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Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2019 m.!
Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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uždaryta!“ O kokio profilio ji bus?
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R.Bogušienė 
pataria, kaip 
turėtų atrodyti 
sveika ir 
subalansuota 
vaiko vakarienė

Laima
DUOBLIENĖ

Praėjusį penktadienį 
Prienuose savivaldybės 
tarybos Sveikatos ir 
socialinių reikalų komiteto 
kvietimu lankėsi LR 
sveikatos apsaugos 

ministras Aurelijus Veryga 
ir LR Seimo Sveikatos 
reikalų komiteto 
pirmininkė Asta Kubilienė. 

Svečiai savivaldybėje susi-
tiko su savivaldybės vadovais, 
Tarybos nariais, sveikatos įs-
taigų vadovais bei visuomene, 
lankėsi Prienų ligoninėje ir 
Jiezno PSPC bei Palaikomojo 

gydymo ir slaugos skyriuje. 

Apie teigiamus 
pokyčius sveikatos 

sistemoje
Susitikimo savivaldybėje 

pradžioje ministras A. Very-
ga pasidžiaugė teigiamais re-
zultatais, kurie pastebimi pa-

LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė A.  Kubilienė ir sveikatos apsaugos ministras A. Veryga. 

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Tomas Barkauskas VĮ 
Valstybinių miškų urėdijos 
(VMU) Prienų regioniniam 

padaliniui vadovauja 
nuo 2018 metų rugsėjo 
mėnesio. 

Naujas vadovas pradėjo 
darbą bene sunkiausiu miš-
kų urėdijoms laikotarpiu, kai 
buvusios 42 urėdijos buvo 

reorganizuotos į vieną vals-
tybės įmonę ir 26 regioninius 
padalinius. Keitėsi specialis-
tai, keitėsi ir darbo specifika, 
atsirado naujų reikalavimų. 
Kaip sekasi dirbti naujomis 

Sergamumas gripu ir 
toliau sparčiai auga

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centro (ULAC) medikai 
informuoja, sergamumas 
gripu ir ūmiomis 
viršutinių kvėpavimo takų 
infekcijomis (ŪVKTI) šalyje 
ir toliau didėja.

Penktąją šių metų savaitę 
(2019 m. sausio 28 d. – va-
sario 3 d.) bendras Lietuvos 
sergamumo gripu ir ŪVKTI 
rodiklis buvo 179,2 atv./10 
tūkst. gyventojų. Pernai (2018 
m.) tuo pačiu metu sergan-
čiųjų buvo nežymiai daugiau 
– 179,6 atv./10 tūkst.  gyven-
tojų.

Mažiausias sergamumo gri-
pu ir ŪVKTI rodiklis šių me-
tų 5-ąją savaitę registruotas 
Utenos administracinėje teri-
torijoje, didžiausias – Alytaus 
administracinėje teritorijoje.

Penktąją šių metų savai-
tę visoje Lietuvoje dėl gripo 
į ligoninę paguldyta 470 as-
menų, iš kurių – 59 vaikai iki 
2 m., 225 vaikai 2-17 m. am-
žiaus grupėje ir 186 suaugu-
sieji. Intensyviosios terapijos 
skyriuje gydomi 33 asmenys, 
iš kurių – 16 vaikų ir 17 suau-
gusiųjų. Ligoninėje gydytos 
dvi nėščiosios.

2018–2019 m. gripo sezo-
no metu iš viso registruota 12  
mirties nuo gripo atvejų.

Epidemiją skelbia 
Savivaldybės

ULAC specialistai prime-
na, kad sergamumas gali būti 
laikomas epideminiu, kai ser-
gamumo gripu ir ūmiomis vir-
šutinių kvėpavimo takų infek-

cijomis (ŪVKTI) rodiklis yra 
ne mažesnis kaip 100 atvejų 
/10 tūkst. gyventojų per sa-
vaitę, o klinikinių gripo atvejų 
skaičius sudaro apie 30 proc. 
visų registruotų gripo ir ŪVK-
TI atvejų.

Gripo epidemiją skelbia 
savivaldybės. Vertindamos 
sergamumą kaip epideminį, 
teritorinės visuomenės svei-
katos priežiūros įstaigos taip 
pat atsižvelgia į atitinkamus 
administracinei teritorijai bū-
dingus neepideminio laiko-
tarpio sergamumo rodiklius, 
sergamumo dinamiką ir kitus 
ypatumus.

Šiuo metu gripo epidemi-
ją skelbia 19 iš 60 šalies sa-
vivaldybių: Panevėžio, Kau-
no, Alytaus, Šiaulių, Klaipė-
dos, Vilniaus miestų, Prienų, 
Ukmergės, Ignalinos, Kėdai-
nių, Jonavos, Trakų, Raseinių, 
Telšių, Lazdijų, Kaišiadorių, 
Panevėžio, Šalčininkų rajonų 
ir Elektrėnų savivaldybės.

Gripo virusas, skirtingai 
nuo kitų kvėpavimo takų in-
fekcijų, sukelia ūmią ligą ir 
yra pavojingas dėl sukeliamų 
komplikacijų. Gripo epide-
mijų metu dažniausios gripo 
komplikacijos yra bakterinės 
superinfekcijos, plaučių už-
degimas ir lėtinių kvėpavimo 
takų (plaučių ir bronchų) paū-
mėjimas. Kitos dažnai pasitai-
kančios komplikacijos: mio-
karditas, sinusitas arba veido 
daubų uždegimas, otitas, nėš-
čiųjų persileidimas, priešlaiki-
nis gimdymas, hemoragijos, 
tromboembolijos. ULAC
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Prieš akis iškyla galbūt 
dar vaikystėje regėtos 

žiemos bei knygose aprašytas 
atšiaurusis vasaris. Ko gero, 
daug kas šį mėnesį prisimena 
kaip labai atšiaurų, su stipriau-
siais speigais bei pūgomis. 
Atlaikius žiemą iki vasario, 
paskutinis žiemos mėnuo tap-
davo pačiu didžiausiu išban-
dymu. Tiesa, poros pastarųjų 
metų vasaris turbūt nustebi-
no ne vieną. Atšiauriausias 
mėnuo tapo panašus į kovo, 
o gal net balandžio mėnesį, 
kai atslūgus šalčiui saulė iš-
tirpdo sniego likučius ir visą 
gamtą užvaldo tyro vandens 
čiurlenimas.

Niekada negali nuspėti, 
koks bus oras ar kokie bus 
metai. Kaip neįmanoma nu-
spėti, ar žmogaus gyvenimas 
bus geras. Žmogaus gyveni-
mas, kaip ir besikeičiantis va-
saris, gali būti vis kitoks. Tai 
šiltas, tai šaltas, tai išvis nesu-
prasi, koks.

Šiltesnis ar šaltesnis va-
saris irgi gali turėti gausybę 
pasekmių. Pavyzdžiui, šaltas 
vasaris reiškia braškančius 
kaulus, į krosnį, tarsi besotę 
gerklę, skriejančias malkas, 
storus kailinius ir baimę iškišti 
net ir nosį į lauką. Jis reiškia ir 
sustingstančią gamtą, apšerkš-
nijusius ne tik medžius, bet 
ir langus. Šiltas vasaris reiš-
kia irgi nemažai. Visų pirma 
– vasaris visada būdavo tas 
mėnuo, dėl kurio pražūtin-
gų speigų žūdavo milijardai 
vabzdžių, kuriuos mes trum-
pai ir liaudiškai vadiname pa-
razitais. O vasarį priverčiami 
kalnai sniego pavasarį tapda-
vo milijardais litrų vandens, 
išsiliejančio ne tik į upes, bet 
ir pievas. 

Taigi, kai vasaris šiltas, iš 
esmės pasikeičia ne tik malkų 
stirtos dydis, bet ir visas pava-
saris bei vasara. Atodrėkis vi-
dury žiemos sumažina pava-
sarinių potvynių mastą ir net 
gausesnis kovo ar netgi balan-
džio mėnesį iškritęs sniegas 
jau nebūna toks pragaištingas, 

kai jį pradeda tirpdyti pavasa-
rio saulės spinduliai.

Taigi, atrodo, tokia smul-
kmena – šiltesnis ar šaltesnis 
mėnuo gali pakeisti visus me-
tus ir turėti įtakos netgi kelerių 
metų aplinkai. 

O ką padaro šiltesnis ar šal-
tesnis mėnuo žmogaus gyve-
nime? Lygiai tiek pat. Kie-
kviena gyvenimo akimirka 
žmogui suteikia ne tik konkre-
čią patirtį, bet ir prisiminimus, 
kurie gali paveikti jo mąsty-
mą, veiksmus ilgam gyveni-
mo laikotarpiui, o gal ir visam 
gyvenimui. Bet kokia šilta ar 
skaudi patirtis gali labai pa-
keisti žmogaus gyvenimą.

Netgi vienas žodis gali su-
griauti žmogaus gyvenimo 
pamatus. Jeigu jau pradedame 
netikėti tikra lietuviška žiema, 
lygiai taip pat galime nebeti-
kėti viena ar kita gyvenimo 
taisykle ir iš esmės pakeisti 
savo požiūrį į gyvenimą bei 
patį gyvenimą. 

Kaip vasariui įtakos turi ne 
mėnesio pavadinimas, o per-
maininga gamta ir ją lemian-
tys atmosferos veiksniai, taip 
ir žmogus neretai yra vei-
kiamas pašalinių veiksnių. 
Pavyzdžiui, kito žmogaus 
veiksmų arba žodžių. Tikrai 
ne veltui sakoma, kad žmogus 
labiau turėtų bijoti gyvųjų, o 
ne mirusiųjų.

Kiekvienas pasakytas neat-
sargus žodis gali pakeisti ne 
tik žmogaus nuomonę apie 
jus, bet ir jo požiūrį į savo gy-
venimą. Todėl prieš ištariant 
žodį visuomet reikia gerai pa-
galvoti, ką iš tikrųjų norime 
pasakyti. Deja, dažniausiai to 
nedarome, o ramia galva kal-
bame ne tiek neatsargiai, kiek 
apskritai destruktyviai – netgi 
pridėdami daug nereikalingų 
žodžių. Taip atsiranda vienas 
įdomiausių fenomenų – „plet-
kai“. Kitas fenomenas, susijęs 
su jais, – noras tuos „pletkus“ 
išklausyti. Ir, žinoma, yra šio 
veiksnio aukščiausias lygmuo 
– „pletkų“ perpasakojimas.

Kaip šiluma ar šaltis gali 
pakeisti ne tik vasario mėne-
sį, bet ir visus nuo jo priklau-
sančius metų veiksnius, taip 
ir žmogaus gyvenimas gali 
pasikeisti nuo šiltų arba šal-

Pradėtos Vilkaviškio autobusų stoties statybos 
Keleivių pervežimo bendrovė „Kautra“ šią savaitę pradėjo 3 
mln. eurų vertės naujos autobusų stoties Vilkaviškyje statybas. 
Planuojama įrengti 275 kv. metų ploto naują autobusų stotį su 
peronu. Numatytos ir 1896 kv. metrų ploto komercinės patalpos.

Vasarį keičiasi dalies bankų įkainiai 
Nuo vasario brangsta dalis paslaugų SEB ir „Luminor“ bankų 
privatiems klientams. Keičiasi įkainiai „Luminor“ banko skyriuose, 
o SEB banke augs dalis paskolos teikimo įkainių. Kai kurios 
paslaugos pinga. 

tų potyrių. 
Jeigu žmogus bus „lepi-

namas“ šaltomis frazėmis, 
nereikia tikėtis, kad jis išliks 
šiltas.

Visgi turėtume džiaugtis, 
kad esame tokios protingos 
ir laisvos būtybės, kurios ga-
li rinktis, ką nori išgirsti ir ką 
geriau praleisti „pro ausis“, ta-
čiau tokia laisve mėgaujamės 
ne visi ir ne visada. 

Deja, taisyklė, jog mielai 
klausydamiesi „pletkų“ apie 
kitus žmones gyvename jų 
gyvenimus, o ne savo pačių, 
yra gana dažnas atvejis. La-
bai dažnai svetimus vaikus 
pažįstame geriau nei savus, 
o apie svetimus santykius ga-
lime papasakoti daugiau nei 
apie savo. Beje, žmogaus sil-
pnybės – irgi labai populiari ir 
netgi stipri „pletkų“ tema, nes 
tik „keldami į paviršių“ sveti-
mas silpnybes galime nuslėp-
ti savo, kartais net rimtesnes, 
silpnybes.

Juk puikiai žinome, 
kad geriausia gynyba 
– puolimas. Taip 
atsiranda ir „pletkai“. 
Kai žmogus turi daug 
problemų, nenori, 
negali arba tiesiog 
neturi jėgų jų spręsti, 
tada jam lengviausia 
aptarinėti kitų žmonių 
problemas. Ne tam, 
kad tiesiog užsimirštų, 
bet kad pasiteisintų 
– žiūrėkit, kiti turi 
didesnių silpnybių ir 
daugiau problemų, taigi 
iš esmės yra prastesni 
už mane. 

Suprantama, kai turime to-
kį puikų mąstymą ir iškalbą, 
nesunku svetimas problemas 
paryškinti, jei staiga paaiškė-
ja, kad jos mažesnės už mūsiš-
kes... Taip tampame pavadėlio 
antkakliu, kuris uždedamas 
kitam žmogui ant kaklo, ir 
žmogus, net nebūdamas ke-
turkoju gyvūnu, kitų žmonių 
atžvilgiu tampa pririštas, pri-
klausomas ir laikomas šunimi. 
Kodėl? Dėl paprastos priežas-
ties – kiti žmonės mieliau pa-
ryškins svetimas problemas, 
negu pripažins, kad patys jų 
turi...

tė), Selemono Paltanavičiaus 
(prozininkas, gamtininkas, fo-
tografas, aplinkosaugininkas, 
radijo laidų vedėjas), Kęstu-
čio Orino (istorikas – krašto-
tyrininkas).

Susirinkusiems sveikini-
mus atsiuntė ir visi buvę 
gimnazijos prezidentai, kurie 
trumpose video žinutėse pa-
linkėjo ateinančioms kartoms 
saugoti ir puoselėti didžiąsias 
vertybes: bendruomenišku-
mą, pagarbą bei supratingumą 
vieni kitiems. 

Pasak renginio vedėjų, čia 
daugelis išaugo, žengė pir-
muosius žingsnius link savo 
svajonių: kas gamtą atrado, 
kas pirmuosius tiltus pradėjo 

Šimtmečio abiturientų susitikimas Veiverių 
Tomo Žilinsko gimnazijoje projektuoti, kas pirmąją kny-

gą rašyti, o kas pradėjo nagus 
lakuoti ir antakius pešioti, bet 
svarbiausia, jog kai kuriems 
čia gimė meilė, ir po gimna-
zijos baigimo buvo atšoktos 
vestuvės. Tad vakaro svečiai 
turėjo galimybę pasmalsauti 
susituokusių gimnazistų ves-
tuvių akimirkomis.

Po pasivaikščiojimo gim-
nazijos šimtmečio labirintais 
visi svečiai buvo pakviesti 
pasišnekučiuoti prie arbatos 
puodelio. Iki vėlyvo vakaro  
girdėjosi šurmulys, korido-
riuose vis aidėjo pokalbių bei 
žingsnių aidai, klasėse skam-
bėjo juokas...

Veiverių Tomo Žilinsko 
gimnazijos mokytoja 

Eglė Keturakienė 

Šiais metais Veiverių Tomo 
Žilinsko gimnazija švęs 
šimto metų jubiliejų. Tad 
neatsitiktinai tradicinis 
abiturientų susitikimas, 
kuris vyksta pirmą vasario 
šeštadienį, buvo skirtas 
šimtmečiui paminėti. 

Ši idėja gimė seniai – ne-
atmenamais laikais. Pirmieji 
susitikimai vykdavo, kai bu-
vę abiturientai  susitikdavo 
su esamais abiturientais, kad 
jiems papasakotų apie tai, kur 
mokosi, duotų patarimų, kaip 
išlaikyti egzaminus.

Šį kartą IV g klasės moki-
niai prabilo Tomo Žilinsko 
vardu, kuris prieš šimtą me-
tų padėjo gimnazijos kerti-
nį akmenį, o šiandien jauna-
jai kartai atnešė prisiminimų 
persmelktus laiškus, kuriuo-
se slypi ne tik istorijos deta-
lės, bet ir daug kam negirdėti 
ir neskaityti mokinių bei mo-
kytojų prisiminimai. Kalbėjo 
ir kitų, gimnazijoje besimo-
kusiųjų, vardu: Ritos Sadze-
vičienės (Organinės sintezės 
laboratorijos mokslo darbuo-
toja), Astridos Miceikienės 
(profesorė, socialinių moks-
lų daktarė, Vytauto Didžiojo 
universiteto Bioekonomikos 
plėtros fakulteto dekanė, klu-
bo „ASU alumni“ preziden-
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NATO nare taps per artimiausius 5 metus
Ukrainos prezidentas Petro Porošenka pareiškė esąs tikras, kad 
Ukraina per artimiausius penkerius metus gaus pakvietimą 
prisijungti prie NATO. 

Atnaujins vyriausybinių lėktuvų parką 
Vokietijos gynybos ministerija atnaujins federalinės vyriausybės 
poreikiams naudojamų lėktuvų parką. Kanclerė Angela Merkel 
po kelių neseniai įvykusių incidentų paragino Gynybos ir Finansų 
ministerijas atnaujinti vyriausybinių orlaivių parką.

Kultūros ministerija 
skelbia atranką į 16 
nacionalinių ir valstybinių 
muziejų vadovų postus.

Konkursai skelbiami kovo 
1-ąją baigiantis dabartinių va-
dovų kadencijoms.

Artimiausiu metu bus pa-
skelbti konkursai vadovauti 
šiems muziejams: Lietuvos 
jūrų, Kauno IX forto, Šiaulių 
„Aušros“, Valstybinio Vil-
niaus Gaono žydų, Lietuvos 
etnokosmologijos, Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino, Lie-
tuvos aviacijos, Liaudies bui-
ties, Trakų istorijos, Maironio 
lietuvių literatūros, Lietuvos 
švietimo istorijos ir Žemaičių 
muziejui „Alka”.

Pretendentai savo kandida-

Skelbiami 16 muziejų vadovų 
konkursai tūras galės siūlyti dvi savaites 

nuo konkursų paskelbimo.
Šiuo metu jau paskelbti 

konkursai į Lietuvos nacio-
nalinio muziejaus, Nacionali-
nio muziejaus Valdovų rūmų, 
Lietuvos dailės muziejaus ir 
Nacionalinio M. K. Čiurlio-
nio dailės muziejaus vadovų 
pareigas, dokumentai priima-
mi iki vasario 4 dienos.

2014 metų kovą įsigalioju-
siame Muziejų įstatyme Kul-
tūros ministerijai pavaldžių 
muziejų vadovams įvestos 
penkerių metų kadencijos. 
2018 metais įstatymas papil-
dytas nuostata, kad to paties 
nacionalinio ar valstybinio 
muziejaus vadovu tas pats 
asmuo gali būti skiriamas ne 
daugiau kaip dviem kadenci-
joms iš eilės.  BNS

Prienų krašte vyko ne vie-
nas renginys, skirtas Sausio 
13-ajai – Laisvės gynėjų die-
nai – paminėti. Prienų r. savi-
valdybė, rajono įstaigos ir gy-
ventojai dalyvavo visuotinėje 
pilietinėje iniciatyvoje „At-
mintis gyva, nes liudija“.

Pateikta Centrinei projektų 
valdymo agentūrai projekto 
„Eismo saugumo priemonių 
diegimas Revuonos g.“, įgy-
vendinamo pagal priemonę 
04.5.1-TID-R-511, paraiška.

Sausio 14 d. jau ketvirtus 
metus iš eilės mero A. Vaice-
kausko iniciatyva vyko rajono 
dvasininkų ir Savivaldybės 
vadovų susitikimas. Susitiki-
mo dalyviai aptarė nuveiktus 
darbus ir ateities bendradar-
biavimo galimybes. 

Baigtas įgyvendinti projek-
tas „Prienų krašto muziejaus 
modernizavimas“. Projekto 
metu įsigyta įrangos, baldų, 
stendų, dekoro elementų, su-
kurtas ekspozicijų programi-
nis turinys, modernizuotas 
apšvietimas pagal parengtą 
muziejaus modernizavimo 
koncepciją. Projektas finan-

Svarbesni sausio mėn. darbai Prienų r. savivaldybėje
suotas  iš Europos regioninės 
plėtros fondo ir Prienų r. savi-
valdybės biudžeto. Projekto 
biudžetas – 85 622 Eur.

Sausio 24 d. vyko Prienų r. 
savivaldybės tarybos posėdis. 
Jo metu patvirtintas papildo-
mas etatas darbui su jaunimu 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre, nustatytos Prienų auto-
busų stoties nuomos sąlygos, 
svarstyti kiti klausimai.

Parengtas Stakliškių gimna-
zijos pastato modernizavimo 
investicinis projektas.

Sausio 25 d. Švietimo sky-
rius organizavo mokyklų di-
rektorių pasitarimą, kuriame 
aptarti 2018 m. švietimo vei-
klų rezultatai, 2019 m. planuo-
jama veikla, sausio 31 d. vyko 
mokyklų direktorių susitiki-
mas su meru A. Vaicekausku, 
kuriame aptarti mokyklų fi-
nansavimo klausimai.

Pagal 2014–2020 m. ES 
fondų investicijų veiksmų 
programą „Miestų komplek-
sinė plėtra“ įgyvendintas pro-
jektas „Prienų  autobusų sto-
ties ir aplinkinės teritorijos 
pritaikymas bendruomenės ir 

verslo poreikiams“. Jo metu 
buvo pertvarkyta, rekonstruo-
ta ir pritaikyta  pagal mies-
to poreikius senoji autobusų 
stotis.  Projektas finansuotas 
iš Europos regioninės plėtros 
fondo ir Savivaldybės biudže-
to. Bendras projekto biudžetas 
334 619 Eur.

Parengtas techninis pro-
jektas Nemuno dešiniosios 
pakrantės kraštovaizdžiui su-
tvarkyti.

LR socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijai pateiktas 
projekto „Bendruomeninių 
vaikų globos namų ir vaikų 
dienos centrų tinklo plėtra 
Prienų rajone“ projektinis pa-
siūlymas. Projektas  vykdo-
mas pagal 2014–2020 m.  Eu-
ropos Sąjungos fondų investi-
cijų veiksmų programos 8 pri-
oriteto „Socialinės įtrauktiems 
didinimas ir kova su skurdu“ 
priemonę „Institucinės globos 
pertvarka: investicijos į infras-
truktūrą“. Projektas finansuo-
jamas iš valstybės biudžeto, 
projektui įgyvendinti skirta 
237 000 Eur. 

Sausio 25–27 d. Vilniu-

je, LITEXPO rūmuose, vy-
ko tarptautinė turizmo ir ak-
tyvaus laisvalaikio paroda 
„Adventur 2019“, kurioje jau 
ketvirtus metus iš eilės daly-
vavo ir Prienų r. savivaldybės 
komanda.

Sausio 28 d. atidarytas at-
naujintas Stakliškių gimna-
zijos ikimokyklinio ugdymo 
pastatas.

Teritorijų planavimo komi-
sijoje suderintas Armanavos 
smėlio ir žvyro telkinio (Sta-
kliškių sen.) išteklių naudoji-
mo specialusis planas.

Įvykdytas Veiverių kultūros 
ir laisvalaikio centro kapita-
linio remonto rangos darbų 
pirkimas.

Prienų r. savivaldybės me-
ras Alvydas Vaicekauskas 
gyventojus priima antradie-
niais 9–12 val. ir 17–18 val.

Prienų r. savivaldybės me-
ro pavaduotojas Algis Mar-
cinkevičius gyventojus prii-
ma trečiadieniais 9–12 val. 
ir 17–18 val.

Išankstinė registracija te-
lefonu 61 102.

SAVIVALDYBĖS inf. 

Šimtamečio ilgo gyvenimo patarimai: dirbti, dainuoti ir 
linksmam būti 
Sausio 28 d. Prienų r. 
savivaldybės meras 
Alvydas Vaicekauskas 
garbingo 100 metų 
jubiliejaus proga 
pasveikino Išlaužo 
seniūnijos Purvininkų 
kaimo gyventoją Joną 
Klimavičių. 

Meras palinkėjo jubiliatui 
stiprios sveikatos ir dar daug 
džiugių dienų, kurias skaidrin-
tų šilti prisiminimai, artimųjų 
meilė bei dėmesys. 

Artimųjų dėmesio ir visad 
šalia esančių rūpestingų ran-
kų senoliui tikrai nestinga. Po 
žmonos (ji mirė nesulaukusi 
90-ies) netekties jau penketą 
metų tėvelį pasikeisdamos pri-
žiūri Kaune gyvenančios dvi 
dukros. Kai turi laiko, visada 
aplanko keturi vaikaičiai ir 
šeši provaikaičiai. Visi gyve-
na – ir tuo džiaugiasi – Lietu-
voje. Senolis didžiuojasi, kad 
jie užaugo gerais žmonėmis, 

pasiekė arba siekia aukštojo 
mokslo. 

Visą gyvenimą gerbiamas 
jubiliatas pragyveno tėviškė-
je. Tiesa, namas, kuriame gy-
vena šiuo metu, – jau trečias, 
paties rankomis statytas. Se-
nieji tėviškės pastatai per ka-
rą sudegė. 

Šių apylinkių gyventojai vi-
si pažinojo Joną Klimavičių. 
Ne tik kaip darbštų, linksmą 
žmogų, daug metų dirbusį 
kolūkio fermų vedėju, vėliau 
– pieno surinkėju, bet ir kaip 

puikų giesmininką, balsingą 
dainininką. (Artimųjų para-
gintas jis ir svečiams sudai-
navo keletą posmelių iš dai-
nos „Graži tu mano, brangi 
tėvyne...“) O apie aplinkinių 
kaimų gyventojus, pasak arti-
mųjų, ir šiandien galėtų viską 
papasakoti, ypač, kas kada mi-
rė, nes veda tokią knygą.  

Šimtą metų sau pažadėjęs 
sulaukti Jonas Klimavičius 
su svečiais pasidalino pasiek-
to ilgo amžiaus paslaptimi: 
„Reikia dirbt, dainuot, links-

mam būt“. Jeigu ne į lovą 
paguldžiusios stuburo pro-
blemos, sakytum, jog senolis 
yra pakankamai sveikas: puiki 
klausa, rega (po akies lęšiuko 
pakeitimo), dar geras balsas. 
Jis mėgsta klausytis radijo, 
paskaito knygas. 

Ilgų gyvenimo metų, stipry-
bės ir sveikatos gerbiamam 
Jonui Klimavičiui linkėjo ir 
pasveikinti atvykę Išlaužo se-
niūnijos, Purvininkų bendruo-
menės atstovai. 

SAVIVALDYBĖS inf. 

Lietuvos socialdemokratų partijos  
Prienų skyriaus būstinėje  

(Kauno g. 2, Prienuose (III aukštas),  
PIRMADIENIAIS–KETVIRTADIENIAIS 17.00–19.00 val. 

rinkimų štabo komanda bei kandidatai laukia  
Jūsų ir kviečia diskutuoti apie artėjančius  

Savivaldos rinkimus, susipažinti su rinkimų  
programa, pasirašyti už gydymo paslaugų  

išsaugojimą Prienų ligoninėje. 
Politinė reklama apmokėta iš LSDP Prienų skyriaus rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 3

Sveikatos apsaugos 
ministerija (SAM) skelbia 
vadovų konkursus 
keturioms sveikatos 
apsaugos sistemos 
įstaigoms.

Trys konkursai skelbiami iš 
naujo, nes buvo atšaukti dėl 
techninių klaidų: tai atranka 
į Respublikinio priklauso-
mybės ligų centro, Klaipėdos 
jūrininkų ligoninės ir Respu-
blikinės Klaipėdos ligoninės 
direktorių pareigas.

Taip pat paskelbtas nau-
jas konkursas Respublikinės 
Kauno ligoninės direktoriaus 

SAM skelbia vadovų konkursus 
keturioms sveikatos apsaugos 
sistemos įstaigoms

pareigoms užimti.
Šiuo metu baigtas kandi-

datų dokumentų priėmimas 
į Radiacinės saugos centro, 
Valstybinės vaistų kontrolės 
tarnybos, Valstybinės ligonių 
kasos bei Ekstremalių svei-
katai situacijų centro vadovų 
pareigas ir pradėtas tolimes-
nis konkursų etapas.

Ministerija, ieškodama 
naujų įstaigų vadovų, dide-
lį dėmesį žada skirti neprie-
kaištingai pretendentų repu-
tacijai, tikrinant kandidatų 
biografijas žadama kreiptis į 
teisėsaugą.  BNS
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atKelta IŠ 1 p.NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-01-29 apie 16.10 val. į Alytaus 
ligoninę dėl nosies kaulų lūžimo 
kreipėsi ir toliau apžiūrėti pervežtas 
į Kauno ligoninę bei suteikus med. 
pagalbą gydomas ambulatoriškai 
nepilnametis (gim. 2004 m.), kuris 
medikams paaiškino, kad tą pačią 
dieną apie 10.40 val. Prienuose, 
Dariaus ir Girėno g., mokykloje, 
jį sumušė kitas mokinys. Įvykio 
aplinkybės tikslinamos.

2019-01-30 apie 11.11 val. Prienų r., 
Išlaužo k., iš namo per neužrakin-
tas duris pavogtas seifas, kuriame 
buvo apie 29 000 eurų ir juvelyri-
niai dirbiniai, o iš kambaryje esan-
čios piniginės pavogta 2 760 eurų. 
Nuostolis apie – 35 760 eurų.

2019-01-30 apie 16.30 val. Prie-
nų r., Jiezno sen., Mediniškių k., 
lauko keliuko kelkraštyje rastas 
vyro (gim. 1952 m.) kūnas. Įvykio 
aplinkybės tikslinamos.

2019-01-31 apie 11 val. Prienų r., 
Veiverių mst., Kauno g., sodyboje, 
vyras (gim. 1963 m.) smurtavo 
prieš savo sutuoktinę (gim. 1961 
m.). Įtariamasis iš įvykio vietos 
pasišalino.

2019-01-31 apie 21 val. Prienų r., 
Mačiūnų k., Ąžuolų g., neblaivus 
vyras (gim. 1975 m.) smurtavo 
prieš savo sugyventinę (gim. 
1980 m.). Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2019-01-31 pranešta, kad sausio 
23 d. apie 21.15 val. Prienuose, 
Vytauto g. esančioje parduotu-
vėje du nenustatytos asmenybės 
asmenys pasišalino nesumokėję 
už du butelius gazuoto citrinų ir 
greipfrutų gėrimo.

2019-01-31 apie 10.57 val. gautas 
pranešimas, kad Išlaužo sen., Išlau-
žo k. nuo tralo nukrito buldozeris, 
išsiliejo tepalas. Surinkti 3 m² plote 
išsilieję naftos produktai, nušluota 
kelio danga.

2019-02-01, apie 11.35 val., Birštono 
sen. piliečio P. R. sodyboje, išlau-
žus garažo duris pavogtas sodo 
traktoriukas JOHN DEERE X320, 
raktų rinkinys ir akumuliatoriaus 
kroviklis. Iš viso padaryta 3000 
eurų žala.

Avarijos aukos – 4 suaugusieji, 3 vaikai
Rusijos Kalugos regione žuvo keturi suaugusieji ir trys vaikai. 
Iš Smolensko Jarcevo miesto į šokių konkursą Kalugoje 45-is 
žmones, iš jų – 31-ą vaiką, vežęs autobusas apvirto vietinės 
reikšmės kelyje maždaug 190 km nuo Maskvos.

Neatmeta JAV karių siuntimo galimybės 
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) neatmeta 
jų karių siuntimo į gilios politinės krizės krečiamą Venesuelą 
galimybės. Tai sekmadienį jis pareiškė interviu su CBS televizijai.

didinus akcizą alkoholiui bei 
apribojus jo pardavimą, po-
kyčiais vaikų maitinime, su-
mažėjusiu cukraus kiekiu kai 
kuriuose maisto produktuo-
se. Nemažai dėmesio minis-
tras skyrė pokyčiams vaistų 
politikoje – džiaugėsi pakeis-
ta kompensuojamųjų vaistų 
tvarka, kad žmonės mažiau 
pinigų išleidžia vaistams, kad 
į kompensuojamųjų vaistų są-
rašą įtraukti vaistai vėžiui bei 
retoms ligoms gydyti, kad kai 
kuriuos nereceptinius vaistus 
galima įsigyti ne tik vaistinė-
se, informavo, kad jau grei-
tai visi kompensuojamieji 
vaistai bus kompensuojami 
100 proc., liks tik priemoka 
vaistinėms, kuri nuo 2020 
m. mažas pajamas gaunan-
tiems žmonėms taip pat bus 
panaikinta. 

Ministras taip pat kalbė-
jo apie korupcijos prevenci-

ją, ligoninių vadovų rotaciją, 
naujus Greitosios medicininės 
pagalbos (GMP) automobi-
lius, elektronines sveikatos ir 
vaistų sistemas, didėjančius 
medikų atlyginimus, tarptau-
tines sutartis ir daug kitų jau 
įgyvendintų bei dar planuoja-
mų gerų pokyčių. 

Paslaugų kokybė 
skiriasi 4–5 kartus
Kadangi, anot ministro A. 

Verygos, valstybė turi planuo-
ti, koks specialistų (gydytojų, 
slaugytojų) poreikis Lietuvoje 
bus po penkerių ar dešimties 
metų, todėl reikia žinoti, kiek 

Ministras A. Veryga: „Ligoninė nebus uždaryta!“ O kokio profilio 
ji bus? ir kokio profilio ligoninių rei-

kia Lietuvoje. Ministras patei-
kė statistinius duomenis, kiek 
gyventojų gydytis vyksta į ki-
tas, nei gyvena, savivaldybes, 
kiek dirba vyresnių nei 60 m. 
amžiaus gydytojų, koks yra 
išvengiamų hospitalizacijų 
skaičius, t. y. kiek procentų 
ligonių gydomi ligoninėse, 
nors galėtų gydytis namie ar 
ambulatoriškai. Ministro tei-
gimu, visi šie skaičiai rodo, 
kad paslaugų kokybė atski-
rose ligoninėse skiriasi 4–5 
kartus. 

Tačiau ministro teiginys, 
kad uždarius akušerijos sky-
rius, kuriuose būdavo prii-
mama mažai gimdymų, ir 
gimdyvėms gimdant didelė-
se ligoninėse, buvo išgelbėti 
1229 naujagimiai, nebuvo su-
prastas, nes, anot vienos me-
dikės, tokių skaičių patikrinti 
neįmanoma. 

Ragino nekelti 
panikos 

„Nesiruošiame uždarinė-

ti ligoninių! Bet sieksime, 
kad ligoniams būtų saugu, 
o darbuotojai galėtų dirbti ir 
užsidirbti! Yra siūloma įvai-
rių sprendimų, todėl nereikia 
kelti panikos ir apgaudinėti 
žmonių“, – tvirtino ministras 
A. Veryga. 

Jo teigimu, apie Prienų li-
goninės ateitį jis negali nieko 
pasakyti, nes dar nėra regio-
no vizijos. Ministras pabrėžė, 
kad Prienai yra netoli Kauno, 
todėl savivaldybės gyvento-
jams nesunkiai pasiekiama 
ten dirbančių specialistų pa-
galba. 

Kiek, kur ir kokio profilio 

ligoninių bus, turės nuspręsti 
Sveikatos priežiūros regionų 
tarybos. 

„Mūsų tikslas – pacientų 
sveikata ir kad tarp atskirų li-
goninių nebūtų tokių didelių 
skirtumų, kokie yra dabar, o 
kad šį tikslą pasiektume, tu-
ri būti peržiūrėtas ligoninių 
išdėstymas“, – aiškino mi-
nistras. 

Koks likimas laukia Prie-
nų ligoninės, ministro A. Ve-
rygos klausė ir Prienų rajono 
savivaldybės meras Alvydas 
Vaicekauskas, tvirtindamas, 
kad Prienų ligoninė teikia la-
bai reikalingas aktyvaus gy-
dymo paslaugas, ligonių už-
tenka, specialistų taip pat, o 
darbuotojų atlyginimai dides-
ni, nei šalies vidurkis. Meras 
priminė, kad ligoninė išgyve-
na, net ir atlygį už suteiktas 
viršplanines paslaugas gau-
dama po metų. 

Ministras dar kartą primi-
nė, kad nesiruošiama uždaryti 
jokios ligoninės, tačiau supla-
nuoti, kiek ir kokių paslaugų 

reikės – sudėtingas darbas. 
Ministrui nesuprantama, 

kodėl priešinamasi slaugos 
paslaugų plėtrai, juk visuo-
menė sensta ir tokių paslaugų 
poreikis didėja. Yra planuoja-
ma šalyje slaugos lovų skaičių 
padidinti 3,5 tūkstančio. 

Į Tarybos nario Vyto Buja-
nausko klausimą apie slaugos 
paslaugų skirtumus ligoninė-
je ir globos namuose, minis-
tras aiškino, kad idealiu atve-
ju reikėtų šias abi paslaugas 
sujungti, tačiau daug metų 
„važiuojama skirtingais bė-
giais“ ir iki šiol nerandama 
sprendimo, kaip tai padaryti. 

Ministrui pritarė ir Sveikatos 
reikalų komiteto pirmininkė 
A. Kubilienė. Jos teigimu, 
Seime buvo atmestas šias pro-
blemas turėjęs išspręsti įstaty-
mo projektas, todėl dabar vi-
liamasi, kad problemą galėtų 
išjudinti labai reikalinga VLK 
reforma. 

„Ligoninė gali 
pelningai dirbti 
ir neturėdama 

chirurgijos skyriaus!“
Taip tvirtino VšĮ Prienų li-

goninė direktorė Jūratė Mila-
knienė. Jos teigimu, ministras 
A. Veryga skaidrėse pateikė 
greičiausiai teisingus duo-
menis ir Prienų rajonas jose 
neatrodo labai blogai, tačiau 
jai nesuprantama, kodėl hos-
pitalizacijos rodiklis, nepri-
klausantis nuo stacionarių 
ligoninės paslaugų, pateikia-
mas su ligoninės rodikliais. 
Tiesos neatitinka ir mirtin-
gumo nuo miokardo infarkto 
ar insulto rodiklis, nes tokių 
ligonių Prienų ligoninėje gy-

doma labai mažai. Skaičius, 
kiek ligonių išvyksta gydy-
tis į kitas savivaldybes, taip 
pat neobjektyvus, nes gydy-
tis į chirurgijos ar akušerijos 
skyrius ligoniai yra priversti 
išvykti, nes tokių skyrių Prie-
nų ligoninėje nėra. 

Ministrui ji prieštaravo ir 
dėl teigimo, kad aktyvaus gy-
dymo skyriuose gydoma daug 
slaugos ligonių, nes Prienų li-
goninėje taip nėra. 

„Slaugos skyriuje mums 
netrūksta lovų!“ – tvirtino 
ligoninės vadovė ir pridūrė, 
kad poreikis dar sumažės, kai 
slaugos skyrius bus atidarytas 

Birštone. O štai paliatyviosios 
pagalbos lovų trūksta ir dėl jų 
skaičiaus padidinimo planuo-
jama kreiptis į Savivaldybės 
tarybą. 

Ministras pastebėjo, kad, 
jei Prienuose slaugos lovų 
netrūksta, tai jų labai trūks-
ta Kaune. 

Reaguodama į ministro tei-
ginius, kad į priėmimo-sku-
bios pagalbos skyrius atvyks-
ta daug ligonių su 37,5 tempe-
ratūra, kuriems reikia tik šei-
mos gydytojo konsultacijos, 
J. Milaknienė pateikė Prienų 
ligoninės statistiką, kuri rodo, 
kad į Prienų ligoninės Priėmi-
mo-skubios pagalbos skyrių 
atvyksta tik 5,7 proc. paci-
entų, kuriems reikia šeimos 
gydytojo pagalbos, į aukštes-
nio lygio ligonines išsiunčia-
ma 10–11 proc., o likusiems 
maždaug 84 proc. pacientų 
antro lygio pagalba suteikia-
ma Prienų ligoninėje. 

Kadangi ministras A. Ve-
ryga negalėjo pasakyti, ko-
kio profilio ligonine taps 

Prienų ligoninė, kai baigsis 
jo kadencija, J. Milaknienė 
klausė, ar negalima įstatymu 
įteisinti, kad sujungus dvi li-
gonines viena iš jų netaptų 
pirmosios slaugos padaliniu, 
prašė paaiškinti, kaip dirbtų 
PSPC gydytojai, jei neliktų 
Priėmimo-skubios pagalbos 
skyriaus, ir kaip reikėtų žmo-
gui, kuriam sunku iš atokaus 
kaimo atvažiuoti į Prienus, 
nuvykti į Kauną. 

Konkrečių patarimų minis-
tras nepateikė. 

Ministrui A. Verygai buvo 
užduota daugybė klausimų: 
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REKLAMA

Sulaikyti nužudymu įtariami jaunuoliai  
Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 
pareigūnai sulaikė tris jaunuolius, įtariamus 2001 metais gimusios 
nepilnametės nužudymu. Jaunuoliai policijai žinomi, anksčiau yra 
teisti už vagystes, sveikatos sutrikdymus.

Aptaria Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimą
 JAV ir Pietų Korėjos aukšto rango pareigūnai sekmadienį aptarė 
planuojamą antrą JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Šiaurės 
Korėjos lyderio Kim Jong Uno (Kim Čen Uno) susitikimą.

ATgARSIAI

Visi birštoniečiai, verslo 
atstovai, bendruomenės 
artėjančių žiemos švenčių 
proga buvo kviečiami 
papuošti savo aplinką 
ir padovanoti puikią 
kalėdinę nuotaiką 
Birštono kurorto 
gyventojams ir svečiams. 

Kaip ir kasmet, Birštono 
savivaldybės merė Nijolė 
Dirginčienė bei Architektū-
ros ir kraštotvarkos skyriaus 
specialistai pasveikino este-
tiškiausių, gražiausių ir išra-
dingiausių kalėdinių miesto 
papuošimų autorius. Sausio 
30 dieną nugalėtojai apdo-
vanoti padėkomis bei atmi-
nimo dovanomis.

Nominuoti šie „Kalėdinio 
konkurso 2018 m.“ objek-
tai:

1. Įmonių, įstaigų ir orga-
nizacijų šventiniai pasipuo-
šimai – Birštono muziejus 
ir Birštono lopšelis-darželis 
„Giliukas“; Kristina Stan-
kevičienė (S. Dariaus ir S. 
Girėno g. 14, Birštono m.).

2. Privatūs gyvenamie-
ji namai su aplink esančia 
teritorija kaimiškoje vieto-
vėje – Asta ir Valdas Moc-
kevičiai (Babronių k., Birš-

Apdovanoti „Kalėdinio konkurso 
2018 m.“ individualių namų, 
daugiabučių ir įmonių nugalėtojai

tono sen.).
3. Privatūs gyvenamieji 

namai su aplink esančia te-
ritorija mieste: Edita ir Ro-
mualdas Prokofjevai (Mo-
kyklos g. 60, Birštono m.); 
Rasa ir Sigitas Buzai (Vaiž-
ganto g. 18, Birštono m.).

4. Daugiabutis gyvena-
masis namas (Kimbirų g. 
3, Birštono m.).

Komisija, apžiūrėjusi kalė-
dinio pasipuošimo objektus, 
išrinko verčiausius, vertinda-
ma šiuos kriterijus: origina-
lumas, išradingumas ir kūry-
bingumas; papuošto objekto 
ir aplinkos stilistinis vienti-
sumas; šventinės nuotaikos 
sukūrimas.

Šventiniai akcentai kas-
met tampa vis išradingesni, 
gyventojai savo gyvenamą-
ja aplinka džiugina kurorto 
praeivius. Visi nugalėtojai 
šiltai priėmė jiems skirtus 
apdovanojimus ir džiaugėsi, 
kad jų kalėdinė aplinka buvo 
pastebėta. 

Tikimės, kad ir šiais metais 
laikysimės puošimosi tradi-
cijų ir džiuginsime kurorto 
gyventojus ir svečius!

Birštono savivaldybės  
informacija 

Ministras A. Veryga: „Ligoninė nebus uždaryta!“  
O kokio profilio ji bus?
apie antros kartos antikoagu-
liantų kompensavimą, apie 
kai kurių siuntimų bepras-
miškumą ir kitus perteklinius 
reikalavimus, apie gimdymą 
namuose, apie vegetariškus 
valgiaraščius mokyklose ir 
kt. Ligonių artimieji pateikė 
konkrečių pavyzdžių, kaip li-
gonių iš Prienų „laukia“ Kau-
no ligoninėse. 

Tikslas – ne ligoninių 
skaičius, bet tarpusavio 

bendradarbiavimas
Ministras A. Veryga susiti-

kime su Prienų ligoninės me-
dikais šią ligoninę pavadino 
„beveik pirmąja meile“, nes 
savo darbinės praktikos pra-
džioje yra joje dirbęs. Jo teigi-
mu, susitikti jis atvyko dėl to, 
kad girdi daug spekuliacijų ir 
manipuliacijų apie ligoninės 
ateitį, bet jos neturi realaus 
pagrindo. 

„Paslaugų kokybė gyven-
tojui neturi priklausyti nuo 
vietos, kur jis gyvena, – sakė 
ministras. – Turime planuoti 

regionų ligoninių tinklą.“ 
Jo manymu, jei žmonės 

nukenčia dėl to, kad laiku 
nepasiekia jiems reikalingą 
paslaugą galinčios suteikti 
ligoninės, tai blogai organi-
zuotos sistemos rezultatas. 
Ministro teigimu, ne jis, bet 
regionų atstovai susėdę prie 
bendro stalo turi nuspręsti, 
kokio profilio ir su kiek lo-
vų kuri ligoninė turi būti, nes 
ministras tam neturi net tei-
sinių galių. Jis priminė, kad 
niekas nežino, kiek gyventojų 
ateityje gyvens regione, aišku 
tik viena, kad daugėja vyres-
nio amžiaus žmonių – į tai ir 
reikia orientuoti paslaugas. 
Juolab kad keičiantis tech-
nologijoms, net kai kurioms 
operacijoms užtenka dienos 
paslaugų. 

„Niekas nesiruošia iš Prie-
nų ligoninės atimti to, ko rei-
kia vyresnio amžiaus žmo-
nėms“, – sakė ministras. 

„Tol, kol turite ligonių ir 
gydytojų, kurie teikia jiems 
paslaugas, ligoninė bus“, – 
vėliau tvirtino ministras.

Į medikų klausimus apie 

parą trunkančius ligonių „pa-
sivažinėjimus“ po Kauno li-
gonines, apie apmokėjimą 
(tiksliau – neapmokėjimą) 
už pagal licenciją, bet ne pa-
gal ligoninės profilį teikiamas 
paslaugas, apie ministrus, 
nežinančius rajono ligoninių 
problemų, ir į daugybę kitų 
klausimų konkrečių atsaky-
mų nebuvo sulaukta. 

Nepanašu, kad po minis-
tro apsilankymo darbuotojai 
gali jausti saugūs dėl ateities. 
Nors dešimtmečiui. Nes, kaip 
paminėjo ligoninės vadovė J. 
Milaknienė, daugiau nei 60 
proc. ligoninės darbuotojų 
yra jaunesni nei 50-ies, arti-
miausiu metu į pensiją neišeis 
ir yra pasiruošę būti reikalin-
gi Prienų ir Birštono krašto 
žmonėms. 

Po susitikimo su Prienų 

ligoninės darbuotojais svei-
katos apsaugos ministras A. 
Veryga ir LR Seimo Sveika-
tos reikalų komiteto pirmi-
ninkė A. Kubilienė apžiūrėjo 
kai kuriuos Prienų ligoninės 
skyrius. Jų nei išpeikė, nei 
pagyrė. 

Jiezne svečiai buvo supa-
žindinti su renovuotu PSPC 
bei įpusėtu remontu patalpo-
se, į kurias turi persikeli Pa-
laikomojo gydymo ir slaugos 
skyrius. Deja, pritrūkus lėšų, 
patalpos nebaigtos remontuo-
ti ir ligoniai iki šiol gydomi 
senajame pastate. Projektui 
užbaigti reikia maždaug 200 
tūkst. eurų. Svečiams buvo 
parodytos ir patalpos, kurio-
se šiuo metu gydomi ligoniai. 
Tikėkimės, kad įvertinus si-
tuaciją, ministerija suras lėšų 
projektui užbaigti. 

Onkologiniai ligoniai sako susiduriantys su 
diskriminacija: lemia ir visuomenės požiūris
Onkologiniai ligoniai 
sako susiduriantys su 
diskriminacija: nuo ribotų 
paslaugų finansinėse 
įstaigose iki užkirstos 
galimybės auginti vaikus.

Seime pirmadienį sureng-
toje spaudos konferencija 
su onkologine liga susidūrę 
žmonės pasakojo savo istori-
jas, kaip bandydami gyventi 
įprastą gyvenimą, gauti įpras-
tas paslaugas susidurdavo su 
kliūtimis dėl savo diagnozės.

„Praėjusį pavasarį man bu-
vo diagnozuotas skydliaukės 
vėžys ir dabar galiu iš asme-
ninės patirties papasakoti, su 
kokiu visuomenės ir institu-
cijų požiūriu tenka susidurti 
onkologiniams pacientams. 
Nepaisant to, kokia pažanga 
daroma medicinos srityje, ir 
vis daugiau žmonių sėkmin-

gai vėžį įveikia ir grįžta į vi-
suomeninį gyvenimą, mūsų 
visuomenės požiūris atsilieka 
dešimtmečiu, jei ne daugiau“, 
– sakė Justina Gustė. 

Pagalbos onkologiniams 
ligoniams asociacijos (PO-
LA) narė J. Gustė teigė, jog 
„diskriminacinis požiūris 
prasideda vos išgirdus, kad 
žmogus serga onkologine li-
ga“. „Turbūt ir patys žinot, 
skambina įvairių draudimo 
bendrovių atstovai telefonu 
pasiūlyti gyvybės draudimo 
paslaugą, aš kartais juokauju, 
kad galiu sutaupyti jūsų laiko 
pasakydama, kad esu sirgusi 
onkologine liga. Dažniausiai 
tokį mano pasisakymą paly-
di nejauki tyla ir pasakymas, 
kad tokiu atveju neturime 
jums ką pasiūlyti“, – pasako-
jo J. Gustė.

Moteris pasakojo vėliau jau 
bandžiusi klausti, galbūt drau-
dimo bendrovė sutiktų teikti 
paslaugą už didesnį mokestį, 
kadangi ji priklauso didesnės 
rizikos grupei, tačiau atsaky-
mas būdavo neigiamas.

Tuo tarpu kalbant apie kau-
pimą vaikui, beveik dvejų me-
tų sūnų auginančiai moteriai 
atvirkščiai, jis primygtinai 
buvo siūlomas nurodant, kad 
jai, kaip sergančiajai vėžiu, 
vaiko draudimas „turėtų būti 
aktualiau“.

„Vieno tokio pokalbio me-
tu aš netgi esu sulaukusi to-
kio atviro komentaro: „Ponia, 
jūs gi suprantat, 30 metų juk 
negyvensit. Šitas komenta-
ras taikliausiai apibūdina, su 
kokiu požiūriu susiduria on-
kologiniai pacientai ir žmo-
nės, įveikę ligą“, – kalbėjo 

J. Gustė.

Apribotos galimybės 
turėti vaikų, įsivaikinti

Spaudos konferenciją Pa-
saulinę kovos su vėžiu dieną 
surengusi konservatorė parla-
mentarė Agnė Bilotaitė teigė, 
kad žmonės su diskriminacija 
susiduria ir bandydami gauti 
kitas paslaugas, pvz., būsto 
paskolą, taip pat siekdami tu-
rėti vaikų.

32 metų amžiaus Jovita 
Stalmakova, šiuo metu be-
sigydanti vėžį, sakė ateityje 
Lietuvoje neturinti jokių ga-
limybių auginti vaikų: nei sa-
vo biologinių, nors yra užšal-
džiusi embrionų, nei globoja-
mų ar įvaikintų.

„Aš dar nepasveikau, dar 
tik einu gydymo keliu, bet ži-
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Policijai turės atlyginti 32 tūkst. eurų žalą 
Pareigūną sumušę vyrai turės atlyginti 32 tūkst. eurų žalą, kurią 
valstybė patyrė išmokėjusi pareigūnui kompensacijas. 2010 metų 
lapkritį Kaune, vėlų vakarą į darbą ėjęs pareigūnas susidūrė su 
keturių jaunuolių grupe. Po sumušimo jis tapo nedarbingu. 

Tikisi patriarchato statuso Ukrainos Bažnyčiai
Naujos nepriklausomos Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios vadovas, 
Kijevo ir visos Ukrainos metropolitas Epifanijus sekmadienį 
paragino siekti bažnytinės vienybės ir išreiškė viltį, kad naujoji 
Bažnyčia gaus patriarchato statusą.

ATgARSIAI

REKLAMA

sąlygomis, kalbamės su Prie-
nų regioninio padalinio vado-
vu Tomu Barkausku.

„Kai daug darbo 
– smagu“

„Kai daug darbo, tai sma-
gu. Reikia kai ką prisiminti, 
kai ką išmokti iš naujo. Tai, 
ko reikia, visada galima ras-
ti Teisės aktuose, nes pagal 
juos ir vykdome savo vei-
klą. Atėjau į Prienų regioni-
nį padalinį nebūdamas visai 

svetimas ar nežinomas. Prieš 
tapdamas Valstybinių miškų 
urėdijos Prienų padalinio va-
dovu, dirbau Aplinkos minis-
terijos Kauno regiono aplin-
kos apsaugos departamento 
Gyvosios gamtos apsaugos 
inspekcijos viršininku, o prieš 
tai vadovavau Alytaus regio-
no aplinkos apsaugos depar-
tamento Prienų agentūrai. 
Džiaugiuosi, kad čia dirba 
patyrę specialistai, geras ko-
lektyvas. Kai kurie darbuoto-
jai išėjo, nes jų apsisprendimą 
sąlygojo tam tikros priežastys, 
bet jų tik vienas kitas, pavyz-
džiui, iš buvusios Alytaus urė-
dijos pastaruoju metu išėjo 2 
girininkai ir 1 pavaduotojas. 
Atėjo ir naujų specialistų. 
Šiuo metu administracijoje 
dirba 6 specialistai, prieš tai 
dirbę Alytaus urėdijoje“, – pa-
sakojo T. Barkauskas.

Su didesniais 
sunkumais nesusidūrė

Paklaustas apie darbo pra-
džią naujoje darbovietėje, T. 
Barkauskas sako, kad didelių 
sunkumų lyg ir nebuvo, dar-
bai vyko nepertraukiamai. 
„Kirtimai vyko kaip ir buvo 

Pokyčių bijoti nereikia
suplanuota, užbaiginėjome 
senus metų darbus. Svarbiau-
sia buvo įtikinti žmones, kad 
ir po reorganizacijos viskas 
bus gerai, nes visada žmo-
nėms yra baisi nežinomybė. 
Prienų kolektyve viskas bu-
vo gerai, tačiau alytiškiai, su 
kuriais jungėmės, buvo išgąs-
dinti ir neapsisprendę. Taigi 
darbas su žmonėmis ir buvo 
atsakingiausias bei svarbiau-
sias“, – sakė Prienų regioninio 
padalinio vadovas. 

Be abejo, greičiau pritapti ir 

įgauti kolektyvo pasitikėjimą 
padėjo ir tai, kad T. Barkaus-
kas yra prienietis, ilgus metus 
dirbęs aplinkosaugos srityje ir 
nebuvo labai nutolęs nuo miš-
ko problemų.

Reorganizacijos 
esmė – ruošos ir 

prekybos atskyrimas 
nuo miškininkystės
T. Barkauskas pažymėjo, 

kad šiuo metu vyksta naujos 

tvarkos įgyvendinimo etapas. 
Pertvarkos esmė – medienos 
ruoša ir prekyba atskiriama 
nuo miškininkystės. Miški-
ninkai – girininkas ir girinin-
ko pavaduotojas vykdo miš-
ko įveisimo ir priežiūros bei 
miško apsaugos darbus iki to 
momento, kol atrėžiama ir pa-

žymima biržė. Tokia pažymė-
ta biržė jau perduodama me-
dienos meistrui, kuris ir orga-
nizuoja kirtimą bei medienos 
pardavimą. Kirtimus paprastai 
gali vykdyti savi darbininkai 
su savo technika ar samdyti 
rangovai, kurie pradeda dirbti 
laimėję viešųjų pirkimų kon-
kursą. Medienos meistrai nu-
kirstus medžius sandėliuoja ir 
realizuoja. Kai iš miško išva-
žiuoja rangovai sutvarkę bir-
žę, ji vėl grąžinama miškinin-
kams. Ši sistema gera ir tuo, 
kad išvengiama piktnaudžia-
vimo, o už produkciją atsakin-
gas vienas medienos meistras. 
„Šiuo atveju miškininkams 
nereikės būti medkirčiais ir 
prekybininkais, jie galės spe-
cializuotis savo srityje ir būti 
tikrais profesionalais“, – sakė 
T. Barkauskas.

Beje, Prienų regioninio pa-
dalinio vadovas pažymėjo, 
kad tokiu principu ir anksčiau 
dirbo kelios urėdijos. Tad nie-
ko labai naujo čia nėra. Poky-
čių bijoti nereikia.

Daugumoje girininkijų dir-
bo po tris darbuotojus – gi-
rininkas, pavaduotojas ir ei-
gulys. Dabar vietoj eigulio 

bus medienos meistras, tad 
žmonių skaičius girininkijo-
je nepasikeis, tik visi dirbs 
savo darbus, už kuriuos bus 
atsakingi.

Laukia viešųjų pirkimų 
konkursai

Po rangovų susitikimų su 

atKelta IŠ 1 p.

VĮ VMU vadovais ir išsiaiš-
kinus kilusius nesutarimus, 
netrukus regioniniuose pa-
daliniuose bus skelbiami 
miško rangos darbų viešie-
ji pirkimai. Nuo šių metų 
pradžios medienos ruošos 
paslaugos perkamos atski-
rai nuo miško ūkinių darbų 
paslaugų – tai leis efektyviau 
planuoti ir vykdyti veiklą bei 
specializuotis atskiruose dar-
bų baruose. Jeigu anksčiau 
rangovas iškirsdavo mišką 
ir sutvarkydavo kirtavietę 
bei ją atsodindavo, tai da-
bar gali tekti atsodinti visai 
kitiems rangovams, kurie 
laimės viešųjų pirkimų kon-
kursą šiai paslaugai atlikti. 
Taigi dabar bus skelbiami 
du viešieji paslaugų – ran-
gos darbų ir miškininkystės 
– pirkimo konkursai. Pir-
miausia bus paskelbtas miš-
ko ruošos darbų konkursas, 
o vėliau – miškininkystės 
darbų konkursas.

Prieš skelbiant informa-
ciją apie rengiamus viešųjų 
pirkimų konkursus, bus nu-
statomi ekonomiškai pagrįsti 
maksimalūs ir perkančiai or-
ganizacijai priimtini miško 

kirtimo ir medienos ištrau-
kimo darbų įkainiai.

Kaip pastebėjo T. Bar-
kauskas, smulkiųjų rango-
vų visada reikėjo ir jų reikės 
ateityje. Tad reikia jiems ge-
riau susipažinti su naujovė-
mis bei pakeitimais ir vėl 
kibti į darbą.

„SKAITYK IR DALINKIS“

Sausio 25 dieną Prienų 
Justino Marcinkevičiaus 
viešosios bibliotekos 
Aptarnavimo skyriuje 
vyko literatūros 
popietė „SKAITYK IR 
DALINKIS“, skirta Metų 
knygos rinkimuose 
dalyvaujančioms knygoms 
aptarti. 

Susirinkusieji meistriškų 
poezijos ir prozos tekstų gur-
manai skaitė poetų Gintaro 
Bleizgio, Mariaus Buroko, 
Gretos Ambrazaitės eilėraš-
čius, dalijosi mintimis apie 
rašytojus Grigorijų Kano-
vičių, Marcelijų Martinaitį, 
Leonardą Gutauską, Kor-
nelijų Platelį. Jie ne tik da-
linosi savo įžvalgomis apie 
perskaitytus kūrinius, bet ir 
nuomonėmis, kuri knyga, iš 
dalyvaujančiųjų rinkimuose, 
verta būti Metų knyga.

Tarp popietės dalyvių bu-
vo ir kūrėjų. Šįkart Irena 
Makauskienė ir Bernardas 

Smirinenko naujausius savo 
kūrybos posmus skyrė kraš-
tietei poetei Stefai Juršienei, 
neseniai šventusiai gražų ju-
biliejų. Dalyvavusieji popie-
tėje skaitė jos eiles, sveikino 
su gražia švente. 

Renginio metu buvo pri-
statyta Informacijos sky-
riaus parengta knygų ir 
kitų spaudinių paroda GY-
VENIMAS KAIP UPĖ 
PLAUKIA, skirta Stefos 
Juršienės 85-mečiui. Par-
odoje – kraštietės poetės 
išleisto poezijos knygelės, 
rankraštinio teksto kopi-
ja, interviu su Stefa Jur-
šiene rajoniniuose laikraš-
čiuose. 

Parodą apžiūrėti galima 
Prienų Justino Marcinke-
vičiaus viešosios bibliote-
kos I-ame aukšte, kur ji bus 
eksponuojama visą vasario 
mėnesį.

Kviečiame aplankyti.
BIBLIOTEKOS inf. 
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„Estijos mokslo sistema gali žlugti“  
Estijos jaunimo mokslų akademija, Estijos mokslinių tyrimų 
rūmai ir Mokslininkų profesinių sąjungų taryba paskelbė peticiją 
premjerui, kurioje ragina nedelsiant imtis veiksmų, kai dėl 
mažėjančio finansavimo mokslo sistema greit nebegalės veikti.

Bulvių siuntoje rasta karo laikų granata
Vienai Honkongo traškučių gamyklai skirtoje prancūziškų bulvių 
siuntoje buvo aptikta Pirmojo pasaulinio karo laikų Vokietijos 
gamybos rankinė granata. Manoma, kad granata per Pirmąjį 
pasaulinį karą liko tranšėjoje ir buvo surinkta kartu su bulvėmis.

LITERATūRA

REKLAMA

Atvėrė duris į Salomėjos Nėries gyvenimą 

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešoje 
bibliotekoje pasitikta 
kraštietės Aldonos 
Ruseckaitės knyga 
„Padai pilni vinių“. Tai 
biografinis romanas apie 
Salomėją Nėrį, kuriame 
pasakojama dramatiška 
poetės gyvenimo istorija 
nuo 1940-ųjų metų 
ir kaltintojų, ir jos 
gynėjų akimis. 

Aldona Ruseckaitė 
susitikime su jai bran-
giais gimtojo krašto 
skaitytojais atskleidė, 
kad „paleidusi“ Salo-
mėją Nėrį buvo pasinė-
rusi į prisiminimus apie 
gimtąjį Ingavangio kai-
mą. Mat ingavangietis 
prof. Kostas Algirdas 
Aleksynas rengia kny-
gą apie prieškariu bu-
vusį didžiausiu Lietu-
vos kaimą Ingavangį ir 
ji, vykdydama pasiža-
dėjimus, rinko Ruseckų 
giminės prisiminimus. 

Knyga apie S. Nėrį – jau 
ketvirtasis A. Ruseckaitės 

autobiografinis romanas ir, 
kaip sakė autorė, tai tarsi 
duoklė gimtajam Sūduvos 
kraštui, nes pirmųjų trijų 
romanų herojai (Maironis, 
Žemaitė, V. Mačernis) buvo 
žemaičiai. 

„Labai daug metų aš S. 
Nėriai „advokatavau“ – gy-
niau ją, kai kiti smerkdavo. 
Bet vieną kartą, kai buvau 
paklausta, kodėl aš nenoriu 
poetei palikti jos pažiūrų, 
nusprendžiau įsigilinti į jos 

gyvenimą. O kai sužinojau, 
kad viename miestelyje bu-
vo pakeistas S. Nėries gatvės 

pavadinimas, aš viską, ką 
įmanoma rasti apie S. Nėrį, 
perskaičiau „lapelis į lapelį“ 
ir bandžiau suvokti, kodėl aš 
jai advokatauju“, – kalbėjo 
A. Ruseckaitė. 

Iš poetės dienoraščių, jos 
knygų, prisiminimų rašyto-
jai išryškėjo dvi S. Nėries 
pusės: tikėjo bolševizmu, 
nespėjo nusivilti Stalinu bei 
nuolat svyravo tarp savo ta-
lento ir spaudimo rašyti pa-
gal užsakymą.

„Eilėraščiai, parašyti iš šir-
dies ir pagal užsakymą, labai 
skiriasi. S. Nėrį labai smer-
kia už vieną tekstą – atsa-
kymą P. Žadeikiui, kuriame 
teigiama, kad visi ištremtie-
ji buvo tik išdavikai, palaikę 
ryšius su naciais. Justas Pa-
leckis yra viešai prisipažinęs, 
kad šį tekstą parašė jis, prieš 
tai suderinęs su partija, o S. 
Nėris jį tik pasirašė“, – ne 
visiems žinomus faktus at-
skleidė knygos autorė. 

Knygoje atskleidžiama 
daug vienos iš talentingiau-
sių Lietuvos poezijos kūrėjų 

biografinių fak-
tų, ką ji – mote-
ris, motina, myli-
moji, poetė – jau-
čia, išgyvena, su 
kuo kovoja, kur 
bijo suklysti, ko-
dėl blaškosi tarp 
maištaujančios 
dvasios ir visiško 
užsisklendimo. 

Pasak autorės, 
S. Nėris net ir 
prieš mirtį nespė-
jo visko suvokti, 
atsitokėti. O bio-
grafinio roma-
no skaitytojams, 
įpratusiems vis-

ką matyti tik juodomis arba 
baltomis spalvomis, taip pat 
nėra lengva apsispęsti – ištei-
sinti S. Nėrį ar pasmerkti. 

Susitikime su skaitytojais 
dalyvavo aktorė Daiva Ške-
levaitė, kuri paskaitė eilėraš-
čių iš necenzūruoto S. Nėries 
rinkinio „Prie didelio kelio“, 
koncertavo Prienų meno mo-
kyklos mokytojų duetas Vi-
talija Aukštakalnienė (forte-
pijonas) ir Danguolė Kolpa-
kovienė (smuikas).

Aktorė D. Škelevaitė
Knygos „Padai pilni vinių“ 

autorė A. Ruseckaitė 

Prienų meno mokyklos mokytojų duetas 
V. Aukštakalnienė ir D.  Kolpakovienė

Džiazuojanti eseistika 

Taip norėčiau pavadinti 
Giedros Radvilavičiūtės 
trečiąją eseistikos knygą 
„Tekstų persekiojimas“ 
(2018 m.). (Ši knyga 
dalyvauja Metų knygos 
rinkimuose.) Pirmoji esė 
rinktinė „Suplanuotos 
akimirkos“ (2004 m.), 
antroji – „Šiąnakt aš 
miegosiu prie sienos“ 
(2010 m.).

Giedra Radvilavičiūtė (g. 
1960 m.) apdovanota Na-
cionaline kultūros ir meno 
premija už „skvarbią visuo-
menės analizę, už eseistinio 
teksto kokybę“ ir Europos 
Sąjungos literatūros premija 
už knygą „Šiąnakt aš miego-
siu prie sienos“ (2010 m.). 

Trečiosios knygos motto 
„Tik grožinis pasaulis atro-
do rožinis“. Manyčiau, kad 
motto ironiškas, nes čia pa-
sirinkti analizuoti „tekstai“ 
nerodo gyvenimo „rožinio“. 
Esi nardinamas vis į plates-
nes bei painesnes asociacijas 
ir, perskaitęs esė, jautiesi tar-
si išėjęs iš minties brūzgynų 
į šviesą. Nėra ir to vaizdin-
gumo, teksto patrauklumo, 

kuris buvo knygoje „Šią-
nakt aš miegosiu prie sie-
nos“, ir malonaus dėmesio, 
skiriamo Kęstučiui Navakui 
(„Kęstučio Navako ekspreso 
išimtys“).

Esė „Nenorėčiau būti Al-
fonsas Andriuškevičius“ taip 
ir neaišku, kodėl nenorima 
būti Alfonsu Andriuškevičiu-
mi. Lietuvos tikrovės kritika 
– esė „Žiniasklaidos kuriama 
Lietuva“ ir „Bėdų turgus Eu-
ropos vidury“. Bet visos esė, 
atrodo, vaizduoja Lietuvą per 
kokį miglos šydą – lyg vis-
kas tikra, lyg netikra, keis-
ta, reikalinga paaiškinimų! 
Ką autorė norėjo pasakyti? 
Kiekvienos esė prasmė pri-
temdyta, atrodo, kad autorė 
tyčia tarsi klaidina, nori kaž-
ką įteigti, ko tu niekaip nepa-
gauni, tad ir „skaitymo ma-
lonumą“ pameti, ko niekada 
nebuvo skaitant „Šiąnakt aš 
miegosiu prie sienos“. Nes, 
matyt, šias esė reikia skaityti 
keletą kartų, kad pagautum 
jų minties esmę ir pajustum 
tarsi grožinės literatūros vaiz-
dingą grožį.

Anarsija Adamonienė 
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Iranas perspėjo Europą dėl raketų 
Irano Revoliucijos gvardija paragino Europą nemėginti trukdyti 
Teheranui vystyti savo balistinių raketų ir perspėjo, kad priešingu 
atveju šalis bus priversta didinti šių ginklų nuotolį.

Buvę pataisos namų vadovai siekia politikos 1
Buvęs Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktorius 
Virginijus Ceslevičius siekia Kaišiadorių rajono mero posto. Dėl jo 
vis dar tęsiamas tyrimas, kai 2017 metais atlikus pataisos namų 
auditą paaiškėjo, kad valstybei padaryta 700 tūkst. eurų žala. 

SKAITyTOjAI RAšO

REKLAMA

Tai mano kaimas Nemaitonys
Kai Klėriškėse pasuku 
iki ašarų pažįstamu 
keliu ir pro Makaravičių 
sodybą neriu į Bučionių 
mišką, net širdis tankiau 
pradeda plakti – tuoj 
Nemaitonys. Su vėjeliu 
skrendu miško vieškeliu 
aprūdijusiais „Žiguliais“. 
Net šiurpuliukai gnaibo, 
kai mašina sminga nuo 
statesnių kalnelių. Lekiu, 
o iš pakelės alksnynų 
pakvimpa žemuogės. Mat 
vaikystėje, prisiskynęs 
ąsuotėlį uogų, eidamas 
namo, mėgaudavausi 
skaniu jų aromatu.

Spusteliu „gazą“ ir išnyru 
ant keliais beržais paženklin-
to Grigaliūno kalno. Viskas 
kaip ir mano eilėraštyje: „Ak 
tie mieli kalneliai, kloniai, ir 
pakelėj berželiai du – tai mano 
kaimas Nemaitonys skambiu 
pagonišku vardu“. Teisus ra-
šytojas Romualdas Granaus-
kas, sakydamas, kad peizažas, 
kuriame gimėm ir užaugom, 
veikia mūsų rašymus. Tikrai 
taip. Žinau, kad ligi gyveni-
mo pabaigos vaikščiosiu savo 
upelių pakrantėmis, pamiškių 
keliukais, o klajodamas tėviš-
kės laukais surasiu ir atpažin-
siu takelį, kadaise atvedusį 
mane į Vaitkūnų pradžios mo-
kyklą. O kieme gal išvysiu ir 
savo mokytoją Asakavičių, 
variniu varpeliu kviečiantį į 
klasę. Mat mes, partizaninio 
karo vaikai, taip įnikdavo-
me į tada populiarų žaidimą 

Skaitytojai rašo...

„Skrebai ir partizanai“, kad 
užmiršdavome ne tik pamo-
kas, bet ir …

 Autobusų stotelė po ber-
žais vadinasi Nemaitonys II. 
Užlėkęs ant kalno, stabteliu 
ir gėriuosi atsivėrusia kaimo 
panorama. Žiūriu į Rinos re-
vą ir prisimenu tėvą: „Tai šitie 
Rinos šaltiniai nuo neatme-
namų laikų girdė didelį mū-
sų kaimą“. Vanduo, netilpęs į 
šulinį, mažyčiu upeliu čiurle-
no per mūsų giminės, pravar-
džiuojamos Čiaplinskais, atš-
laimą, aptvertą pinučių tvora, 
į Alėcą. Nuo Grigaliūno kal-
no žiūriu į alksniais apaugusį 
Švenčiaus ežerą, į ant skardžio 
medžiuose skęstančią tėvų 
sodybą. Tai tėvas su broliais 
Smetonos laikais išardė prie 
Rinos revo stovėjusius senus, 
dar tėvo senelio Martyno sta-
tytus netašytų rąstų trobesius 
ir, atvežę ant ežero kranto, 
pažymėta eilės tvarka sudėjo. 
O eglaitėmis jau aš po dvide-
šimties metų per 1957 metų 
moksleivių rudens atostogas 
apsodinau. Ant malkų vežimo 
iš Bučionių miško parsivežiau 
apie du šimtus sodinukų. Da-
bar tos eglės nuo pavasario 
šalnų ir šiaurės vėjų saugo 
mūsų daržus ir sodelį. 

„Naujojo Gėlupio“ skaity-
tojams pateikiamus eilėraš-
čius parašiau sėdėdamas po 
šimtametėmis tėvų sodybos 
liepomis ir žiūrėdamas į rūką, 
atšliaužiantį nuo Švenčiaus.

Jonas Staliulionis, Varėna

NEMAITONYS

 O štai ir vėl kalnelis, klonis,
 ir šaltinėlis po medžiu –
 tai mano kaimas Nemaitonys,
 tai mūsų ežeras Švenčius.

 Ir aš iš kaimo prie Švenčiaus,
 prie to nedidelio upelio –
 va ant to akmens skaičiau
 eiliuotą pasakų knygelę.

 O ten ant kalno gegužinėj
 tave jaunutę šokdinau,
 ir iškukavo mums beržyne
 gegutė šimtą ir daugiau.

 Ir mes visi čionai užaugę,
 ant gimto ežero krantų –
 tai čia jaunystę mūsų saugo
 laukai, užkimę nuo dainų.

 Čia Papartynas – ten Rina,
 čia Alėca – ten Kamšos raistas,
 ir skamba pievose daina,
 nuo tų dainų krūtinė kaista.

 Ak tie mieli kalneliai, kloniai,
 ir pakelėj berželiai du –
 tai mano kaimas Nemaitonys
 skambiu pagonišku vardu.

X X X

 Tai iš vaikystės, iš alksnynų krašto,
 iš tų upelių, klonių, ežerų,
 iš motinos audimų raštų,
 pakalnėje pražydusių linų.
 
 Iš ten, kur žalios pievos ir Sekminės,
 ir klumpėta piemenio dalia,
 ją lig šiol vaikystė mano mini
 ir švilpauja alksnine dūdele.

X X X 

 Tik vosilką mėlyną rugiuose,
 tik leliją baltą ežere,
 tik tave, vėjavaikę ,vejuosi
 akmenimis grįsta gatvele.

 O albume tavo atvirutė,
 senos nuotraukos ir susegti laiškai –
 ateini jauna iš atminimų rūko,
 ateini ir nieko nesakai.

 Bet kažko vis gaila, gal jaunystės,
 gal baltos lelijos ežere?
 to miestelio gatveles pažįstu,
 bet kada sugrįšiu, nežinia?

X X X 

 Šiltas vakaras slėnyje guli,
 susisupęs rugpjūčio rūkais,
 bet žinau, ką sakys tau mėnulis,
 kai klajosi Guostelės krantais.

 O beržai prie upelio sustoję,
 ką šnabždės, ką kuždės, nežinia –
 tavo juokas, mėnulis geltonas
 ir balta lelija ežere.

X X X 

 Už smagią polką aktų salėj,
 už tuos seniai prabėgusius laikus,
 už mūsų žingsnius Stakliškių miestely,
 už tai, kas buvo ir dar bus.

 Už tą varpelį, išleistuvių balių,
 už tavo nuotrauką jaunystės albume,
 už mūsų vasaras, už pievą žalią,
 už tai, kad prisimintum vėl mane.

 Už mūs Guostelę,
 už paverkny pražydusias ievas,
 už beržus prie žvyruoto kelio,
 už sentimentų nuotrupas mielas.

REKRŪTAS

 Aplink taiga, o aš ir vėl – sargyboj
 vaikštau su automatu ant peties –
 tokia naktis, mėnulis tarsi gyvas,
 o tu – rekrūtas – tėviškės ilgies.

 Miega sopkos, tiktai Selenga
 savo murziną vandenį varo,
 tik žuvėdros, Baikalo banga,
 tik miškai ir kalnai lig Uralo.

 Tik sodybos gimtos žiburėlis,
 jį kas naktį regiu sapnuose –
 šviečia šviečia per ūkanas mėlynas
 okupuotos Tėvynės dvasia.

TęSINYS KITO TREČIADIENIO NUMERYJE
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Buvę pataisos namų vadovai siekia politikos 2
Alytaus pataisos namams vadovavęs Kęstutis Jasmontas 
nusitaikė į Dzūkijos sostinės tarybos nario mandatą. Pernai kovą 
jam skirta nuobauda – papeikimas už tai, kad iki pernai sausio 
nesiėmė veiksmų, dėl medicinos paslaugų licencijos įstaigoje.

Apsvaigindavo ir žagindavo nepilnametes 
Choakino Gusmano, pravarde „El Chapo“ (Neūžauga), bylos 
liudytojas JAV pareigūnams teigė, kad šis meksikiečių narkotikų 
baronas apsvaigindavo narkotikais ir žagindavo nepilnametes, 
kurių kai kurioms buvo 13 metų, rodo teismo dokumentai.

VERTA žINOTI

REKLAMA

nai padovanojo ir įrengė per 
7 tūkst. autonominių dūmų 
detektorių. 

Kad šis prietaisas būtinas 
namuose, įsitikino ne vienas 
gyventojas, patyręs gaisrą. Jo 
šaižus garsas žmones prike-
lia iš miego ir gali išgelbėti 
ne tik gyvybę, bet ir turtą. Iš-
girdę autonominio dūmų de-
tektoriaus skleidžiamą garsą, 
išvengti skaudžios nelaimės 
gali padėti ir kaimynai ar ap-
linkiniai.

Birželio 27-osios naktį Kai-
šiadorių ugniagesiams teko 
skubėti į gaisrą Gedimino ga-
tvėje, jis kilo viename iš dau-
giabučio namo butų. Ugnia-
gesius iškvietė kaimynė, iš-
girdusį sklindantį dūmų detek-
toriaus signalą. Ugniagesiai 
gelbėtojai, naudodami kvėpa-
vimo apsaugos aparatus, įėjo į 
dūmuose skendintį butą. Vir-
tuvėje jie rado parkritusią mo-
terį, o ant viryklės svilo sulčių 
gaminimo puodas.

Spalio 22 d. pranešta, kad  
Kazlų Rūdoje, Maironio ga-
tvėje esančiame gyvenama-
jam name, viename iš butų 
yra dūmų ir veikia dūmų de-
tektorius. Atvykusiems ugnia-
gesiams teko laužti buto duris, 
nes niekas jų neatidarė, o bute 
buvo rastas miegantis vyras. 
Dūmų detektorius ėmė veikti, 
nes pridegė ant viryklės palik-
tas puodas. 

Lapkričio 28-osios vidur-
naktį Ignalinos ugniagesiai 
gavo pranešimą, kad Kelpučių 
kaime, Tverečiaus seniūnijo-
je, atvira liepsna dega gyve-
namasis namas. Nors pastato 
išgelbėti nebepavyko, tačiau 
svarbiausia – gyvas liko na-
mo šeimininkas. Vyras sakė, 
jog naktį jį prižadino autono-
minis dūmų detektorius, kurį 
įsirengė vos tik buvo išplatinta 
informacija apie prievolę gy-
venamuosiuose būstuose įsi-
rengti šiuos prietaisus. 

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamentas in-
formuoja, kad gyventojai, 
norintys, jog pas juos šiemet 
apsilankytų valstybinės prieš-
gaisrinės priežiūros parei-
gūnai ir konsultuotų saugios 
gyvensenos klausimais, gali 
kreiptis į miestų priešgais-
rines gelbėjimo valdybas ar 
rajonų priešgaisrines gelbėji-
mo tarnybas ir jose užsiregis-
truoti. 

Gyvenkime saugiai – įsigykime autonominį dūmų 
detektorių 

kad būtina išsivalyti dūm-
traukius ir skatino įsigyti ir 
įsirengti autonominius dūmų 
detektorius.  

Pernai šalyje gaisrų metu 
žuvo 86 žmonės, 2017 m. – 
103. Tai mažiausias gaisruo-
se žuvusių žmonių skaičius 
per 30 metų. „Pernai buvo 
10 atvejų, kai kilus gaisrui 
pradėję veikti autonominiai 
dūmų detektoriai išgelbėjo 
žmonių gyvybes“, – sakė J. 
Targonskas. Gyventojus įsi-
gyti šiuos prietaisus paska-
tino ir 2018 m. gegužės 1 d. 
įsigaliojęs reikalavimas kie-
kvienuose namuose turėti 
įrengtą autonominį detektorių, 
taip pat akcijos „Gyvenkime 
saugiai“ metu surengti vizitai 
pas gyventojus. Be to, vals-
tybinės priešgaisrinės prie-
žiūros inspektoriai ir ugnia-
gesiai gelbėtojai, padedant 
savivaldybėms, vargingiau 
gyvenantiems žmonėms ir 
daugiavaikėms šeimoms per-

Susumavus prevencinės 
akcijos „Gyvenkime 
saugiai“ rezultatus, 
paaiškėjo, kad praėjusių 
metų pabaigoje 
autonominius dūmų 
detektorius savo namuose 
buvo įsirengę 43,4 proc. 
aplankytų gyventojų. 

Akcijos metu valstybinės 
priešgaisrinės priežiūros ins-
pektoriai ir ugniagesiai gelbė-
tojai aplankė per 106 tūkst. gy-
venamųjų būstų. „Statistikos 
duomenys rodo, kad visus me-
tus gyventojų, savo namuose 
įsirengusių dūmų detektorius, 
skaičius nuolat augo, –  sakė 
priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamento Valsty-
binės priešgaisrinės priežiū-
ros valdybos viršininkas Jūris 
Targonskas. – Todėl siekdami, 
kad ši tendencija išliktų ir to-
liau, šiemet prevencinę akci-
ją tęsime, toliau konsultuosi-
me gyventojus ir skatinsime 
įsigyti autonominius dūmų 
detektorius. Šiemet vėl keti-
nama aplankyti 100 tūkstan-
čių būstų“.  

Lankydami gyventojus, 
valstybinės priešgaisrinės 
priežiūros inspektoriai ir 
ugniagesiai gelbėtojai teikė 
jiems praktinius patarimus, 
kaip susitvarkyti  krosnis, 
elektros instaliaciją, priminė, 

nau, kad pasveiksiu – ne tik 
savo optimistiniu požiūriu, 
bet ir gydytojų požiūriu. Dis-
kriminaciją pradėjau patirti, 
kai sužinojau apie ligą. Aš 
sužinojau apie ligą tuomet, 
kai pradėjau planuoti šeimos 
pagausėjimą. Aš neturiu vai-
kų ir ateityje aš jų negalėsiu 
turėti Lietuvoje“, – pasakojo 
J. Stalmakova.

Pasak moters, jai turėti sa-
vų vaikų kelias užkirstas dėl 
Lietuvoje draudžiamos suro-
gatinės motinystės. „Aš turiu 
užsišaldžiusi embrionus San-
taros klinikose, bet aš negaliu 
jų panaudoti, dėl ligos aš pra-

Onkologiniai ligoniai sako susiduriantys su diskriminacija: lemia 
ir visuomenės požiūris

radau galimybę išnešioti vai-
ką. Surogatinės motinystės, 
nei altruistinės, nei komerci-
nės, Lietuvoje nėra“, – kal-
bėjo moteris.

Sužinojusi, kad Lietuvoje 
negalės panaudoti savo už-
šaldytų embrionų, ji pradėjo 
domėtis įvaikinimo galimy-
bėmis. „Pradėjau galvoti apie 
įvaikinimą arba globą, bet su-
sidūriau su užvertom durim, 
onkologiniai ligoniai negali 
įsivaikinti ir globoti vaikų. 
Man tai skaudu suvokti, aš 
dirbau, gyvenau, kūriau atei-
tį, mes statom namą su vyru, 
tam, kad turėčiau pilnaver-
tę šeimą, bet šiuo metu man 

visos durys užvertos“, – su-
sigraudinusi pasakojo J. Stal-
makova.

Pagalbos onkologiniams li-
goniams asociacijos preziden-
tas Šarūnas Narbutas teigė, 
jog reikalavimai dėl globos 
onkologinių ligų kontekste 
Lietuvoje yra griežčiausi Eu-
ropoje.

„Poįstatyminiai  aktai sa-
ko, jei onkologiniam pacien-
tui buvo diagnozuota pirmos 
stadijos vėžio liga, kai pasiekė 
remisiją, jis galės globoti vai-
ką, ne įvaikinti. Įvaikinti ga-
lės tik po penkerių metų. Jei 
antros stadijos – dešimt metų 
reikės laukti, o jei su metasta-
zėm, trečia, ketvirta stadijos 
– niekada gyvenime negalės“, 

– teigė Š. Narbutas.
„Tokio reguliavimo kitose 

ES šalyse nėra ir mes dėsim 
pastangas išsiaiškinti, iš kur 
tokie reikalavimai atsirado, 
nes jie tikrai archajiški. Prieš 
30 metų tikrai onkologinių li-
gų išgyvenamumas buvo ki-
tas, bet dabar onkologinė li-
ga nėra mirties nuosprendis“, 
– kalbėjo Š. Narbutas.

Higienos instituto skelbia-
mais duomenimis, užpernai 
Lietuvoje piktybiniais navi-
kais sirgo per 25 tūkst. žmo-
nių.

Lietuvos vėžio institutas 
nurodo, kad kasmet Lietuvo-
je diagnozuojama beveik 18 
tūkstančių naujų susirgimų 
onkologinėmis ligomis. Daž-

niausiai nustatomi vyrų prieši-
nės liaukos ir plaučių navikai 
bei moterų odos piktybiniai 
navikai ir krūties vėžys.

Kasmet Lietuvoje nuo on-
kologinių ligų miršta daugiau 
nei 8 tūkstančių žmonių. Dau-
giausia vyrų miršta nuo plau-
čių vėžio, krūties vėžys yra 
dažniausia moterų mirties nuo 
onkologinių ligų priežastis.

Apie 47 proc. piktybinių 
navikų Lietuvoje diagnozuo-

jami ankstyvųjų I ir II stadi-
jos, tačiau net ketvirtadalis 
visų piktybinių navikų nusta-
tomi jau pažengusios ketvir-
tos stadijos.

Vėžys išlieka viena iš pa-
grindinių sveikatos problemų 
visame pasaulyje. 2018-ai-
siais pasaulyje buvo diagno-
zuota apie 17 mln. naujų vė-
žio atvejų, nuo ligos mirė 9,6 
mln. žmonių.

Milena Andrukaitytė-BNS

atKelta IŠ 5 p.



10
TREČIADIENIS, �019 m. VASARIO 6 D., www.NAUjASISgELUPIS.LT

Galės atnaujinti savo branduolinį arsenalą 
JAV nusprendus atsisakyti Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų 
(INF) sutarties su Rusija gali kilti naujos ginklavimosi varžybos, bet 
taip pat atsiras galimybių Vašingtonui atnaujinti savo branduolinį 
arsenalą, sako pareigūnai.

Kilo „didžiausi per šimtmetį“ potvyniai
Australijos šiaurės rytuose kilus „didžiausiems per šimtmetį“ 
potvyniams miestų gatvės virto upėmis, savo namus turėjo 
palikti tūkstančiai žmonių, o pareigūnai perspėja, kad liūtys 
nesiliaus dar kelias dienas.

jAUNImUI

REKLAMA

Atvira jaunimo erdvė „Prienas“ – puiki susibūrimo 
erdvė Prienų krašto jaunimui!
Nuo 2018 metų spalio 
vidurio Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre veiklą 
pradėjo vykdyti atvira 
jaunimo erdvė (AJE) 
„Prienas“.  

Erdvės tikslas – suteikti ga-
limybę jauniems žmonėms 
prasmingai leisti laiką ir kartu 
su bendraamžiais bei  jaunimo 
darbuotojais kurti, bendrauti ar 
spręsti kasdienybėje kylančius 
iššūkius neformalioje aplinko-
je. Čia laukiamas jaunimas nuo 
14 iki 29 metų. Veiklos – ne-
mokamos.

Šiuo metu su jaunimu AJE 
„Prienas“ dirba trys darbuo-
tojai, atviro darbo su jaunimu 
specialistai: Roberta Ažukai-
tė-Zacharevičienė, Edvinas 
Vrubliauskas ir Živilė Ruse-
vičienė.

 „Atviras darbas savitas tuo, 
kad dalyvavimas siūlomose 
veiklose nėra saistomas „pri-
valomumu“: norintis dalyvauti 
jaunas žmogus neprivalo įsi-
pareigoti lankytis nuolat ir nu-
statytu laiku ar užsiimti tam ti-
kra veikla – jis pats sprendžia, 
kaip naudoti savo laiką. Unika-
lu yra tai, kad labai įvairus jau-
nimas randa tarpusavio kalbą. 
Labai džiaugiuosi galėdama 
prisidėti prie tokio proceso“ 
– savo mintimis dalinasi jau-
nimo darbuotoja, rinkodaros 
specialistė, socialinių projektų 
organizatorė Roberta Ažukai-
tė-Zacharevičienė.“

Kaip teigia projektų vadovė, 
jaunimo darbuotoja, Živilė Ru-
sevičienė: „Pas mus visi lygūs. 
Visi savaip įdomūs, charizma-
tiški, turintys savitą požiūrį į 
gyvenimą ir mes tai gerbiam. 
Erdvėje jaunimas laikosi ben-
drų taisyklių, privalo gerbti 

vieni kitus, laikytis tvarkos, 
nevartoti jokių psichotropinių 
medžiagų. Per ganėtinai trum-
pą laikotarpį kartu praleidom 
daug smagaus laiko, dar dau-
giau visko laukia priešakyje. 
Nekantriai to laukiame.“

„Atvirasis darbas yra skir-
tas jaunuoliams, kurie Ieško 
saugios aplinkos, naujų ben-
drumo, buvimo kartu formų. 
Turi laisvo laiko, tačiau ne-
žino, kaip ir kur jį turiningai 
praleisti. Išsiskiria savo rūbais, 
kalba, elgesiu, taip išreikšdami 
savąjį kitoniškumą. Ypatin-
gas dėmesys skiriamas tiems 
jauniems žmonėms kurie, dėl 
savo elgesio ar išvaizdos ne-
pritampa prie bendraamžių 

ar suaugusiųjų visuomenės“ 
– teigia jaunimo darbuotojas 
ir socialinis pedagogas Edvi-
nas Vrubliauskas.

Per 2,5 mėnesio AJE „Prie-
nas“ veiklos laikotarpį pasiekti 
rezultatai: 

> Sukurta komanda;
> Vyksta komandos peri-

odiniai susitikimai, situacijų 
aptarimai;

> Atviras darbas su jauni-
mu vyksta kiekvieną trečia-
dienį nuo 15.00 iki 19.00 val., 
atskirais atvejais – ir pirma-
dieniais;

> Jaunuoliai pakviesti į 11 
susitikimų, kuriuose apsilankė 
apie 30 jaunuolių. Bendras ap-
silankymų skaičius – 300;

> Vyko įvairi, jauniems 
žmonėms patraukli, veikla 
(stalo žaidimai, diskusijos, 
maisto gamyba, šventinių de-
koracijų gamyba, socialinio 
verslo iniciatyvos, savanorystė 
renginių metu ir kt.);

> Bendravo ir bendradar-
biavo skirtingo amžiaus, so-
cialinių grupių ir interesų jau-
nimas.

Atviras darbas su jaunimu 
kitose šalies savivaldybėse 
vykdomas jau gerą dešimtme-
tį. Prienų rajonas –  viena iš 
nedaugelio savivaldybių, ku-
riose ši veikla buvo vykdoma 
tik epizodiškai, daugiausiai vi-
suomeniniais pagrindais. 

Šiuo metu jau galima pasi-
džiaugti pozityviais pokyčiais 
– atvira jaunimo erdvė Prie-
nuose turi, nors ir nedideles, 
bet pastovias patalpas, Prie-
nų rajono savivaldybės tary-
ba pritarė jaunimo darbuotojo 
etato steigimui Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre, vei-
klai vykdyti skirtos Jaunimo 
reikalų departamento prie So-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos ir Prienų rajono savi-
valdybės lėšos. Ilgainiui tiki-
masi projektinių lėšų pagalba, 
plėsti atvirą darbą su jaunimu, 
kad jis  būtų vykdomas ne tik 
Prienų mieste, bet ir kitose ra-
jono seniūnijose. 

Atviros jaunimo erdvės 
„Prienas“ veikla vyksta Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre, 
1 aukšte. Sausio–vasario mė-
nesiais – trečiadieniais 15.00–
19.00 val., nuo kovo – pirma-
dieniais, trečiadieniais, ketvir-
tadieniais.

Daugiau informacijos apie 
veiklą galite rasti Fb #Atvira-
JaunimoErdvėPrienas

Atviros jaunimo erdvės 
„Prienas“ informacija 
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Dalis įtartinos jautienos buvo parduota 
Prancūzijos žemės ūkio ministerija šeštadienį paskelbė jau 
atsekusi visą įtartiną iš Lenkijos importuotą jautieną. 500 kg buvo 
surasti ir sunaikinti, 150 kg identifikuoti kaip parduoti, o likę 145 kg 
- identifikuoti kaip restoranuose paruoštos porcijos.

Sergančius tuberkulioze vilioja maisto kortelėmis
Kovai su tuberkulioze Lietuvos gydymo įstaigose įvedamai 
naujovė – atvykti gydytis į ligonines pacientai skatinami maisto 
talonais, jiems apmokamos transporto išlaidos. Jos netaikomos 
tik Birštone ir Neringoje, nes čia nenustatyta susirgimų šia liga.

VERTA žINOTI

REKLAMA

Maisto atliekos surenkamos atskirai. 
Kaip tai vyksta? 
Nuo praėjusių metų 
pabaigos Alytaus 
regione maisto atliekos 
surenkamos atskirai. 
Jas rūšiuoti privalo 
miestų ir miestelių 
individualių namų 
gyventojai, neturintys 
galimybės kompostuoti 
atliekų ir gavę specialius 
komplektus maisto 
atliekoms surinkti.  

„Procesas įsibėgėja - kie-
kvienąkart surenkant maisto 
atliekas, vis daugiau kontei-
nerių išstumiama išvežimui“, 
- sakė Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro (ARATC) 
direktorius Algirdas Reipas.  

Šaltuoju metų laiku mais-
to atliekos surenkamos vieną 
kartą per mėnesį pagal patvir-
tintus grafikus. Šiltuoju me-
tų laiku maisto atliekos bus 
surenkamos ir išvežamos du 
kartus per mėnesį. 

Kai kurie gyventojai klai-
dingai mano, kad į mais-
to atliekų konteinerius gali-
ma mesti tik maisto likučius 
ir tvirtina, kad tokių atliekų 
neturi. O iš tiesų daugelis iš 
įpročio atliekas, kurias reikia 
mesti į maisto konteinerius, 
vis dar meta į mišrių atliekų 
konteinerius. 

Į maisto atliekų kontei-
nerius  galima mesti ne tik 
maisto, bet ir virtuvės atlie-
kas: riebalais ir kitais maisto 
produktais suteptą kartoną ir 
popierių, išskyrus pakuotes, 
naudotus popierinius rankš-
luosčius, staltieses, servetė-

les, naudotus vienkartinius 
popierinius puodelius. Į šiuos 
konteinerius taip pat galima 
mesti ir žaliąsias atliekas: 
kambarinius augalus ir jų 
dalis, piktžoles, kitas sodo ir 
daržo atliekas, susmulkintas 
medžių šakas.

Visų šių atliekų negalima 
mesti į mišrių atliekų kontei-
nerius. Alytaus regiono atlie-
kų tvarkymo centro (ARATC) 
specialistai nuolat domisi ir 
kontroliuoja, ar gyventojai 
tinkamai išrūšiuoja atliekas. 

„Pastaruoju metu yra su-
griežtinta mišrių atliekų kon-
teinerių kontrolė. Šiuose kon-
teineriuose aptikus maisto 
atliekų jie netuštinami, tačiau 
jokios kitos sankcijos kol kas 
netaikomos – bendraujame 
su gyventojais, paaiškiname, 
kaip ir kodėl reikia atskirai 
rinkti maisto atliekas. Džiu-
gu, kad daugelis žmonių gera-
noriškai reaguoja į pastabas“, 
- pasakojo ARATC Atliekų 
tvarkymo paslaugų ir kontro-
lės padalinio vadovas Marty-
nas Krasauskas.  

Praėjusiais metais Alytaus 
regione buvo išdalinta beveik 
6 tūkstančiai maisto atliekų 
konteinerių komplektų. Kom-
plektą sudaro lauke pasta-
tomas konteineris, ant kurio 
dangčio yra keičiamas anglies 
filtras, virtuvėje naudojamas 
kibirėlis, kurio konstrukcija 
užtikrina maksimalią ventilia-
ciją ir apsaugo nuo nemalonių 
kvapų sklidimo, bei speciali 
talpa panaudotam aliejui ir 

riebalams surinkti. 
Atskirai renkant maisto 

atliekas joms skirtame kibi-
rėlyje rekomenduojama ne-
naudoti plastikinio maišelio. 
Be plastikinių maišelių su-
rinktos maisto atliekos pa-
prasčiau tvarkomos, greičiau 
suyra, skleidžia silpnesnį kva-
pą nei išmestos maišeliuose. 
Baimintis mesti maisto atlie-
kas tiesiai į kibirėlį, be mai-
šelių, tikrai neverta, nes tiek 
kibirėliai, tiek konteineriai 
yra specialiai pritaikyti šioms 
atliekoms ir jų apačioje yra 
palikta vietos susidariusiam 
skysčiui kauptis. 

Atskirai surinktą aliejų ir 
riebalus gyventojams rei-
kės išvežti į stambiųjų ir kitų 
atliekų surinkimo aikšteles. 
Šiose aikštelėse bus keičiami 
ir ant maisto atliekų kontei-
nerių dangčių esantys anglies 
filtrai.

Atliekų tvarkymo speci-
alistai neabejoja, kad mais-
to atliekų surinkimas vyks 
sklandžiai. Kaip rodo ligšio-
linė praktika, turėdami rūšia-
vimo konteinerius, gyvento-
jai pakankamai greitai įpranta 
jais naudotis. Įvairių apklausų 
duomenimis, Alytaus regiono 
gyventojų rūšiavimo įgūdžiai 
yra vieni geriausių šalyje, o re-
gione sukurta atliekų tvarky-
mo sistema pagrįstai vadina-
ma pažangiausia Lietuvoje.  

Daugiau apie rūšiavimą: 
https://www.aratc.lt/gyven-
tojams/atlieku-tvarkymo-va-
dovas-individualioms-namu-
valdoms 

ARATC informacija 

Maisto atliekų susidaro kiekvienuose namuose. Nepamirškite 
jų rūšiuoti ir ištraukti konteinerių. (ARATC nuotr.) Krepšinio turnyras Užuguostyje: 

sugrįžimas po 20 metų 
Daugiau kaip prieš 20 
metų Užuguosčio sporto 
salėje prasidėjęs ir vykęs 
Stakliškių seniūnijos 
krepšinio turnyras šiais 
metais sugrįžta ir kovo 9 
dieną nuo 10 val. kviečia 
buvusius žaidėjus vėl burti 
komandas ir sužaisti dar 
vienas geras rungtynes 
Užuguostyje Lietuvos 
Nepriklausomybės 
atkūrimo Kovo 11-osios 
proga. 

Kažkada seniūnijos sporti-
ninkų ir tuometinės Užuguos-
čio mokyklos bendruome-
nės itin laukiamas renginys 
pritraukdavo krepšinio ko-
mandas iš Stakliškių, Vyšniū-
nų, Užuguosčio, Pieštuvėnų, 
Jiezno, Trečionių, Nemaito-
nių.  Užuguosčio sporto salė-
je yra žaidę daug žymių krep-
šininkų. 

Kviečiame prisiminti  ir su-
sirinkti dar kartą visus tuos, 
kurie tuo metu žaidė ir tuos ku-
rie norėtų sužaisti gal paskutinį 
kartą Užuguosčio sporto salėje 
Kovo 11-osios taurei laimėti. 

Turnyras vyks kovo 9 d. 
nuo 10 val. Užuguosčio spor-
to salėje. 

Komandų registracija vyks-
ta iki vasario 16 d. 18 val. 

Komandas gali sudaryti 
Stakliškių seniūnijos gyven-
tojai, buvę turnyro žaidėjai 
bei jų vaikai, galimas 1 legi-
onierius.

Komandą sudaro 8 žaidė-
jai, iš kurių 4 žaidėjai turi būti 
vyresni nei 40 metų, kiti –  ne 
jaunesni nei 20 metų,  

Komandos starto mokestis 
– 50 Eur. 

Drausmės mokestis dėl tech-
ninių pažangų – 30 Eur.

Priklausomai nuo užsiregis-

travusių komandų skaičiaus, 
bus nuspręstas varžybų for-
matas bei žaidimo laikas. Tei-
sėjaus patyrę teisėjai.

Po rungtynių vyks vakaro-
nė, kur galėsime susipažinti 
su kraštiečio ir krepšinio en-
tuziasto Rimo Katukevičiaus 
surinktais eksponatais apie šio 
turnyro istoriją, pabendrauti, 
aptarti ir prisiminti tuos me-
tus, kurie prabėgo kaip viena 
akimirka.

Renginio rėmėjai: Užu-
guosčio kaimo bendruomenė 
„Užuguostis“, Užuguosčio  
jaunimo iniciatyvų klubas, 
Užuguosčio bendruomenė 
„Radasta“, Stakliškių kultūros 
ir laisvalaikio centras, UAB 
„Brevi Group“

Renginio organizatoriai: 
Rimas Katukevicius, Gintau-
tas Sodaitis, Asta Keblikienė, 
Gintautas Kaminskas, Jolita 
Mažeikienė, Vidas Charašaus-
kas, Silvija Jurgelevičienė.  
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Vietoj planetariumo - mokslo centras 
Vadinamasis STEAM mokslo centras, skirtas daugiausia 
moksleivių užsiėmimams, Vilniuje turėtų būti atidarytas 2021-
aisiais. 3,95 mln. eurų vertės centras turėtų būti įrengtas vietoje 
dabartinio Vilniaus universiteto (VU) planetariumo.

Užtvankos griūties aukų skaičius išaugo iki 115
Brazilijos pareigūnai šeštadienį pranešė, kad pietryčių Brazilijoje 
po geležies rūdos kasyklos atliekų užtvankos griūties aukų 
skaičius išaugo iki 115, o dar 248 žmonės laikomi dingusiais. Jie 
pakliuvo į didžiulį purvo srautą sugiuvus buvusiai užtvankai.

šEImININKĖmS

REKLAMA

R.Bogušienė pataria, kaip turėtų atrodyti sveika ir subalansuota 
vaiko vakarienė
Įprasta, jog darželį 
lankantys vaikai vakarienę 
ar pavakarius valgo dar 
prieš keliaudami namo. 
Tačiau dažnas vaikas, vos 
grįžęs namo vėl jaučiasi 
išalkęs – prašo tėvų dar 
vienos vakarinės maisto 
porcijos. Kiek kartų ir ką 
valgyti vakare vaikams yra 
normalu ir sveika?

„Pavakarius ar vakarienę 
tiekti – kiekvienas darželis nu-
sprendžia individualiai. Nors 
po pietų miego laikas labiau 
tinkamas pavakariams, tačiau 
kai kurie darželiai, norėdami, 
kad vaikai pavalgytų sočiau, 
tiekia vakarienę. Atsižvel-
giant į tai, kad prieš popieti-
nį miegą vaikai būna suval-
gę sočius pietus, tikėtina, jog 
atsikėlę jie dar būna neišalkę 
ir darželio vakarienės gali ne-
valgyti arba suvalgyti ne pil-
ną savo porciją“, - sako mais-
to ekspertė ir VŠĮ „Sveikatai 
palankus“ vadovė Raminta 

Bogušienė.
Pavakarių ar vakarienės 

laikas darželiuose dažniau-
siai yra tarp 15:30 iki 16:00. 
Tai kelios valandos iki meto, 
kuomet tėvai vaikus parsive-
ža namo. Anot R. Bogušie-
nės, vaikai per šį laiką spėja 
išalkti.

„Tėveliai neturėtų stebėtis, 
jog pavalgęs darželyje vaka-
rienę, vaikas vėl nori valgyti 
namuose. Normalu, jog praė-
jus kelioms valandoms po pa-
vakarių ar nepilnai suvalgytos 
vakarienės porcijos darželyje, 
grįžęs namo vaikas jaučiasi 
alkanas“, - sako specialistė.

R. Bogušienės teigimu, 
sveikam vaikui grįžus namo 
yra normalu dar du kartus pa-
prašyti valgyti. 

„Per dieną vaikai turėtų 
valgyti 5-6 kartus, ne rečiau 
kaip kas 3,5 valandos. Grįžęs 
iš darželio vaikas valgyti gali 
paprašyti dar du kartus – pil-
nos vakarienės porcijos ir len-

gvų naktipiečių. Tačiau svar-
bu atkreipti dėmesį, kad por-
cijos dydis ir valgymų skai-
čius priklauso nuo darželyje 
suvalgytos vakarienės kiekio 
bei jaučiamo alkio. Jei pasiū-
lius vakarieniauti vaikas nesi-
jaučia alkanas, tai vakarienės 
jam ir netiekime“, - sako R. 
Bogušienė.

Tuo tarpu kalbėdama apie 
mokyklinukus, specialistė 
pabrėžia, kad reguliari, soti ir 
subalansuota vakarienė jiems 
– būtina. 

„Dažnu atveju mokyklinio 
amžiaus vaikai vakarienės ar 
pavakarių mokykloje jau ne-
gauna. Jų vakarienė namuose 
visuomet turėtų būti pakanka-
mai soti, šviežiai ruošta ir pil-
navertė“, - sako specialistė.

Vakarienei – šiltas ir 
šviežiai pagamintas 

maistas
„Vaiko vakarienę turėtų 

sudaryti šiltas, šviežiai paga-
mintas maistas. Puikiai tinka 
patiekalai iš pieno produktų, 
ankštinės daržovės ar bulvės, 
grūdinių kultūrų patiekalai. 
Šaldytus koldūnus, dešreles ar 
žuvies pirštelius turėtų pakeis-
ti įvairūs varškės patiekalai, 
omletai, kiaušinienės, sezo-
niniai troškiniai, kruopų pa-
tiekalai. Kiekvieno valgymo 
metu būtina nepamiršti sezo-

ninių daržovių. Dabar puikiai 
tinka rauginti agurkai, kopūs-
tai, burokėliai ir jų salotos“, - 
sako R. Bogušienė.

Ypač daug dėmesio kasdie-
niniame vakarienės racione, 
anot specialistės, turėtų būti 
skiriama daržovėms.  

„Vakarienės metu daržovės 
turėtų sudaryti apie trečdalį 
porcijos. Tačiau svarbu ne tik 
jų kiekis, bet ir sezoniškumas. 
Šaltuoju metų laiku, ne švie-
žių daržovių sezonu, vaikams 
duokime daugiau raugintų, 
šakninių ar tausojančiu būdu 
pagamintų šaldytų daržovių. 
Pavyzdžiui, šviežius agurkus 
keiskime raugintais“, - sa-
ko VšĮ „Sveikatai palankus“ 
vadovė.

Specialistė ragina iš vaka-
rinio vaikų raciono išmesti 
sausainukus bei kitus popu-
liarius, tačiau organizmui ne-
naudingus užkandžius. Juos 
keisti užkandžiais iš vaisių 
ar uogų. 

„Kaip ir daržovės, taip ir 
vaisiai bei uogos turi savo 
sezoniškumą. Jei vasarą žymi 
braškės, o rudenį – obuoliai, 
būtent šiuos sezoninius vai-
sius ir išnaudokime gardžių 
užkandžių gamybai. Žiemą 
skanumynus vaikams ruoš-
kime iš obuolių, bananų, 
mandarinų, kivi. Vaisių vai-
kams nereikėtų siūlyti vos 

Orkaitėje keptas omletas su daržovė-
mis ir kietuoju sūriu (tausojantis)

Jums reikės: 11 kiaušinių, 140 g žaliosios cukinijos, 0,5 
vnt. svogūno, 2 v. š. aliejaus, 130 ml pieno (2,5 %), 50 g 
kietojo fermentinio sūrio (45%), maltų juodųjų pipirų, 
druskos.

Kiaušinius išplakite su pienu, įmaišykite pipirus ir druską. 
Daržoves nuplaukite, cukinijas sutarkuokite, pabarstykite drus-
ka ir leiskite nubėgti susidariusiam skysčiui. Morkas nuskuski-
te, pakartotinai nuplaukite ir sutarkuokite, svogūnus nulupkite, 
pakartotinai nuplaukite ir supjaustykite smulkiais kubeliais. 
Įkaitintoje keptuvėje su aliejumi 2-3 min., pakepinkite morkas 
ir svogūnus. Kepintas ir smulkintas daržoves sumaišykite su 
plakiniu, supilkite į aliejumi išteptą skardą ir kepkite orkaitėje 
180˚C temperatūroje 25-30 min. Iškepusį omletą apibarstyki-
te tarkuotu kietuoju sūriu. Tiekite su raugintomis daržovėmis, 
šviežiomis, garuose ruoštomis daržovėmis. 

Varškės apkepas (tausojantis)
Jums reikės: 480 g varškės (9%), 6 kiaušinių, 175 g ku-

kurūzų kruopų, 115 ml pieno (2,5%), 5 a. š. nerafinuoto 
cukraus, druskos, aliejaus (aptepimui).

Varškę pertrinkite ir sumaišykite su kiaušiniais. Kukurūzų 
kruopas užpilkite pienu ir palikite brinkti 10-15 min. Į pertrin-
tos varškės masę sudėkite brinkintas kruopas, cukrų, druską ir 
išmaišykite iki vientisos masės. Gautą masę aliejumi pateptoje 
skardoje paskleiskite tolygiu sluoksniu ir 25-30 min. kepki-
te įkaitintoje konvekcinėje krosnyje/orkaitėje 180 ºC tempe-
ratūroje, kol gaminio viduje temperatūra pasieks ne mažiau 
kaip 85°C ir kol apkepo paviršius tolygiai apskrus. Apkepas 
turi būti nesuiręs, nesutrūkinėjęs. Tiekite su graikišku jogur-
tu ir uogų tyre.

Virti speltos varškėčiai (tausojantis)
Jums reikės: 535 g varškės (9%), 2 kiaušinių, 225 g švie-

sių speltos miltų, 5 a. š. nerafinuoto cukraus, druskos.
Varškę pertrinkite ir sumaišykite su miltais, kiaušiniais, 

cukrumi ir druska. Iš gautos masės iškočiokite volelius ir su-
pjaustykite juos 2-3 cm. ilgio gabalėliais. Į puodą su verdančiu 
vandeniu atsargiai suleiskite pusgaminius ir virkite 5-7 min. 
Gamybos metu patiekalo viduje turi būti pasiekta ne mažesnė 
kaip +85°C temperatūra. Išvirę varškėčiai turi būti nesutrūkę, 
nesuirę ir nepraradę savo formos.  Tiekite su cinamonu, uo-
gomis ir graikišku jogurtu. 

pavalgius sočią vakarienę. 
Pavyzdžiui, jei vaikas vaka-
rienei valgė omletą, vaisius 
geriau palikti naktipiečiams, 
nors idealu – pirmajai die-
nos pusei – pusryčiams arba 
priešpiečiams“, - sako maisto 
technologė.

Patariama atsisakyti ir 
daug cukraus savyje turinčių 
uogienių. Skanios ir sveikos 
alternatyvos joms – šaldytos 
uogos, tyrelės, vaisių ar uogų 
kokteiliai. 

„Prie varškės apkepo vai-
kams galima duoti lengvai 
saldintą, šaldytų uogų tyrę. 
Taip pat padažui galima rink-
tis graikišką jogurtą“, - sako 
R. Bogušienė. 

Svarbiausia sistema – 
reguliaraus dienos 
plano laikymasis

„Siekiant, jog vaikų virški-
nimo procesas vyktų sklan-
džiai, o organizmas būtų 
pajėgus įsisavinti su maistu 
atkeliaujančias sveikatai pa-
lankias medžiagas, visi die-
nos valgymai turi būti ne tik 
subalansuoti, bet ir turėti re-
guliarų grafiką. Kasdien tuo 
pačiu metu organizmas turi 
būti pasiruošęs gauti pusry-
čius, pietus ir vakarienę“, - 
sako VŠĮ „Sveikatai palan-
kus“ vadovė.

Anot specialistės, priešin-
gu atveju, organizmas nėra 
tinkamai pasirengęs priim-
ti maisto, tad pavalgius di-
džiąją dalį energijos skiria 
virškinimui. Nereguliaraus 
valgymo pasekmė – energi-
jos stoka, užplūstančios mie-
guistumo ir aktyvumo ban-
gos, virškinimo problemos, 
prastas miegas. 

„Žinoma, svarbu ir porcijų 
dydis. Vakarienė turi sudaryti 
20-25 proc. kasdieninės vai-
kų kalorijų normos“, - sako 
R. Bogušienė.

Rekomenduojama vaikų 
dienos kalorijų norma pri-
klauso nuo jų amžiaus. Pa-
vyzdžiui, 1-3 metų vaikams, 
tai tarp 240 ir 315 kcal. Vy-
resniems – nuo 4 iki 6 metų 
– norma turėtų siekti iki 394 

kcal, nuo 7 iki 10 metų –  iki 
440 kcal, o vaikams virš 11 
metų net iki 735 kcal. 

Patiekalų idėjos 
subalansuotai vaikų 

vakarienei
R. Bogušienė pateikia ke-

letą vaikų vakarienei tinka-
mų receptų pavyzdžių. Tai 
– orkaitėje keptas omletas su 
daržovėmis ir kietuoju sūriu, 
varškės apkepas ir virti spel-
tos varškėtukai.
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Užsimojo Šiluvą įtraukti į turizmo žemėlapius
Raseinių savivaldybė sieks į religinio turizmo žemėlapius įtraukti 
Šiluvą – kaip unikalią Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo vietą. Jos 
tikslas - iki 700 tūkst. išaugęs lankytojų ir turistų skaičius, o iš jų ne 
mažiau kaip 20 tūkst. turėtų likti nakvoti Raseinių rajone.

Kaliningrado srityje dislokuojamos oro pajėgos 
Rusija dislokavo papildomą naikintuvų pulką Kaliningrado srityje, 
reaguodama į NATO pajėgų stiprinimą Baltijos jūros regione. Taip 
pat - tankų pulką bei mažojo nuotolio balistinėmis raketomis 
„Iskander M“, galinčiomis nešti branduolines kovines galvutes.

Prienų 
turguje

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Nė nepastebėjome, 
kaip pralėkė pirmasis 
metų mėnuo. Prasidėjo 
vasaris, kuris turgaus 
prekiautojams, atrodo, taip 
pat dar nieko gero nežada. 
Jeigu praėjusį šeštadienį 
braidėme po pusnis, tai šį 
šeštadienį jau – po balas. 
Ir dar turėjome saugotis, 
kad nesitėkštum ant šlapio 
sniego pliurzės.

Turgus vis dar buvo nedi-
delis, tačiau žmonių susirinko 
daugiau. Naujų prekių nesima-
tė, buvo prekiaujama įprasti-
nėmis daržovėmis, pieno bei 
mėsos gaminiais. Kilogramas 
bulvių kainavo 0,25–0,3 euro, 
šviežių kopūstų – 0,4 euro, bu-
rokėlių – 0,3–0,5 euro, morkų 
– 0,4–0,7 euro, svogūnų – 0,5–
0,7 euro.

Kilogramą raugintų kopūstų 
pardavė už 1 eurą, agurkų – už 
1,5–2 eurus. Kilogramas virtų 
ar raugintų burokėlių kainavo 
0,8–1 eurą. Stiklinė 

pupelių kainavo 0,7–1 eu-
rą, indelis namie ruoštų krienų 
– 1–2 eurus (priklausomai nuo 
indelio dydžio), pusės litro ar 
trijų ketvirčių stiklainis kon-
servuotų daržovių mišrainės 
– 1,7–2,2 euro.

Kilogramas obuolių kainavo 
0,5–0,8 euro, litras spanguolių 
– 3 eurus.

Už dešimtį naminių vištų 
kiaušinių moterys prašė 1,5–2 
eurų. Pigiau kainavo mažesni 
kiaušiniai. Dešimtį kalakučių 
kiaušinių buvo galima nusi-
pirkti už 3,5 euro, o ančių – už 
2,5 euro.

Pieno ir jo produktų netrūks-
ta, nors pardavėjų nepadaugė-
jo. Priežastis – ne tik karvių 
laktacijos nutrūkimas, bet ir 
tai, kad nemažai vyresnio am-
žiaus žmonių, kurie laikė kar-
ves ir parduodavo pieną bei 
jo gaminius turguje, jau ne-
bepajėgia laikyti šių gyvulių 
dėl sveikatos. O kaime jaunų 
žmonių, kurie perimtų iš tė-
vų ar senelių tokį verslą, nėra. 
Pieno kainos turguje tokios 

pačios kaip ir anksčiau – litras 
pieno kainavo 0,5 euro, pusės 
litro stiklainis grietinės – 1,7–
1,8 euro, puskilogramis svies-
to – 3–4 eurus, o sūriai, kaip 
visada, buvo parduodami po 
1,5–3,5 euro (pagal dydį ir iš 
kokio pieno pagaminti). Tik 
prekiautojai pieno produktais 
skundėsi, kad labai mažai par-
duoda sviesto ir sūrių. Baigian-
tis turgui, kai kurios moterys 
puskilogramį sviesto pardavė 
už 3 eurus.

Šeštadienį turgus kvepėjo 
šviežiais agurkais – buvo pre-
kiaujama neseniai sugautomis 
stintomis. Tiesą pasakius, stin-
tos buvo gana smulkios, tad 
daug pirkėjų nebuvo, vienas 
kitas po pusę kilogramo, kaip 
sakoma, „paragavimui“ pir-
ko. Kilogramas stintų kaina-
vo 4,99–6,99 euro, strimelių 
– 1,6–1,99 euro, menkės – 2,5 
euro, karpio – 3,7 euro, karšio 
– 2,7 euro.

Kaip visada keliose vietose 
buvo galima įsigyti rūkytų mė-
sos gaminių, lašinukų, suktinių 
ir dešrų. Kilogramas lašinių 
su raumeniu kainavo 6,5–7,8 

euro, dešros – 5,7–8,8 euro, 
suktinio – 8–11 eurų, skilan-
džio – 7,5–11 eurų, o kapotos 
mėsos „pūslės“ galėjai ska-
nauti sumokėjęs 15 eurų už 
kilogramą.

Padaugėjo prekiautojų švie-
žia mėsa, pagausėjo ir asor-
timentas. Kilogramas kiau-
lienos šoninės kainavo 3,2–4 
euro, kumpio – 3,8–4,2 eu-
ro, sprandinės ir karbonado 
– 4,79–5,5 euro, karkos – 1,5–
2,2 euro, pažandės – 2,6 euro. 
Kilogramą maltos kiaulienos ir 
jautienos pardavė už 3,2–4 eu-
rus. Kilogramas gražios jautie-
nos kainavo 9–10 eurų. 

Kilogramas viščiuko broi-
lerio (auginto paukštyne) kai-
navo 2,3 euro, o namuose au-
ginto – 4 eurus. Kilogramą 
triušienos buvo galima nusi-
pirkti už 6 eurus, o antienos 

– už 5–6 eurus (kaip pavyko 
nusiderėti).

Pusės litro butelis šaltai 
spausto sėmenų aliejaus kai-
navo 3,5 euro, 2 kilogramai 
maltų sėmenų ar „kalocius“ 
– 1,5–1,8 euro.

Bitininkai siūlė pirkti me-
daus, pasirenkant pagal skonį – 
liepų, miško, pavasario žiedų, 
grikių. Kainos buvo panašios 
– pusės litro stiklainiuką šio 
gardumyno buvo galima įsi-
gyti už 3,5–4,5 euro. 100 g bi-
čių duonelės kainavo 3 eurus. 
Kai kurie bitininkai siūlė ne tik 
medaus ir bičių duonelės, bet ir 
medaus su įvairiais priedais bei 
iš vaško išlietų žvakių.

Nepaisant oro, kiekvieną 
šeštadienį turguje galima nu-
sipirkti skanaus šimtalapio su 
obuoliais, aguonomis ar varš-
ke. Jo kilogramas kainuoja 8 
eurus, o kepa Alytuje.

Gyvuliukų turgavietėje taip 
pat nieko naujo, tiksliau pasa-
kius, tuščia. Vištų kol kas dar 
nėra, matyt, laukiama, kol at-
šils. O triušių neveža, nes šiuo 
metu niekas neperka.

Ūkininkai prekiavo grūdais, 

pašariniais runkeliais ir dides-
niais kiekiais burokėlių, svo-
gūnų ar morkų. Už centnerį 
miežių, kviečių, kvietrugių ar 
vasarinių kviečių prašė 11–13 
eurų. Maišas pašarinių runke-
lių kainavo 4–5 eurus, 10 kg 
maišelis bulvių – 2 eurus, 5 kg 
maišelis morkų – 2 eurus, bu-
rokėlių – 1 eurą, svogūnų – 1 
eurą. Raudonų ar baltų svogū-
nų kilogramo kaina buvo šiek 
tiek didesnė. 

Nedaug buvo prekiautojų 
dėvėtais rūbais ir įvairiais sen-
daikčiais. Drėgnas oras nepa-
lankus prekiauti tokiais daik-
tais, nes jie sudrėksta ir reikia 
džiovinti. 

O tie, kurie susiruošė pre-
kiauti, sakė, kad jau nusibodo 
sėdėt namie, nes mokesčius vis 
tiek reikia mokėt. Dar kartais 
pasiseka kokį daiktą parduoti.

Nekilnojamasis 
turtas

Parduoda
Namus
Medinį apmūrytą gyvenamąjį 
namą (44 kv. m., vietinis centrinis 
šildymas, vandentiekis, kanaliza-
cija, mūrinis garažas ir tvartas, 
18 a žemės) Prienuose. Tel. 8 
607 59331.

Perka
Įvairų nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 
605 85038.

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

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

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

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

Tel. 8 682 61641.

Išnuomoja
3 k. bt. (IV a. 5 a. n., autonominis 
dujinis šildymas, su baldais ir 
buitine technika) Stadiono g., 
Prienuose. Tel. 8 612 63370.

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

Automobiliai ir 
jų dalys

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

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

NUKelta Į 14 p. 

Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 6928/0004:27) 
mirusios savininkės paveldėtojus ir žemės sklypo (kad. 
Nr. 6928/0004:5) savininką arba suinteresuotus asmenis, 
kad 2019 m. vasario 22 d., 10 val. bus atliekami gretimo 
žemės sklypo (kad. Nr. 6928/0004:25) kadastriniai mata-
vimai Kauno r. sav., Veiverių sen., Leskavos k. Matavimus 
atlieka UAB „Armetra“, matininkė Virginija Lasauskė. 
Kviečiame atvykti prie matuojamo žemės sklypo dėl ri-
bų suderinimo. Neatvykus darbai bus tęsiami, pastabas ar 
pasiūlymus teikti raštu galite per 30 dienų nuo matavimų 
datos adresu: L. Truikio g. 23, Kaunas, tel. 8 687 92234.
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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 gy-
venamąją 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.

Klijuojame plyteles, atliekame 
įvairius apdailos darbus. Tel. 8 
652 39326.

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

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

 

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

Suteikia garantiją. 

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

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

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA

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

Tel. 8 687 50387.

šiltnamių g. �, �911� Prienai
mob. tel.: (� 6��)�����, (� 6�0) 6����.

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

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

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

REKLAMA

PASLAUGOS

Paskolos!!! Turimų pa-
skolų ir skolų refinansa-
vimas. Suteikiame paskolas ir 
refinansuojame turimas bei kt. 
skolas sumoje iki 10 000 eurų, 
laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn. 
Palūkanos konkurencingai ma-
žiausios 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).

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

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

Nestandartinių kietų baldų 
projektavimas ir gamy-
ba. Gaminame iš įvairių 

kokybiškų medžiagų 
virtuvės, prieškambario, 
vaikų kambarių, biuro, 

prekybinės įrangos baldus, 
spintas su slenkančiomis sis-
temomis ir kitus nestandar-

tinius baldus. 
 Tel. 8 604 09601.

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

Pigiai lapuočių malkas (skaldytas, 
kaladėmis, rąsteliais). Prienuose 
atvežimas nemokamas. Tel. 8 
682 31133.

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

Pušines, alksnines, beržines mal-
kas rąsteliais, kaladėlėmis ir skal-
dytas. Atveža. Tel. 8 676 37189.

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

Pigiai parduodamas dėvėtas 
lietuviškas svetainės komplek-
tas, kilimas, kiti baldai ir namų 
apyvokos daiktai Prienuose. Tel. 
8 695 21834.

PERKA
Perkame 

AB Birštono sanatorijos 
„Versmė“, 

AB „Prienų šilumos tinklai“, 
AB „Stumbras“, AB „Inval-
da“ ir kitų įmonių akcijas. 

Siūlyti visus variantus. 
Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 615 42473.

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 sker-
diena – 1,70 Eur/kg. Atvežame. 
Tel. 8 607 12690.

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

Parduodami šiltnamiai su poli-
karbonato 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. Atsi-
skaito vietoje, iš karto. Tel. 8 
612 34503.

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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

Brangiai visoje Lietuvoje super-
kame galvijus: karves, jaučius, 
telyčias. Vežame į užsienį. At-
siskaitome vietoje. Tel. 8 615 
28106.
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 06:37 Labas rytas, 
Lietuva 07:00 Žinios 07:10 Labas 
rytas, Lietuva 07:30 Žinios 07:40 
Labas rytas, Lietuva 08:00 Žinios 
08:07 Labas rytas, Lietuva 08:30 
Žinios 08:40 Labas rytas, Lietuva 
09:00 Žinios 09:10 Labas rytas, 
Lietuva 09:20 Senis (Der Alte) 
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 
4 (SOKO Stuttgart 4) 11:15 Aukš-
tuomenės daktaras 1 (Royal pains 
1) 12:00 Gyvenimas. Gyvenimo 
būdo žurnalas. Ved. edvardas 
Žičkus (subtitruota, kart.) 13:00 
Klauskite daktaro 13:58 loterija 
„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15 
laba diena, lietuva 15:00 Žinios 
15:10 laba diena, lietuva 16:00 
Žinios 16:15 laba diena, lietu-
va 16:30 premjera. ponių rojus 
(Il paradiso delle signore/ladies’ 
paradise) 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.) 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Specialus 
tyrimas. tiriamosios žurnalistikos 
laida. Ved. Daumantas Butkus 
(subtitruota) 20:25 loterija „Ke-
no Loto” 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 Gimę tą pa-
čią dieną. Dokumentinė apybraiža 
(subtitruota) 22:30 Dviračio žinios 
23:00 premjera. prieš audrą 2 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(610) 06:35 Mano gyvenimo švie-
sa (611) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (612) 07:35 tomas ir Džeris 
(13) 08:00 Volkeris, teksaso rein-
džeris (96) 09:05 Monikai reikia 
meilės (7) 09:40 Namai, kur širdis 
(48) 10:25 KK2 10:55 Nuo... Iki... 
11:25 paveldėtoja 2 (16) 12:00 
Mano likimas (15) 13:00 Gyveni-
mo daina (170) 14:00 Aukštakul-
nių kerštas (62) 14:55 Dvi širdys 
(1447) 15:25 Dvi širdys (1448) 
15:55 Dvi širdys (1449) 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 
Valanda su Rūta 21:00 Monikai 
reikia meilės (18) 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS. pReMJe-
Ra Gynybos kodas 00:10 Juo-
dasis sąrašas (14) 01:00 Invazija 
02:40 alchemija. VDU karta 03:10 
RetROSpeKtYVa 

TV3
  05:15 Rouzvudas 2/22s. (kart.) 
06:10 televitrina 12 06:25 aladi-
nas 1/135s. (kart.) 06:55 Simp-
sonai 10/20s. (kart.) 07:25 Simp-
sonai 10/21s. (kart.) 07:55 Gero 
vakaro šou 5/21s. (kart.) 08:55 
Meilės sūkuryje 139 10:00 Mei-
lės žiedai 101 11:00 Meilės žiedai 
102 12:00 Svotai 5/4s. 13:00 pa-
žadėtoji 6/105s. 13:30 pažadėtoji 
6/106s. 14:00 pažadėtoji 6/107s. 
14:30 pažadėtoji 6/108s. 15:00 
Simpsonai 10/22s. 15:30 Simp-
sonai 10/23s. 16:00 tV3 žinios 
27 16:25 tV3 orai 27 16:30 tV 
pagalba 12/44s. 18:30 tV3 ži-
nios 38 19:25 tV3 orai 38 19:30 
Farai 12/21s. 20:30 prakeikti 7/2s. 
21:00 tV3 vakaro žinios 22 21:55 
tV3 orai 22 22:00 Tiksinti bomba 
23:50 Kaulai 12/11s. 00:50 Iš Los 
andželo į Vegasą 1/9s. 01:15 Iš 
los andželo į Vegasą 1/10s02:30 
ekstrasensai tiria 6/102s. 03:55 

Kaulai 12/11s. (kart.) 04:45 Iš 
los andželo į Vegasą 1/9s. (kart.) 
05:10 apsukrios kambarinės 
3/301s. (kart.)

07:15 Vaikai šėlsta (13) 07:40 Sto-
ties policija (16) 08:40 Sudužusių 
žibintų gatvės (1) 09:40 Įteisintas 
faras (32) 10:45 Gelbėtojai - 112 
(79) 11:15 Gelbėtojai - 112 (80) 
11:45 Mentalistas (7) 12:45 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (11) 13:40 Stoties policija 
(17) 14:40 Sudužusių žibintų ga-
tvės (2) 15:45 Įteisintas faras (33) 
16:50 Gelbėtojai - 112 (81) 17:25 
Gelbėtojai - 112 (82) 18:00 Info 
diena 18:35 Mentalistas (8) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri-
mų skyrius (12) 20:30 Varom! (22) 
21:00 Sukrečiantis skrydis 23:05 
Auka 00:50 Didžiojo sprogimo te-
orija (1) 01:15 Didžiojo sprogimo 
teorija (2) 01:35 amžiaus nusi-
kaltimai (5)

05:20  „Gyvybės langelis“ 
(1/3). Draminis serialas. Rež. 
M.papernikas, a.Grigorjevas. 
Vaid.: J.Rešetnikova, V.Škirando, 
K.Samoukovas, a.Mochovas. 
Ukraina. 2015 m. N-7. 06:09 pro-
grama 06:10 tV parduotuvė 06:30 
Lietuva tiesiogiai 07:00 Vantos la-
pas. laida apie pirties malonumus. 
N-7. 07:30 Kitoks pokalbis su D 
08:00 „Sandoris” (1/3) 09:00 Ant 
bangos 10:00 „Širdies plakimas“ 
(1) 11:10 „Mentalistas“ (8) 12:20 
„albanas“ (58) 13:30 tV parduo-
tuvė 13:45 „Miškinis“ (3/4) 14:55 
„Gluchariovas“ (3/35) 16:00 Re-
porteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 
16:58 Orai 17:00 „Gyvybės lange-
lis“ (1/16) 18:00 Reporteris 18:48 
Orai 18:50 Rubrika „Mes europie-
čiai”. 18:55 „Gluchariovas“ (3/47) 
20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tie-
siogiai 20:58 Orai 21:00 Ne spau-
dai 22:00 Reporteris 22:53 Orai 
22:55 Rubrika „Mes europiečiai”. 
23:00 adomo obuolys 00:00 „Glu-
chariovas“ (3/37) 01:05 „albanas“ 
(47) 02:10 „Kelrodė žvaigždė“(32) 
03:00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
(4) 03:50 „Inspektorius luisas. 
liūdesys”. (9/2) Detektyvinis se-
rialas. Vaid.: K.Whately, l.Fox. 
D.Britanija. 2015 m. N-7. 04:35 
„albanas“ (32) 05:20 „Gyvybės 
langelis“ (1/4) 

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Žve-
jo nuotykiai 3/10s. (kart.) 07:30 
Havajai 5.0 4/408s. (kart.) 08:30 
prakeikti 7/1s. (kart.) 09:00 Vie-
nam gale kablys 20/5s. (kart.) 
09:30 elementaru 5/9s. (kart.) 
10:30 Simpsonai 24/13s. 11:00 
Simpsonai 24/14s. 11:30 Kulina-
rijos meistras 2/9s. (kart.) 12:30 
Vedęs ir turi vaikų 2/207s. (kart.) 
13:00 Vedęs ir turi vaikų 2/208s. 
(kart.) 13:30 Bjauriausi darbai 
pasaulyje 1/101s. (kart.) 14:30 
Televitrina 13 15:00 Havajai 5.0 
4/409s. 16:00 elementaru 5/10s. 
16:55 Kulinarijos meistras 2/10s. 
17:55 Vedęs ir turi vaikų 2/209s. 
18:30 Vedęs ir turi vaikų 2/210s. 
18:55 Univeras 142 19:30 Uni-
veras 143 20:00 Virtuvė 5/14s. 
20:30 Žinios 18 20:55 Orai 27 
21:00 Maksimali bausmė 23:00 
Naša Raša 1/18s. 23:30 Naša 
Raša 1/19s. 00:00 Barselonos 
“FC Bascelona” - Kauno “Žalgiris” 
124 02:00 legendos 2/4s. 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Labas rytas, 
Lietuva 06:30 Žinios 06:37 
Labas rytas, Lietuva 07:00 
Žinios 07:10 Labas rytas, 
Lietuva 07:30 Žinios 07:40 
Labas rytas, Lietuva 08:00 
Žinios 08:07 Labas rytas, 
Lietuva 08:30 Žinios 08:40 
Labas rytas, Lietuva 09:00 
Žinios 09:10 Labas rytas, Lie-
tuva 09:20 Senis (Der Alte) 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 (SOKO Stuttgart 4) 
11:15 aukštuomenės dakta-
ras 1 (Royal pains 1) 12:00 
(Ne)emigrantai. Socialinės 
dokumentikos laida. Ved. Ori-
jus Gasanovas ir akvilė Kava-
liauskaitė (subtitruota, kart.) 
13:00 Vartotojų kontrolė. Ved. 
Giedrius Drukteinis. (kart.) 
13:58 loterija „Keno loto” 
14:00 Žinios 14:15 laba die-
na, Lietuva 15:00 Žinios 15:10 
laba diena, lietuva 16:00 Ži-
nios 16:15 laba diena, lietuva 
16:30 premjera. ponių rojus 
(Il paradiso delle signore/la-
dies’ paradise) 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.) 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba 19:30 
Beatos virtuvė. Ved. Beata 
Nicholson (subtitruota) 20:25 
loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas 21:29 loterija 
„Jėga” 21:30 Auksinis protas 
22:50 Fantastiškas penkta-
dienis. taikinys Nr. 1 (Zero 
Dark Thirty) 

 
06:00 Dienos programa 06:05 
Mano gyvenimo šviesa (613) 
06:35 Mano gyvenimo šviesa 
(614) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (615) 07:35 Tomas ir 
Džeris (14) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (97) 09:05 
Monikai reikia meilės (8) 09:40 
Namai, kur širdis (49) 10:25 
KK2 10:55 Valanda su Rū-
ta 12:00 Mano likimas (16) 
13:00 Gyvenimo daina (171) 
14:00 aukštakulnių kerštas 
(63) 14:55 Dvi širdys (1450) 
15:25 Dvi širdys (1451) 15:55 
Dvi širdys (1452) 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva 17:35 
Bus visko 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 
penktadienis 21:00 SaVaItĖS 
HItaS. pReMJeRa ameri-
kietis žudikas 23:05 Blogas 
poelgis 00:40 Šmėklos 02:30 
Gynybos kodas 

TV3
05:10 apsukrios kambarinės 
3/301s. (kart.) 06:10 Tele-
vitrina 12 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 10/210s. 
( ka r t . )  06:55  S impsona i 
10/22s. (kart.) 07:25 Simpso-
nai 10/23s. (kart.) 07:55 Farai 
12/21s. (kart.) 08:55 Meilės 
sūkuryje 140 10:00 Meilės 
žiedai 103 11:00 Meilės žiedai 
104 12:00 Svotai 5/5s. 13:00 
pažadėtoji 6/109s. 13:30 pa-
žadėtoji 6/110s. 14:00 pa-
žadėtoji 6/111s. 14:30 paža-
dėtoji 6/112s. 15:00 Simpso-
nai 11/1s. 15:30 Simpsonai 
11/2s. 16:00 tV3 žinios 28 
16:25 tV3 orai 28 16:30 tV 
pagalba 12/45s. 18:30 tV3 

žinios 39 19:25 tV3 orai 39 
19:30 Tarzanas 21:10 persijos 
princas. laiko smiltys 23:35 
Nemirtingieji (kart.) 01:35 pa-
grobimas (kart.) 03:10 Vam-
pyrų akademija (kart.) 05:00 
Svotai 5/3s.

07:15 Vaikai šėlsta (14) 07:40 
Stoties policija (17) 08:40 
Sudužusių žibintų gatvės (2) 
09:40 Įteisintas faras (33) 
10:45 Gelbėtojai - 112 (81) 
11:15 Gelbėtojai - 112 (82) 
11:45 Mentalistas (8) 12:45 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius (12) 13:40 Sto-
ties policija (18) 14:40 Sudu-
žusių žibintų gatvės (3) 15:45 
Įteisintas faras (34) 16:50 Gel-
bėtojai - 112 (83) 17:25 Gel-
bėtojai - 112 (84) 18:00 NKL 
čempionatas. Šakių “Vytis” 
- telšių “telšiai” 20:00 Ame-
rikietiškos imtynės (4) 21:00 
amerikietiškos imtynės (4) 
22:00 Baudėjas 00:25 Sukre-
čiantis skrydis 02:10 Didžiojo 
sprogimo teorija (3) 02:30 Di-
džiojo sprogimo teorija (4)

05:20 „Gyvybės langelis“ (1/4) 
06:09 programa 06:10 „pa-
saulis iš viršaus“. Dokumenti-
nis serialas. JaV. 2013 m. N-7. 
“ 06:30 Lietuva tiesiogiai 06:35 
4 kampai. laida apie interjerą. 
Ved 07:00 Čempionai 07:30 
Skinsiu raudoną rožę 08:00 
„Sandoris” (1/4) 09:00 Nuoga 
tiesa 10:30 10 min iki tobuly-
bės su Jurijumi 10:45 Čem-
pionai 11:20 adomo obuolys 
12:20 „albanas“ (59) 13:30 
tV parduotuvė 13:45 „Miški-
nis“ (3/5) 14:55 „Gluchariovas“ 
(3/36) 16:00 Reporteris 16:30 
Kitoks pokalbis su D 16:58 
Orai 17:00 „Gyvybės langelis“ 
(1/17) 18:00 Reporteris 18:53 
Orai 18:55 „Gluchariovas“ 
(3/48) 20:00 Reporteris 20:30 
Kitoks pokalbis su D 20:58 
Orai 21:00 pReMJeRa. „pro-
kuroras“ (1) 22:00 Reporteris 
22:58 Orai 23:00 Ant bangos 
01:15 „Moterų daktaras“ (2/51; 
2/52) 02:45 „Šeimininkė“(1/19; 
1/20) 04:25 Vantos lapas. lai-
da apie pirties malonumus. N-
7. 04:50 „Inspektorius luisas. 
liūdesys” (9/1; 9/2) 

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 
Jokių kliūčių! 2/208s. (kart.) 
07:30 Havajai 5.0 4/409s. 
(kart.) 08:30 prakeikti 7/2s. 
(kart.) 09:00 praeities žvalgas 
4/22s. (kart.) 09:30 Elementa-
ru 5/10s. (kart.) 10:30 Simp-
sonai 24/15s. 11:00 Simpso-
nai 24/16s. 11:30 Kulinarijos 
meistras 2/10s. (kart.) 12:30 
Vedęs ir turi vaikų 2/209s. 
(kart.) 13:00 Vedęs ir turi 
vaikų 2/210s. (kart.) 13:30 
Univeras 142 (kart.) 14:00 
Univeras 143 (kart.) 14:30 
Televitrina 13 15:00 Havajai 
5.0 4/410s. 16:00 Elemen-
taru 5/11s. 16:55 Kulinarijos 
meistras 2/11s. 17:55 Vedęs 
ir turi vaikų 2/211s. 18:30 Ve-
dęs ir turi vaikų 2/212s. 18:55 
Univeras 144 19:30 Univeras 
145 20:00 Farai 9/16s. 21:00 
Žinios 39 21:55 Orai 39 22:00 
Džekas Ryčeris 00:45 Maksi-
mali bausmė (kart.)

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, vasario 6 d.

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 06:37 Labas rytas, 
Lietuva 07:00 Žinios 07:10 La-
bas rytas, Lietuva 07:30 Žinios 
07:40 Labas rytas, Lietuva 08:00 
Žinios 08:07 Labas rytas, Lietuva 
08:30 Žinios 08:40 Labas rytas, 
Lietuva 09:00 Žinios 09:10 Labas 
rytas, Lietuva 09:20 Senis (Der 
Alte) 10:25 Štutgarto kriminali-
nė policija 4 (SOKO Stuttgart 4) 
11:15 aukštuomenės daktaras 1 
(Royal pains 1) 12:00 Naciona-
linė paieškų tarnyba. Ved. pal-
mira Galkontaitė. (kart.) 13:00 
Klauskite daktaro 13:58 loterija 
„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15 
laba diena, lietuva 15:00 Žinios 
15:10 laba diena, lietuva 16:00 
Žinios 16:15 laba diena, lietuva 
16:30 premjera. Seserys (Seis 
hermanas/Six Sisters) 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.) 18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 18:30 Klauskite dakta-
ro 19:30 Gyvenimas. Gyvenimo 
būdo žurnalas. Ved. edvardas 
Žičkus (subtitruota) 20:25 Loteri-
ja „Keno loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Spor-
tas 21:29 loterija „Jėga” 21:30 
Mano mama gamina geriau! Ved. 
Martynas Starkus 22:30 Dviračio 
žinios 23:00 premjera. paskutinė 
karalystė 2 (the last Kingdom 2) 
00:00 lRt radijo žinios 00:10 Štut-
garto kriminalinė policija 4

 
06:00 Dienos programa 06:05 Ma-
no gyvenimo šviesa (607) 06:35 
Mano gyvenimo šviesa (608) 
07:05 Mano gyvenimo šviesa 
(609) 07:35 tomas ir Džeris (12) 
08:00 Volkeris, teksaso reindžeris 
(95) 09:05 Monikai reikia meilės 
(6) 09:40 Namai, kur širdis (47) 
10:25 KK2 10:55 Nuo... Iki... 11:25 
paveldėtoja 2 (15) 12:00 Mano li-
kimas (14) 13:00 Gyvenimo daina 
(169) 14:00 aukštakulnių kerštas 
(61) 14:55 Dvi širdys (1444) 15:25 
Dvi širdys (1445) 15:55 Dvi širdys 
(1446) 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva 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 (16) 21:00 
Monikai reikia meilės (17) 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS Inva-
zija 00:35 Juodasis sąrašas (13) 
01:30 Šalutinis efektas

TV3
05:15 Rouzvudas 2/21s. (kart.) 
06:10 televitrina 12 06:25 aladi-
nas 1/134s. (kart.) 06:55 Simp-
sonai 10/18s. (kart.) 07:25 Simp-
sonai 10/19s. (kart.) 07:55 prieš 
srovę 19/5s. (kart.) 08:55 Meilės 
sūkuryje 138 10:00 Meilės žie-
dai 99 11:00 Meilės žiedai 100 
12:00 Svotai 5/3s. 13:00 paža-
dėtoji 6/101s. 13:30 pažadėtoji 
6/102s. 14:00 pažadėtoji 6/103s. 
14:30 pažadėtoji 6/104s. 15:00 
Simpsonai 10/20s. 15:30 Simp-
sonai 10/21s. 16:00 tV3 žinios 
26 16:25 tV3 orai 26 16:30 tV 
pagalba 12/43s. 18:30 tV3 žinios 
37 19:25 tV3 orai 37 19:30 Gero 
vakaro šou 5/21s. 20:30 prakeikti 
7/1s. 21:00 tV3 vakaro žinios 21 
21:55 tV3 orai 21 22:00 pagro-
bimas 22:25 Vikinglotto 6 22:30 
pagrobimas 23:55 Kaulai 12/10s. 
00:55 Iš los andželo į Vegasą 
1/7s. 01:20 Iš los andželo į Vega-

są 1/8s. 01:45 Rouzvudas 2/22s. 
02:35 ekstrasensai tiria 6/101s. 
04:00 Kaulai 12/10s. 04:50 Iš 
los andželo į Vegasą 1/8s. (kart.) 
05:15 Rouzvudas 2/22s. (kart.) 

07:15 Vaikai šėlsta (12) 07:40 Sto-
ties policija (15) 08:40 Sudužusių 
žibintų gatvės (36) 09:40 Įteisintas 
faras (31) 10:45 Gelbėtojai - 112 
(77) 11:15 Gelbėtojai - 112 (78) 
11:45 Mentalistas (6) 12:45 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (10) 13:40 Stoties polici-
ja (16) 14:40 Sudužusių žibintų 
gatvės (1) 15:45 Įteisintas faras 
(32) 16:50 Gelbėtojai - 112 (79) 
17:25 Gelbėtojai - 112 (80) 18:00 
Info diena 18:35 Mentalistas (7) 
19:30 Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius (11) 20:30 
Varom! (21) 21:00 Auka 22:50 
57 keleivis 00:30 Gyvi numirėliai 
(16) 01:35 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai (12)

05:20  „Gyvybės langelis“ 
(1/2). Draminis serialas. Rež. 
M.papernikas, a.Grigorjevas. 
Vaid.: J.Rešetnikova, V.Škirando, 
K.Samoukovas, a.Mochovas. 
Ukraina . 2015 m. N-7.... 06:09 
programa 06:10 tV parduotu-
vė 06:30 Lietuva tiesiogiai 07:00 
Skinsiu raudoną rožę 07:30 Krep-
šinio pasaulyje su V 08:00 „Sando-
ris” (1/2) 09:00 „Gurovo bylos. Me-
džioklė” (1/2) 10:00 „Šėtono me-
džioklė“ (16) 11:10 „Mentalistas“ 
(7) 12:20 „albanas“ (57) 13:30 tV 
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (3/3) 
14:55 „Gluchariovas“ (3/34) 16:00 
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 
16:58 Orai 17:00 „Gyvybės lange-
lis“ (1/15) 18:00 Reporteris 18:48 
Orai 18:50 Rubrika „Mes europie-
čiai“.” 18:55 „Gluchariovas“ (3/46) 
20:00 Reporteris 20:30 Lietuva 
tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 „Ant 
bangos“ (2/27) 22:00 Reporteris 
22:53 Orai 22:55 Rubrika „Mes 
europiečiai”. 23:00 Nuoga tiesa 
00:00 „Gluchariovas“ (3/36) 01:05 
„albanas“ (46) 02:10 „Kelrodė 
žvaigždė“ (31) 03:00 „Svarbiausia 
- įstatymas“ (3) 03:50 „Inspektorius 
luisas. liūdesys”. (9/1) Detekty-
vinis serialas. Vaid.: K.Whately, 
l.Fox. D.Britanija. 2015 m. N-7. 
04:35 „albanas“ (31) 05:20 „Gy-
vybės langelis“ (1/3). Draminis 
serialas. Rež. M.papernikas, 
a.Grigorjevas. 

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Virtuvė 
5/13s. (kart.) 07:00 Žvejo nuoty-
kiai 3/9s. (kart.) 08:00 Havajai 5.0 
4/407s. (kart.) 09:00 Statybų gi-
das 5/22s. (kart.) 09:30 Elemen-
taru 5/8s. (kart.) 10:30 Simpsonai 
24/11s. 11:00 Simpsonai 24/12s. 
11:30 Kulinarijos meistras 2/8s. 
(kart.) 12:30 Vedęs ir turi vaikų 
2/205s. (kart.) 13:00 Vedęs ir turi 
vaikų 2/206s. (kart.) 13:30 Uni-
veras 140 (kart.) 14:00 Univeras 
141 (kart.) 14:30 Televitrina 13 
15:00 Havajai 5.0 4/408s. 16:00 
elementaru 5/9s. 16:55 Kulinarijos 
meistras 2/9s. 17:55 Vedęs ir turi 
vaikų 2/207s. 18:30 Vedęs ir turi 
vaikų 2/208s. 19:00 Europos tau-
rės krepšinio rungtynės. Vilniaus 
“Rytas” - “aS Monaco” 16 21:00 
Kryžminė ugnis 22:50 Nusikals-
tami protai. Kitapus sienų 1/3s. 
23:50 Daktaras Hausas 5/522s. 
00:50 Svieto lygintojai 4/8s. 01:40 
legendos 2/3s.

Šeštadienis, vasario 9 d.

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.  06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą“. 07:00 
Hani ir Nani 3. Šeimyninė drama. 
Vokietija. 2013 m. Rež. Dagmar 
Seume. lt 08:30 Karinės pa-
slaptys. Ved. Deividas Jursevi-
čius. 09:00 labas rytas, lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas 
rytas, lietuva. 10:30 Žinios. 
Orai. 10:35 labas rytas, lietuva. 
11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas 
rytas, lietuva. 12:00 Ypatinga 
misija. Dokumentinis serialas. 
JaV. 2015–2016 m. 3 d. Rykliai 
puola (Sharks Under atack). 
Rež. Nenurodyta. lt 12:55 
Metų laikai. Dokumentinis seri-
alas. Didžioji Britanija. 2016 m. 
4 d. Žiema (Winter). prod. Ma-
ry Summerill. lt 13:50 Džesika 
Flečer 6. Kriminalinis serialas. 
JaV. 1989-1990 m. N-7. 6/8 s. 
! 14:35 Džesika Flečer 6. Krimi-
nalinis serialas. JaV. 1989-1990 
m. N-7. 6/9 s. ! 15:25 Klausimė-
lis.lt. 15:43 loterija „Keno loto“. 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų 
koncertas. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
teisė žinoti. Ved. Rita Miliūtė. 
18:30 Vakaras su edita. Ved. 
edita Mildažytė ir Vytautas Rum-
šas (jaunesnysis). 19:30 Stilius. 
Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. 
Violeta Baublienė. 20:25 Loteri-
jos „Keno loto“ ir „Jėga“. 20:30 
panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 „eurovizija 2019“. Na-
cionalinė atranka. I pusfinalis. 
Ved. Gabrielė Martirosianaitė ir 
Giedrius Masalskis. tiesioginė 
transliacija iš lRt Didžiosios stu-
dijos. 23:45 Maiklas Džeksonas 
01:10 taikinys Nr. 1 03:40 Ypa-
tinga misija 04:25 Džesika Flečer 
6 05:10 Džesika Flečer 6.

 
06:20 Dienos programa 06:25 
tomas ir Džeris (13) 06:55 Žvė-
relių būrys (2) 07:20 “Nickelode-
on” valanda. Keista šeimynėlė 
(25) 07:45 Neramūs ir triukš-
mingi (21) 08:10 Riterių prin-
cesė Nela (32) 08:35 Tomo ir 
Džerio pasakos (7) 09:00 ponas 
Bynas (6) 09:25 KINO pUSRY-
ČIaI Monstrų biuras 11:15 pele-
nės istorija. Gražiausios dainos 
13:00 piteris penas 15:10 poli-
cininkas su puse 17:00 Gyvūnų 
pasaulis 17:30 Bus visko 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 SUpeRKINaS Monstrų 
universitetas 21:20 Šnipas ne 
savo noru 23:10 pirmieji metai. 
pasitikime protėvius! 01:05 Ame-
rikietis žudikas 

TV3
06:15 televitrina 10 06:30 Či-
pas ir Deilas skuba į pagalbą 
1/143s. (kart.) 07:00 Transforme-
riai. Maskuotės meistrai 4/411s. 
07:30 aladinas 1/136s. 08:00 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 
1/144s. 08:30 Kempiniukas pla-
čiakelnis 10/211s. 09:00 Virtuvės 
istorijos 9/6s. 09:30 Gardu Gardu 
7/7s. 10:00 Svajonių ūkis 5/23s. 
10:30 Būk sveikas! 1/2s. 11:00 
Įpėdiniai 13:20 Karštos galvos 
15:00 ekstrasensų mūšis 18/7s. 
16:45 “lteam” žiemos olimpinis 
festivalis 18:00 Raudonas kili-
mas 5/6s. 18:30 tV3 žinios 40 
19:22 tV3 orai 40 19:25 Euro-
jackpot 6 19:30 Turtuolis vargšas 

1/1s. 21:55 Tyli naktis 00:00 Tai 
reiškia karą 01:50 persijos prin-
cas. laiko smiltys (kart.) 03:50 
tiksinti bomba (kart.) 05:25 
Svotai 5/4s.

06:15 Varom! (20) 06:40 Varom! 
(21) 07:05 Varom! (22) 07:30 
Vaikai šėlsta (13) 08:00 Vaikai 
šėlsta (14) 08:29 „top Shop“ 
televitrina 08:45 Sveikatos aBC 
televitrina 09:00 lietuvos galiūnų 
čempionato finalas 10:00 Nu-
trūkę nuo grandinės (21) 10:30 
Haskių kelias 11:40 Velniški Sti-
vo Ostino išbandymai (13) 12:40 
Gordonas Ramzis. Iki pragaro 
ir atgal (6) 13:40 ekstrasensų 
mūšis (4) 16:00 amžiaus nusi-
kaltimai (6) 17:00 Betsafe–lKl. 
Juventus - Neptūnas 19:30 Mu-
zikinė kaukė. Geriausieji 22:00 
MaNO HeROJUS Smurto isto-
rija 23:55 aŠtRUS KINaS penk-
tadienis tinkle 01:40 ekstrasensų 
mūšis (4)

06:10 „pasaulis iš viršaus” 06:40 
Kitoks pokalbis su D.Žeimyte. 
pokalbių laida. 07:00 programa 
07:04 tV parduotuvė 07:20 „tV 
europa pristato. Vyrų šešėlyje. 
Barbora Umiastauskaitė-Žaga-
rietė”. Dokumentinių filmų ciklas. 
lietuva. 2016 m. 07:55 „pasaulis 
iš viršaus“. Dokumentinis seria-
las. JaV. 2016 m.” 09:00 Skinsiu 
raudoną rožę 09:30 Vantos la-
pas. laida apie pirties malonu-
mus. N-7. 10:00 adomo obuolys 
11:00 „Detektyvas Morsas“ (3/2) 
13:00 „Šeimininkė” (1/21; 1/22) 
15:20 „pasaulio turgūs 16:00 
Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempi-
onai 16:50 „tV europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Birutė Mažeikaitė-
Ramanauskienė”. Dokumentinių 
filmų ciklas. lietuva. 2016 m. 
17:25 „Neišsižadėk“ (79) 18:00 
Žinios 18:28 Orai 18:30 „Neišsi-
žadėk“( 79 tęs.; 80) 20:00 Žinios 
20:23 Orai 20:25 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai” (2/3; 2/4) 22:00 Ži-
nios 22:28 Orai 22:30 „Gurovo 
bylos. Maitvanagiai” (2/4 tęs.) 
23:10 „Mentų karai. Odesa“ (1/1; 
1/2) 00:40 „Gurovo bylos. Savi-
valė” (5/1; 5/2) 02:10 „Merdoko 
paslaptys“ (5/8; 5/9) 03:40 „Kel-
rodė žvaigždė“ (11; 12) 05:10 
„pavojingiausios kelionės. Ga-
bonas”. Dokumentinis serialas. 
prancūzija. 2014 m. N-7. 05:35 
„pavojingiausios kelionės. Gruzi-
ja”. Dokumentinis serialas. pran-
cūzija. 2014 m. N-7.

TV6
06:15 televitrina 15 06:30 ledo 
kelias 7/10s. (kart.) 07:30 Sve-
čiuose drambliai (kart.) 08:30 
Sandėlių karai 1/18s. (kart.) 
09:00 Vienam gale kablys 20/5s. 
(kart.) 09:30 Statybų gidas 5/23s. 
10:00 Gazas dugnas 2/6s. 10:30 
autopilotas 2/6s. 11:00 Lietuvos 
mokyklų žaidynės 3/19s. 11:30 
Sandėlių karai 1/19s. 12:00 Jokių 
kliūčių! 2/209s. 13:00 Kuprotieji 
banginiai. Kodo įminimas 14:00 
Žvejo nuotykiai 3/11s. 15:00 Le-
do kelias 7/11s. 16:00 Bearas 
Gryllsas. laukinis iššūkis žvaigž-
dėms 1/1s. 17:00 Sandėlių karai 
2/1s. 17:30 Sandėlių karai 2/2s. 
18:00 Jukono vyrai 204 19:00 
amerikos dievaitis 16/3s. 21:00 
Žinios 40 21:55 Orai 40 22:00 
Iksmenai 2 00:45 Kryžminė 
ugnis (kart.)
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PASKUTINIS PUSLAPIS

ORAI

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA rAdiACiNis FoNAs

40KAUNE 
nSv/val. 

41ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8697 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
6450 nSv/val. 

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

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

(š
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um
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ts
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ym

ai
)

Lošimo Nr. 1191
Data: 2019-02-03

    
57 08 53 35 66 44 13 50 55 01 
23 12 29 47 40 02 46 36 71 10 
72 63 74 32 18 26 49 42 67 14 
51 39 56 45 70 48 52 59

 VISA LENTELĖ
37 06 75 34 60 38 09 54 28 31 
69 05 30 19 07

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

9419.00€ 2
35.00€ 322
2.00€ 10414
1.50€ 15006

PAPILDOMI PRIZAI
0351772 Nissan Qashqai
0272330 Toyota Yaris
031*238 Pakvietimas į TV
017*960 Pakvietimas į TV
044*994 Pakvietimas į TV
045*735 Pakvietimas į TV

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
290 000 Eur

Lošimo Nr. 682
Data: 2019-01-28

Tel. 1634
1000 Eur - 682-0004649
1000 Eur - 682-0008970
1000 Eur - 682-0017613
1000 Eur - 682-0028912
1000 Eur - 682-0033856
1000 Eur - 682-0040921
1000 Eur - 682-0041532
200 Eur - 682-0019*24
200 Eur - 682-0022*29
200 Eur - 682-0024*40
200 Eur - 682-0036*93
200 Eur - 682-0041*63
200 Eur - 682-0047*38
200 Eur - 682-0047*74

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
1 x 5000€, 15 x 500€ IR 100 
x 50€

Lošimo Nr. 314
Data: 2019-02-01

SKAIČIAI
06, 29, 38, 45, 47 + 02, 03

VASARIO

6
T R E Č I A D I E N I S

VILNIUS
0

-6
VASARIO

7
KETVIRTADIENIS

+1
KLAIPĖDA

-5 +2-1

VASARIO

8
P E N K TA D I E N I S

VASARIO

9
š E š TA D I E N I S

VASARIO

10
S E K m A D I E N I S

VASARIO

11
P I R m A D I E N I S

VASARIO

12
A N T R A D I E N I S

VILNIUS
+1

-1
0

KLAIPĖDA
-2 +2+1

VILNIUS
+1

-4
+1

KLAIPĖDA
-5 +20

VILNIUS
+1

+1
+3
KLAIPĖDA

0 +4+1

VILNIUS
+2

0
+3
KLAIPĖDA

0 +5+2

VILNIUS
+2

+2
+5
KLAIPĖDA

+1 +5+1

VILNIUS
+3

0
+4
KLAIPĖDA

0 +5+2
LAIMĖJIMAI

5 + 2 50191532.30€    0
5 + 1 352721.90€         0
5 106705.80€         0
4 + 2 4368.00€ 1
4 + 1 248.70€ 1
4 123.30€ 2
3 + 2 79.80€ 2
2 + 2 26.70€ 74
3 + 1 18.70€ 83
3 17.00€ 159
1 + 2 11.90€ 408

2 + 1 7.90€ 1455

PROGNOZĖ: 62 000 000 Eur

Vasario 6 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 08:02
leidžiasi 17:05

Dienos ilgumas 09.03
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Darata, Paulius, Alkis, Žyvi-
lė, Titas, Povilas, Živilė, Urtė, 

Oksana
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, kalendras, pankolius, 
porus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 
naikinti piktžoles, netinkamas 

laikas laistyti.

Vasario 7 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:00
leidžiasi 17:07

Dienos ilgumas 09.07
Jaunatis (3 mėnulio diena)

Ričardas, Vildaugas, Jomantė, 
Romualdas, Vilgirdas, Vilgirdė

Tinkamas laikas sėti: 
krapus, kalendras, pankolius, 
rozmarinus, bazilikus, mairū-
nus, porus, saulėgrąžas, po-

midorus, moliūgus, patisonus, 
baklažanus, paprikas, sėjamą-

sias gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
naikinti piktžoles, netinkamas 

laikas laistyti.

Vasario 8 d.
PENKTADIENIS

Saulė teka 07:58
leidžiasi 17:09

Dienos ilgumas 09.11
Jaunatis (4 mėnulio diena)

Aldona, Jeronimas, Dromantas, 
Daugvilė, Saliamonas, Hono-

rata, Salys
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, kalendras, pankolius, 
rozmarinus, bazilikus, mairū-
nus, porus, saulėgrąžas, po-

midorus, moliūgus, patisonus, 
baklažanus, paprikas, sėjamą-

sias gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
naikinti piktžoles, netinkamas 

laikas laistyti.

Vasario 9 d.
ŠEŠTADIENIS

Tarptautinė odontologų diena 
Saulė teka 07:56

leidžiasi 17:11
Dienos ilgumas 09.15

Jaunatis (5 mėnulio diena)
Apolonija, Marijus, Joviltas, Al-

gė, Erikas, Polė, Erika
Tinkamas laikas sėti: 

saulėgrąžas.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti, kon-
servuoti ir šaldyti vaisius.

Vasario 10 d.
SEKMADIENIS

Saulė teka 07:54
leidžiasi 17:13

Dienos ilgumas 09.19
Jaunatis (6 mėnulio diena)

Skolastika, Girvydas, Vydgailė, 
Gabrielius, Elvyra, Skolė
Tinkamas laikas sėti: 

saulėgrąžas.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti, kon-
servuoti ir šaldyti vaisius.

Vasario 11 d.
PIRMADIENIS

Pasaulinė ligonių diena 
Europos skubios pagalbos te-

lefono numerio 112 diena 
Saulė teka 07:52

leidžiasi 17:15
Dienos ilgumas 09.23

Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Teodora, Algirdas, Algirdė, 
Adolfas, Liucijus, Evelina
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

Lietuvos valstybės vėliavos 
pakėlimo ceremonija Laisvės 
aikštėje.    12.00 val. Prienų 
krašto meno kūrėjų darbų 
parodos atidarymas Prienų 
kultūros ir laisvalaikio  cen-
tre. 13.00 val. Prienų rajono 
savivaldybės apdovanojimų 
„Dėkingumas“ įteikimo ce-
remonija Prienų kultūros  ir 
laisvalaikio centre.

Vasario 14 d. 16 val. Veiverių 
šaulių namuose – renginys, 
skirtas Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienai. Dalyvaus fi-
losofas, rašytojas, publicistas 
Arvydas Juozaitis, kuris pri-
statys savo naujausią knygą 
„Tėvynės tuštėjimo metas“, 
Veiverių KLC moterų vokali-
nis ansamblis „Radasta“.

Vasario 15 d. 12 val. Bal-
bieriškio kultūros ir laisva-
laikio centre – minėjimas 
„Mūsų žemė – Lietuva“. 
Renginyje dalyvaus Lietuvos 
kariuomenės Karo prievolės 
ir komplektacijos tarnybos 
atstovai.

Vasario 15 d. 17 val. Stakliš-
kių kultūros ir laisvalaikio 
centre – Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos minėjimas. 
Vilniaus universiteto mokslų 
daktaro Kęstučio Kilinsko 
istorinis pranešimas „Karas 
prieš bolševikus Stakliškėse ir 
Jiezne 1919“. Mėgėjų teatro 
„Veidrodis“ spektaklis „Min-
daugas“ (ištrauka iš Justino 
Marcinkevičiaus poemos).

Vasario 27 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– monospektaklis „Ledo 
vaikai“. Bilieto kaina – 6 Eur. 
Venos dalies monospektalis 
pagal 1941–1956 m. Lietu-
vos tremtinių Sibire, autorės 
tėvų prisiminimus. 

PARODOS PRIENŲ 
RAJONE

Prienų r. savivaldybės fojė 
(2 aukšte) eksponuojama 

Ukrainos dailininkų plenero 
Prienų krašte dalyvių Sergey 
Matyash ir Volodymyr Nemy-
ra tapybos darbų paroda.

Prienų sporto arenoje eks-
ponuojama fotografo Algi-
manto Barzdžiaus fotografijų 
paroda „Laimingi Afrikos 
vaikai“. Tai unikali galimybė 
pažinti ne tik fotografo Al-
gimanto Barzdžiaus kūrybą, 
bet ir daugiau sužinoti apie 
kitų kultūrų vaikų emocijas 
bei pastebėti šiuos kultūri-
nius skirtumus, užfiksuotus 
fotografijose.

Prienų kultūros ir laisvalai-
kio centre eksponuojama 
Aurelijos Kleizienės autorinė 
tapybos darbų paroda „Po 
dangaus skliautu“. Paroda 
veiks iki vasario 8 d.

Prienų krašto muziejuje nuo 
vasario 5 d. eksponuojama 
kilnojama paroda „Šeimos 
istorija – Lietuvos valstybės 
istorija xIx amžiaus pabai-
goje – xx amžiuje“. Paroda 
veiks iki vasario 28 d.

Tradiciniame amatų cen-
tre VšĮ „Meninė drožyba“ 
(Vilniaus g. 16, Prienai) 
eksponuojama Algiman-
to Sakalausko ir Andriaus 
Lik autorinių darbų paroda 
„Ąžuolo kelias“. Paroda veiks 
iki vasario 8 d.

Išlaužo seniūnijos salėje va-
sario mėn. bus  eksponuo-
jama vilnos vėlimo dirbinių 
paroda „Minties ir jausmų 
spalvos“. 

Naujosios Ūtos laisvalaikio 
salėje vasario mėn. bus eks-
ponuojama Elenos Krušins-
kaitės tapybos darbų paroda 
„Lietuvos piliakalniai“.

Ašmintos laisvalaikio salėje 
eksponuojama tautodailinin-
kės Ramutės Onutės Bidvie-
nės autorinė darbų paroda 
„Prakalbintas linas“. Paroda 
veiks iki vasario 7 d.

tams atminti ir kautynių su 
bolševikais Jiezne pergalės 
100-mečiui paminėti. 10.00 
val. – Gėlių padėjimas prie 
savanorių atminimo len-
tų, savanorių žūties vietoje 
Jiezno m. prieigose, 1-ojo pa-
saulinio karo vokiečių karių 
kapinėse, ant Jiezno krašto 
savanorių kapų Nibrių, Pele-
konių, Sobuvos, Anglininkų, 
Jiezno m. senosiose kapi-
nėse, prie paminklo parti-
zanams Jiezne. 14.30 val. 
– Prienų krašto muziejaus 
pranešimas „Jiezno kauty-
nėms – 100 metų“. Lietuvos 
kariuomenės Didžiosios ku-
nigaikštienės Birutės ulonų 
bataliono orkestro koncertas 
Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centre.

Vasario 8 d. 10 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Lietuvos vaikų ir moksleivių 
– lietuvių liaudies kūrybos 
atlikėjų – konkursas „Tramta-
tulis“, rajoninis ratas.

Vasario 9 d. 10 val. Prienų 
sporto arenoje – Atviros 
badmintono pirmenybės 
Prienų rajono savivaldybės 
mero taurei laimėti.

Vasario 9–10 d. Harmony 
Park (Vazgaikiemyje, Prienų 
r.) – didžiausias ledo skulp-
tūrų ir šviesų festivalis „Pasa-
ka“. Bilietus platina „Bilietai.
lt“: bit.ly/bilietai-PASAKA

Vasario 12 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Raimundo Banionio filmas 
„Purpurinis rūkas“. Bilieto 
kaina – 5 Eur. Filme pasakoja-
ma apie  sudėtingą Lietuvos 
žydo Jozefo, partizanų vado 
Vlado ir jų abiejų mylimosios 
Janės istoriją.

Vasario 16 d. kviečiame į 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienai skirtus renginius Prie-
nuose. 10.00 val. Šv. Mišios 
už Lietuvos valstybę Prienų 
Kristaus Apsireiškimo baž-
nyčioje. 11.30 val. Iškilminga 

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Vasario 6 d. 16 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– koncertas „Žiemos nuotai-
kos“. Įėjimas nemokamas. 
Dalyvauja Jūratė Vizbaraitė 
(sopranas), Onutė Matusevi-
čiūtė (sopranas ir fleita), Pe-
tras Simaitis (kontrabosas), 
Tamara Blažienė-Gaitanži 
(fortepijonas). Koncertą vedą 
Juozas Šalkauskas. Progra-
moje – Tamaros Blažienės-
Gaitanži dainos, neregių 
poetų eilės.

ALFA KURSAS. Atrask gyve-
nimo prasmę. Vasario 7 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 7 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– kino filmas visai šeimai 
„Tabaluga“ (dubliuotas lietu-
viškai). Bilieto kaina – 4 Eur. 
Tai nuotykių kupinas filmas 
apie geraširdį drakoniuką, jo 
draugus ir piktą sniego senį.

Vasario 8 d. Jiezne – ren-
ginys „Išgelbėję Lietuvos 
Nepriklausomybę“,skirtas 
Nepriklausomybės kovų me-


