui per mėnesį.

padės sveika ir subalansuota mityba Eksperimentas su sauskelnėmis.

tas, suteikiantis ne tik sotumą,
bet ir geras emocijas.
Pasak Ramintos Bogušienės proporcijos turi atrodyti
taip (remiantis padidinto skaidulinių medžiagų kiekio dieta
– sutrikus virškinimui), baltymai turi sudaryti 12-15 % viso maisto raciono, iš jų 70 %
gyvūninių, 30 % augalinių.
Riebalai – 30 %, iš jų tik 10 %
sočiųjų riebalų (didžiausi kiekiai šių riebalų mėsoje, pieno
produktuose). Angliavandenių reikiamas kiekis - 55-58
%, įskaitant apie 10% monosacharidų. Skaidulinių medžiagų sutrikus
virškinimui žmogus
per parą turi suvartoti ne mažiau 30 g, nes
dažniausiai tokiu atveju
taikoma padidinta skaidulinių medžiagų dieta. Pagrinde, kiekvieno valgymo metu
prie patiekalo rinktis daržoves
(troškintas, blanširuotas, keptas orkaitėje, virtas garuose
ar šviežias (jei tik nėra paaštrinančių sutrikimus simptomų)). Suvartojamų produktų
energetinė vertė - 25-35 kcal/
vienam kg idealaus kūno svorio (1750-2450 kcal). Svarbūs
ir skysčiai – jie yra būtini mūsų organizimui - 1ml/kcal (1,52,5 l per dieną).

Šalinkite streso
šaltinius, ilsėkitės,
išsimiegokite, skirkite
laiko savo pomėgiams
Raskite laiko sau, savo pomėgiams, pašalinkite streso
šaltinius, išsimiegokite. Rekomenduojama eiti miegoti
ne vėliau kaip 22 val. vakaro,
o keltis ne vėliau kaip 6 val. ryto, vadinasi, miegoti ne mažiau
kaip 7-8 val.
„Miego ir budrumo režimas neturi skirtis poilsio ir
darbo dienomis. Kokybiškai
išsimiegoję būsite emociškai
stabilesni, išnyks greitų angliavandenių (saldainių, sausainių
ir pan.) noras, nepersivalgysite”, - miego svarba neabejoja
R.Bogušienė.

Praturtinkite mitybą
arbatomis, prieskoniais,
prieskoninėmis
žolelėmis
REKLAMA

Į savo racioną įtraukite vaistažolines arbatas, kurių nauda
organizmui neginčijama. Ramunėlės daugeliui žinomos
dėl raminamojo poveikio, tačiau jos taip pat slopina uždegimą, atpalaiduoja spazmus ir
mažina dujų kaupimąsi žarnyne. Pelynas turi keletą junginių, iš kurių vienas pagrindinių yra artemizininas, kuris
yra atsparus kenksmingiems
organizmams. Vaistažolinės
arbatos ir prieskoniai (pankoliai, kmynai, krapai, medetkos, mėtos, čiobrelis ir t.t.)

ne tik sušildys, bet ir palaikys
gerą virškinimo sistemą. Cinamonas – subalansuos cukraus lygį kraujyje, sumažins
norą saldumynams.

Būkite fiziškai aktyvūs
Kad būtume fiziškai aktyvesni, mums nebūtina lankyti sporto klubų. Galime rinktis
kiekvienam prieinamus fizinio aktyvumo būdus: greitąjį
ėjimą, mankštą ir pan.
Pasak R.Bogušienės, jei į
dienos režimą įtrauksite paprastus fizinio aktyvumo
pratimus, jie greitai taps pastoviais įpročiais. Vaikščiojimas bent 10 000 žingsnių ir
10-15 min. mankšta kasdien
rekomenduojama kiekvienam
pagerins ne tik virškinimą, bet
ir nuotaiką.

Vartokite daugiau
šarminančių produktų
Žmogaus organizmas privalo išlaikyti rūgščių-šarmų
pusiausvyrą tam, kad vyktų
normali medžiagų apykaita,
būtų užtikrinamos gyvybinės
funkcijos. Tačiau dažnai nutinka taip, kad mūsų organizmas rūgštėja – valgome per
daug mėsos, žuvies, pieno
produktų ar saldumynų. Šar-

mų pusiausvyrą atkuria daržovės ir vaisiai.
„Daržovių, vaisių, uogų
reikėtų suvalgyti bent 2 kartus daugiau nei mėsos, pieno produktų, miltinių gaminių. Daržoves, vaisius vartoti
– troškintus, virtus garuose,
keptus orkaitėje, blanširuotus,
šviežius ir pan. Vartoti daugiau skysčių iki 2,5 l per dieną. Baltyminio maisto, ypač
mėsos, sumažinti iki 12-15
proc. nuo visų kalorijų, tai
reiškia ne 7 kartus per savaitę ir ne 2-3 kartus per dieną,
o 2-3 kartus per savaitę
rinktis mėsą, įtraukti į
racioną vegetarinę dieną,
žuvį, kiaušinius, bet kiekvienam individualu būtina stebėti savo organizmo
reakcijas. Atsisakyti rūkytų mėsos ir žuvies gaminių,
vartoti mažiau druskos, vengti stipriai perdirbto, nešviežiai
pagaminto maisto“, - pastebi
mitybos specialistė.

Rinkitės šviežiai ruoštą
maistą
Kokybiškas, sveikas maistas – šviežias maistas ruoštas
namuose. Neprisigaminkite
maisto kelioms dienoms, tik
tam valgymui. Gamindami
maisto nepersūdykite, nepadauginkite pridėtinių riebalų,
cukraus, tai taip pat turi įtakos
virškinimo procesui. Atsisakykite pusfabrikačių, maisto kavinėse ar restoranuose,
formuokite valgymo kultūrą
namuose, kol pagerės virškinimas.
„Gamintas maistas šviežiai
turi daugiau vertingų maistinių medžiagų, yra skanesnis,
sveikesnis. Tačiau taip pat
svarbu suprasti, kad valgymas kartu, geros emocijos ir
bendravimas prisideda prie
to, kad valgome ilgiau, dėl to
geriau sukramtome, o tai padeda gerai suvirškinti maistą.
Maistas nėra vien maistinės
medžiagos, svarbu valgant
gera savijauta, galvojimas,
kad maistas padeda išsaugoti
sveikatą – tuomet virškinimo
sistema veikia puikiai”, - įsitikinusi mitybos specialistė,
VšĮ „Sveikatai palankus“ vadovė Raminta Bogušienė.
VšĮ „Sveikatai palankus“ 

Kas pasikeistų jų atsisakius?
Keturių mėnesių
kūdikį auginanti jauna
šeima ryžosi įdomiam
eksperimentui – mėnesį
laiko nenaudojo
vienkartinių sauskelnių.
Vietoj jų alytiškiai rinkosi
daugkartines. Po mėnesio,
viską suskaičiavę, jie
įvertino savo patirtį ir
padarė išvadą, kad naudoti
daugkartines sauskelnes
buvo patogu, ekonomiška
ir pavyko išvengti viso
kalno atliekų.

Šio eksperimento iniciatorius buvo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
(ARATC). „Sauskelnės sudaro labai didelę atliekų dalį
– apie 15 procentų viso mišrių atliekų kiekio. Jos netinkamos perdirbimui ir visos
šalinamos sąvartyne. Tai yra
didžiulė problema“, - kalbėjo
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas.
Galvojant, kaip būtų galima
pakeisti situaciją ir sumažinti
sauskelnių atliekų kiekį, buvo
įvardinta vienintelė alternatyva – daugkartinės sauskelnės.
Tačiau daugelį nuo tokio pasirinkimo atbaido kaina – vyrauja įsitikimas, kad daugkartinės sauskelnės yra gerokai
brangesnės.
„Labai norėjosi išsiaiškinti,
ar iš tiesų kainos skirtumas yra
toks didelis, kad daugkartinių
sauskelnių naudojimas, net
jo nepabandžius, atrodo labai
nepatrauklus. Tad pasikalbėjau su motinystės atostogose esančia mūsų darbuotoja.
Sutarėme, kad ji atliks eksperimentą ir išsiaiškins, kaip
yra iš tikrųjų“, - pasakojo A.
Reipas.
Prieš pradėdama naudoti
daugkartines sauskelnes, tyrimą atlikusi Evalda savaitę
laiko atidžiai skaičiavo ir fiksavo, kiek vienkartinių atliekų
sunaudoja ir kiek atliekų iš jų
susidaro.
Per savaitę buvo sunaudota 58 vienetai vienkartinių
sauskelnių. Bendras jų svoris
sudarė siekė 5,12 kg. Vienai
dienai vidutiniškai reikėjo

daugiau kaip 9 vienetų sauskelnių.
Kūdikio priežiūrai šeima
naudojo vienkartines sauskelnes su indikatoriumi. Vienas
vienetas šių sauskelnių kainavo 16 centų.
Atlikusi šiuos skaičiavimus, šeima įsigijo daugkartinių sauskelnių ir mėnesį laiko naudojo tik jas. Alytiškiai
pasirinko bambuko anglies
pluošto daugkartines sauskelnes, kurių vienas komplektas
– išorinės kelnaitės ir įklotas
– kainavo 11, 64 euro.
Alytiškiai įsigijo ir naudojo 20 tokių komplektų. Per
vieną dieną panaudodavo 69 komplektus, o bendras dienos vidurkis buvo 7, 63 komplekto.
Sudėjus ir palyginus sauskelnių kainą, paaiškėjo, kad
vienkartinės sauskelnės pusei
metų kainuotų 219,84 EUR,
daugkartinės tam pačiam laikotarpiui – 232, 80 EUR. Bet
jos gali būti naudojamos ir
toliau, o vienkartinių reikia
nuolat pirkti.
Tyrimui naudotos daugkartinės sauskelnės su specialiomis spaudėmis, kurių dėka sauskelnes galima nuolat
„padidinti“ ir jų dydis tinka
kol kūdikis užauga iki 17 kilogramų. Tad tai irgi leidžia
gerokai sutaupyti.
Tiesa, naudojant daugkartines sauskelnes atsiranda papildomų išlaidų vandeniui ir
skalbimo priemonėms. Eksperimentą atlikusi šeima,
sauskelnes, kaip rekomenduojama, skalbė 30 laipsnių temperatūros vandenyje, bet kiek
jo sunaudojo, tiksliai apskaičiuoti negalėjo, nes vanduo
buvo naudojamas ir kitoms
reikmėms.
Skalbimui naudojo vaikų drabužiams skirtą ekologišką skalbimo priemonę, o
džiovino sauskelnes, kaip ir

rekomenduojama, natūraliu
būdu. Dešimčiai komplektų
sauskelnių išdžiovinti prireikia nemažai vietos ir kai lauke jau vėsu, o patalpos dar nešildomos, jas išdžiovinti būna
nelabai lengva.
Daugiau jokių esminių
skirtumų tarp vienkartinių ir
daugkartinių sauskelnių naudojimo alytiškiai nepastebėjo. Skalbiant nepasikeitė nei
daugkartinių sauskelnių savybės, nei išvaizda, o kūdikis
vienodai laimingas jautėsi ir
uždėjus vienas, ir kitas sauskelnes.
Tik jo tėvai pastebėjo, kad
naudojant daugkartines sauskelnes atliekų visai nesusidarė. Naudojant vienkartines,
per tą patį laiką būtų susidarę
apie 20 kilogramų atliekų.
„Išbandę daugkartines sauskelnes, jas dabar dažniausiai ir
naudojame. Vienkartines imame tik kur nors išvykdami. Jas
dedame ir nakčiai, nes mūsų
įsigytos daugkartinės sauskelnės yra be indikatoriaus,
rodančio, ar kūdikis pasišlapino ar pasituštino ir ar reikia
keisti sauskelnes. Vienkartinės sauskelnės tokį indikatorių turi, tad nakčiai dedame
jas“, - apie savo patirtį pasakojo Evalda.
Augindama pirmą vaiką,
šeima naudojo tik vienkartines sauskelnes. „Apie daugkartines sauskelnes yra labai
mažai informacijos ir įsigyti jų
parduotuvėse nėra galimybių.
Ir šįkart daugkartines sauskelnes įsigijome užsisakę internetu“, - kalbėjo eksperimentą
atlikusi alytiškė.
Jauna šeima priėjo išvados, kad naudoti daugkartines
sauskelnes yra patogu, ekonomiška ir ekologiška, o bent iš
dalies atsisakius vienkartinių
sauskelnių galima gyventi
apsuptiems gerokai mažesnio
atliekų kiekio. Pabandom? 
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Naujas įstatymas: reikėtų deklaruoti ne viską

Graikijos ūkio augimas 2019 metais paspartės

Seime registruotas naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo projektas, pagal kurį
reikėtų deklaruoti ne visus sandorius, o tik sukeliančius galimą
interesų konfliktą.

Graikijos bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas šiemet turėtų
paspartėti nuo 2,1 proc. 2018 metais iki 2,4 proc. ir šalis turėtų
pasiekti pirminio biudžeto deficito tikslą, prognozuoja Tarptautinis
valiutos fondas (TVF).

PURPURINIS RŪKAS
PURPLE SMOKE

PREMJERA LIETUVOJE:
2019-02-08
REŽISIERIUS: Raimundas
Banionis („Mano mažytė žmona“, „Vaikai iš „Amerikos“
viešbučio“, „Šešiolikmečiai“,
„Neatmenu tavo veido“)
SCENARIJUS: Raimundas
Banionis, Renata Šerelytė
VAIDINA: Severinas Norgaila, Giedrė Mockeliūnaitė
(„Kerol“, „Nudegęs“), Tadas
Gudaitis, Vidas Petkevičius
(„Emilija iš Laisvės alėjos“,
„Pasipriešinimas“, „Tadas
Blinda. Pradžia“, „Moteris ir
keturi jos vyrai“, „Valentinas
už 2rų“), Arūnas Storpirštis
(„Dėdė, Rokas ir Nida“, „Miegančių drugelių tvirtovė“, „Nebūsiu gangsteris, brangioji“),
Arkadijus Vinokuras ir kiti.
ŽANRAS: drama
Vienas lietuviško kino grandų Raimundas Banionis sugrįžta su nauju filmu, kurio
idėją širdyje nešiojosi dvidešimt metų. Felikso Rozinerio
apsakymo motyvais sukurta
juosta „Purpurinis rūkas“ pasakoja sudėtingą Lietuvos žydo
Jozefo, partizanų vado Vlado
ir jų abiejų mylimosios Janės
istoriją.
Besibaigiant karui, iš tremties Rusijoje Jozefas grįžta į
REKLAMA

Lietuvą. Nors ir išvengus tragiško tėvų likimo, Jozefo laukia savi išbandymai. Lietuvoje šeimininkaujantys rusai priverčia vaikiną tapti jų agentu,
tą patį padaro ir miškuose besislapstantys partizanai. Vienintele rūsčios kasdienybės
prošvaiste Jozefui tampa jo
buvusiuose namuose gyvenanti mergina Janė, kurią vaikinas pamažu įsimyli. Tik šis

jausmas, deja, yra vienpusis –
Janės širdį jau užkariavęs partizanų vadas Vladas. Tas pats,
kuris, pasak gandų, yra kaltas
dėl Jozefo tėvų mirties.
Vieno milicijos reido metu
Vlado kuopelė patiria nemažų
nuostolių, o Vladas dėl to kaltina Jozefą. Tačiau netikėtas
įvykių posūkis viską apverčia
aukštyn kojom: Jozefas tampa vieninteliu žmogumi, galinčiu padėti Vlado mylimajai
Janei ir jų dar tik gimsiančiam
vaikeliui.
Praėjus daugybei metų, Izraelyje gyvenantis Jozefas gauna kvietimą į Lietuvos teismą
liudyti Vlado byloje. Vyrui iškyla dilema: pasakyti tiesą ir
taip pasmerkti savo mylimosios teisėtą sutuoktinį, ar pameluoti ir išgelbėti tikrąjį tėvą
vaiko, kurį Jozefas užaugino
kaip savą.
Kadangi filmo siužetas vystosi skirtingose laiko linijose,
tuos pačius herojus vaidina
skirtingi aktoriai. Tarp jų – ne
tik didžiulę patirtį sukaupę Vidas Petkevičius, Arūnas Storpirštis, Arkadijus Vinokuras,
bet ir talentingi jaunosios kartos atstovai Severinas Norgaila, Giedrė Mockeliūnaitė, Tadas Gudaitis ir kiti.
Filmo anonsai
https://youtu.be/
0lBbNtdomhc
https://youtu.be/ERPFVvJNS28 

Tabaluga (dubliuotas)
Tabaluga (dubbed) (2018)
Žanras: Animacija, nuotykių, šeimos
Trukmė: 1h 30 min
Cenzas: Įvairaus amžiaus
žiūrovams
„Tabaluga“ – nuotykių
kupinas filmas visai šeimai
apie geraširdį drakoniuką,
jo draugus ir piktą sniego
senį
Toli, toli, nuostabioje Žaliojoje šalyje gyvena drakoniukas Tabaluga. Du didžiausi
jo norai – išmokti skraidyti ir
kvėpuoti ugnimi. Drakoniuką užauginęs varnas Rembo
skraidyti jį galbūt kada nors
ir išmokys, tačiau kvėpavimo ugnimi mokytojų Tabalugai nelemta surasti – drakoniukas yra paskutinis iš savo
genties.
Vieną dieną ant miške riogsančio akmens drakoniukas
pamato paslaptingą nuorodą
– išraižytus žodžius „Tabaluga. Ugnis. Ledo šalis“. Su
nauja viltimi surasti rūpimus
atsakymus, Tabaluga kartu su
geriausiu bičiuliu, boružiuku
Baliu iškeliauja į paslaptingą
sniego šalį. Joje bičiuliai susipažįsta su nuostabaus balso
savininke, ledo princese Lili
ir jos geriausiu draugu, baltuoju lokiu Limbo. Išklausius
Tabalugos, Lili šauna mintis,

kad atsakymą į drakoniukui
rūpimą klausimą, galbūt, galėtų žinoti Arktas – Ledo šalį valdantis sniego senis. Nei
Lili, nei juo labiau Tabaluga
net neįtaria, kad Arktas slapčia rezga planus sniego, ledo
ir šalčio šalimi paversti ne tik
Ledo šalį, bet ir greta esančią
Žaliąją šalį. O jo užmačioms
gali pasipriešinti tik ugnimi

kvėpuojantis drakonas.
Pasprukusi iš jiems paspęstų spąstų, šaunioji ketveriukė
kartu stos prieš Arktą ir jo baltųjų lokių armiją. Ir kas žino
– galbūt atradęs naują tikslą,
suradęs naują draugą ir kovodamas už teisybę, drakoniukas Tabaluga ne tik išmoks skraidyti, bet ir kvėpuoti
ugnimi – kaip tikras, galingas
drakonas.
Animacijoje vaidmenis
įgarsino ir herojų dainas atliko puikūs aktoriai ir atlikėjai
Jeronimas Milius, Girmantė
Vaitkutė, Giedrius Arbačiauskas, Sergejus Ivanovas, Juozas Gaižauskas ir kiti.
Nuotaikinga, smagi ir nuotykių kupina animacinė juosta „Tabaluga“ Lietuvoje pradedama rodyti gruodžio 7
dieną.
Filmas rodomas 2D formatu, dubliuotas lietuviškai
ir be subtitrų.
REŽISIERIUS: Sven Unterwaldt Jr.
VAIDMENIS ĮGARSINO: Jeronimas Milius (Tabaluga), Girmantė Vaitkutė (Lili), Sergejus Ivanovas
(Balis), Algirdas Dainavičius
(Rembo), Juozas Gaižauskas
(Limbo), Giedrius Arbačiauskas (Arktas) ir kt.
Treileris: https://
w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=gUE0mSmBdVA
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„Klaipėdos nafta“ supirko 0,4 proc. savo akcijų

Baltarusija privatizuoja kombainų gamintoją

Naftos ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalų operatorė
„Klaipėdos nafta“ supirko 0,38 proc. savo akcijų, kurios vėliau bus
suteiktos įmonės darbuotojams. Už superkamas akcijas buvo
mokama po 0,41 euro. Bendrovė supirko 1,463 mln. akcijų.

Baltarusija planuoja šiais metais parduoti 49,9 proc. pagrindinio
šalies kombainų ir kitos žemės ūkio technikos gamintojo
„Gomselmaš“ akcijų. Jis būtų parduotas su sąlyga, kad į šią įmonę
bus investuota mažiausiai 500 mln. JAV dolerių.

„Huawei“ ekrano remontui – Prienų
nuolaidos net iki 35 proc.
turguje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ

ATKelta IŠ 3 p.
centruose ekrano keitimo paslaugai iki 35 proc. nuolaida taikoma net 6 „Huawei“
telefonams: „Huawei P20“,
„Huawei P20 Lite“, „Huawei
P20 Pro“, „Huawei P Smart“,
„Huawei Mate 20 Lite“ bei
„Huawei Mate 20 Pro“.
„Vykdydami šią akciją norime paskatinti vartotojus
įrenginių remontą atlikti tik
originaliomis detalėmis ir tik
autorizuotuose servisuose.
Tokiu būdu bandome pakeisti nusistovėjusį požiūrį, jog
ekranų remontas originaliomis detalėmis yra brangus“,
– pasakojo E. Viselga.

Išmaniems
įrenginiams – tik
išmanus taisymas
Pasak „Smart Master“ servisų vadovo, yra ir kita priežastis, kodėl vykdoma tokia
akcija – šiuolaikinių išmaniųjų remontui reikalinga profesionali ir inovatyvi priežiūra.
Tai ne tik originalios detalės,
bet ir jas parenkantys šios srities ekspertai, sugebantys profesionaliai įvertinti telefono
gedimą ir pritaikyti geriausią
remonto sprendimą.
„Vartotojams svarbu žinoti,
kad atlikus remontą neautorizuotoje taisykloje, telefono
garantija nebegalios, be to,
jei po remonto gedimas atsiras vėl, už pakartotinį taisymą
teks mokėti dar kartą. Atlikus remontą „Smart Master“
centre, telefono garantija liks
galioti, o jos neturint, taisymui bus suteikiama 90 dienų
serviso garantija“, – sakė E.
Viselga.
„Smart Master“ servisų
profesionalai ne tik pakeis
REKLAMA
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įrenginio ekraną ar sutaisys
kitą gedimą, tačiau papildomai patikrins ir visus esminius parametrus: ryšį, įrenginio jutiklius, ekrano jautrumą,
kamerą. Tai yra daroma tam,
kad telefonas klientui būtų
atiduodamas nepriekaištingos būklės.
Tai dar ne viskas. Jei taisymo išlaidų nepadengia garantija ar draudimas – „Tele2“
klientams visuose „Smart
Master“ servisuose yra suteikiama galimybė atsiskaityti
dalimis.

Po vakarykštės dienos
ir nakties snygio
šeštadienio rytas buvo
baltas. Šalčio nedaug,
užtat sniego gausu ir
laukuose, ir miškuose.
Pagrindinis kelias
apsnigtas ir provėžuotas,
o rajoniniai keliai vietomis
neišvažiuojami. Taigi
džiaugiamės balta ir gan
šalta žiema.

Turguje buvo nedaug ir pardavėjų, ir pirkėjų. Priežastis ta
pati – atvažiuoti iš kaimų ne
visi galėjo, o miestiečiai tokiu
oru linkę apsipirkti prekybos
centruose.
Tačiau tie, kurie atvažiavo
į turgų, pagrindinių produktų
kainų nei didino, nei mažino.
Tokiu metų laiku daugiausia

morkų, svogūnų mišrainės
su pomidorų padažu kainavo
1,8–2 eurus, mažesnis, pusės
litro – 1,5 euro. Panašiai šeimininkės prašė ir už mišraines su agurkais, kopūstais ar
paprikomis bei vyšnių, mėlynių ar braškių uogienes. Kam
patinka obuolių sūris, šio skanėsto galėjo nusipirkti už 1,8–
2,2 euro.
Kilogramas obuolių kainavo 0,4–0,8 euro, litras spanguolių – 3 eurus.
Kai oras šaltas, brangūs vištų kiaušiniai. Už dešimtį naminių vištų kiaušinių moterys
prašė 1,8–2 eurus, už paukštyno vištų – 1,2–1,3 euro.
Pieno ir jo gaminių šiek tiek
mažiau, tačiau vasario pabaigoje ir kovo pradžioje turėtų
padaugėti. Pienas ir jo gaminiai paklausūs, tad žmonės
moka tiek, kiek pardavėjas
prašo. Litras pieno, kaip ir
anksčiau, kainavo 0,5 euro,
grietinės – 3,4–3,6 euro, pusė
kilogramo varškės – 0,8–1,5
euro, sviesto –3,5–4 eurus,
o sūrį buvo galima nusipirkti

šoninės – 3,2–4 eurus, karkos
–1,5–2,2 euro, šonkauliukų
– 2,35–3,6 euro, maltos mėsos – 3,2–4 eurus. Kilogramas mėsinės vištos kainavo 4
eurus, antienos – 5,8–6 eurus.
Netrūko ir kvapnių kaimiškų gėrybių: rūkytų lašinukų,
dešrų, dešrelių bei skilandžio,
kuriais buvo prekiaujama ant
turgaus prekystalių ir iš automobilių priekabų-vitrinų. Kilogramas nestorų su raumeniu lašinukų kainavo 5,5–5,8
euro, o su storesniu sluoksniu
raumens – 6,6–7,8 euro. Kilogramą dešros buvo galima
įsigyti už 5,8–8 eurus, dešrelių – už 4,8–5,2 euro. Kilogramas skilandžio arba „pūslės“
kainavo 10–11 eurų, išpjovos
– 8 eurus.
Iš tikrųjų kainos priklausė
daugiausia nuo paties pardavėjo ar įkyraus pirkėjo prašymo...
Pora pardavėjų prekiavo
šviežia ir šaldyta žuvimi bei
silkėmis. Kilogramas karpio
kainavo 3,7 euro, strimelių
– 1,3 euro, karšio – 2,3 euro,

„Smart Master“
klientai remonto
metu nelieka be ryšio
Norėdami klientams padėti išvengti nepatogumų, kol
jų įrenginys yra taisomas,
„Smart Master“ meistrai,
jei tik turi galimybę, pasiūlo
jiems pakaitinį telefoną. Tačiau prie jo ilgai pratintis nereikia – išmanusis savininkui
grąžinamas itin greitai – per
2–5 darbo dienas nuo jo pridavimo remontui.
Klientams sukurta ir itin patogi internetinė svetainė www.
smartmaster.lt. Joje, sugedus
įrenginiui, galima patikrinti
preliminarią taisymo kainą,
sužinoti artimiausio priėmimo salono adresą, o vėliau ir
sekti atliekamų darbų statusą.
Be to, svetainėje galima rasti ir naudingos informacijos,
kaip prižiūrėti bei apsaugoti
savo įrenginius.
„Smart Master“ servisuose
galima taisyti visus „iPhone“,
„Samsung“, „Huawei“ „LG“,
„Getnord“, „Coolpad“, „Meizu“, „Sony“ ir „Xiaomi“ įrenginius bei mygtukinius „Nokia“ telefonus. 

Nekilnojamasis
turtas
Perka
Brangiai miškus: brandžius, jaunuolynus, malkinius. Žemę, apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. 8 641 55554.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8
644 55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Mokame
avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 605 44445.
Įvairų nekilnojamąjį turtą. Tel. 8
605 85038.

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

Išnuomoja
Angarą ir garažus Kęstučio g. 99,
Prienuose. Tel. 8 640 34907.

Automobiliai ir
jų dalys
prekiaujama daržovėmis, mėsa ir jos gaminiais.
Kilogramas bulvių kainavo 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 prašė
1–1,2 euro, už kilogramą juodų ir baltų ridikų ar topinambų – 1 eurą. Kilogramas virtų
burokėlių kainavo 0,8–1 eurą,
raugintų – 2 eurus, raugintų
kopūstų – 1 eurą, raugintų
agurkų – 1,8–2 eurus.
Valgomųjų pupelių stiklinaitę pardavė už 0,7 euro, indelį namie gamintų krienų ar
sūdytų rūgštynių – už 1–1,5
euro. Džiovintų baravykų vėrinukas kainavo 2,5–3 eurus.
Viena kita moteris po apklotais turėjo konservuotų
daržovių mišrainių. Trijų ketvirčių stiklainis pomidorų,

už 1,8–3,5 euro. Nedideli, su
įvairiais pagardais sūriai kainavo nuo 2 iki 3,2 euro.
Bitininkai už pusės litro stiklainį medaus prašė 3,5–4,5
euro. Indelis bičių duonelės ar
žiedadulkių kainavo 1,9–2 eurus. Šį kartą kai kas susigundė
nusipirkti didesnį ar mažesnį
indelį medaus. Reikia įvertinti galimybę susirgti peršalimo
ligomis, ypač kai Prienuose
paskelbta gripo epidemija. O
gripas šiemet sukelia sunkiai
aptinkamas komplikacijas bei
plaučių uždegimą.
Ne tiek daug buvo šviežios
mėsos, nors ja buvo prekiaujama paviljone ir kioske. Kaip
visada, daugiausia buvo kiaulienos ir paukštienos. Kilogramas kiaulienos sprandinės ar
karbonado kainavo 4,59–5,5
euro, kumpio – 3,49–4 eurus,

kuojų – 1,8–1,9 euro, o už kilogramą nedidelių stintų prašė
2,99–4,5 euro.
Pusės litro 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
produktų.
Gyvuliukų turgavietėje šeštadienį ir vėl buvo tuščia, grūdais prekiavo irgi nedaug ūkininkų. Už centnerį miežių,
kviečių ar kvietrugių jie prašė
11–13 eurų, o kai kurie norėjo
ir 15 eurų.
Taigi, šeštadienis nebuvo
labai geras prekybininkams.
Teks laukti kito, gal jau atšils,
gal keliai bus geresni, gal po
pusiaužiemio jau bus mažiau
sniego. Juk ir pavasaris jau ne
už kalnų.

Parduoda
„Ford Transit“ (1999 m. 12 mėn.,
2,5 l, D, 56 kW, TA iki 2020-04-12,
9 vietos, žalios spalvos, tamsinti
langai, ABS, vairo stiprintuvas,
2 salono šildytuvai, 1300 Eur).
Pridės 4 diskus su padangomis
ir stogo bagažinę. Tel. 8 652
65164.

Perka
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.
Brangiai superkame automobilius, mokame nuo 100 Eur iki
5000 Eur. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 627 32407.
NUKelta Į 14 p. 
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Mažmeninė prekyba išaugo iki 11,4 mlrd. eurų

Lietuviai jaučiasi vis laimingesni, rodo tyrimas

Mažmeninės prekybos apimtys Lietuvoje, išskyrus automobilių
pardavimo ir remonto bei maitinimo ir gėrimų įmones,
pernai siekė 11,383 mlrd. eurų (be PVM) – 6,5 proc. daugiau
(palyginamosios kainomis) nei 2017 metais.

Emocinio klimato tyrimas rodo, kad pernai laimingais save laikė
70 proc. šalies gyventojų, 2010 metais tokių buvo 56 proc., skelbia
Žmogaus studijų centras.

Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 1201/0003:43),
esančio Birštono m., S. Dariaus ir S. Girėno g. 13, Jono
Kaminsko sklypo paveldėtojus, kad 2019 m. vasario 11
d. 10.00–10.30 val. bus atliekami gretimo žemės sklypo
(kad. Nr. 1201/0003:217), esančio Birštono m., S. Dariaus
ir S. Girėno g. 11) kadastriniai matavimai. Matavimus atlieka: UAB „Žemėtvarka“, matininkas Irmantas Žalynas,
Alytus, Naujoji 2b (3 aukštas), tel. 8 620 62283, el. paštas
(uabzemetvarka@gmail.com

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

žemės ūkis
Parduoda
Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną. Perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,04
Eur/kg. Motininių kiaulių skerdiena – 1,70 Eur/kg. Atvežame.
Tel. 8 607 12690.
200 kg kiaules. Tel. 8 607 50892.
Maistines bulves (0,25 Eur/kg).
Tel. 8 686 21439.
Trąšas: amonio salietrą, sulfatą,
azofoską ir kitas trąšas. Pristatome. Išrašome sąskaitas. Tel. 8
605 49513.
Šiltnamiai su polikarbonato
danga. Polikarbonato danga,
stogeliai. Dabar taikomos akcijos. Garantija 10 metų. Tel.: 8
659 08776, 8 604 98184.

PERKA
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
REKLAMA
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Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.

Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.
Geromis kainomis „Belarus“ ir
„MTZ“ traktorius. Važiuojančius
ir nevažiuojančius. Tel. 8 617
52256.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA
Pigiai lapuočių malkas (skaldytas,
kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel. 8
682 31133.
Įvairias malkas (rąsteliais, trinkomis ir skaldytas). Turime ir
sausų malkų. Atvežame įvairiais
kiekiais. Tel. 8 604 81933.

Dėvėtą virtuvinį komplektą, indus, vitrinas. Tel. 8 686 88662.
Pigiai parduodamas dėvėtas
lietuviškas svetainės komplektas, kilimas, kiti baldai ir namų
apyvokos daiktai Prienuose. Tel.
8 695 21834.

PASLAUGOS
Kokybiškai taisome dantis. Tel.
8 652 50556.

Paskolos!!! Turimų paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame paskolas ir

refinansuojame turimas bei kt.
skolas sumoje iki 10 000 eurų,
laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn.
Palūkanos konkurencingai mažiausios rinkoje. Konsultuojame
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 dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. 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.
Klijuojame plyteles, atliekame
įvairius apdailos darbus. Tel. 8
652 39326.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.

Nestandartinių kietų baldų
projektavimas ir gamyba. Gaminame iš įvairių
kokybiškų medžiagų
virtuvės, prieškambario,
vaikų kambarių, biuro,
prekybinės įrangos baldus,
spintas su slenkančiomis sistemomis ir kitus nestandartinius baldus.
Tel. 8 604 09601.
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, džiovykles, el. virykles ir
kt. Suteikiame garantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 645 04370.

Šiltnamių g. 8, 59118 Prienai
Mob. tel.: (8 638)77387, (8 650) 62733.
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.

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

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, 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 kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.

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

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai
Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje
Gedulo gėlės ir vainikai

SANDĖLIO
DARBUOTOJAS
Dėvėtų drabužių skirstymas,
išvežiojimas. Reikalavimai:
vairuotojo B kategorija, atsakingumas, tvarkingumas,
neturintis žalingų įpročių.

Tel. 8 687 50387.

Skubiai reikalinga virėja (-as) darbui pamainomis. Galima važinėti
su kolektyvu iš Naujosios Ūtos ar
Balbieriškio. Tel. 8 650 41148.
UAB „Gensera“ siūlo darbą
statybos 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 Lietuvoje (yra
galimybė rinktis darbą pagal gyvenamąją vietą). Suteikiame visas
darbui reikalingas priemones,
transportą atvykimui į darbą.
Daugiau informacijos suteiksime
tel.: 8 691 86121, (8 46) 416188,
el. paštas ausra@gensera.lt.
Įmonei reikalingi pagalbiniai darbininkai be žalingų įpročių. Tel. 8
698 46063.
2 vairuotojai-traktorininkai dirbti
Airijoje (Mahony produce Moyleen. Loughrea. Country Galway.
Ireland). Tel. +353876540184
(Sean Mahony), el. paštas: Mahonyveg@gmail.com
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vas“ (3/29) 16:00 Reporteris 16:30
Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00
„Gyvybės langelis“ (1/10) 18:00
Reporteris 18:48 Orai 18:50 Rubrika „Mes europiečiai“.” 18:55 „Gluchariovas“ (3/41) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:53
Orai 20:55 „Namas su lelijomis“
(22) 22:00 Reporteris 22:53 Orai
22:55 Rubrika „Mes europiečiai“.”
23:00 „Gluchariovas“ (3/29) 00:00
„Šėtono medžioklė“ (3) 01:05 „Albanas“ (41) 02:10 „Kelrodė žvaigždė“ (26) 03:00 „Moterų daktaras“
(3/38) 03:50 „Inspektorius Luisas.
Virš gėrio ir blogio“ (8/5) 04:35
„Albanas“ (26) 05:20 „Mentų karai. Odesa“ (2/10). Kriminalinis
serialas. Vaid.: P.Dubravinas,
M.Šamigulovas, I.Golovinas.
Ukraina. 2017 m. N-7.

06:00 Dienos programa 06:05 Mano gyvenimo šviesa (592) 06:35
Mano gyvenimo šviesa (593)
07:05 Mano gyvenimo šviesa
(594) 07:35 Tomas ir Džeris (7)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (90) 09:05 Monikai reikia meilės (1) 09:40 Namai, kur širdis (42)
10:25 KK2 10:55 Nuo... Iki... 11:25
Paveldėtoja 2 (12) 12:00 Mano likimas (9) 13:00 Gyvenimo daina
(164) 14:00 Aukštakulnių kerštas
(56) 15:00 Dvi širdys (1429) 15:30
Dvi širdys (1430) 16:00 Dvi širdys
(1431) 16:30 Labas vakaras, 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 (13) 21:00 Monikai
reikia meilės (13) 21:30 Žinios
TV6
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Pagrobi- 06:15 Televitrina 226 06:30 Virtumas 00:10 Juodasis sąrašas (10) vė 5/9s. (kart.) 07:00 Žvejo nuotykiai 3/7s. (kart.) 08:00 Havajai
01:05 Ikaras
5.0 4/402s. (kart.) 09:00 Statybų
TV3
gidas 5/21s. (kart.) 09:30 Elemen05:05 Rouzvudas 2/17s. (kart.) taru 5/3s. (kart.) 10:30 Simpsonai
06:10 Televitrina 226 06:25 Kem- 24/1s. 11:00 Simpsonai 24/2s.
piniukas Plačiakelnis 10/207s. 11:30 Kulinarijos meistras 2/3s.
06:55 Simpsonai 10/8s. (kart.) (kart.) 12:30 Vedęs ir turi vaikų
07:25 Simpsonai 10/9s. (kart.) 1/108s. (kart.) 13:00 Vedęs ir turi
07:55 Prieš srovę 19/4s. (kart.) vaikų 1/109s. (kart.) 13:30 Uni08:55 Meilės sūkuryje 133 10:00 veras 130 (kart.) 14:00 Univeras
Meilės žiedai 89 11:00 Meilės žie- 131 (kart.) 14:30 Televitrina 225
dai 90 12:00 Svotai 4/14s. 13:00 15:00 Havajai 5.0 4/403s. 16:00
Pažadėtoji 6/81s. 13:30 Pažadė- Elementaru 5/4s. 17:00 Kulinarijos
toji 6/82s. 14:00 Pažadėtoji 6/83s. meistras 2/4s. 17:55 Vedęs ir turi
14:30 Pažadėtoji 6/84s. 15:00 vaikų 1/110s. 18:25 Vedęs ir turi
Simpsonai 10/10s. 15:30 Simp- vaikų 1/111s. 18:55 Univeras 132
sonai 10/11s. 16:00 TV3 žinios 19:30 Univeras 133 20:00 Virtuvė
21 16:25 TV3 orai 21 16:30 TV 5/10s. 20:30 Žinios 14 20:58 Orai
Pagalba 12/38s. 18:30 TV3 žinios 21 21:00 Europos taurės krepšinio
30 19:25 TV3 orai 30 19:30 Gero rungtynės. Belgrado “Partizan” vakaro šou 5/20s. 20:30 Mote- “Vilniaus “Rytas” 15 22:55 Nusirys meluoja geriau 11/71s. 21:00 kalstami protai. Kitapus sienų 1/1s.
TV3 vakaro žinios 17 21:55 TV3 23:50 Daktaras Hausas 5/519s.
orai 17 22:00 Įsibrovimas 22:25 00:50 Svieto lygintojai 4/4s. 01:35
Vikinglotto 5 23:50 Kaulai 12/6s. Fizrukas 3/60s.
00:50 Mikė 2/19s. 01:15 Mikė
2/20s. 01:40 Rouzvudas 2/18s.
02:30 Ekstrasensai tiria 6/97s. 05:15 Giminės. Gyvenimas tęsia03:55 Kaulai 12/6s. (kart.) 04:45 si 3. Daugiaserijinis vaidybinis filMikė 2/19s. (kart.) 05:10 Rouzvu- mas. Rež. Saulius Vosylius. 2017
das 2/18s. (kart.)
m. 5 s. HD (kart.) 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Vilnius
Mama Jazz 2018. Nils Petter Mol07:15 Vaikai šėlsta (7) 07:40 Sto- vaer (Norvegija) 07:20 Kauno bažties policija (10) 08:40 Sudužusių nyčios: miesto tapatumo kodas.
žibintų gatvės (31) 09:40 Įteisintas Šv. Jurgio Kankinio (Pranciškonų)
faras (26) 10:45 Gelbėtojai - 112 bažnyčia. 07:30 Grizis ir lemingai
(67) 11:15 Gelbėtojai - 112 (68) (Grizzy and The Lemmings 1)
11:45 Mentalistas (2) 12:45 Įsta- 07:40 Kaimynai piratai (The Piratymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų tes Next Door) 07:55 Džeronimas
skyrius (6) 13:40 Stoties policija 3 08:20 Pradėk nuo savęs. Ved.
(11) 14:40 Sudužusių žibintų ga- Dalia Juočerytė. (kart.) 08:45 Sutvės (32) 15:45 Įteisintas faras sipažink su mano pasauliu 09:15
(27) 16:50 Gelbėtojai - 112 (69) Labas rytas, Lietuva (kart.) 12:00
17:25 Gelbėtojai - 112 (70) 18:00 DW naujienos rusų kalba. 12:15
Info diena 18:35 Mentalistas (3) Istorijos perimetrai.13:05 Kultū19:30 Įstatymas ir tvarka. Spe- ringai su Nomeda. Pokalbių laida.
cialiųjų tyrimų skyrius (7) 20:30 13:50 Linija, spalva, forma. 14:15
Varom! (17) 21:00 Meteoras (1) Skambantys pasauliai su Nomeda
22:55 Meteoras (2) 00:50 Su- Kazlaus. Svečias – duduko virtuoperaudra Siatle
zas Djivan Gasparyan (Armėnija)
15:10 Susipažink su mano pasauliu 15:40 Grizis ir lemingai 15:50
05:20 „Mentų karai. Odesa“ Premjera. Kaimynai piratai 16:05
(2/9). Kriminalinis serialas. Vaid.: Džeronimas 3 16:30 Laba diena,
P.Dubravinas, M.Šamigulovas, Lietuva (kart.) 18:00 Kultūrų kryžI.Golovinas. Ukraina. 2017 m. N- kelė. Trembita. Ved. Viktor Černi7. 06:09 Programa 06:10 TV par- šuk. (subtitruota) 18:15 Giminės
duotuvė 06:30 Lietuva tiesiogiai 19:00 ARTi 19:25 FIBA Čempionų
07:00 Vantos lapas. Laida apie lyga. Patrų „Promitheas” – Klaipėpirties malonumus. N-7. 07:30 dos „Neptūnas” 21:30 Kultūros
Krepšinio pasaulyje su V 08:00 diena. 21:50 Elito kinas. Pavojin„Pražūtingi smaragdai“ (59) 09:00 gas metodas 23:30 Laisvės kaina.
„Namas su lelijomis“ (21) 10:00 Disidentai. TV serialas. 00:00 DW
„Šėtono medžioklė“ (11) 11:10 naujienos rusų kalba. 00:15 Dabar
„Mentalistas“ (2) 12:20 „Albanas“ pasaulyje. 00:45 Nacionalinis bar(52) 13:30 TV parduotuvė 13:45 dų festivalis
„Miškinis“ (4/38) 14:55 „Gluchario-

Ketvirtadienis, sausio 31 d.

06:00 Dienos programa 06:05 Mano gyvenimo šviesa (595) 06:35
Mano gyvenimo šviesa (596)
07:05 Mano gyvenimo šviesa
(597) 07:35 Tomas ir Džeris (8)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (91) 09:05 Monikai reikia meilės (2) 09:40 Namai, kur širdis (43)
10:25 KK2 10:55 Nuo... Iki... 11:25
Paveldėtoja 2 (13) 12:00 Mano likimas (10) 13:00 Gyvenimo daina
(165) 14:00 Aukštakulnių kerštas
(57) 15:00 Dvi širdys (1432) 15:30
Dvi širdys (1433) 16:00 Dvi širdys
(1434) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 KK2 20:00 Valanda su Rūta 21:00 Monikai reikia meilės (14)
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS
Numeris 44 01:00 Pagrobimas
02:35 Alchemija. VDU karta 03:05
RETROSPEKTYVA

TV3

05:10 Rouzvudas 2/18s. (kart.)
06:10 Televitrina 226 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 10/208s.
06:55 Simpsonai 10/10s. (kart.)
07:25 Simpsonai 10/11s. (kart.)
07:55 Gero vakaro šou 5/20s.
(kart.) 08:55 Meilės sūkuryje 134
10:00 Meilės žiedai 91 11:00 Meilės žiedai 92 12:00 Svotai 4/15s.
13:00 Pažadėtoji 6/85s. 13:30
Pažadėtoji 6/86s. 14:00 Pažadėtoji 6/87s. 14:30 Pažadėtoji
6/88s. 15:00 Simpsonai 10/12s.
15:30 Simpsonai 10/13s. 16:00
TV3 žinios 22 16:25 TV3 orai 22
16:30 TV Pagalba 12/39s. 18:30
TV3 žinios 31 19:25 TV3 orai 31
19:30 Farai 12/20s. 20:30 Moterys
meluoja geriau 11/72s. 21:00 TV3
vakaro žinios 18 21:55 TV3 orai 18
22:00 Kikboksininkas 00:00 Kaulai
12/7s. 01:00 Iš Los Andželo į Vegasą 1/1s. 01:25 Iš Los Andželo į
Vegasą 1/2s. 01:50 Rouzvudas
2/19s. 02:40 Ekstrasensai tiria
6/98s. 04:05 Kaulai 12/7s. (kart.)
04:55 Iš Los Andželo į Vegasą
1/1s. (kart.) 05:20 Iš Los Andželo
į Vegasą 1/2s. (kart.)
07:15 Vaikai šėlsta (8) 07:40 Stoties policija (11) 08:40 Sudužusių
žibintų gatvės (32) 09:40 Įteisintas faras (27) 10:45 Gelbėtojai
- 112 (69) 11:15 Gelbėtojai - 112
(70) 11:45 Mentalistas (3) 12:45
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius (7) 13:40 Stoties
policija (12) 14:40 Sudužusių žibintų gatvės (33) 15:45 Įteisintas
faras (28) 16:50 Gelbėtojai - 112
(71) 17:25 Gelbėtojai - 112 (72)
18:00 Info diena 18:35 Mentalistas (4) 19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (8)
20:30 Varom! (18) 21:00 Gyvasis
skydas 22:50 Meteoras (1) 00:45
Meteoras (2)
05:20 „Mentų karai. Odesa“
(2/10). Kriminalinis serialas. Vaid.:
P.Dubravinas, M.Šamigulovas,
I.Golovinas. Ukraina. 2017 m. N-7.
06:09 Programa 06:10 TV parduotuvė 06:30 Lietuva tiesiogiai 07:00
Čempionai 07:30 4 kampai 08:00
„Pražūtingi smaragdai“ (60) 09:00
„Namas su lelijomis“ (22) 10:00
„Šėtono medžioklė“ (12) 11:10
„Mentalistas“ (3) 12:20 „Albanas“
(53) 13:30 TV parduotuvė 13:45
„Miškinis“ (4/39) 14:55 „Gluchario-
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vas“ (3/30) 16:00 Reporteris 16:30
Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00
„Gyvybės langelis“ (1/11) 18:00
Reporteris 18:48 Orai 18:50 Rubrika „Mes europiečiai“.” 18:55 „Gluchariovas“ (3/42) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:53
Orai 20:55 „Namas su lelijomis“
(23) 22:00 Reporteris 22:53 Orai
22:55 Rubrika „Mes europiečiai“.”
23:00 „Gluchariovas“ (3/30) 00:00
„Šėtono medžioklė“ (4) 01:05 „Albanas“ (42) 02:10 „Kelrodė žvaigždė“ (27) 03:00 „Moterų daktaras“
(3/39) 03:50 „Inspektorius Luisas.
Virš gėrio ir blogio“ (8/6) 04:35
„Albanas“ (27) 05:20 „Mentų karai. Odesa“ (2/11)

06:00 Dienos programa 06:05
Mano gyvenimo šviesa (598)
06:35 Mano gyvenimo šviesa
(599) 07:05 Mano gyvenimo šviesa (600) 07:35 Tomas ir Džeris (9)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (92) 09:05 Monikai reikia meilės (3) 09:40 Namai, kur širdis
(44) 10:25 KK2 10:55 Valanda
su Rūta 12:00 Mano likimas (11)
13:00 Gyvenimo daina (166)
14:00 Aukštakulnių kerštas (58)
15:00 Dvi širdys (1435) 15:30
Dvi širdys (1436) 16:00 Dvi širdys
(1437) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Bus visko 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
TV6
KK2 penktadienis 21:00 SAVAI06:15 Televitrina 226 06:30 Virtu- TĖS HITAS. PREMJERA Nakties
vė 5/10s. (kart.) 07:00 Žvejo nuo- įstatymai 23:20 Meksikietis 01:45
tykiai 3/8s. (kart.) 08:00 Havajai Numeris 44
5.0 4/403s. (kart.) 09:00 Vienam
TV3
gale kablys 20/4s. (kart.) 09:30
Elementaru 5/4s. (kart.) 10:30 05:20 Iš Los Andželo į Vegasą
Simpsonai 24/3s. 11:00 Simpso- 1/2s. (kart.) 06:10 Televitrina 12
nai 24/4s. 11:30 Kulinarijos meis- 06:25 Kempiniukas Plačiakeltras 2/4s. (kart.) 12:30 Vedęs ir turi nis 10/209s. 06:55 Simpsonai
vaikų 1/110s. (kart.) 13:00 Vedęs ir 10/12s. (kart.) 07:25 Simpsoturi vaikų 1/111s. (kart.) 13:30 Uni- nai 10/13s. (kart.) 07:55 Farai
veras 132 (kart.) 14:00 Univeras 12/20s. (kart.) 08:55 Meilės sū133 (kart.) 14:30 Televitrina 225 kuryje 135 10:00 Meilės žiedai
15:00 Havajai 5.0 4/404s. 16:00 93 11:00 Meilės žiedai 94 12:00
Elementaru 5/5s. 17:00 Kulinarijos Svotai 4/16s. 13:00 Pažadėtoji
meistras 2/5s. 17:55 Vedęs ir turi 6/89s. 13:30 Pažadėtoji 6/90s.
vaikų 1/112s. 18:25 Vedęs ir turi 14:00 Pažadėtoji 6/91s. 14:30
vaikų 1/113s. 18:55 Univeras 134 Pažadėtoji 6/92s. 15:00 Simp19:30 Univeras 135 20:00 Virtuvė sonai 10/14s. 15:30 Simpsonai
5/11s. 20:30 Žinios 15 20:58 Orai 10/15s. 16:00 TV3 žinios 23
22 21:00 Naša Raša 1/13s. 21:30 16:25 TV3 orai 23 16:30 TV PaNaša Raša 1/14s. 22:00 Krepši- galba 12/40s. 18:30 TV3 žinios
nis. Eurolygos rungtynės. Mas- 32 19:25 TV3 orai 32 19:30 Lilo
kvos CSKA - Kauno Žalgiris 113 ir Stičas 21:10 Galingieji rein00:00 Daktaras Hausas 5/520s. džeriai 23:35 Aukšta klasė 01:55
00:55 Svieto lygintojai 4/5s. 01:50 Įsibrovimas (kart.) 03:25 Tobulas
ginklas (kart.)
Fizrukas 3/61s.
05:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis vakaras
2015”. 06:45 ARTi. Veidai. 07:00
Pažinimo džiaugsmas 07:30 Grizis ir lemingai 07:40 Kaimynai piratai 07:55 Džeronimas 3 08:20
Į sveikatą! 08:45 Susipažink su
mano pasauliu 09:15 Labas rytas,
Lietuva (kart.) 11:00 Konferencija
„Romualdas Ozolas – valstybės
kūrėjas”. 1 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro 80osioms gimimo metinėms. 13:00
M. K. Oginskis – pralenkęs laiką.
14:00 Konferencija „Romualdas
Ozolas – valstybės kūrėjas”. 2 d.
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro 80-osioms gimimo
metinėms. 16:05 Džeronimas 3
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.)
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas. 18:15 Giminės 19:00
ARTi 19:15 Barbra Streizand: kelias į šlovę. 1942–1984 m. 20:10
Kultūros diena. 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 Romualdo Ozolo 80-osioms gimimo metinėms
22:20 Romualdo Ozolo 80-osioms
gimimo metinėms. Posūkiai su
Viktoru Gerulaičiu. 2015 m. 23:00
Romualdo Ozolo 80-osioms gimimo metinėms 23:15 Anapus
čia ir dabar 01:30 DW naujienos
rusų kalba. 01:45 Dabar pasaulyje. 02:15 Nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis vakaras 2015”
03:30 Romualdo Ozolo 80-osioms
gimimo metinėms. Geltona. Žalia.
Raudona. 04:15 Romualdo Ozolo
80-osioms gimimo metinėms

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

07:15 Vaikai šėlsta (9) 07:40 Stoties policija (12) 08:40 Sudužusių
žibintų gatvės (33) 09:40 Įteisintas faras (28) 10:45 Gelbėtojai
- 112 (71) 11:15 Gelbėtojai - 112
(72) 11:45 Mentalistas (4) 12:45
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius (8) 13:40 Stoties
policija (13) 14:40 Sudužusių žibintų gatvės (34) 15:45 Įteisintas
faras (29) 16:50 Gelbėtojai - 112
(73) 17:25 Gelbėtojai - 112 (74)
18:00 NKL čempionatas. Jonavos “Sintek-Jonava” - Mažeikių
“Ereliai” 20:00 Amerikietiškos
imtynės (3) 21:00 Amerikietiškos
imtynės (3) 22:00 Nėra kur bėgti
23:55 Gyvasis skydas 01:45 Gyvi
numirėliai (14) 02:30 Velniški Stivo Ostino išbandymai (10)
05:20 „Mentų karai. Odesa“
(2/11) 06:09 Programa 06:10
„Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2012 m. N-7.
“ 06:30 Lietuva tiesiogiai 06:35
4 kampai. Laida apie interjerą.
Ved 07:00 Šiandien kimba 08:00
„Pražūtingi smaragdai“ (61) 09:00
„Namas su lelijomis“ (23) 10:00
„Šėtono medžioklė“ (13) 11:10
„Mentalistas“ (4) 12:20 „Albanas“
(54) 13:30 TV parduotuvė 13:45
„Miškinis“ (4/40) 14:55 „Gluchariovas“ (3/31) 16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis su D 16:58
Orai 17:00 „Gyvybės langelis“
(1/12) 18:00 Reporteris 18:53
Orai 18:55 „Gluchariovas“ (3/43)
20:00 Reporteris 20:30 Kitoks
pokalbis su D 20:53 Orai 20:55
„Namas su lelijomis“ (24) 22:00
Reporteris 22:58 Orai 23:00

„Gluchariovas“ (3/31) 01:15 „Moterų daktaras“ (2/49; 2/50) 02:45
„Šeimininkė“ (1/17; 1/18) 04:25
Vantos lapas. Laida apie pirties
malonumus. N-7. 04:50 „Inspektorius Luisas. Virš gėrio ir blogio“
(8/5; 8/6)

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30 Virtuvė 5/11s. (kart.) 07:00 Jokių kliūčių! 2/206s. (kart.) 08:00 Havajai
5.0 4/404s. (kart.) 09:00 Praeities žvalgas 4/21s. (kart.) 09:30
Elementaru 5/5s. (kart.) 10:30
Simpsonai 24/5s. 11:00 Simpsonai 24/6s. 11:30 Kulinarijos
meistras 2/5s. (kart.) 12:30 Vedęs
ir turi vaikų 1/112s. (kart.) 13:00
Vedęs ir turi vaikų 1/113s. (kart.)
13:30 Univeras 134 (kart.) 14:00
Univeras 135 (kart.) 14:30 Televitrina 13 15:00 Havajai 5.0 4/405s.
16:00 Elementaru 5/6s. 17:00
Kulinarijos meistras 2/6s. 18:00
Vedęs ir turi vaikų 2/201s. 18:30
Vedęs ir turi vaikų 2/202s. 19:00
Univeras 136 19:30 Univeras 137
20:00 Farai 9/15s. 21:00 Žinios
32 21:30 Naša Raša 1/14s. (kart.)
21:55 Orai 32 22:00 Auklė nakčiai
23:45 Užburtas ratas (kart.) 01:25
Naša Raša 1/13s. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis vakaras
2015”. Koncertuoja grupė „Baltos
varnos”, Ainis ir Gediminas Storpirščiai. (kart.) 07:00 Projektas
Pi. (kart.) 07:25 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė. Ved. Olegas Kurdiukovas. (subtitruota, kart.) 07:55
Džeronimas 3 08:20 Garsiau
(kart.) 08:45 Atspindžiai. Paveldo kolekcija (kart.) 09:15 Labas
rytas, Lietuva (kart.) 12:00 DW
naujienos rusų kalba. 12:15 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota, kart.) 13:00 7
Kauno dienos (kart.) 13:25 Stop
juosta (kart.) 13:50 Lietuva mūsų lūpose. Ved. Antanas Smetona. (kart.) 14:15 Barbra Streizand: kelias į šlovę. 1942–1984
m. 15:10 Susipažink su mano
pasauliu 15:40 Grizis ir lemingai
15:50 Premjera. Kaimynai piratai 16:05 Džeronimas 3 16:30
Laba diena, Lietuva (kart.) 18:00
Kelias. Laida apie evangelikų
bendruomenes Lietuvoje. Ved.
Tomas Pavilanskas-Kalvanas.
(kart.) 18:20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 19:15 Mokslo sriuba
19:30 Pasaulio kultūros paveldo
objektai Japonijoje 19:50 Pasaulio kultūros paveldo objektai Japonijoje 20:10 Kultūros diena. 20:30
Panorama (su vertimu į gestų k.)
21:00 Dienos tema (su vertimu į
gestų k.) 21:20 Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.) 21:30 Audrys
22:30 Baltijos gitarų festivalis ir
konkursas. Eden Stell Guitar Duo
(Didžioji Britanija) 23:40 Europos
kinas. Kika 00:00 Mokslo sriuba.
Ved. Ignas Kančys. (kart.) 00:15
Dabar pasaulyje. Informacinėanalitinė laida rusų kalba iš Prahos. 00:45 Europos kinas. Kika
(Kika) 02:35 Baltijos gitarų festivalis ir konkursas. Eden Stell
Guitar Duo (Didžioji Britanija)
03:45 ARTS21. Meno ir kultūros
žurnalas (ARTS21) 04:15 Klauskite daktaro (su vertimu į gestų k.)
05:05 Stilius (su vertimu į gestų
k.). Gyvenimo būdo žurnalas.
Ved. Violeta Baublienė. (kart.)

Šeštadienis, vasario 2 d.

tika . JAV. 2009 m. N-7. “ 16:00
Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempionai 16:50 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Jadvyga Juškytė-Širšė“. Dokumentinių filmų
ciklas. Lietuva. 2015 m.” 17:25
„Neišsižadėk“ (77) 18:00 Žinios
18:28 Orai 18:30 „Neišsižadėk“
(77 tęs.; 78) 20:00 Žinios 20:23
Orai 20:25 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“ (2/1; 2/2) 22:00 Žinios
22:28 Orai 22:30 „Gurovo bylos.
Maitvanagiai“ (2/2 tęs.) 23:10
„Mentų karai: Kijevas. Kobros
bučinys“ (9/3; 9/4) 00:45 „Gurovo bylos. Trys dienos“ (4/3; 4/4)
02:10 „Merdoko paslaptys“ (5/6;
5/7). Detektyvinis serialas. Vaid.
Y.Bisson, Th.Craig, H.Joy. Kanada, D. Britanija. 2012 m. N-7.

06:25 Dienos programa 06:30
Tomas ir Džeris (8) 06:55 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (78) 07:20 “Nickelodeon”
valanda. Keista šeimynėlė (23)
07:45 Neramūs ir triukšmingi
(19) 08:10 Riterių princesė Nela
(30) 08:35 Tomo ir Džerio pasakos (5) 09:00 Ogis ir tarakonai (20) 09:10 Ogis ir tarakonai
(21) 09:15 Ogis ir tarakonai (22)
09:25 KINO PUSRYČIAI Laukiniai nuotykiai 11:00 Paskutinė
mimzė 12:50 Mažieji genijai
14:45 Skola tėtušiui 17:00 Gyvūnų pasaulis 17:30 Bus visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 SUPERKINAS
Šrekas Trečiasis 21:15 KeisTV6
tas penktadienis 23:10 Juokdarių vakarienė 01:30 Nakties 06:15 Televitrina 15 06:30 Ledo
kelias 7/8s. (kart.) 07:30 Žmoįstatymai
gus, gepardas, gamta 1/102s.
TV3
(kart.) 08:30 Sandėlių karai
06:15 Televitrina 10 06:30 Či- 1/14s. (kart.) 09:00 Vienam gale
pas ir Deilas skuba į pagalbą kablys 20/4s. (kart.) 09:30 Staty1/141s. (kart.) 07:00 Transforme- bų gidas 5/22s. 10:00 Gazas
riai. Maskuotės meistrai 4/409s. dugnas 2/5s. 10:30 Autopilotas
07:30 Aladinas 1/134s. 08:00 2/5s. 11:00 Lietuvos mokyklų
Čipas ir Deilas skuba į pagal- žaidynės 3/18s. 11:30 Sandėlių
bą 1/142s. 08:30 Kempiniukas karai 1/15s. 12:00 Jokių kliūčių!
Plačiakelnis 10/210s. 09:00 Vir- 2/207s. 13:00 Gepardai. Lenktuvės istorijos 9/5s. 09:30 Gardu tynės dėl valdžios 14:00 Žvejo
Gardu 7/6s. 10:00 Svajonių ūkis nuotykiai 3/9s. 15:00 Ledo kelias
5/22s. 10:30 Būk sveikas! 1/1s. 7/9s. 16:00 Rizikingiausi skry11:00 Daktaras Dolitlis 12:40 Iš- džiai pasaulyje 1/105s. 17:00
dykėlis Danstonas 14:20 Jauna- Sandėlių karai 1/16s. 17:30 Sanvedžiai 16:15 Ekstrasensų mūšis dėlių karai 1/17s. 18:00 Jukono
18/6s. 18:00 Raudonas kilimas vyrai 202 19:00 Amerikos dievai5/5s. 18:30 TV3 žinios 33 19:17 tis 16/1s. 21:00 Žinios 33 21:52
TV3 sportas 19:22 TV3 orai 33 Sportas 21:57 Orai 33 22:00 Iks19:25 Eurojackpot 5 19:30 Guli- menai 00:05 Auklė nakčiai (kart.)
verio kelionės 21:10 Geri metai 01:35 Iksmenai (kart.)
23:35 Kaip mylėtis angliškai?
01:25 Galingieji reindžeriai (kart.)
03:30 Aukšta klasė (kart.)
05:05 Stilius (su vertimu į gestų
k.). Gyvenimo būdo žurnalas.
Ved. Violeta Baublienė. (kart.
06:15 Varom! (16) 06:40 Varom! 06:00 Lietuvos Respublikos
(17) 07:05 Varom! (18) 07:30 himnas 06:05 Duokim garo! Ved.
Vaikai šėlsta (6) 08:00 Vaikai Loreta Sungailienė ir Stanislovas
šėlsta (39) 08:29 „Top Shop“ Kavaliauskas 07:30 Misija: Viltelevitrina 08:45 Sveikatos ABC nija 08:00 Gimtoji žemė 08:30
televitrina 09:00 Lietuvos galiū- ARTS21. Meno ir kultūros žurnanų čempionato atrankinis etapas las (ARTS21) 09:00 Mano mama
10:00 Nutrūkę nuo grandinės gamina geriau! Ved. Martynas
(19) 10:30 Keturios stichijos Starkus. (kart.) 10:00 Į sveika(3) 11:40 Velniški Stivo Ostino tą! Sveiko gyvenimo būdo laida
išbandymai (11) 12:40 Gordo- 10:30 Garsiau 11:00 Pradėk
nas Ramzis. Iki pragaro ir atgal nuo savęs 11:30 Mokslo sriuba
(4) 13:40 Ekstrasensų mūšis 12:00 Mokslo ekspresas 12:15
(2) 16:05 Amžiaus nusikaltimai Premjera. Bravo! 2 (Bravo! 2)
(5) 17:00 Betsafe–LKL. Lietka- 13:30 Tarptautinės ristūnų lenkbelis - Šiauliai 19:30 Muzikinė tynės „Sartai 2019” 15:30 Kultūrų
kaukė 22:00 MANO HEROJUS kryžkelė. Rusų gatvė. Ved. OleMiestas 00:25 AŠTRUS KINAS gas Kurdiukovas. (subtitruota)
Stebėtojų lyga
16:00 Euromaxx 16:30 Klauskite daktaro (su vertimu į gestų k.)
17:20 Stilius (su vertimu į gestų
06:15 „Pasaulis iš viršaus“. Do- k.) 18:15 „Į raketą sėsčiau 19:05
kumentinis serialas. JAV. 2012 Kauno bažnyčios: miesto tapam. N-7. “ 06:40 Kitoks pokal- tumo kodas. Šv. Jurgio Kankinio
bis su D.Žeimyte. Pokalbių lai- (Pranciškonų) bažnyčia. (kart.)
da. 07:00 Programa 07:04 TV 19:15 Premjera 19:45 Stambiu
parduotuvė 07:20 „TV Europa planu 20:30 Panorama (su verpristato. Vyrų šešėlyje. Filome- timu į gestų k.) 20:52 Sportas.
na Grincevičiūtė“. Dokumenti- Orai (su vertimu į gestų k.) 21:00
nių filmų ciklas. Lietuva. 2016 Kino žvaigždžių alėja. Žemynų
m.” 07:55 „Pasaulis iš viršaus“. atskirti 22:40 Kauno m 00:15
Dokumentinis serialas. JAV. Kino žvaigždžių alėja. Žemynų
2016 m.” 08:30 10 min iki tobu- atskirti 01:55 Kauno m. simfonilybės su Jurijumi 08:45 Skinsiu nio orkestro ir solistų koncertas
raudoną rožę 09:30 Vantos la- maestro Dmitrijui Chvorostovspas. Laida apie pirties malo- kiui atminti (kart.) 03:15 Audrys.
numus. N-7. 10:00 Skonio rei- Dokumentinis filmas. Rež. A.
kalas 10:30 Kitoks pokalbis su Matvejevas. HD (kart.) 04:15 PaD 11:00 „Detektyvas Morsas“ saulio kultūros paveldo objektai
(2/4) 13:00 „Šeimininkė“ (1/19; Japonijoje 04:35 Vilniečiai. Jur1/20) 15:10 „Pasaulio turgūs. gis Plesčiauskas. Rež. Vytautas
Mumbajus“. Kelionių dokumen- Damaševičius. (kart.)
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Sausio 31 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:13
leidžiasi 16:52
Dienos ilgumas 08.39
Delčia (25 mėnulio diena)
Liudvika, Marcelė, Skirmantas,
Budvilė, Luiza, Skirmantė
Tinkamas laikas sėti:
špinatus, salotas, lapinius burokėlius, porus, laiškinius svogūnus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.
Vasario 1 d.
PENKTADIENIS
Saulė teka 08:11
leidžiasi 16:55
Dienos ilgumas 08.44
Delčia (26 mėnulio diena)
Pijonijus, Gytautas, Eidvilė,
Ignotas, Brigita
Tinkamas laikas sėti:
špinatus, salotas, lapinius burokėlius, porus, laiškinius svogūnus.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, kaupti vaisius, konservuoti
šakniavaisius.
Vasario 2 d.
ŠEŠTADIENIS
Grabnyčios, Perkūno diena
Kristaus Paaukojimo šventė
Pasaulinė pelkių diena
Saulė teka 08:09
leidžiasi 16:57
Dienos ilgumas 08.48
Delčia (27 mėnulio diena)
Rytys, Vandenė, Valdemaras, Kandidas, Rytis, Valdonė,
Valdas, Orintas, Orinta, Oreta,
Oretas
Tinkamas laikas sėti:
špinatus, salotas, lapinius burokėlius, porus, laiškinius svogūnus.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, kaupti vaisius, konservuoti
šakniavaisius.

prizas

prizas

0343633 2000 EUR piniginis 061*064 500 EUR piniginis
prizas
prizas

ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE

0411714 2000 EUR piniginis 013*417 500 EUR piniginis
prizas
prizas

Lošimo Nr. 1190
Data: 2019-01-27

0129652 2000 EUR piniginis 0105571 5000 EUR piniginis
prizas
prizas

50 12 49 55 54 47 28 59 23 40
25 06 57 53 01 03 33 61 48 26
08 52 74 56 43 62 72 75 10 60
02 07 58 04 14 73 68 37

0388780 2000 EUR piniginis 0395832 5000 EUR piniginis
prizas
prizas

0678698 2000 EUR piniginis 0257067 5000 EUR piniginis
prizas
prizas

018*240 2000 EUR piniginis 059*477 Pakvietimas į TV
prizas
VISA LENTELĖ
018*822 Pakvietimas į TV
29 69 17 44 66 36 22 21 32 0632392 2000 EUR piniginis 049*171 Pakvietimas į TV
prizas
15 34 24
021*419 Pakvietimas į TV
0355654 2000 EUR piniginis
LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
prizas
PROGNOZĖ: Aukso puode –

32266.00€ 1
29.00€ 666
3.00€
12846
1.00€
55332

PAPILDOMI PRIZAI

0686889 2000 EUR piniginis
prizas

260 000 Eur

0085029 2000 EUR piniginis
prizas
00**170 300 EUR piniginis
prizas

06**792 100 EUR piniginis 00**229 300 EUR piniginis
prizas
prizas
01**313 100 EUR piniginis 06**936 300 EUR piniginis
prizas
prizas

Lošimo Nr. 681
Data: 2019-01-21
Tel. 1634

10 000 Eur - 681-0003069
02**754 100 EUR piniginis 024*719 300 EUR piniginis
1000 Eur - 681-0006713
prizas
prizas
1000 Eur - 681-0022653
049*526
300
EUR
piniginis
00**603 100 EUR piniginis
prizas
prizas
1000 Eur - 681-0023965
01**084 100 EUR piniginis 046*851 300 EUR piniginis 1000 Eur - 681-0027866
prizas
prizas
1000 Eur - 681-0060877

015*754 1000 EUR piniginis 0277845 3000 EUR piniginis
prizas
prizas
0074345 20 000 EUR piniginis 0543732 3000 EUR piniginis
prizas
prizas
03**311 200 EUR piniginis 0718347
prizas
prizas
04**049 200 EUR piniginis 0622757
prizas
prizas
00**018 200 EUR piniginis 0262503
prizas
prizas
04**915 200 EUR piniginis 037*674
prizas
prizas

3000 EUR piniginis
3000 EUR piniginis

Lošimo Nr. 313
Data: 2019-01-25
SKAIČIAI
24, 25, 28, 35, 48 + 04, 08

LAIMĖJIMAI

3000 EUR piniginis 5 + 2
5+1
500 EUR piniginis 5
4+2

06**908 200 EUR piniginis 010*739 500 EUR piniginis 4 + 1
prizas
prizas
4
02**869 200 EUR piniginis 042*158 500 EUR piniginis
3+2
prizas
prizas
0717804 2000 EUR piniginis 006*154 500 EUR piniginis 2 + 2

38549639.38€ 0
626134.00€

0

165741.30€

0

3745.50€ 1
287.80€

2

131.50€

3

45.60€

10

17.10€

121

3+1

17.10€

93

0584275 2000 EUR piniginis 019*816 500 EUR piniginis 3
prizas
prizas
1+2
0126057 2000 EUR piniginis 052*843 500 EUR piniginis 2 + 1
prizas
prizas

16.60€

156

7.80€

541

7.80€

1484

prizas

Vasario 3 d.
SEKMADIENIS
Šv. Blažiejus, Linų diena
0449274 2000 EUR piniginis 072*612 500 EUR piniginis
Pasaulio cepelinų diena
Saulė teka 08:08
leidžiasi 16:59
Sudoku
Dienos ilgumas 08.51
Įrašykite skaiDelčia (28 mėnulio diena)
tmenis nuo 1
Oskaras, Blažiejus, Radvilas,
iki 9 taip, kad
skaitmenys
Radvilė, Blažys, Asta
nesikartotų
Tinkamas laikas sėti:
eilutėse, stulsalierus, smidrus, kopūstus (ir
peliuose bei
žiedinius).
paryškintuoSode, darže:
se 9 langelių
tinkamas laikas naikinti piktžo(3×3) kvadrales, kaupti vaisius, konservuoti
tuose.
šakniavaisius.

17.30 val. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centro Mažojoje
salėje (1 aukšte) – Prienų parapijos organizuojamas Alfa
kursas. Neformalioje aplinkoje susipažinsite su pamatinėmis krikščionybės tiesomis,
bendrausite prie arbatos
bei diskutuosite rūpimais
klausimais. Šis kursas – tai 12
kassavaitinių susitikimų. Pirmasis 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.

Vasario 3 d. 17 val. Pakuonio
bibliotekoje – susitikimas su
filosofu, rašytoju, visuomenininku Arvydu Juozaičiu.
Autorius pristatys knygą
„Tėvynės tuštėjimo metas“.
Vasario 7 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– kino filmas visai šeimai
„Tabaluga“ (dubliuotas lietuviškai). Bilieto kaina – 4 Eur.
Tai nuotykių kupinas filmas
apie geraširdį drakoniuką, jo
draugus ir piktą sniego senį.
Vasario 8 d. 10 val. Jiezne
- renginys „Išgelbėję Lietuvos
Nepriklausomybę“,skirtas
Nepriklausomybės kovų metams atminti ir kautynių su
bolševikais Jiezne pergalės
100-mečiui paminėti.

Vasario 8 d. 10 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre – Lietuvos vaikų ir
moksleivių-lietuvių liaudies
kūrybos atlikėjų – konkursas
„Tramtatulis“ 2019, rajoninis
Sausio 31 d. 18 val. Prienų
ratas.
kultūros ir laisvalaikio centre
– atlikėjo Ovidijaus Vyšniaus- Vasario 12 d. 18 val. Prienų
ko koncertas „Auksiniai šlage- kultūros ir laisvalaikio cenriai“. Bilieto kaina – 12 Eur. tre – Raimundo Banionio
filmas „Purpurinis rūkas“.
Bilieto kaina – 5 Eur. Filme
pasakojama apie sudėtingą
Lietuvos žydo Jozefo, partizanų vado Vlado ir jų abiejų
mylimosios Janės istoriją.

01**194 100 EUR piniginis 060*496 300 EUR piniginis 500 Eur - 681-0005062
prizas
prizas
500 Eur - 681-0006*68
05**460 100 EUR piniginis 056*099 300 EUR piniginis
500 Eur - 681-0009116
prizas
prizas
04**635 100 EUR piniginis 030*730 300 EUR piniginis 500 Eur - 681-0023733
500 Eur - 681-0032971
prizas
prizas
03**264 100 EUR piniginis 0241094 3000 EUR piniginis 500 Eur - 681-0039037
prizas
prizas
Sekančio tiražo prizas:
014*575 1000 EUR piniginis 0011727 3000 EUR piniginis 1 x 3000€, 10 x 1000€ ir 20
prizas
prizas
x 300€
004*361 1000 EUR piniginis 0516374 3000 EUR piniginis
prizas
prizas

prizas

ALFA KURSAS. Atrask gyve-

0387022 2000 EUR piniginis 0138812 Automobilis Toyota
nimo prasmę. Sausio 31 d.
prizas
Auris

prozininkė, muziejininkė
Aldona Ruseckaitė, aktorė
Daiva Škelevaitė. Koncertuos
Prienų meno mokyklos mokytojų duetas Vitalija Aukštakalnienė (fortepijonas)
ir Danguolė Kolpakovienė
(smuikas).

PROGNOZĖ: 49 000 000 Eur

Vasario 1 d. 19 val. Skriaudžių
laisvalaikio salėje – Gyvos
muzikos vakaras „Muzika,
kuri šildo“. Įėjimas nemokamas. Dalyvaus atlikėjai iš
Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos, Kazlų Rūdos
Rimvydo Žigaičio menų mokyklos, Marijampolės kultūros centro, Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro, VDU
Muzikos akademijos, Kauno
Juozo Gruodžio konservatorijos, Veiverių kultūros ir
laisvalaikio centro.
Vasario 1 d. 16 val. Prienų
Justino Marcinkevičiaus viešoje bibliotekoje – knygos
„Padai pilni vinių“ sutiktuvės.
Dalyvaus romano apie Salomėją Nėrį autorė, poetė,
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Vasario 16 d. kviečiame į
Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai skirtus renginius Prienuose. 10.00 val. Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioKLAIPĖDA
VILNIUS
-2 +2
0 +1
je. 11.30 val. Laisvės aikštėje.
12.00 val. Prienų kultūros ir
VANDENS TEMPERATŪRA
laisvalaikio centre.
PARODOS PRIENŲ
RAJONE

[ledo storis, cm]

+1 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+1 KAUNO MARIOS
Prienų r. savivaldybės fojė (2 0 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
aukšte) eksponuojama skulp- [15] KURŠIŲ MARIOS (NIDA)
toriaus Algimanto Sakalausko
SAULĖS AKTYVUMAS
autorinių monumentalių
Geomagnetinės audros
darbų fotografijų paroda „Kūnenumatomos.
rybos fotorestrospektyva“,
Saulės audrų
skirta autoriaus kūrybos 30nenumatoma.
mečiui. Ekspozicijoje – dalis
Radiometrinių (radio trukdžių)
fotografijų iš autoriaus jubiaudrų nenumatoma.
Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.
liejinės parodos.

G0
S0
R0

(šio numerio atsakymai)

Sausio 30 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 08:15
leidžiasi 16:50
Dienos ilgumas 08.35
Delčia (24 mėnulio diena)
Hiacinta, Jacinta, Martyna, Milgaudas, Banguolė, Ipolitas,
Liudvika, Liuda, Martė
Tinkamas laikas sėti:
lapines petražoles, špinatus,
salotas, lapinius burokėlius,
salierus, agurkus, smidrus, kopūstus (ir žiedinius).
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

GAMA RADIACINIS FONAS

32
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KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8264 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 5040 nSv/val.

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

