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Pagerbti Jiezno kautynių savanoriai

http://www.facebook.com/labirintai

Kaina

0,50 €

Išjungiami momentiniai
greičio matuokliai bus
išmontuoti iki birželio

Žolininko kertelė
SKAITYKITE 6 p.

Skaičiai stulbina:
kiek vaistų
Lietuvoje tiesiog
išmetama?
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Vasario 8 d. Jiezne
vykusiame renginyje
„Išgelbėję Lietuvos
nepriklausomybę“buvo
paminėtas pergalingų

kautynių su bolševikais
šimtmetis. Prieš 100 metų
Jiezne ir jo apylinkėse
vyko mūšiai už Lietuvos
nepriklausomybę, turėję
įtakos tolesnei istorinių
įvykių sekai.

Lietuvos Respublikos Seimas 2019 metus paskelbė Nepriklausomybės kovų atmini-

mo metais.

Renginiuose dalyvavo
daug svečių
Vasario 8 d. gėlių buvo padėta prie savanorių atminimo
lentų jų žūties vietoje Jiezno
prieigose, ant Jiezno krašto
savanorių kapų Nibrių, PeleNUKelta Į 4 p. 

SKAITYKITE 9 p.

Kaip puoselėti
sveiką kūną: 7
kineziterapeuto
V. Tautkaus
patarimai

Apdovanoti mokyklos kalendorių
kūrėjai
Laima

DUOBLIENĖ
SKAITYKITE 10 p.

Anot Lietuvos automobilių
kelių direkcijos, miestuose
„inkilais“ vadinamų greičio
matuokliai pasiliks, nes jie
priklauso savivaldybėms.
Nuspręsta išjungti pasenusius ir neefektyvius greičio
matuoklius buvo priimtas
įvertinus kainą – vidutinio
greičio matuokliai direkcijai kainavo 1,3 mln. eurų, o
už išjungiamus momentinius
greičio matuoklius prieš de-

šimt metų pasirašyta sutartimi įmonei „Fima“ buvo sumokėta 13,9 mln. eurų.
Šiuo metu 50 vidutinio
greičio matuoklių padengia
apie 120 kilometrų visoje
Lietuvoje. Planuojama iki
2020 metų įrengti dar 100
tokių matuoklių.
Be to, iki kitų metų naujose vietose atsiras ir 60 naujų momentinių greičio matuoklių.
Iš viso iki 2020 m. suplanuota Lietuvos keliuose
įrengti 130 vidutinio greičio
kontrolės ruožų (260 įrenginių) ir 70 momentinių greičio
matuoklių. BNS

Skelbiamas konkursas Mato
Šalčiaus vardo premijai gauti

dailės kūrybinių darbų
konkurso „Mano mokyklos
kalendorius“ nugalėtojai ir
dalyviai.

REKLAMA

Nuo pirmadienio
valstybinės reikšmės
keliuose išjungiami 139
momentiniai greičio
matuokliai bus išmontuoti
iki birželio mėnesio.

„Ąžuolo“ progimnazijoje
apdovanoti Prienų rajono
savivaldybės mokyklų

Konkurso tikslas – skatinti mokinius pažinti kalendoriaus gamybos kūrybos ir gamybos procesą, ugdyti mokinių norą reikšti savo mintis,
lavinti kūrybiškumą, ugdyti

erdvinį mąstymą, konstravimo gebėjimus, tarpdalykinę
integraciją.
Konkursą jau trečią kartą
organizuoja Prienų rajono savivaldybės Švietimo skyrius,
Prienų švietimo pagalbos tarnyba ir Prienų „Ąžuolo“ progimnazija.
NUKelta Į 5 p. 

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

Žymaus Lietuvos
visuomenės veikėjo,
rašytojo, žurnalisto,
keliautojo ir idealisto,
kraštiečio Mato Šalčiaus
premijos steigėja yra
Prienų rajono savivaldybė.
Konkursas irapdovanojimo
renginys rengiami kartu
su Lietuvos žurnalistų
sąjunga.

Konkursas premijai gauti
organizuojamas kiekvienais
metais. 1000 eurų premija
skiriama žurnalistui (-ams)
už pasaulio pažinimo skatinimą bei brandžius ir išsamius
spaudos, radijo, fotografijos,
televizijos, interneto žiniasklaidos autorinius darbus kelionių tematika, paskelbtus

per kalendorinius metus.
Kandidatus Mato Šalčiaus
premijai gauti gali siūlyti pirminės žurnalistinės organizacijos, LŽS (Lietuvos žurnalistų sąjungos) skyriai, LŽS
klubai, NŽKA (Nacionalinė
žurnalistų kūrėjų asociacija),
taip pat patys žurnalistai.
Kandidatų dokumentai iki
2019 m. balandžio 30 d. pateikiami Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriui
(225 kab.) adresu Laisvės a.
12, 59126 Prienai. 

 žvilgsnis
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Registravo pataisas dėl gydymo įstaigų

Duomenis VRK ketina skelbti šimtą metų

Valdančiosios koalicijos lyderiai šią savaitę registravo įstatymo
pataisas, numatančias naują gydymo įstaigų valdymo modelį
– valdybas, stebėtojų bei regionines tarybas.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nustatė šimto metų terminą,
per kurį skelbs rinkimų duomenis – rezultatus su pirmumo
balsais, politinės kampanijos dalyvius, kandidatų pareiškinius
dokumentus, aukotojus.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
kaičiuodami likusias
dienas iki pavasario labai dažnai džiaugdavomės
pačia šauniausia, speigo bei
lašinių kvapu viliojančia švente – Užgavėnėmis.
Turbūt dar ne vienas pamena ne tiek blynų, bet nuo
keptuvės paviršiaus sklindantį
lašinių kvapą. Seilės rinkdavosi vos pamačius keptuvės
paviršiumi slidinėjant mažytį
mėsos ir taukų gumulėlį, kurį,
net ir suodiną, norėdavosi tuoj
už žando paslėpt...
Ilgainiui lašinius pakeitė aliejus, o bulvių tarkę bei
rupius miltus – įvairiausių
klasių ir kategorijų miltiniai
mišiniai. Pasikeitė ir šventės
prasmė. Gavėnios, susilaikymo nuo linksmybių ir persivalgymo, išvakares bei pavasario kvieslių šventę pakeitė
eilinis blynų pardavimas ir
prisivalgymas bei tradicinio
skudurais apkamšyto „balvonėlio“ sudeginimas ir skubus
bėgimas namo. Juk žiema! Iš
atokiausių sodybų per speigą lietuvius sutraukdavusi
bendrystės šventė tapo eiline
pramoga.
Naujaisiais laikais, kai vis
daugiau žmonių gyvena iš dažytų blokų suręstuose namukuose vos vieno metro (o jei
apačioje gyvenantis kaimynas
– krepšininkas, tai ir pusmetrio) atstumu vienas nuo kito,
ir švenčių prisireikė daugiau.
Kuomet kasdien girdime, kokius garsus kaimynas leidžia,
tai ir noro būti namuose – ne
per daugiausiai. Taigi pradėjome švęsti dar vieną vasario
speigus pagyvinančią šventę – Valentino, įsimylėjėlių
dieną.
Sovietinio „raugo“ metais
turėjome net tris „Valentino“
dienas: Kovo 8-ąją, Tarybinės kariuomenės dieną bei
Mamos dieną. Tiesa, būdavo ir dar viena – Tėvo diena,
tačiau egzistuojant degtinės
kultui damos stengdavosi šią
dieną nutylėti. Taupesnieji, suprantama, švęsdavo tik vieną

S

– Kovo 8-ąją. Bet ir šiandien,
tai – tulpių nešimo ir vežimo
iš parduotuvių diena. Panašiai kaip šienapjūtė. Labiausiai nesiseka, kai ši diena būna
ne prieš politinius rinkimus.
Tuomet, deja, tulpės iš tikrųjų pražysta tik tų vyrų rankose, kurie žino bent jau vardą
moters, kuriai jas dovanos.
Sovietų Sąjungos laikais Motinos ir Tėvo dienos išvis buvo
laikomos nacistinėmis šventėmis, kurių švęsti būdavo nerekomenduojama, todėl mamos
būdavo tradiciškai sveikinamos per Kovo 8-osios šventę. Taigi, Kovo 8-oji buvo pati
nuostabiausia „sovietinio Valentino“ diena. Moterų rankose kvepėdavo gėlės, o vyrai...
Vyrai irgi kvepėdavo...

Atėjus madai švęsti
vakarietiškąją Valentino
dieną, situacija iš esmės
pasikeitė. Daugiausiai
– dėl nusiskundimų, jog
dabar gėles teks pirkti
ne tik kovo 8-ąją, bet ir
vasario 14-ąją. Griuvus
Sovietų Sąjungai,
tradiciškai pradėta
švęsti ir Motinos diena.
Taigi, gėlių tenka
dovanoti tris kartus
per metus. O kur dar
vestuvių metinės?
Žinoma, su vyrais problema mažesnė – Sovietinio kario dienos jau niekas nešvenčia, vadinasi, daugumos Lietuvos vyrų sveikint nereikia,
Lietuvos kariuomenės diena
– dar jauna ir nelabai dar yra
ką sveikinti su ja. Lieka tik
Tėvo diena. Na, bet sveikinimų jos proga nusipelno tikri,
normalūs tėčiai. Ar tokių yra
– gana nemažas klaustukas.
Na, bent jau taip mano visuomenė. Labiau ta jos dalis, kuri
nėra „tėčiai“...
Taip dalinant, kada ką reikia švęsti ir kas to vertas, dažnai neatsižvelgiama į švenčių prasmę. O dar rečiau atsižvelgiama į pačius žmones
ir save.
Argi ne absurdas, jog savo meilę mes turime parody-

ti konkrečią dieną, konkrečiu laiku? Argi ne absurdas,
jog savo pagarbą reiškiame
konkrečią dieną, konkrečiu
laiku?
Ir iš tiesų, ne absurdas, o
labai puiki proga suvaidinti
kuo puikiausioje metų premjeroje! Puiki proga vieną dieną per metus tapti spektaklio
primadona arba „primadonu“.
Tokios dienos yra puiki proga išbandyti mūsų aktorinius
sugebėjimus. Kodėl? Nes tai
diena, kai visi privalome savo
oficialioms arba neoficialioms
simpatijoms dovanoti gėlių
ir dovanas! Vadinasi, tai puiki proga pasirodyti prieš kaimynę, kad iš savo vyro kartą
per metus gauni puokštę gėlių ir kokį nors papuošalą. Ir
tai puiki proga vyrui parodyti
žmonai savo meilę, nepaisant
to, kad tik prieš akimirką tokią
pačią puokštę ir šiek tiek gražesnį papuošalą jis padovanojo dar vienai damai...

O taip. Tokios dienos yra
puiki proga „mėtyti pėdsakus“, nes visi žino, kad per
Kovo 8-ąją arba Valentino
dieną apdovanojami visos ir
... visi. Nieko keisto, jei antroji pusė parsineš gėlių ir dovanų iš darbo – juk visi sveikina vieni kitus! Ir visiškai nesvarbu, jog kartais ta sveikinimo intencija būna šiek tiek
kitokia...
Kodėl taip yra? Kodėl šiais
laikais ir Kovo 8-oji, ir Valentino diena tampa ne meilės, pagarbos, o strateginėmis
šventėmis?
Atsakymas slypi gana įdomiame matavimo vienete
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– laike. Tai laikas, kurį skiriame mylimam žmogui. Gana
paprasta ir banalu, kad vieni
vyrai savo simpatijas apdovanoja gėlėmis ne tik per šias
šventes, tačiau ir bet kuriuo
neprognozuojamu laiku. Ne
kartą, ne du per visus metus,
bet nuolat. Kodėl? Nes Meilė
nėra objektas. Nėra daiktas.
Nėra data. Meilė yra jausmas. Ir kas svarbiausia – tas
jausmas glūdi širdyje, o ne
galvoje.
Mūsų galva yra stebuklas. Į
smegenis nervų takais ateina
milijardai skirtingų žinučių.
Iš smegenų jos siunčiamos ir
į milijardus kūno vietų. Mūsų
galvoje kaupiasi ir mintys, ir
pojūčiai. Kaupiasi ir regos informacija.
Mes regime žmogų, kuris mums labai simpatiškas.
Mes girdime jo gerus žodžius.
Mūsų smegenys į mūsų lūpas
pasiunčia šypsenos signalą ir
keletą gražių žodžių. Taip atsi-

randa dialogas, kuris, remiantis pojūčiais, neretai tampa ir
fiziniu kontaktu – prisilietimu
rankomis ar lūpomis. Ar tai
yra Meilė? Ar gali būti meilė
tai, ką liepia daryti galva, kuri
mums padiktuoja atsakymą į
mūsų jaučiamas aplinkybes?
Ne, tai yra automatizuotas
procesas.
Pajutę karštį, mes atitraukiame ranką, pajutę malonią
šilumą, bandome ją paliesti.
Pajutę troškulį – atsigeriame.
Pajutę nuovargį kojose – atsisėdame. Tačiau ar tai reiškia,
kad dabar visada norėsime sėdėti? Ar tai reiškia, kad mūsų
širdis dabar trokš per amžius

tik sėdėti? Ne. Tai laikina.

Mūsų sąmonė nuo
pirmų gyvenimo
dienų mokosi
reaguoti į aplinką ir
priimti atitinkamus
sprendimus. Vadinasi,
tai ką jaučiame,
mūsų sąmonėje
yra išanalizuojama,
įvertinama ir reaguojant
į mūsų pojūčius
siunčiamas atitinkamas
signalas. Tai yra
automatinė motorika.
Mes darome tai, kas
mūsų sąmonėje yra
sukonstruota.
Jeigu mums nusišypso –
smegenyse įjungiamas signalas nusišypsoti atgal. Bet jeigu
nusišypso atgrasus asmuo, į
konstrukcinį vertinimą įvedamas loginis kintamasis „NE“

ir mes nesišypsome. Mums
pasiūloma dovana – sąmonė
siunčia signalą ją priimti. Negana to, mums pasiunčiama ir
loginė etiška informacija „reikia atsilyginti“.
Ir štai tada prasideda automatizuotos motorinės linksmybės!
„Tu padarei man gerą darbą, aš tau atsilyginu tuo pačiu“ ir „Aš tau padariau gerą
darbą, vadinasi, tu man atsilyginsi tuo pačiu“. O jeigu
loginėje sekoje nėra galimybės „atsilyginti tuo pačiu“,
vadinasi, viskas priskiriama
loginei ekonominei sąvokai
„barteris“, t. y. „mainai“. Mai-
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

nai ekvivalenčiu arba nelabai
ekvivalenčiu atlygiu.
Ir visa tai įstatykime į Kovo
8-osios arba Valentino dienos
prasmę. Ko gero, ne vienas
pasakys, kad gaunasi gana
nejauki, tačiau labai elementari formulė.

Ir štai tuomet kyla
klausimas, ką nori
tuo pasakyti žmogus,
jeigu pas kitą žmogų
ateina tik sąmonėje
konstrukciškai
sudėliojęs tokią
loginę seką? Tą patį,
kaip visada – regos
pojūtį pakeisti kitais
pojūčiais, nes loginis
sprendinys „aš tau
duodu puokštę gėlių
ir tu už tai duosi man
tokią pačią puokštę“ yra
nelogiškas.
Taigi, gražios šventės tampa
loginiais mainų sprendiniais.
Iš tikrųjų keista matyti, kai
žmogus visus metus su kitu
žmogumi elgiasi kaip su daiktu (ir dar klausimas, ar labai
reikalingu), o per šventes neša didžiausias dovanas. Tada
ir kyla klausimas, ką jis sakydamas „myliu“ iš tikrųjų turi
galvoje: žodžius „atsiprašau,
tu iš tikrųjų man reiški daugiau“ ar „še, pasprink“.
Iš tikrųjų, kai jausmų išraiškos dienos tampa privalomos,
mes gatvėse daugiau pastebime meilės apraiškų, tačiau...
ar jos tikros? Ar mes tikrai vadovaujamės savo širdimi? Ar
mes tikrai nežaidžiame absurdiško žaidimo „privalau šiandien kažkaip pasveikinti, nes
kitą dieną jis (ji) pyks“?
Apskritai, ar mes turime
širdį? Širdį, kuri matydama
mums artimą ir mielą žmogų, žiūri į to žmogaus akis,
o ne į kalendorių. Ar turime
širdį, kuri per bet kurią jausmų parodymo dieną atnešus
gėlių pasako: „kaip man buvo
sunku be tavęs! Atleisk, kad
vakar, užvakar gėlė buvo gražesnė už šiandieninę.“ Ar turime širdį, kuri iš tikrųjų sako
„džiaugsme ir varge“ ir neprideda žodžio „nebent...“
Ar šiandien daug yra žmonių, galinčių pasakyti, kad
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sau artimą žmogų myli visa
širdimi? Ne akimis, ne ausimis, ne palietimu ir ne viską
apskaičiuojančiu protu, o širdimi? Ar daug tokių, kurie gali pasakyti „mano vienintelė“
ir savo galvoje dar nesaugoti
kitos „vienintelės“, kuri buvo
kadaise... Ar tikrai visos moterys gali pasakyti, kad jų akyse
ir širdyje tas idealas, apie kurį
svajojo nuo penkerių metų?
Žmonių, mylinčių širdimi,
yra daug. Tačiau „dauguma“
pasidaro labai realiatyvi, kai
stebi žmonių bendrystę ir bendruomeniškumą. Ar žmogus,
kuris nuolat vertina, su kuo
nori bendrauti, nesivadovauja automatizuota logine motorika, kuri dažnai būna paremta klaidingais informacijos rinkiniais – nuogirdomis,
melagystėmis, vienkartiniais
patyrimais?
Ar vis dar mokame mylėti?
Ne su simpatija, o su pagarba.
Ne su troškimu, o su pakanta.
Ne tada, kai reikia tai parodyti, o tada, kai širdis to nori...
Vasarį, kovą, rugsėjį, dieną,
naktį, per pietus, žiūrint televizorių...
Ar tikrai mūsų meilė yra iš
širdies besiliejantys jausmai,
o ne materialus loginis situacijos įvertinimas? Kodėl nuo
senovės visuose raštuose bei
dvasininkų pamokymuose
girdėdavome žodžius „duok
ir tau bus atlyginta“? Gal todėl, jog tik iš tikrųjų karštai
mylėdami galime sulaukti
tokios pat karštos meilės ir
sau... Ne logiškai dėliojant,
kas patinka ar nepatinka, ir ne
laukiant mainų už tai, kas yra
bevertis, trumpalaikis niekas,
o tiesiog duodant. Duodant
patį svarbiausią – pagarbą,
pagalbą ir kantrią bendrystę.
Kantrią, nes nė vienas nesame idealūs ir tik suprasdami
kitą žmogų galėsime tikėtis
to paties iš jo.
Ar Meilės diena – tai irgi
ta diena, kai savo jausmus išreiškiame greitai suvalgydami
į pinigus išmainytus blynus, o
parbėgę namo vėl sėdime gurgiančiu pilvu? O gal tai yra ta
gavėnia, kurią kantriai ir saikingai praleidę galime tikėtis
pačios gražiausios pavasario
šventės – įvairiomis skaisčiomis spalvomis nušvintančių Velykų!
REKLAMA

Užtvankos griūties aukų išaugo iki 165-ių

Sprogimas nusinešė vieno žmogaus gyvybę

Pietryčių Brazilijoje kasyklos atliekų užtvankos griūties aukų
skaičius išaugo iki 165-ių.Brazilijos kasybos pramonės milžinei
„Vale“ priklausančiai užtvankai sugriuvus sausio 25-ąją, nusiritęs
didžiulis purvo srautas nusinešė daug žmonių gyvybių.

Sekmadienį vakare nugriaudėjęs sprogimas gyvenamajame
name Švedijos sostinės Stokholmo pietiniame Varbergo
priemiestyje nusinešė vieno žmogaus gyvybę, pranešė STV
televizija.

Išrinkti Prienų r. savivaldybės
apdovanojimų „Dėkingumas“
Mantvydas Prenominantai direktorius;
kevičius – Prienų ir Birštono
Prienų r. savivaldybės
apdovanojimai
„Dėkingumas“ įsteigti
2007 m. ir skiriami
labiausiai nusipelniusiems
Prienų krašto žmonėms
už uolų ir sąžiningą
darbą, už svarų indėlį
kuriant rajono gyventojų
kultūrinę, ekonominę,
socialinę ir dvasinę
gerovę, už reikšmingus
neatlygintinus darbus
bendruomenės labui.

Įstaigos, įmonės, asociacijos ir gyventojai siūlė kandidatus 2018 metų nominacijoms gauti (pasiūlyta apdovanoti 21 kandidatą).
Pateiktus pasiūlymus 2019
m. vasario 4 d. svarstė ir nominacijas paskyrė Prienų r.
savivaldybės mero potvarkiu
sudaryta darbo grupė. Darbo
grupės pirmininkas – meras
Alvydas Vaicekauskas, nariai:
Egidijus Visockas – Prienų r.
savivaldybės administracijos
direktorius; Jūratė Zailskienė
– Prienų r. savivaldybės mero patarėja, Jonas Baliūnas
– Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios klebonas; Martynas Butkevičius – Prienų r.
savivaldybės tarybos narys,
Prienų ūkininkų sąjungos
pirmininkas; Vaidas Kupstas
– Prienų r. savivaldybės tarybos narys, Prienų r. savivaldybės bendruomenių asociacijos pirmininkas; Gediminas
Olsevičius – UAB „Wilara“

krašto laikraščio „Naujasis
Gėlupis“ redaktorius; Vaclovas Sinkevičius – VšĮ „Krašto
vitrina“ vadovas; Ramutė Šimukauskaitė – Prienų rajono
ir Birštono miesto laikraščio
„Gyvenimas“ redaktorė; Lina
Dužinskienė – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
Prienų atstovybės vadovė,
UAB „Ekofrisa“ direktorė.

mui“ – Rolandas Bičkauskas,
Kaišiadorių vyskupijos Generalinis vikaras, Jiezno parapijos klebonas.
Komisija nusprendė teikti
Prienų r. savivaldybės tarybai
siūlymą suteikti tautodailinin-

kui, medžio skulptoriui, VšĮ
„Meninė drožyba“ direktoriui Algimantui Sakalauskui
Prienų miesto garbės piliečio
vardą. Artimiausias Tarybos
posėdis – vasario 14 d.
Prienų rajono savivaldy-

bės apdovanojimų „Dėkingumas“ iškilminga teikimo
ceremonija vyks vasario 16
d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.

Prienų r. savivaldybės
informacija 

2018 m.
„Dėkingumo“
nominantai
„Metų šviesuolis“ – Jonas
Grabauskas, stakliškietis,
skautų ir suaugusiųjų mėgėjų
teatrų įkūrėjas
„Už savanorystę“ – Jolita
Mažeikienė ir Silvija Jurgelevičienė, Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubo narės
„Už indėlį į Prienų krašto
ekonomikos augimą“ – Darius Svirskis, AB „Išlaužo žuvis“ direktorius
„Už Prienų vardo garsinimą“ – Kęstutis Milišauskas,
Kauno parašiutininkų klubo
vadovas
„Už gyvenimo pasiekimus“
– Stefa Juršienė, poetė, visuomenininkė
„Metų poelgis“ – Irena Unikauskienė, VšĮ Prienų ligoninės gydytoja anesteziologėreanimatologė
Papildoma nominacija „Už
pasiaukojamą tarnystę arti-

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
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Berlyne du išpuoliai prieš imigrantes mergaites

Draus tarnautojams nešioti religinius simbolius

Berlyno policija tiria du atskirus išpuolius prieš jaunas mergaites,
kuriuos, kaip manoma, paskatino imigrantų neapykanta.
Penktadienio popietę nežinomas vyras dviem 15–16 metų sirų
mergaitėms kelis kartus trenkė kumščiu į veidą ir vėliau pabėgo.

Ženevos gyventojai sekmadienį nubalsavo už prieštaringai
vertinamą „sekuliarizmo įstatymą“, kuris, be kita ko, draus
išrinktiems pareigūnams ir valstybės tarnautojams nešioti
matomus religinius simbolius. Už tai pasisakė 55 proc. gyventojų.

Pagerbti Jiezno kautynių savanoriai
ATKelta IŠ 1 p.

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

konių, Sobuvos, Anglininkų,
Jiezno miesto senosiose kapinėse, Pirmojo pasaulinio karo
vokiečių karių kapinėse ir prie
paminklo Jiezne.
Jiezno Nepriklausomybės

Prienų r. savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas, Krašto apsaugos savanorių pajėgų
Dariaus ir Girėno apygardos
2-osios rinktinės bei Didžiosios kunigaikštienės Birutės
ulonų bataliono kariai, Jiezno seniūnijos ir miestelio gy-

2019-02-04, 14.24 val., GMP pranešė, kad Jiezne, Jiezno sen., Sodo
g. reikalinga pagalba medikams
išnešti ligonį. Iš namo išneštas ir
įkeltas į GMP automobilį V. J. S.
(gim. 1948 m.).
2019-02-05 apie 20 val. Prienuose,
Vytauto g., darbovietėje moteris
(gim. 1988 m.) pasigedo savo
rankinės, kurioje buvo įmonei
priklausantys 3000 eurų, asmens
dokumentai, elektroninės banko
kortelės. Nuostolis – moteriai
priklausę 150 eurų ir įmonės 3000
eurų.
2019-02-05 12:57 val. gautas pranešimas, kad Birštone, Pievų g. dega
namas. Tikslinant adresą sistemoje
nustatyta, kad Pievų g. Birštono
mieste nėra. Bandyta susisiekti
su pranešėju telefonu, tačiau
telefonas buvo išjungtas, vieną
kartą asmuo ragelį pakėlė, tačiau
nekalbėjo, fone buvo girdėti vaikų
juokas. Perklausius pokalbio įrašą
paaiškėjo, jog apie gaisrą pranešė
vaikas. Daugiau iš kitų asmenų
pranešimų apie degantį namą
negauta. Birštono ugniagesių komanda nuvyko į greta esantį Būdų
k., Pievų g., tačiau jokių gaisro
požymių nepastebėta. Pranešimas
nepagrįstas.
2019-02-06 Alytaus apskr. VPK
Prienų r. PK gautas moters (gim.
1946 m.) pareiškimas, kad per
tam tikrą laikotarpį iš jos banko
sąskaitos neteisėtai buvo padaryti
pavedimai. Nuostolis – 1528 eurai.
2019-02-07, 12.22 val., gautas pranešimas, kad Jiezno sen., Slabados
k., Plento g. važiuojant užsidegė
automobilio BMW bagažinė. Išdegė lengvojo automobilio BMW
bagažinės skyriaus elektros instaliacija ir apdailos detalės.
2019-02-08, 13.50, val., Prienuose,
savo namuose, vonioje rastas K.
L. (gim. 1949 m.) lavonas su stranguliacine vaga kakle. Kitų išorinių
smurto žymių nėra.
2019-02-08 Prienuose, Kauno g.,
vyrą (gim. 1970 m.) sumušė kitas
pažįstamas vyras (gim. 1958 m.).
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
REKLAMA

aikštėje aplinkinių kaimų
gyventojai, moksleiviai ir
svečiai galėjo susipažinti su
Lietuvos kariuomenės naudojama pėstininkų ginkluote
ir ekipuote. Smalsiausi buvo
vaikai, kurie norėjo ir kareivišką kuprinę pakilnoti, ir pa-

ventojai, žuvusių savanorių
artimieji.
Šv. Mišias aukojo Jiezno
parapijos klebonas Rolandas
Bičkauskas, primindamas,
kokia svarbi žmogui laisvė ir
ką reiškia pasirinkimas – kovoti už ją ar likti nuošalyje.

simatuoti, apžiūrėti ginklus ir
paklausinėti karių apie kasdieninį jų gyvenimą.
Renginiuose ir šv. Mišiose
dalyvavo Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas
Karoblis, Krašto apsaugos
savanorių pajėgų vadas pulkininkas Dainius Pašvenskas,

Jiezno kautynių
pamokos
Išėję iš bažnyčios savanoriai ir renginio dalyviai
grojant pučiamųjų orkestrui
nužygiavo į senąsias Jiezno
kapines. Prie paminklo žuvusiems savanoriams krašto

apsaugos ministras Raimundas Karoblis padėjo gėlių
puokštę ir sakė, kad Jiezno
kautynės buvo vienos pirmųjų Lietuvos kariuomenės kautynių su Raudonąja armija.
Ši pergalė sutrukdė bolševikų strateginiam tikslui užimti Jiezną, Birštoną, Prienus,
o vėliau ir laikinąją Lietuvos
sostinę – Kauną. Tad ir praėjus 100 metų svarbi ne tik šių
kautynių karinė taktika, bet ir
gauta pamoka, ko galime pasimokyti ne tik iš Jiezno kau-

lesnei kariuomenės raidai. Jų
pasiryžimas kovoti dėl jaunos ir mažutės valstybės yra
pats gražiausias įprasminimas
minties, kad visi mes esame
atsakingi už savo valstybę,

tynių, bet ir visų Nepriklausomybės kovų.
1919-aisiais ką tik atkurta valstybė negalėjo pasigirti
gerai aprūpinta ir apginkluota kariuomene. Nors buvo

visi esame jos kūrėjai. Kokią
susikursime, tokią ir turėsime“, – kalbėjo ministras R.
Karoblis.
Anot ministro, dabar mes
gyvename nesaugiausiu lai-

dar tik pati nepriklausomybės pradžia, tačiau jos kūrėjai degė savanorystės ugnimi,
pasiaukojimu ir ryžtu apginti
dar trapią savo šalies nepriklausomybę.
„Jiezno kautynių ir kitų to
laikotarpio kovų dalyviai padėjo vertybinius pamatus to-

kotarpiu per pastaruosius beveik 30 metų, bet esame saugesni nei bet kada, išgyvename didžiausio ekonominio
pakilimo laikotarpį, esame
galingiausio pasaulyje gynybos aljanso NATO nariai,
tačiau grėsmės niekur nedingo. Ir geriausias mūsų ginklas
prieš tokias grėsmes yra stipri
pilietinė visuomenė – sugebanti kritiškai vertinti informacijos srautą, geopolitinius
procesus bei pasirengusi ginti valstybės nepriklausomybę. „Todėl turbūt svarbiausia
pamoka, kurią turime išmokti minėdami šią ir kitas panašias progas, tai prisiminti, kad

valstybė – mes patys. Taip pat
prisiminkime, kad laisvė – ne
duotybė, o vertybė, kurią iškovojus reikia būti visada pasirengus apginti. Patriotizmas
yra ne jausmas, o pirmiausia
veiksmas. Tad kviečiu visus
Lietuvos patriotus dirbti Tėvynės labui“, – sakė krašto
apsaugos ministras.
Pulkininkas D. Pašvenskas
paminėjo Jiezno kautynių
svarbą ir savanorių atsidavimą. Prisimindamas kautynes
D. Pašvenskas kėlė klausimą: „Ką tada galvojo savanoriai eidami į puolimą, kas
juos vedė pakilti, surasti jėgų
ir vėl pulti priešą? Atsakymas
vienas – savanorių dvasia“,
– tvirtino pulkininkas.
Su prasminga švente ir sukaktimi susirinkusiuosius
sveikino ir gėlių prie paminklo padėjo Prienų r. savivaldy-

bės meras A. Vaicekauskas.
Žuvusieji už laisvę ir nepriklausomybę savanoriai buvo
pagerbti Tylos minute, o Krašto apsaugos savanorių pajėgų
kariai salvėmis pagerbė Lietuvos valstybę, Lietuvos kariuomenę ir žuvusius Lietuvos savanorius.
Netrukus po iškilmių kapinėse visi sugrįžo į Nepriklausomybės aikštę, kur laukė
skaniai kvepianti kareiviška
košė ir karšta arbata.

Paskaita Jiezno
kultūros ir
laisvalaikio centre
NUKelta Į 5 p. 
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Pavasarį ir vasarą Latvijoje - karinės pratybos

Panevėžio rajone rasta negyva pora

Šį pavasarį ir vasarą Latvijoje planuojamos kelios didelio masto
tarptautinės karinės pratybos, kuriose dalyvaus keli tūkstančiai
sąjungininkų karių, BNS pranešė Latvijos gynybos ministerija.

Šeštadienį, apie 13 val. 30 min., savo namuose Panevėžio rajone
rasta mirusi 52 metų moteris. Netrukus tos pačios sodybos
sandėliuke-lauko virtuvėje aptiktas miręs 56 metų vyras. Ant jų
kūno išorinių smurto žymių nerasta.

Pagerbti Jiezno kautynių
savanoriai
ATKelta IŠ 4 p.
Prienų krašto muziejaus
muziejininkė Viktorija Bielevičienė perskaitė pranešimą „Jiezno kautynėms – 100
metų“, kuriame pasakojama
apie tuometinę politinę situaciją Lietuvoje ir Jiezno mūšio
reikšmę besikuriančiai valstybei. Lietuvos nepriklausomybės kovos prasidėjo dar 1918
m. gruodį, kai Raudonoji armija priartėjo prie Lietuvos.
Kai 1919 m. bolševikai užėmė Vilnių, laikinąja sostine
tapo Kaunas, bet grėsmė kilo ir jam. Lietuvos valstybės
būklė tomis dienomis buvo
ypač sudėtinga. Vyko įnirtingos kovos su bolševikais ne
tik Jiezne, bet ir Alytuje, Kėdainių rajone .
Bolševikų strateginis tikslas
buvo užimti Jiezną, Birštoną,
Prienus, o vėliau ir laikinąją Lietuvos sostinę – Kauną,
kurį gynė silpnos lietuvių savanorių pajėgos. Jiezne bolševikai sutiko didelį pasipriešinimą. Lietuviai juos puolė, bet

REKLAMA

dėl mažesnių pajėgų pirmąjį
mūšį pralaimėjo. Sulaukę pastiprinimo, vasario 13-osios
rytą lietuviai sumušė bolševikus ir privertė juos trauktis.
Lietuvių kariai drauge su vokiečiais pagal kartu parengtą
planą puolė Jiezną. Miestelis
buvo apsuptas, Raudonosios
armijos daliniai sumušti ir
priversti trauktis. Lietuviams
atiteko 4 kulkosvaidžiai, apie
50 šautuvų, daug šovinių,
Raudonosios armijos 7-ojo
pulko vėliava. Raudonosios
armijos vadovybės planas
užimti Kauną puolimu iš pietų per Jiezną galutinai žlugo
per 1919 m. vasario 12–15 d.
Alytaus kautynes.
Po pranešimo susirinkusieji klausėsi Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono orkestro
koncerto.
Renginio vedėja Jiezno
kultūros ir laisvalaikio centro
direktorė Dalia Vertinskienė
visus pakvietė 18 val. pasižiūrėti kino filmą „Tarp pilkų
debesų“.

Apdovanoti mokyklos kalendorių kūrėjai

ATKelta IŠ 1 p.
Šiais metais konkursui buvo pateikti 26 darbai, atkeliavę iš penkių mokyklų. Konkurso dalyviams už triūsą, o

tinis ir nepakartojamas, todėl
visiems būtų galima įteikti
pirmosios vietos diplomus“,
– kalbėjo vertinimo komisijos
narė Prienų Justino Marcinke-

kad kasmet konkursui pateikiami vis aukštesnio meninio
lygio darbai, ragino kitame
konkurse dar aktyviau dalyvauti. Ji diplomais ir atmini-

Kairėje - Milanos Pūkaitės („Ąžuolo“ progimnazija), dešinėje - Miglės Šimanskaitės (Jiezno gimnazija) kurtas kalendorius.

mokytojams už pagalbą dėkojo „Ąžuolo“ progimnazijos
direktorė Irena Tarasevičienė.
Ji viliasi, kad labai kūrybiški,
gražūs, estetiški darbai papuoš mokyklų erdves, o mokinius skatins kurti.
„Labai sunku vertinti kūrybinius darbus, nes jų negalima įsprausti į jokius rėmus,
o kiekvienas darbas – išskir-

vičiaus viešosios bibliotekos
metodininkė Dalia Bredelienė. Jos teigimu, konkursas ne
tik ugdo mokinių kūrybinius
ir kitus gebėjimus, bet ir leidžia atskleisti mokyklos unikalumą, savitumą, simboliką,
vertybes.
Konkurso vertinimo komisijos pirmininkė Danguolė
Damijonaitytė pasidžiaugusi,

mo prizais apdovanojo konkurso nugalėtojus ir prizinių
vietų laimėtojus, padėkomis
ir atminimo prizais – visus
konkurso dalyvius. Buvo padėkota ir mokytojams, padėjusiems mokiniams pasiruošti
konkursui. Konkurso dalyvius apdovanojo ir rėmėjai.
5–8 klasių grupėje trečiosios vietos paskirtos Gabijai

Sinkevičiūtei (Jiezno gimnazija, mokyt. A. Jusienė) ir
Laurai Vitunskaitei („Ąžuolo“ progimnazija, mokyt. D.
Dragūnienė), antrosios vietos
– Gabijai Mačiulytei ir
Umai Stankevičiūtei (abi
iš „Ąžuolo“ progimnazijos, mokyt. D. Dragūnienė). Nugalėtoja tapo Milana Pūkaitė („Ąžuolo“
progimnazija, mokyt. D.
Dragūnienė).
Nominacija už kūrybiškumą įteikta Emilijai
Vilčinskaitei („Revuonos“ pagrindinė mokykla, mokyt. A. Deltuvienė).
9–12 ( gimnazijos I–
IV) klasių grupėje trečiąsias vietą laimėjo Karolina Grigaravičiūtė ir Evelina Babravičiūtė („Žiburio“ gimnazija, mokyt. A. Ramančuckienė) bei Kamilė Urbelytė
(Jiezno gimnazija, mokyt. A.
Jusienė), antrąją – Tautvydas
Kelpšas („Žiburio“ gimnazija,
mokyt. A. Ramančuckienė),
pirmąją – Miglė Šimanskaitė
(Jiezno gimnazija, mokyt. A.
Jusienė).
Nominacija už minimalistinio stiliaus atskleidimą įteikta
Nojai Petkevičiūtei ir Viktorijai Kazlauskaitei („Žiburio“
gimnazija, mokyt. A. Ramančuckienė).
Konkurso nugalėtojų šventėje dainavo „Ąžuolo“ progimnazijos pradinių klasių
mokinių choras (mokyt. L.
Suchorukovienė), eiles skaitė
antrokės (mokyt. R. Juodsnukienė) bei rajoninio skaitovų
konkurso dalyvė Viltė Juočiūnaitė.
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Per avarijas greitkeliuose žuvo 13 žmonių

Per gaisrą kepykloje žuvo moteris su vaiku

Per avarijas apledėjusiuose greitkeliuose centrinėje Kinijos dalyje
šį savaitgalį žuvo mažiausiai trylika ir buvo sužeista dešimtys
žmonių, milijonams kinų šeimų grįžtant namo po kinų Naujųjų
metų atostogų.

Per gaisrą vienoje kepykloje rytiniame Prancūzijos Liono mieste
šeštadienio vakarą žuvo moteris ir vaikas. Manoma, kad gaisras
kilo po dujų sprogimo. Nelaimė įvyko praėjus kelioms dienoms
po to, kai per gaisrą Paryžiaus daugiabutyje žuvo 10 žmonių.

Metas stiprinti imunitetą spygliais, žieve ir pumpurais
Žolininko kertelė
Į skaitytojų klausimus
atsako biologė-žolininkė
Monika Smilgytė.

Spygliai, žievė ir
pumpurai
Ar žinojote, kad žiemą
eglių ir pušų spygliuose vitamino C yra daugiau nei vasarą? Žiemą sniegas ir vėjas
prilaužo spygliuočių šakelių

aliuminio, vario, karotenoidų, taip pat medžiagų, slopinančių bakterijų, virusų,
grybelių dauginimąsi. Spyglių arbata ar skiestos sultys
ne tik stiprina organizmą, bet
ir ramina, padeda atsikosėti, išvalyti kraują ir greičiau
pasveikti nuo peršalimo ligų. Eglės spygliai tinka ir
odai, ir plaukams. Jie gerina
širdies kraujagyslių darbą,
padedą sergant bronchų astma, inkstų ir šlapimo pūslės
ligomis. Spyglių arbatą galima gardinti citrina ar putinais, serbentais, svarainiais,

Paprastoji takažolė

ir vaikščiodami miške galite
jų rasti nukritusių ant žemės.
Pasirinkę parsineškite namo
ir laikykite sniege ar šaldiklyje. Užteks ilgam. Nedidelę
eglės ar pušies šakelę kartu
su medžių ar krūmų šakelėmis (juodųjų serbentų, aviečių, putinų, beržų, gervuogių, bruknių, mėlynių, vyšnių, blindžių, karklų, ąžuolų, liepų, lazdynų) sukarpykite smulkiau ir užplikinkite
verdančiu vandeniu termose
ar didesniame arbatinuke.
Jei turite daugiau kantrybės
ir norite, kad greičiau pritrauktų, žievę su pumpurais
patartina peiliuku nuskusti ir
sukarpyti.
Spygliai intensyviai valo
organizmą nuo per žiemą susikaupusių šlakų, peršalimo
ligas sukeliančių bakterijų
ir virusų paliekamų toksinių atliekų, sunkiųjų metalų. Spygliai intensyviai valo
kraują ir yra chlorofilo, savo
struktūra panašaus į mūsų
kraujo hemoglobiną, šaltinis.
Spygliuose gausu vitaminų
C, K, P, E, PP, B1, B2, B3,B6,
kobalto, geležies, mangano,
REKLAMA

avietėmis, erškėtuogėmis,
šermukšniais. Tada ji jau bus
vitamino C bomba, veikianti
geriau už antigripiną. Dėkite
šaukštą ar du spyglių litrui
verdančio vandens. Citriną ir
uogas dėkite prieš pat gerdami, kad neprarastumėte vitamino C. Jeigu spyglius smulkiai sukarpėte, tada, užvirus
vandeniui, palaukite minutę
ir plikinkite.
Medžių ir krūmų žievėje
gausu polifenolių, stiprinančių imunitetą, slopinančių
uždegimus, padedančių kovoti su įvairiomis ligomis,
net ir vėžiu! Polifenoliai suteikia augalams spalvą, aromatą, skonį. Pumpurai –-gyvybės ir energijos eleksyras!
Tai veikliųjų medžiagų koncentratas! Jei norite jaustis
žvaliai ir būti pilni energijos,
turėtumėte kasdienę savo pavasarinę dietą praturtinti saujele įvairių pumpurų: juodųjų
serbentų, liepų, klevų, ąžuolų, gluosnių, medlievų, beržų, pušų, eglių, aviečių, gervuogių, vyšnių, putinų, lazdynų. Valgydami pumpurus
ne tik išsivalysite organizmą,

bet ir praturtinsite jį mineralinėmis medžiagomis, įvairiais
junginiais, vitaminais, sustiprinsite imunitetą ir nepuls
jokios peršalimo ligos.

> putinai ramina ir gydo
įvairios kilmės uždegimus
(su spanguolėmis pagelbės
turintiems inkstų ir šlapimo
pūslės uždegimus);

vimą. Vartojamos peršalus,
kosint, viduriuojant, kraujuojant, sergant mažakraujyste ar hemorojumi, reumatu,
avitaminoze, esant šlapimo

Stebuklinga raudona
uoga kenčiantiems
nuo kraujotakos
sutrikimų, ir ne tik
jiems
Kol neišbandysi pats, tikrai
nesuprasi putinų stebuklingų
galių! Rudenį prisirinkite putinų uogų su visomis šakelėmis ir laikykite plastikiniame
maišelyje šaldiklyje. Labai
svarbu arbatoms naudoti visą uogą su odele ir sėklomis.
Sultys taip nesuveiks, nes
būtent visų uogų odelėse ir
sėklose yra sukaupiama daugiausia gydomųjų medžiagų.
Putinų uogose gausu vitaminų C, E, P, K, karotinoidų,
pektinų. Putinus patarčiau
vartoti kartu su spanguolėmis
ir šiukštu be cukraus! Saują
putinų, saują spanguolių užpilkite litru ar pora litrų verdančio vandens – iš pradžių
tiek, kad tik semtų uogas,
mediniu kočėlu jas sutrinkite,
tada užplikinkite likusiu vandeniu. Putinai pravers:
> sergantiesiems širdies
ir kraujotakos ligomis, venų
varikoze, šąlant galūnėms,
maudžiant širdį;
> peršalus, gripuojant, kosint;
> sutrikus virškinimui, tu-

Šermukšnio uogos

> malšina galvos skausmus, padeda kamuojant nemigai, atpalaiduoja mėšlungio sutrauktus raumenis;
> tinka odos ligoms gydyti (uogos ir žievė sumažins
uždegimą, paraudimą, niežulį, padės gydant egzemą,
žvynelinę, spuogus, alerginį
dermatitą);
> tinka sergantiesiems
inkstų ir šlapimo pūslės ir ginekologinėmis ligomis (uogų
arbatos ir apsiplovimai žievės nuoviru).

Trumpai apie
šermukšnius
Šermukšniai turi nuodingų ciano junginių, tad uogos vartojamos naudojamos
tik visiškai sunokusios. Jose
gausu vitaminų C, E, P, B2,
K, PP, karotinoidų, jodo, vario, mangano, kobalto, cin-

Putino uogos

rint opų, sumažėjus skrandžio rūgštingumui (jei vartojama kartu su spanguolėmis ir šiukštu be cukraus
ar medaus, tai rūgštingumo
nekelia);

ko, kalio, magnio, pektinų.
Šermukšniai pasižymi stipriu antiseptiniu poveikiu
– jų nemėgsta bakterijos, virusai, grybeliai. Uogos laisvina vidurius, stabdo krauja-

pūslės, kepenų, tulžies pūslės uždegimams. Šermukšnių uogos gerina regėjimą,
jose karotinoidų yra daugiau
nei morkose! Uogose esantys pektinai mažina vidurių
pūtimą, slopina rūgimo procesus virškinamajame trakte.
Šermukšnio uogų patariama
suvalgyti po saujelę sergantiesiems ateroskleroze ir turintiems aukštą kraujo spaudimą, skydliaukės sutrikimų.
Šermukšniai kartu su putinais
gali padėti kamuojant migrenai! Lapų vonelės mažina kojų prakaitavimą, jų nuoviru
galima perskalauti plaukus,
norint sumažinti jų riebalavimąsi ir pleiskanojimą.
Šermukšnių šakelių nuoviru patariama skalauti dantenas, gerklę (paskui išspjauti) sergant angina, tonzilitu,
kraujuojant dantenoms, taip
pat naudoti praplovimams
turint ginekologinių ligų.
Šermukšnių lapų (nuplikinus
arba smulkiai sutrynus) pravartu dėti ant grybelio pažeistų vietų. Tvarstį reikėtų keisti
ryte ir vakare.
Šermukšnių negalima dažnai vartoti, kai padidėjęs
skrandžio rūgštingumas,
sergant akmenlige, viduriuojant.

Takažolė – be galo
vertinga žolė
Ši nedidelius takelius uždengianti žolelė turi ne tik vitaminų C, K, karotinoidų, bet
ir silicio rūgšties. Būtent ji ir
padeda organizmui išsivalyti nuo druskų pertekliaus,

tirpdo kraujagyslių užkalkėjimus, akmenukus inkstuose ir tulžyje, valo druskų
sankaupas iš girgždančių sąnarių. Silicio taip pat turi ir
asiūkliai, dilgėlės, avižų žolė.
Norint tirpinti druskas, užkalkėjimus, akmenukus, patartina takažolę vartoti kartu su
kraują skystinančia pelkine
vingiorykšte, taip pat bruknių
lapais, beržų lapais ir pumpurais, notrele, meškauogėmis,
petražole. Takažolės apsaugo
inkstus ir tulžies pūslę nuo
akmenų susidarymo ir yra
labai efektyvios pradinėje
akmenligės stadijoje, taip pat
po inkstų operacijų. Norint
tirpdyti akmenis reikia valgyti kaliu praturtintą maistą:
graikinius riešutus, migdolus, kviečių gemalus, bulves,
kopūstus, morkas. Mažiau
valgyti, daugiau gerti arbatų ir vandens. Litrui vandens
imti 3 šaukštus žolelių ir išgerti per dieną. Gerti, kol savijauta pagerės (jei smulkus
smėliukas, pakaks savaitės).
Turint akmenukų reikia gerti atsargiai ir stebėti savo būklę, prireikus (jei jaučiamas
ūmus skausmas, užsikimšus
latakams) kreiptis į medikus.
Tirpdant akmenukus pravartu gerti ir žolelių – šlamučių,
dilgėlių, ugniažolės – arbatas, atpalaiduojančias tulžies
lataką ir šlapimtakius.
Takažolės taip pat gerina
medžiagų apykaitą, dezinfekuoja, slopina uždegimus,
stabdo kraujavimą ir viduriavimą, didina kraujo krešumą (bet ne klampumą), stiprina kraujagyslių sieneles,
stimuliuoja kepenų veiklą,
valo organizmą nuo toksinų
ir sunkiųjų metalų, mažina
karščiavimą, žadina apetitą ir
mažina padidėjusį skrandžio
rūgštingumą. Tinka odos ir
plaukų priežiūrai. Naikina
spuogus, gydo žaizdas, stiprina plaukus ir nagus, gydo
įvairias odos ligas.
Negalima vartoti takažolės
padidėjus kraujo krešumui,
turint susiaurėjusius šlapimtakius ir tulžies latakus (besivalantys akmenukai gali juos
užkimšti). 

sveikata 
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Stebėtojai praneša apie „aršius mūšius“ Sirijoje

P. Korėja padidino įnašą JAV karių išlaikymui

Stebėtojai sekmadienį pranešė apie „aršius mūšius“ tarp Jungtinių
Valstijų remiamų pajėgų ir paskutiniais džihadistų judėjimo
„Islamo valstybė“ (IS) kovotojais Rytų Sirijoje.

Seulas sutiko padidinti šalies įnašą šioje šalyje dislokuotų
amerikiečių karių išlaikymui, ir tai leido užbaigti nesutarimus su
ilgamete sąjungininke prieš antrąjį JAV ir Šiaurės Korėjos viršūnių
susitikimą. Pietų Korėją saugo 28 tūkst. amerikiečių karių.

Kviečiame nemokamai pasitikrinti dėl burnos
vėžio
Visą vasario mėnesį
žmonės kviečiami
dalyvauti prevencinėje
programoje ir nemokamai
pasitikrinti dėl burnos
vėžio, nes tik laiku
aptikus ligą, žmonės gali
pasveikti. Prevencinė
programa vyksta visoje
Lietuvoje, tad kiekvienas,
norintis pasitikrinti
sveikatą jau dabar gali
registruotis pas gydytoją.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, kasmet Lietuvoje vasario
mėnesį yra organizuojama
burnos vėžio prevencijos akcija, kurios metu viešosiose ir
privačiose gydymo įstaigose
žmonės gali nemokamai pasitikrinti dėl burnos vėžio.
„Taip skatinamas žmonių
sąmoningumas tikrintis dėl
šios klastingos ligos ne tik
pastebėjus įtartinus simptomus, tačiau ir profilaktiškai.
Tokių akcijų metu yra siekiama didinti žmonių burnos
vėžio onkologinį budrumą,
žmonės informuojami apie
burnos vėžio rizikos veiksnius ir kaip atskirti pirmuosius ikivėžinius ir vėžinės ligos simptomus“, – sako ministras A. Veryga.
Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos direktorės prof. Alinos Pūrienės
teigimu, vienas iš pagrindinių sunkumų diagnozuojant
burnos vėžį dar ankstyvoje
stadijoje yra tai, jog skausmas neatsiranda iškart, tačiau
atidžiai apžiūrint burną ankstyvuosius pakitimus aptikti
vis dėlto įmanoma.
„Dažniausiai burnos vėžys
išsivysto liežuvyje, burnos
dugne ir apatinėje lūpoje, tačiau įdėmiai apžiūrėti reikia
visus burnos ertmės ir ryklės
audinius. Pirmieji burnos vėžio požymiai yra ilgiau nei
dvi savaites negyjanti balta
arba raudona žaizdelė, sukietėjęs audinių gumbelis ar audinių tinimas, vėliau gali atsirasti liežuvio ar kitų burnos
vietų skausmas, aptirpimas,
skonio sutrikimai, deginimo
ar svetimkūnio pojūtis burREKLAMA

noje arba ryklėje, sunkumai
kramtant ar ryjant“, – sako
A. Pūrienė.
Burnos vėžys – tai burnos
gleivinės epitelio ląstelių pakitimai, kurie gali atsirasti ir
vystytis lūpose, liežuvyje,
burnos dugne ir kitose burnos vietose. Pagal mirštamumą nuo onkologinių susirgimų burnos vėžys yra penktoje vietoje pasaulyje. Ypač
aukštas mirtingumo lygis
yra užfiksuojamas besivystančiose šalyse. Kiekvienais
metais visame pasaulyje yra
užregistruojama apie 389000
naujų burnos vėžio atvejų, o
mirtingumas nuo šios ligos
kasmet siekia 1,8 proc.
Lietuvoje kasmet yra užfiksuojama apie 300 naujų
atvejų iš kurių daugiausia yra
diagnozuojama jau vėlyvoje
stadijoje. Burnos vėžys yra
dažnesnis vyrams nei moterims ir vyresnio nei 40 metų

amžiaus žmonės patenka į
padidintos rizikos grupę.

Penkerių metų išgyvenamumas diagnozavus burnos
vėžį pirmoje stadijoje siekia
80 proc., o ketvirtoje, kuomet liga jau yra pažengusi,
5 metų išgyvenamumas tesiekia 20 proc. Taigi vienas
iš reikšmingiausių gydymo
sėkmei aspektų yra ankstyva
diagnostika.
Pacientai ne visada reguliariai profilaktiškai tikrinasi,
todėl labai svarbu, jog kiekvienas žmogus žinotų pirmuosius simptomus ir požymius į kuriuos reiktų atkreipti
dėmesį ir pastebėjus nedelsti
kreiptis pagalbos.

Burnos gleivinės pakitimai gali būti ikivėžiniai ir
vėžiniai. Dažniausi ikivėžiniai pakitimai yra leukoplaija – balta neišnykstanti
dėmelė, eritroplakija – raudona neišnykstanti dėmelė,
burnos plokščioji kerpligė
ir burnos pogleivio fibrozė.
Pasaulio Sveikatos Organizacija ikivėžinius pakitimus
2005 metais pagal displazijos lygį suskirstė į lengvus,
vidutinio sunkumo, sunkius
ir carcinoma in situ. Apie 50
procentų burnos plokščialąstelinės karcinomos atvejų išsivysto iš ikivėžinių pakitimų
todėl labai svarbus yra tokių
pacientų nuolatinis sekimas
ir profilaktinis tirinimas. Pagrindinis piktybinis navikas išsivystantis burnoje yra
plokščialąstelinė karcinoma,
kuri sudaro 94 proc. visų burnos piktybinių navikų.
SAM 

Didžiausias sergamumas gripu ir
peršalimo ligomis – Klaipėdoje
Užkrečiamųjų ligų ir
AIDS centro (ULAC)
medikai informuoja,
kad sergamumas gripu
ir ūmiomis viršutinių
kvėpavimo takų
infekcijomis (ŪVKTI)
Lietuvoje sumažėjo.

Šeštąją šių metų savaitę
(2019 m. vasario 4–10 d.)
bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis
buvo 159,9 atv./10 tūkst. gyventojų. Pernai (2018 m.) tuo
pačiu metu sergančiųjų buvo
daugiau – 182,7 atv./10 tūkst.
gyventojų.
Mažiausias sergamumo
gripu ir ŪVKTI rodiklis šių
metų 6-ąją savaitę registruotas Utenos administracinėje teritorijoje, didžiausias –
Klaipėdos administracinėje
teritorijoje.
Šeštąją metų savaitę visoje Lietuvoje dėl gripo į ligoninę paguldyti 355 asmenys,
iš kurių – 47 vaikai iki 2 m.,
165 vaikai – 2–17 m. amžiaus grupėje ir 143 suaugusieji. Intensyviosios terapijos
skyriuje gydoma 20 asmenų,
iš kurių – 11 vaikų ir 9 suaugę
asmenys. Ligoninėje gydytos
5 nėščiosios.
2018–2019 m. gripo sezonu užregistruota 18 mirties
nuo gripo atvejų.
Šiuo metu gripo epidemiją skelbia 31 iš 60 šalies
savivaldybių. ULAC specialistai primena, kad sergamumas gali būti laikomas
epideminiu, kai sergamumo
gripu ir ūmiomis viršutinių
kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) rodiklis yra ne
mažesnis kaip 100 atvejų /10
tūkst. gyventojų per savaitę,
o klinikinių gripo atvejų skaičius sudaro apie 30 proc. visų registruotų gripo ir ŪVKTI atvejų.
Gripo epidemiją skelbia
savivaldybės. Vertindamos
sergamumą kaip epideminį,
teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos taip
pat atsižvelgia į atitinkamus
administracinei teritorijai būdingus neepideminio laikotarpio sergamumo rodiklius,
sergamumo dinamiką ir kitus

ypatumus.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) skiepus pripažįsta veiksmingiausia gripo
specifine profilaktikos priemone.
Skiepai apsaugo nuo gripo
ir jo sukeliamų komplikacijų. Skiepijimasis būtent tam
gripo sezonui skirtomis vakcinomis yra pati veiksmingiausia gripo profilaktikos
priemonė.
Gripo vakcina rekomenduojama pasiskiepyti rudens–žiemos laikotarpiu, nes
reikia maždaug dviejų savaičių, kad žmogaus organizme
susidarytų antikūnai, kovai
su gripo virusu.
Kokiems rizikos grupių
asmenims rekomenduojama skiepytis kiekvieną gripo sezoną?
> 65 m. ir vyresniems asmenims;
> nėščiosioms;
> asmenims, gyvenantiems
socialinės globos ir slaugos
įstaigose;
> asmenims, sergantiems
lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų
ligomis, lėtinėmis ligomis
susijusiomis su imuniniais
mechanizmais, piktybiniais
navikais;
> sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams
Gripo virusas, skirtingai
nuo kitų kvėpavimo takų infekcijų, sukelia ūmią ligą ir
yra pavojingas dėl sukeliamų
komplikacijų. Dažniausios
gripo komplikacijos: plaučių
uždegimas, sinusitas, miokarditas (širdies raumens uždegimas), gali atsirasti inkstų
uždegimas ar laikinai sutrikti
smegenų funkcijos. Vyresniems žmonės gali paūmėti
lėtinės ligos.
Pajutus pirmuosius gripo
simptomus, ULAC medikai
rekomenduoja neužsiimti
savigyda ir nedelsiant kreiptis į savo šeimos gydytoją.
ULAC 
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Tauragėje susidūrė traukinys ir automobilis

Šiauliuose namuose mirė kūdikis

Šetadienį, Tauragėje, Stoties gatvėje automobilis „Alfa Romeo“,
vairuojamas 1988 metasi gimusio vyro, įvažiavo į geležinkelio
pervažą, degant draudžiamam šviesoforo signalui, bei susidūrė
su atvažiuojančiu traukiniu.

Sekmadienio naktį Šiauliuose, savo namuose, rastas negyvas
kūdikis. Pernai gimęs vaikas apie 3 val. negyvas aptiktas lovoje,
pranešė policija. Išorinių sužalojimų nenustatyta.

Skaitytojai rašo...

O ten viskas taip ir pasilieka,
atminty lyg knygoj, kur skaitai,
ir tas šiltas vakaras po liepom,
ir anksti prinokę obuoliai.

Tai mano kaimas Nemaitonys
pradžia sausio 30 D. numeryje

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.

„Naujojo Gėlupio“ skaitytojams pateikiamus eilėraščius parašiau sėdėdamas po šimtametėmis tėvų sodybos liepomis ir
žiūrėdamas į rūką, atšliaužiantį nuo Švenčiaus.

Jonas Staliulionis, Varėna

XXX
Ateinu nuo žibalinės lempos
per rugienas subadytom kojom,
o iš raisto palšos miglos slenka,
ir prie upės taip gražiai dainuoja.
Ateinu, įsmeigęs dalgį pievon
ir padžiovęs milo švarką ant tvoros –
ateinu, ir kvepia pradalgiuose šienas,
o dangus – rugiagėlių spalvos.

XXX
Lyg per patiestus pievoje audeklus
pareinu takeliu į namus,
o pakluonės kūdroj žąsys maudosi,
o sodyboje taip gera ir jauku.
Vėl sodely laukiu ir ilgiuosi,
ir krūtinėj daros vis šilčiau –
vakaras gražus, prie namo uosis,
palšas rūkas šliaužia nuo Švenčiaus.

XXX
Paklajosiu vaikystės takeliais,
paklausysiu jaunystės dainų –
senas vieškelis, Karvės upelis,
ir tuo vieškeliu mažas einu.
Einu pro žvyrduobes, Aukštoją, raistą,
einu ir darosi graudu –
nuo sentimentų skruostai kaista,
kai per girelę pareinu.
Dar sapnuosis, ne kartą sapnuosis
tie laukai po mėnulio delčia –
tėvų namas, pakluonėje uosiai
ir lelijos Švenčiaus ežere.
REKLAMA

XXX
Kiek vandenio Nevėžiu nutekėjo,
kiek jo nubėgo Nemunu, Ūla ...
kiek mūsų bočiai kovės ir kentėjo,
kad vis iš naujo keltųs Lietuva.

Net jaučiu, kada ten aušta rytas,
kyla saulė – vis šilčiau, šilčiau...
ir taip noris, noris pamatyti
tą upelį, alksnį prie Švenčiaus.

XXX

Dabar nubloškus svetimųjų naštą,
prabilk visos tautos vardu,
kalbėk iš švento mūsų rašto,
pašauki protėvių balsu.

Iš runų rašto, puodo šukių,
senelės rankšluosčių, medinių verpsčių,
iš kryžių, koplytėlių, vaidilučių,
suskilusios girnapusės po slenksčiu.

Ir šventas vardas vaidilutės
iš praeities, iš aistiškų šaknų,
prigludus pamary prie savo upių
ant prakaitu aplaistytų laukų.

Iš Durbės, Žalgirio, Pilėnų,
iš žilo Nemuno, sraviųjų upių,
iš gimtojo upelio slėnio,
iš Donelaičio būriškų eilučių.

XXX
Kas vyšnios baltąją šakelę,
kas beržą svyruonėlį prie klėties,
kas per rugius vingiuojantį takelį,
kas, tėviške, tave pakeisti man galės?
Kas tavo rytmečius rasotus,
dangaus žydrynę virš galvos,
kas tuos laukus, žaliai apklotus,
kas vyturėlį atkartos?

XXX
Ten vaikystė, žemuogės ant smilgų,
ir namai ant kalno po beržais,
tų namų, tų medžių pasiilgau
ir takelio, nuvingiuojančio laukais.

Iš tos senos garsios Tėvynės,
ir Gedimino Lietuvos,
iš tų pilių, kur neapgynėm,
iš protėvių skambios kalbos.

XXX

Išgalvojau šventovę prie upės,
išgalvojau pakrantėj medžius,
ir meldžiausi po medžiais suklupęs
į senuosius lietuvių dievus.
Išgalvotą medį vėjai supa,
ir mėnulis įžiebia žvaigždes,
o namai nuo kalno žiūri upėn
pro akis miestelio stiklines.

ATGARSIAI 
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Palangos oro uostas atnaujins kilimo taką

Arkties salyne siautėja baltieji lokiai

Palangos oro uostas rengiasi rekonstrukcijai. Bendrovei „Sweco“
patikėta už 160 tūkst. eurų parengti projektą, pagal kurį bus
atnaujintas orlaivių kilimo ir tūpimo takas, riedėjimo takai, viso
oro uosto danga. Jis pernai aptarnavo beveik 5 tūkst. skrydžių.

Rusijai priklausančiame Arkties vandenyne esančiame Naujosios
Žemės salyne dėl agresyviai nusiteikusių baltųjų lokių antplūdžio
paskelbta ekstremali situacija. Pagrindinėje salyno gyvenvietėje
nuolat lankosi 52 baltieji lokiai, o teritorijoje nuolat yra 6–10 lokiai.

Skaičiai stulbina: kiek vaistų Lietuvoje tiesiog
išmetama?
19,4 tonų – tiek
pernai iš gyventojų
surinkta pasenusių ar
nebereikalingų vaistų. Tai
yra net 5 tonomis daugiau
nei užpernai ir kone 3,5
karto daugiau nei prieš
keletą metų. Specialistai
džiaugiasi, kad Lietuvos
gyventojai atsakingiau
rūšiuoja atliekas, tačiau
kyla klausimas: ar jie
racionaliai įsigyja vaistus?

Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) Vaistų kompensavimo skyriaus patarėjos
Irmos Medžiaušaitės teigimu,
iš vienos pusės toks spartus
naikintinų vaistų kiekio augimas rodo, kad kasmet vis
daugiau Lietuvos gyventojų
elgiasi atsakingai ir nenaudojamų vaistų nebeišmeta į
šiukšlių dėžę ar neišpila į kanalizaciją, o grąžina vaistinėms. Kita vertus, nebūtų ką
išmesti, jei vaistai būtų skiriami ir perkami racionaliai.
„Vaistus vartoti reikia atsakingai, saikingai, pasitarus su
gydytoju ir vaistininku. Tačiau
nemažai žmonių nepaiso gydytojo patarimų ir juos perka
bei vartoja savo nuožiūra, neretai įsigyja net ir pirmą kartą
vartojamų vaistų didesnį kiekį, nei iš tikrųjų reikalinga,
ypač jei jiems taikoma nuolaida. Jei pacientai vaistus
įsigytų ir vartotų racionaliai,
REKLAMA

taip pat gydytojai juos skirtų
tinkamai, stalčiuose nesikauptų pasenę vaistiniai preparatai
ir žmonės sutaupytų milijonus
eurų kitoms išlaidoms”, – neabejoja I. Medžiaušaitė.
VLK specialistė primena,
kad gydytojas, pirmą kartą
pacientui paskirdamas naują
kompensuojamąjį vaistą, turi
teisę išrašyti jo tik 10 dienų,
jei liga ūmi, o kitais atvejais
– vieno mėnesio gydymo kursui. Tik įsitikinus, kad vaistas
pacientui yra tinkamas, sau-

imti nemokamai. Vaistus privalo priimti absoliučiai visos
vaistinės. Jei kuri nors vaistinė
atsisako iš žmonių priimti pasenusius vaistus, apie tai būtina informuoti mus”, – tvirtina
Valstybinės vaistų kontrolės
tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT)
Inspektavimo skyriaus patarėja Diana Leleckaitė.
Pasak jos, kartais žmonėms
kyla klausimų, kur dėti vaistus, jei, pavyzdžiui, ligonis
mirė ir liko didelis kiekis dar

gus ir efektyvus, gali būti išrašomas jo receptas ilgesniam
gydymo kursui − iki 3 ar 6
mėnesių. Tačiau kiekvieną
kartą gydytojas, išrašydamas
pacientui ilgalaikio gydymo
receptą, turi nurodyti, kokiu
dažnumu pacientas turėtų ateiti į vaistinę įsigyti vaistų.
„Visus pasenusius ir nebereikalingus vaistus gyventojai turėtų atnešti į vaistines,
kuriose dirbantys specialistai,
vykdydami Farmacijos įstatymo nuostatas, privalo juos pri-

galiojančių preparatų. „Tokių
vaistų negalima neatlygintinai
niekam perduoti, padovanoti
ar parduoti. Negalima rizikuoti savo ir kitų sveikata, nes
nežinia, kaip ir kokiomis sąlygomis vaistai buvo laikyti. Be
to, juos gydytojas skyrė konkrečiam pacientui, konkrečiai
ligai gydyti, atlikęs tyrimus ir
įvertinęs jo sveikatos būklę,
atsižvelgęs į kitus negalavimus. Likę nepanaudoti vaistai
galbūt visiškai netinka kitam
pacientui, nors jis ir serga ta

pačia liga”, – aiškino VVKT
atstovė.
Medicinos pagalbos priemonės, tarp kurių – švirkštai,
taip pat laikomi pavojingomis medicininėmis atliekomis, jų negalima išmesti bet
kur. Jei švirkštus pacientų
namuose naudoja medicinos
darbuotojai, suteikus paslaugą, jie juos surenka. Tokia
pati tvarka galioja ir lašinėms,
panaudotoms pirštinėms bei
kitoms atliekoms – medicinos darbuotojai pasirūpina jų
utilizavimu. Tais atvejais, kai
vaistus susileidžia patys gyventojai, sukauptus švirkštus
jie gali nemokamai atiduoti į
savo savivaldybės stambiagabaričių atliekų surinkimo
aikšteles. Šios aikštelės taip
pat priima ir medicininius termometrus.
Pasenusius arba nereikalingus maisto papildus galima
išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, mat
maisto papildas nėra vaistas.
Tai maisto produktas, skirtas
papildyti įprastą maisto racioną ir kuris vienas arba derinyje
su kitomis medžiagomis yra
koncentruotas maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį
arba fiziologinį poveikį, šaltinis. Tuo tarpu vitaminus, kurie gali būti priskiriami vaistų grupei, priima vaistinės, o
jei nėra priskiriami – tuomet
juos reikia išmesti į mišrių
komunalinių atliekų konteinerius. VLK 
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Šauktiniai norėtų geresnės technikos

Sietle dėl snygio atšaukta apie 200 skrydžių

Šauktiniai kariai yra patenkinti savo vadų kompetencija, ginkluote
ir gyvenimo sąlygomis, tačiau dalis jų pasigenda geresnės
technikos ir maitinimo, rodo šią savaitę pristatyta apklausa.

Jungtinių Valstijų Sietlo mieste Vašingtono valstijoje dėl gausaus
snygio šeštadienį buvo atšaukta apie 200 skrydžių. Sprendimas
atšaukti skrydžius buvo priimtas po to, kai šiaurinėje Sietlo dalyje
per trumpą laiką iškrito iki 20 centimetrų sniego.

Kaip puoselėti sveiką kūną: 7 kineziterapeuto V. Tautkaus patarimai
Pabėgti į jaukumo ir
gamtos prieglobstį, toliau
nuo darbų ir rūpesčių, yra
daugiau nei malonumas
ir poilsis. Tačiau kaip
rūpintis savo kūnu ir gera
savijauta, kai dienos
kupinos darbų ir rūpesčių?

Druskininkuose įsikūrusio
„UPA Medical Spa“ centro
kineziterapeutas Valdas Tautkus atskleidžia, kad dėmesys
sau ir savo kūnui yra svarbus
sveikatos ir stiprybės šaltinis. Jis pasidalino septyniais
patarimais, kaip įsiklausyti į
kūno ir savijautos signalus,
o po gaivinančių procedūrų
– išlaikyti teigiamus kūno pokyčius ilgam.

Žiemą ruoškimės
vasarai
Dabar, kol už lango dar
šaltasis sezonas, puikus metas ruoštis vasarai ir rūpintis
savo kūnu. Iš tiesų tai reikia
daryti nebūtinai intensyviai,
bet nuolat.
„Neretai girdžiu, kad vasarą laukia dviratis, plaukimas,
darbas sodyboje ir kitos aktyvios veiklos, o šaltojo sezono metu dažnas jaučiasi
atribotas nuo fizinės veiklos.
Žmonėms patariu nesustoti
ir nuolat daryti nesudėtingus
gimnastikos pratimus namuose, lankytis įvairiose sporto
studijose, labiau stebėti mitybą ir skirti laiko sau“, – pataria
Druskininkuose gyvenantis ir
dirbantis V. Tautkus.

asmens vaizdą. Iš tiesų pats
kūnas pasakoja, kaip šeimininkas gyvena ir jaučiasi. Kai
kurie žmonės tiek dirba, kad
neturi nė pusvalandžio sau.
Jų atsakymas visada būna
paprastas: „ne dabar, vėliau,
dabar – darbas, projektas, lizingas, o aš pats – vėliau“.
Deja, tokiu atveju, išskyrus
paaiškinimą, kaip taisyklingai sėdėti ar stovėti, daugiau
nieko negaliu patarti. Nes iš
tiesų reikėtų kasdien darbo
metu daryti pertraukėles, po
darbo – aktyviau pajudėti. Jei
penkiasdešimt valandų praleidi sulinkęs prie kompiuterio,
vos valanda ar dvi mankštos
per savaitę mažai tepadeda.
Bet būna, kad žmonės susimąsto, tuomet galima tikėtis
rezultato ir kito vizito metu
išgirsti, kad jau daug geriau“,
– teigia V. Tautkus.

Sportuodami
nepamirškime proto
ir saiko
Nusprendę pagaliau pradėti sveikai gyventi žmonės ima
sportuoti. Kineziterapeutas
įspėja, kad visur reikalingas
sveikas protas ir saikas.
„Jei daug metų sėdėjau prie
stalo ir staiga nutariau bėgti

ir mėgėjiškam, reikia paruošiamųjų pratimų, atliekamų
praktiškai kas dieną“, – pataria V. Tautkus.
Tarp dabar madingų sportinių užsiėmimų jis pastebi ir
susižavėjimą krosfitu, tačiau
pradžioje pataria išmokti teisingos technikos ir užsiimti
gimnastikos pratimais, kad
vėliau galima būtų saugiai
užsiiminėti tokia veikla. Taip
pat nemažai diskutuojama dėl
bėgimo.
„Aš žiūriu labai paprastai:
bėgti reikia mokėti“, – mano
vėliau besiskundžiančius pacientus konsultuojantis kineziterapeutas.

stokoja laiko, gerai kūno savijautai palaikyt gali užtekti
ir dabar populiarėjančios japoniškos aerobikos – tabata

ka tol, kol skatina geriausias
motyvatorius – skausmas.
Nebeskauda – nebedaro, suskausta – vėl daro. Kartais

darau pratimus ir nesu tikras,
ar teisingai darau, ar gaunu
iš pratimų viską, ką jie gali
duoti – verta apsilankyti vėl“,

Konsultuokimės su
specialistais

– užsiėmimų. Galima rasti ir
pakankamai saugių pratimų,
pagal kiekvieno jėgas“, – teigia V. Tautkus.

tai veikia, bet kartais – nebe.
Tačiau yra žmonių, kurie visai nieko nedaro, nes tiesiog
neturi laiko, noro, jiems „nepadeda“, nepatinka ir daug
kitų priežasčių. Visi esame
žmonės, visus reikia suprasti.
Bet ir žmogus turėtų suprasti – jo kūnas sutvertas judėjimui. Be judėjimo anksčiau
ar vėliau jis pradeda gesti.
Naujausių dešimtmečių technologijos baigia atimti judėjimą iš daugelio mūsų ir iš
mūsų vaikų, paauglių. Todėl
reikia pasiryžti peržengti per
save ir išsiugdyti gyvybiškai
svarbų įproti – judėti nuolat“,
– pataria „UPA Medical SPA“
specialistas.

– pataria V. Tautkus. Kineziterapeutas, atsižvelgdamas į
problemą, įvertintų kas jau
pasiekta ir padės žengti dar
žingsnį pirmyn.

Kalbėdamas apie tą patį bėgimą ar bet kurį kitą sportą, V.
Tautkus pataria pirmiausia susirasti profesionalų trenerį ir
mokytis technikos. Tai verta
padaryti net ir tada, jei sportuojate jau ne pirmus metus,
bet nesate tikri, ar viską darote teisingai, o kartais jaučiate
kūno diskomfortą.
Specialistas pataria išsiaiškinti, ar individualiai žmogaus kūno konstitucijai iš viso tinka bėgimas, ar geriau

Siekdami kūno
pokyčių –
nesustokime vos
pajutę pagerėjimą
Kineziterapeutas konsultacijos metu pirmiausia išklauso, atlieka probleminių vietų
apčiuopą, testuoja raumenų
darbą ir nustato diagnozę.
Tuomet pataria ir parodo, kokią veiklą, kokius pratimus

Nuolat vertinkime
progresą

Dirbdami darykime
pertraukėles
ir dažniau
mankštinkimės
Žmogų, kasdien dirbantį
sėdimą darbą, kineziterapeutas atpažįstą vos įžengusį į jo
kabinetą. Net ir žinodami, kad
toks darbo pobūdis nėra pats
sveikiausias, vargu ar imsime
keisti profesiją. Tačiau pakeisti kasdieninius įpročius
yra kur kas lengviau.
„Yra taip vadinamas „laikysenos sindromas“ su savo
specifine klinika. Tai nieko bendro neturi su žodžiu
„laikysena“, kurį suprantame kaip tiesaus, pasitempusio, aukštai galvą laikančio
REKLAMA

pusmaratonį – nežinia, kaip
sureaguos organizmas. O jei
rytais kasdien risnosiu po kelis kilometrus – gal ir nieko
blogo. Taip pat jei visą savaitę
mano darbinė veikla apsiriboja stovėjimu ar sėdėjimu, o savaitgalį einu su vyrais pažaisti
krepšinį ar futbolą – tik laiko
klausimas, kada susitraumuosiu. Kontaktiniam sportui , net

rinktis kokią nors kitą sportinę veiklą.
„Toliau – dar daugiau klausimų: kokias traumas kadaise
esate patyręs, kokia stuburo
juosmens būklė ir taip toliau.
Todėl visada verta pasikonsultuoti su objektyviais specialistais, kurie nepuls žūt būt
ginti savo atstovaujamo sporto. Žmonėms, kurie visiškai

toliau turėtų atlikti pats žmogus. Ar žmonės sąžiningai atlieka mankštas?
„Sutinku visokių žmonių.
Vieni sąžiningai mankštinasi
ir susitikę rodo prieš daugelį
metų ant jau susitrynusio popierėlio surašytus pratimus,
sako „va, šituos, kur tada davėt, vis dar darau ir man viskas gerai“. Kiti pratimus atlie-

Paklaustas, kaip dažnai reikėtų lankytis pas kineziterapeutą, V. Tautkus nuramina,
kad kažkokio griežto grafiko
tikrai nėra, tačiau į kūno pokyčius svarbu žvelgti nuosekliai – jie neįvyks per vieną
dieną. Kartais galima pasiekti
vienkartinį pagerėjimą trumpam laikui, bet, norėdamas
ilgalaikių pokyčių, žmogus
turi pats, vadovaudamasis rekomendacijomis, atlikti „namų darbus“ bei stebėti net ir
mažus pasiekimus.
„Jei laikausi nurodymų,
jaučiuosi gerai ir esu tikras,
kad pratimus atlieku teisingai, pasimatymai su kineziterapeutu nėra dažni. Bet jei
problema nesitraukia, arba

Dažniau nuvykime į
kurortą!
Pasak „UPA“ centro kineziterapeuto, net jei viena išvyka į kurortą nepadarys stebuklo, tačiau tai gali būti puiki
pradžia kelyje į geresnę savijautą. Svečiams, išsiruošusiems į kurortą atgauti jėgų ir
gerą nuotaiką, pravers visos
SPA paslaugos: mankšta pakelia raumenų tonusą, masažas sumažina kūno įtampas
ir padeda atsipalaiduoti, sauna pagerina kraujotaką. Dėl
medicininę paskirtį turinčių
procedūrų visuomet prieš tai
reikia pasikonsultuoti su gydytoju.
Dalis lankytojų į kurortą
atvyksta ieškodami ne tik poilsio, bet profesionalios medicininės reabilitacijos, kad
galėtų vėl pradėti vaikščioti
ir sveikti. Jiems skirtos specialios gydymo ir reabilitacijos
programos, gydomosios procedūros ir specialiai pritaikyti
kambariai. Tiesa, neformalioje ir malonioje aplinkoje pasikonsultuoti su gydytoju ar kineziterapeutu dažnai renkasi
ne tik gydytis, bet ir pailsėti
bei atsipalaiduoti atvykę lankytojai. Tai puiki proga atidžiau įsiklausyti į savo kūną,
surasti silpniausias vietas ir
padėti sau jaustis geriau. 
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Parduodami Hitleriui priskiriami paveikslai

JK nutraukė keltų paslaugų sutartį su bendrove

Vokietijos Niurnbergo mieste šeštadienį aukcione parduodami
penki Adolfui Hitleriui priskiriami paveikslai. Tai sukėlė
visuomenės pasipiktinimą, kad naciams priklaususių daiktų rinka
gyvuoja ir klesti.

Didžiosios Britanijos vyriausybė nutraukė sutartį, pagal kurią į šalį
po „Brexit“ turėjo būti keltais gabenamos prekės, nes sulaukus
kritikos, paaiškėjo, kad bendrovė, su kuria ta sutartis buvo
sudaryta, neturi nei laivų, nei keltų paslaugų teikimo patirties.

Naujoji „Urvinė mama“ Lina Rastokaitė: „Sau
motinystėje palinkėčiau į viską žiūrėti paprasčiau“
Per kiek mažiau nei metus
tikrų tikriausia legenda
tarp mamų ir ne tik jų
tapęs spektaklis “Urvinė
mama” atsinaujina:
motinystės džiaugsmus,
vargus ir beprotybę
scenoje šmaikščiai bei
gyvybingai tyrinėja dar
viena mama – aktorė Lina
Rastokaitė.

Visai neseniai susilaukusi pirmagimio L. Rastokaitė
kruopščiai repetuoja ne tik
pjesės tekstus, bet ir savo asmenine patirtimi paremtas
monospektaklio scenas bei
džiaugiasi galėdama su žiūrovais pasidalinti kiekvienai
mamai puikiai pažįstamomis,
atviromis ir ironijos kupinomis mintimis apie tikrąjį motinystės veidą.
Lina, kokios emocijos,
nuotaikos, įspūdžiai apima
vaidinant šiame spektaklyje? Kuo įdomus buvo kūrybinis procesas?
Šis procesas kaip ir visi procesai teatre – su savais pakilimais bei nuopuoliais. Man
labai patiko medžiaga,
kai pirmą karta ją perskaičiau, bet tikrai nebūčiau jos supratusi, jei pati
visai neseniai nebūčiau
susilaukusi vaikelio. Tam
tikros pjesėje aprašomos
situacijos labai pažįstamos man pačiai, o dėl kai
kurių kitų situacijų reikėjo pasikonsultuoti su savo draugėmis. Užaugau
trijų vaikų šeimoje, todėl
apie daugiavaikių tėvų
beprotybę šiek tiek žinau
iš savo pačios šeimos. Vis
dėlto augdama buvau jauniausia, todėl man kliūdavo
mažiausiai bausmių ir viskas
būdavo atleidžiama… (juokiasi) O grįžtant prie kūrybinio proceso – repeticijų metu
vis renku įvairiausią informaciją, klausinėju, ko nesuprantu – pasiteirauju režisieriaus
(Kirilo Glušajevo – past.),
kuris irgi turi tris vaikus. Tai
labai padeda.
Kiek asmeninės patirties
nugulė į spektaklį? Ar įsivaizduojate save kaip dauREKLAMA
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giavaikę mamą?
Jau ilgus metus kalbama,
kad Lietuvoje demografinė
padėtis tragiška, visi emigruoja ir nebus kam prižiūrėti mus
senatvėje. Mano aplinkoje,
kaip bebūtų keista, beveik
visi draugai – daugiavaikiai:
jie turi po tris ar net keturis
vaikus. Visi šie žmonės laimingai gyvena ir džiaugiasi
tėvyste. Tuo tarpu man kol

Išties nežinau – nors yra
įvairių receptų, nė vienas iš
jų, mano galva, nepadeda.
Beprotybės motinystėje tikrai
yra užtektinai. Aš kartais dabar paskambinu savo mamytei - pati esu vėlyva mama,
- ir klausiu: “Mamyte, kaip
tu mus užauginai? Aš neįsivaizduoju, iš kur pas tave galėjo būti tiek kantrybės?”. O
ji atsako: “Tiesiog auginau ir

kas užtenka vieno – jo tikrai
per akis, ir sunku net suvokti,
kaip būtų, jei turėčiau daugiau
vaikų. Tačiau iš savo pažįstamų rato matau, jog žmonės
susitvarko. Žinoma, būna
dienos, kai išeinama iš proto,
bet jie sugrįžta atgal ir toliau
sau gyvena.
Spektaklyje kalbama, jog
būti mama – visiškai išprotėjęs reikalas. Kaip manote,
ar egzistuoja receptas, kaip
nepamesti galvos motinystės karuselėje?

užauginau”. Taigi, nors ir būna tų receptų, man atrodo, kad
vieno tinkamiausio nėra, nes
vieną dieną vis vien ištinka
beprotybės protrūkis, po kurio viskas ir vėl susitvarko.
Kas jums asmeniškai yra
didžiausi iššūkiai motinystėje? Kuo tai skiriasi nuo
to, kaip įsivaizdavote, kokia
būsite mama?
Viskas, absoliučiai viskas
tampa kitaip! Spektaklio kertinė frazė – “Viskas pasikeičia, kai susilauki vaikų”. Ir iš

tiesų viskas pasikeičia! Negalėčiau pasakyti, kad nesitikėjau vieno ar kito dalyko
– tiesą sakant, aš visai negalvojau, jog bus taip kardinaliai
kitaip. Diena su naktimi, rytas
su vakaru susimaišo, po to ateina kitas etapas, o po jo – dar
kitas... Manau, kad tie, kurie
augina vaikus, tiesiog supranta, jog visas gyvenimas tampa
kitoks. Taip jau yra.
Ko palinkėtumėte kitoms mamoms ir sau
pačiai? Kaip manote,
ko labiausiai reikia tapus mama?
Aš neįsivaizduoju, ko
palinkėti kitoms, bet sau
palinkėčiau, jei tik įmanoma, paprasčiau žiūrėti į tam tikrus dalykus. Būdama mama taip
smarkiai sureikšmini
kiekvieną smulkmeną...
Kiekvienas vaiko kąsnis,
kostelėjimas tampa toks
neįtikėtinai reikšmingas!
Tai būna ir tokie dalykai, į kuriuos visai nereikėtų žiūrėti su
perdėtu rūpesčiu, tačiau viskas atrodo labai sudėtinga. Aš
pati dar kol kas negaliu žiūrėti
paprasčiau. Kalbama, jog su
antru vaiku būna lengviau…
Neseniai sutikau draugę, kuri pagimdė trečią vaikelį, ir ji
man pasakė: “O Dieve, jei tik
būtų įmanoma pradėti gimdyti nuo trečiojo vaiko!” Viskas
tada tik aiškėja ir paprastėja.
Ačiū už pokalbį!
Agnė Vidugirytė
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Rygoje susirinko į mitingą paremti merą

Moteris kaltinama padegusi daugiabutį

Į Rygos Rotušės aikštėje šeštadienio vidurdienį prasidėjusį
mitingą, kuris buvo surengtas siekiant paremti Rygos merą
Nilą Ušakovą, susirinko apie 1 tūkst. žmonių. Jis figūruoja
baudžiamojoje byloje dėl korupcijos viešojo transporto įmonėje.

Ne kartą psichikos problemų turėjusiai moteriai pareikšti
kaltinimai viename Paryžiaus daugiabučių sukėlus 10 žmonių
gyvybes nusinešusį gaisrą. Antradienio rytą kilusio gaisro metu
dar 30 žmonių buvo sužeisti.

Iš pirties į ledinę eketę: taip pramogauti rekomenduojama tik
pasiruošus iš anksto
Kaitinimasis pirtyje, po
to maudynės eketėje
ar pramogos sniege
– paplitusi nuomonė,
kad tai sveikuoliška ir
naudinga, tačiau staigūs
temperatūrų pokyčiai
nerekomenduojami
kenčiantiems nuo lėtinių
susirgimų ar turintiems
kraujotakos sutrikimų.
Norint užsiimti žiemos
teikiamomis pramogomis
ir nesukelti organizmui
šoko, būtina tinkamai
pasiruošti iš anksto.

„Eurovaistinės“ vaistininkė
Elvyra Ramaškienė sako, kad
maudynės lediniame vandenyje žiemą be jokio pasiruošimo – labai didelis stresas
organizmui: pakyla kraujo
spaudimas, padažnėja širdies
veikla, o taip pat gali paūmėti
lėtinės ligos ir atsirasti naujų
susirgimų.
„Nuo šalčio gali paūmėti lėtinės plaučių ar sąnarių
ligos, nerekomenduojama
pramogauti šaltyje turintiems kraujotakos sutrikimų,
sergantiems tulžies pūslės
akmenlige, hemarojumi. Moterys gali susirgti šlapimo ta-

kų uždegimų, vyrai – prostatitu“, – pažymi specialistė ir pataria be tinkamo pasirengimo
šaltyje nepramogauti negimdžiusioms moterims, nes kyla
ginekologinių uždegimų, kurie gali lemti net ir vaisingumo problemas, grėsmė.

Grūdinti organizmą
Be neigiamų pasekmių
sveikatai mėgautis pirties, o
po to šalčio pramogomis gali
tik užsigrūdinę aštrių pojūčių
mėgėjai. Pasak farmacininkės, svarbus ir nuolatinis fizinis aktyvumas, sveika gyvensena, organizmo stiprinimas C ir D vitaminais, o
svarbiausia – ankstyvas pasirengimas.
„Naudinga pradėti grūdinti
organizmą nuo reguliarių rytinių apsiliejimų šaltu vandeniu
vonioje, darykite tai palengva
– šalto vandens srove apsiliekite kojas, vėliau – klubus,
pilvą – tol, kol pasieksite galvą. Maudynes atviruose telkiniuose taip pat reikėtų pradėti
jau rudenį, kad atėjus žiemai
kūnas būtų įpratęs prie šalčio.
Naudingi ir kelių minučių pa-

2019 m. vasario 13 d. 13 val. maloniai kviečiame Jus į
parodos
,,ŠAKNYS‘‘, skirtos Pakuonio mokyklos
metų jubiliejui, atidarymą.

Parodoje eksponuojami meniniai mokinių darbai.

Š A K N Y S

Paroda atidaroma Tradicinių amatų centre
VšĮ ,,MENINĖ DROŽYBA‘‘
Vilniaus g. 16, Prienai
Ekspozicija veiks 2019 m. vasario 13 d. – kovo 8 d.
Darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

REKLAMA

sivaikščiojimai basomis po
sniegą. Pripratus prie šalčio,
sniegu galima apsitrinti ir visą
kūną“, – sako „Eurovaistinės“
vaistininkė.
Tinkamai paruošus, maudynės šaltame vandenyje turi daug naudos: gali pagerinti
kraujotaką, aktyviau šalinami
toksinai, valosi oda. Pats didžiausias šio įpročio privalumas yra tai, kad stiprėja imunitetas ir organizmas tampa
atsparesnis infekcijoms.

Pramogauti teisingai
Net jeigu maudynėms lediniame vandenyje ruošėtės
iš anksto, prieš šokant į eketę
būtina laikytis tam tikrų taisyklių. „Eurovaistinės“ far-

macininkė sako, kad bene
svarbiausia – apšildyti raumenis.
„Geriausia būtų aktyviai
pasimankštinti ir pabėgioti bent 10-15 minučių, po
to palengva pripratinti kūną
prie šalčio – apiplauti rankas, krūtinę, kojas, o tik tada
pasinerti į vandenį visu kūnu“, –pagrindinius principus
vardina vaistininkė. Pirmosioms maudynėms ji pataria
rinktis sausą, nevėjuotą dieną, kai temperatūra neviršija
10 laipsnių šalčio.
Jei įšokę į eketę pajutote,
kad raumenis sutraukė mėšlungis, nepulkite panikuoti, o
palengva pajudinkite galūnes
ir nemalonūs pojūčiai turėtų

praeiti. Vis dėlto jei skausmas trunka ilgiau nei 10 sek.,
skubiai išlįskite iš vandens ir
pasimankštinkite.
Pasak vaistininkės, iš karto po maudynių eiti į karštą
dušą ar pirtį nereikėtų – kūnas atšalusį kraują greitai nukreipia į širdį ir kyla širdies
smūgio grėsmė. Išlipus iš
vandens reikėtų kuo skubiau
nusausinti kūną ir apsivilkti
sausus drabužius, nes šlapias
maudymosi kostiumėlis gali
labai greitai susargdinti.

Be alkoholio
Bene didžiausia klaida, jog
nuo seno daug kas negali įsivaizduoti atsipalaidavimo pirtyje be alkoholio. E. Ramaš-

kienė įspėja, jog vartojant alkoholį apsunkėja širdies veikla, gali padidėti spaudimas,
gresia sąmonės netekimas.
„Apsvaigęs žmogus neadekvačiai vertina situaciją, todėl
didesnė ir nelaimių tikimybė
– paslysti, susižeisti, persikaitinti. Šaltyje taip pat tyko
pavojų – alkoholis priverčia
išsiplėsti kraujagysles ir apsvaigęs žmogus gali jaustis
šilčiau, tačiau tai tik iliuzija,
organizmas greitai atiduoda
šilumą ir pradeda šalti, todėl išbėgus į lauką ar įšokus į
eketę, galima lengvai peršalti
ar net susirgti plaučių, inkstų
uždegimu“, – sako vaistininkė ir pirtyje pataria gerti daug
vandens ir arbatų.
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Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.

Prienų
turguje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Šeštadienis buvo šiek
tiek vėjuotas, vėsus,
tačiau be kritulių, taigi į
turgų susirinko daugiau
prekiautojų dėvėtais
rūbais ir kitokiais
sendaikčiais. Tačiau
pagrindinės žiemos prekės
yra daržovės. Prekių
asortimentas pavasario
dar nepranašauja – pirmų
žalumyninių daržovių
nesimatė, o prekiautojai
siūlė pirkti kasdieninės
paklausos produktus.

Kilogramas bulvių kainavo
0,3–0,4 euro, svogūnų – 0,5–
0,6 euro, morkų –0,6–0,7 euro, kopūstų – 0,4 euro, burokėlių – 0,4–0,5 euro, česnakų
– 2,3–2,5 euro.
Stiklinė žalsvų valgomųjų
pupelių kainavo 0,7 euro, o
margų – 0,8 euro. Už litrinį
stiklainį džiovintų obuoliukų ir kriaušių mišinio prašė 1
euro. Kilogramą raugintų kopūstų buvo galima įsigyti už 1
eurą, o trijų litrų stiklainį – už
3,5 euro, kilogramą raugintų
agurkų – už 1,5–2 eurus. Pusės litro stiklainį konservuotų
daržovių mišrainės siūlė pirkti
už 1,7–2,2 euro.
Kilogramas obuolių kainavo 0,6 euro, kriaušių – 1–1,5
euro, litras spanguolių – 2,5–3
eurus. Pusės litro butelis šalta-

lankių sulčių kainavo 2 eurus,
o sirupo – 3,5 euro.
Kiaušinių kainos kol kas
nemažėja. Dešimtį kaimiškų
vištų kiaušinių buvo galima
REKLAMA
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Atidaryta Kristaus kalėjimo koplyčia

Gal Šv. Valentino dienai norėtumėte tarakono?

Jeruzalėje po remonto atidaryta koplyčia, pastatyta vietoje, kur,
kaip tikima, prieš nukryžiavimą romėnų kareiviai kalino Jėzų
Kristų. Jeruzalės Šv. Kapo bazilikoje esanti koplyčia smarkiai
nukentėjo gaisro metu ir kelerius metus buvo remontuojama.

Zoologijos sodas JAV Teksaso valstijoje viengungiams siūlo
galimybę pavadinti tarakoną buvusio sutuoktinio ar sutuoktinės
vardu ir Šv. Valentino dieną jį sušerti surikatai. Akcija „Baik mane
nervinti!!!“ skirta siekiantiesiems užmiršti buvusius santykius.

nusipirkti už 1,8–2 eurus, o
paukštyno vištų – už 1,2–1,3
euro. Ant prekystalių atsirado
ir kalakučių bei ančių kiaušinių. Valgymui juos žmonės
nelabai perka, nes gana brangūs, be to, labiau tinkami kepiniams. Jų perka ir perinimui
(jeigu tinkami). Dešimtis antinių kiaušinių kainavo 2,5 euro, o kalakučių – 3,5 euro.
Prekiautojų pienu ir jo gaminiais jau nemažai. Pardavėjos džiaugėsi, kad gali pirkė-

jams pasiūlyti jau apsiveršiavusių karvių pieno produktų,
kurie yra daug skanesni.
Litras pieno kainavo 0,5
euro, grietinės –3,4–3,6 euro,
puskilogramis sviesto – 3,5–
4 eurus, kilogramas varškės
– 1,6–2 eurus. Sūrį buvo galima išsirinkti pagal dydį ir

skonį už 1,4–3,5 euro. Sūrių
buvo ir iš varškės, ir saldaus
pieno, taip pat keptų bei džiovintų. Ožkos pieno nedidelis
(delno dydžio) sūris kainavo

2–3 eurus.
Bitininkai už kilogramą
medaus prašė 5–6 eurų, o už
pusės litro stiklainį – 3,5–4,5
euro.
Nelabai daug buvo šaldytos
ir šviežios žuvies. Kilogramas karšio kainavo 2,99 euro,
šviežio karpio filė – 7,8 euro,
nedidukių stintų – 4,5–6,5 euro, strimelių – 1,5 euro.
Iš rūkytų žuvų labiausiai
pirko karštai rūkytas jūros lydekas ir šaltai rūkytas skum-

bres. Pardavėja sakė, kad tos
gražios ir riebios skumbrės
atvežtos iš Latvijos. Kilogramas mažesnių šaltai rūkytų
skumbrių kainavo 5,5 euro, o
didelių – 6,5–6,8 euro.
Kilogramą rūkytų lašinių
pardavė už 4,5–6,5 euro,
kumpio – už 6,95–7,5 euro,
dešrų – už 7–8 eurus, pūslės
– už 8–10 eurų, o kilogramą
tikro pjaustyto skilandžio – už
12 eurų. Paviljone ir nuo prekystalių prekiaujantys kiaulienos pardavėjai siūlė pirkti taukinės, pašteto ar namie pagamintos šaltienos (kilogramas
kainavo 2,6–3 eurus).
Šį kartą buvo mažiau prekiautojų šviežia mėsa. Mėsos ir jos gaminių kainos nuo
praėjusios savaitės nepakito.
Kilogramą šoninės pardavė už 3,2–4 eurus, karbonado – už 4,79 euro, lašinukų
– už 2–3 eurus, karkos – už
1,75–2 eurus, kauliukų – už
1,5 euro. Kilogramas maltos
mėsos kainavo 3,2–3,5 euro.

Kilogramą vištienos (viščiuko
broilerio) buvo galima nusipirkti už 2,3–2,5 euro.
Pusės litro butelis naminio
sėmenų aliejaus kainavo 3,5
euro, o „kalocius“ ar kilogramas maltų sėmenų – 1,5
euro.
Gyvūnijos turgavietėje jau
prasidėjo šioks toks judėjimas. Šeštadienį pirmą kartą
šiais metais jau buvo prekiautojų vištomis. Už 6 mėnesių
jauną, pradėjusią (ar greitai
pradėsiančią) dėti kiaušinius
vištą prašė 7 eurų. Žinoma,
sunku patikrinti, ar ji tikrai
netrukus pradės dėti, kartais
to reikia laukti dar tris mėnesius...
Dar vienas prekiautojas turėjo suaugusių triušių, už kuriuos prašė 25 eurų, o kitas
siūlė įsigyti rudos spalvos jauniklių, kuriuos įvertino 15 eurų. Tačiau dar ne laikas pirkti
triušių, tad nebuvo ir pirkėjų.
Ūkininkai už centnerį grūdų
(miežių, kviečių, kvietrugių)
ar pašarinių miltų) prašė 11–
12 eurų, už maišą pašarinių
runkelių – 4–4,5 euro. Šį kartą
ūkininkų su savo produkcija
buvo nemažai, tačiau pirkėjų
– nedaug. Nėra kam šerti grūdus – paršelių jau retas augina,
o vištoms lesinti vis dažniau
žmonės perka kombinuotuosius pašarus. Jeigu kaime vėl
sukriuksės paršeliai, padidės
ir grūdų pardavimas.
Galima pasidžiaugti, kad į

turgų susirenka daugiau prekiautojų, nes po nauju turgaus
stogu prekės mažiau nukenčia nuo prasto oro ir vėjo. Jau
savaitgalį nemažai pardavėjų
surizikavo atvykti į turgų ir
sakė, kad nusibodo laukti geresnio laiko, nes mokesčius
vis tiek reikia mokėti.
Žmonės jau pradeda domėtis sėklomis, nes artėja laikas
sėti pomidorus, paprikas bei
ankstyvuosius kopūstus daigams. Sėklų ieško ir gėlininkai, kad balandžio–gegužės
mėnesiais turėtų ką pasiūlyti
pirkėjams.
Reikia pasidžiaugti, kad padaugėjo prekiautojų rūkytais
mėsos gaminiais, o medžio
drožėjai nuo Vilkaviškio atveža gražių medinių dirbinėlių.
O štai Ramunė Bruzgienė
ne tik prekiauja įvairiais aliejais, vaistažolėmis, prieskoniais, bet siūlo ir labai gražių
medžiaginių krepšių pirkiniams. Ekologiški, gražūs ir
ilgai tarnaus. Kas nori ir netingi – darbo prasimano.
Laikas greitai bėga, lauke
jau lyg ir pavasariu kvepia,
tirpsta sniegas, o iš lysvių tuoj
pradės lįsti ir snieguolės.
Ne veltui sakoma, kad vasario sniegas pavasariu kvepia.
Šeštadienį oras tikrai dvelkė
jau ne žiema. Ir į turgų susirinkusių žmonių nuotaikos
buvo visai kitokios, negu lyjant lietui ar spaudžiant stipriam šaltukui.

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
Namus
Medinį apmūrytą gyvenamąjį
namą (66 kv. m., vietinis centrinis
šildymas, vandentiekis, kanalizacija, mūrinis garažas ir tvartas,
18 a žemės) Prienuose. Tel. 8
607 59331.

Perka
Įvairų nekilnojamąjį turtą. Tel. 8
605 85038.
3 k. bt. Prienuose. Tel. 8 652
24990.
Brangiai miškus: brandžius, jaunuolynus, malkinius. Žemę, apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. 8 641 55554.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8
644 55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Mokame
avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 605 44445.

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

Išnuomoja
Butą (70 kv. m, su autonominiu
šildymu) Prienų centre. Tel. 8
698 29042.

Automobiliai ir
jų dalys
Perka
Automobilius (1970-2007 m.).
Gali būti tvarkingi, daužti ar su
defektais, pasiimame patys.
Mokėsime iki 400 Eur. Tel. 8 628
08406.
NUKelta Į 14 p. 
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paryškinto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,90 Eur, versLo klientams - 2,70 Eur.
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žemės ūkis

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

Parduoda
Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną. Perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,04
Eur/kg. Motininių kiaulių skerdiena – 1,70 Eur/kg. Atvežame.
Tel. 8 607 12690.
5 m. karvę. Tel.: (8 319) 414458,
678 75638.
Trąšas: amonio salietrą, sulfatą,
azofoską ir kitas trąšas. Pristatome. Išrašome sąskaitas. Tel. 8
605 49513.
Parduodami šiltnamiai su polikarbonato danga. Polikarbonato
danga, stogeliai. Dabar taikomos
akcijos. Garantija 10 metų. Tel.: 8
659 08776, 8 604 98184.

PERKA
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.
REKLAMA

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

refinansuojame turimas bei kt.
skolas sumoje iki 10 000 eurų,
laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn.
Palūkanos konkurencingai mažiausios rinkoje. Konsultuojame
pensijų kaupimo II - III pakopoje
klausimais. Tarpininkas Ričiardas
(ind. veiklos pažym. Nr. 621263).
Tel. 8 601 50935.

Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai lapuočių malkas (skaldytas,
kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel. 8
682 31133.
Įvairias malkas (rąsteliais, trinkomis ir skaldytas). Turime ir
sausų malkų. Atvežame įvairiais
kiekiais. Tel. 8 604 81933.
Pušines, alksnines, beržines malkas rąsteliais, kaladėlėmis ir skaldytas. Atveža. Tel. 8 676 37189.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.

PERKA
Perkame
AB Birštono sanatorijos
„Versmė“,
AB „Prienų šilumos tinklai“,
AB „Stumbras“, AB „Invalda“ ir kitų įmonių akcijas.
Siūlyti visus variantus.
Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 615 42473.

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

♦ 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 dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.

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

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, elektrines virykles, orkaites,
indaploves, džiovykles. Atvykstu
į namus. Suteikiu garantiją. Tel.
8 647 55929.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.

Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Atlieku visą vidaus patalpų (butų,
kambarių, biurų) remontą ir apdailą pagal kliento pageidavimus.
Turiu 15 metų darbo patirtį, galiu
pateikti darbų pavyzdžius. Pasirašau sutartis, suteikiu garantijas.
Tel. 8 685 51233.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Kelių statybos ir priežiūros įmonė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2.
Meistro (gali būti studentas); 3.
Buldozerio mašinisto; 4. Ekskavatoriaus mašinisto; 5. Greiderio
mašinisto. Darbas Kauno apskrityje. Įmonė įsikūrusi Ilgakiemio
k., Kauno r. Tel. 8 691 44404.

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

Šiltnamių g. 8, 59118 Prienai
Mob. tel.: (8 638)77387, (8 650) 62733.
El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje,
Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai
Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje
Gedulo gėlės ir vainikai
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užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
Trečiadienis, vasario 13 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 4
11:15 Aukštuomenės daktaras
1 12:00 Nacionalinė paieškų
tarnyba 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto
14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Ponių
rojus 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl? 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno Loto 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga 21:30
Mano mama gamina geriau!
22:30 Dviračio žinios 23:00
Premjera. Paskutinė karalystė
2 00:00 LRT radijo žinios 00:10
Štutgarto kriminalinė policija 4
01:00 LRT radijo žinios 01:05
Vakaras su Edita 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05
TV žaidimas „Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios 04:00 LRT
radijo žinios 04:05 Specialus tyrimas 05:00 Ponių rojus
06:00 Dienos programa 06:05
Mano gyvenimo šviesa (622)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (623) 07:05 Mano gyvenimo šviesa (624) 07:35 Tomas
ir Džeris (17) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (100) 09:05
Monikai reikia meilės (11) 09:40
Namai, kur širdis (52) 10:25 KK2
10:55 Nuo... Iki... 11:25 Paveldėtoja 2 (18) 12:00 Mano likimas
(19) 13:00 Gyvenimo daina
(174) 14:00 Aukštakulnių kerštas (66) 14:55 Dvi širdys (1459)
15:25 Dvi širdys (1460) 15:55
Dvi širdys (1461) 16:30 Labas
vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip
yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 KK2 20:00
Nuo... Iki... 20:30 Paveldėtoja 2
(19) 21:00 Monikai reikia meilės
(21) 21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKARO
SEANSAS Žiemos spąstuose
00:20 Juodasis sąrašas (17)
01:15 Skundikas

TV3

05:15 Apsukrios kambarinės
06:10 Televitrina 06:25 Aladinas
06:55 Simpsonai 07:25 Simpsonai 07:55 Prieš srovę. Lietuva, 2019 08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės žiedai 11:00 Meilės
žiedai 12:00 Svotai 13:00 Pažadėtoji 13:30 Pažadėtoji 14:00
Pažadėtoji 14:30 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai 16:00 TV3 žinios 16:25 TV3
orai 16:30 TV Pagalba 18:30
TV3 žinios 19:25 TV3 orai 19:30
Gero vakaro šou 20:30 Prakeikti
21:00 TV3 vakaro žinios 21:55
TV3 orai 22:00 VAKARO KINO
TEATRAS Teta Helena 22:25
Vikinglotto 22:30 TĘSINYS Teta Helena 00:20 Skubi pagalba
(9-1-1) 01:15 Iš Los Andželo į
Vegasą 01:40 Apsukrios kambarinės 02:30 Ekstrasensai tiria 04:00 Skubi pagalba (9-1-1)
04:50 Iš Los Andželo į Vegasą
05:15 Apsukrios kambarinės
07:15 Vaikai šėlsta (17) 07:40
Stoties policija (20) 08:40 Sudužusių žibintų gatvės (5) 09:40

Įteisintas faras (36) 10:45 Gelbėtojai - 112 (87) 11:15 Gelbėtojai
- 112 (88) 11:45 Mentalistas
(10) 12:45 Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius (14)
13:40 Stoties policija (21) 14:40
Sudužusių žibintų gatvės (6)
15:45 Įteisintas faras (37) 16:50
Gelbėtojai - 112 (89) 17:25 Gelbėtojai - 112 (90) 18:00 Info diena 18:35 Mentalistas (11) 19:30
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius (15) 20:30 Tautos tarnas (1) 21:30 Voratinklis
23:35 Nakties sargyba 01:25
Didžiojo sprogimo teorija (7)
01:45 Didžiojo sprogimo teorija
(8) 02:05 Velniški Stivo Ostino
išbandymai (13)
06:55 Marija Vern (3) 07:55 Svajonių princas (289) 08:25 Svajonių princas (290) 08:55 Svajonių
princas (291) 09:25 Svajonių
princas (292) 09:55 Būrėja (39)
10:30 Akloji (72) 11:05 Akloji
(106) 11:40 Nusivylusios namų
šeimininkės (21) 12:40 Ogis ir
tarakonai (7) 12:50 Ogis ir tarakonai (8) 12:55 Ogis ir tarakonai
(9) 13:05 Drakonų kova. Super
(33) 13:35 Tinginių miestelis
(59) 14:05 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (44) 14:30
Pasisvėrę ir laimingi (2) 15:30
Amžina meilė (15) 16:30 Būk
su manim (1171) 17:00 Būk su
manim (1172) 17:30 Būk su manim (1173) 18:00 Iš širdies į širdį
(33) 18:35 Iš širdies į širdį (34)
19:10 Nusivylusios namų šeimininkės (22) 20:05 Marija Vern (4)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS.
Bekas 6. Paskutinė diena 22:55
Karalienė Izabelė (25) 00:25
Midsomerio žmogžudystės V.
Žmogžudystė mokykloje 02:20
Pasisvėrę ir laimingi (2) 03:05
Bekas 6. Kelio pabaiga
05:15 Festivalis „Midsummer
Vilnius 2016”. Jazzu su orkestru 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Roko festivalis
„Lituanika 2015”. Grupė „Antis”
07:30 Grizis ir lemingai 07:40
Kaimynai piratai 07:55 Džeronimas 3 08:20 Pradėk nuo
savęs 08:45 Padirbta, vogta
– parduota! 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos
rusų kalba. 12:15 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Silvestras
Žukauskas 13:00 Kultūringai
su Nomeda 13:45 Linija, spalva, forma 14:15 Dokumentinė
apybraiža „Mes nugalėjom”
14:45 Mados aukos 15:40 Grizis ir lemingai 15:50 Premjera.
Kaimynai piratai 16:05 Džeronimas 3 16:30 Laba diena,
Lietuva 17:50 „Kidy Tour” Karaliaus Mindaugo krepšinio taurė.
Ketvirtfinalis. Kauno „Žalgiris”
– „Šiauliai” 19:50 „Kidy Tour”
Karaliaus Mindaugo krepšinio
taurė. Ketvirtfinalis. Panevėžio
„Lietkabelis” – Pasvalio „Pieno
žvaigždės” 21:15 Kultūros diena. 21:30 Elito kinas. Aukojant
pėstininką 23:20 Laisvės kaina.
Disidentai 00:15 DW naujienos
rusų kalba. 00:30 Dabar pasaulyje 01:00 Roko festivalis „Lituanika 2015” 01:50 Elito kinas. Aukojant pėstininką 03:45 Anapus
čia ir dabar 04:30 Mokslo sriuba
04:55 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas 05:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. (11 s.)

Ketvirtadienis, vasario 14 d.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 4 11:15 Aukštuomenės
daktaras 2 12:00 Gyvenimas
13:00 Klauskite daktaro 13:58
Loterija „Keno Loto 14:00 Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva 16:30 Premjera. Ponių
rojus 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl? 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas 20:25
Loterija „Keno Loto 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas 21:29 Loterija
„Jėga 21:30 Gimę tą pačią dieną 22:30 Dviračio žinios 23:00
Premjera. Babilonas Berlynas
01:10 Štutgarto kriminalinė
policija 4 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios 03:05
TV žaidimas „Kas ir kodėl?
06:00 Dienos programa 06:05
Mano gyvenimo šviesa (625)
06:35 Mano gyvenimo šviesa
(626) 07:05 Mano gyvenimo
šviesa (627) 07:35 Tomas
ir Džeris (18) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (101)
09:05 Monikai reikia meilės
(12) 09:40 Namai, kur širdis (1)
10:25 KK2 10:55 Nuo... Iki...
11:25 Paveldėtoja 2 (19) 12:00
Mano likimas (20) 13:00 Gyvenimo daina (175) 14:00 Aukštakulnių kerštas (67) 14:55 Dvi
širdys (1462) 15:25 Dvi širdys
(1463) 15:55 Dvi širdys (1464)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 KK2 20:00 Valanda
su Rūta 21:00 Monikai reikia
meilės (22) 21:30 Žinios 22:24
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Troja 01:40
Žiemos spąstuose 03:05 Alchemija. VDU karta 03:35 RETROSPEKTYVA

TV3

05:15 Apsukrios kambarinės
06:10 Televitrina 06:25 Aladinas 06:55 Simpsonai 07:25
Simpsonai 07:55 Gero vakaro
šou. Lietuva, 2018 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Meilės žiedai 11:00 Meilės žiedai 12:00
Svotai 13:00 Pažadėtoji 13:30
Pažadėtoji 14:00 Pažadėtoji
14:30 Pažadėtoji 15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai 16:00
TV3 žinios 16:25 TV3 orai
16:30 TV Pagalba 18:30 TV3
žinios 19:25 TV3 orai 19:30
Farai 20:30 Prakeikti 21:00
TV3 vakaro žinios 21:55 TV3
orai 22:00 VAKARO KINO TEATRAS Kažkas skolinto 01:05
Trys dienos nužudyti 03:05 Teta Helena 05:10 Svotai
07:15 Vaikai šėlsta (18) 07:40
Stoties policija (21) 08:40
Sudužusių žibintų gatvės (6)
09:40 Įteisintas faras (37)
10:45 Gelbėtojai - 112 (89)
11:15 Gelbėtojai - 112 (90)
11:45 Mentalistas (11) 12:45
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius (15) 13:40 Stoties policija (22) 14:40 Sudužusių žibintų gatvės (7) 15:45

Įteisintas faras (38) 16:50 Gelbėtojai - 112 (91) 17:25 Gelbėtojai - 112 (92) 18:00 Info diena
18:35 Mentalistas (12) 19:30
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (16) 20:30
Tautos tarnas (2) 21:00 Mirties
apsuptyje 23:05 Voratinklis
01:05 Didžiojo sprogimo teorija (9) 01:25 Didžiojo sprogimo
teorija (10) 01:45 Spec. būrys.
Išlieka stipriausi (1)

TV1

06:55 Marija Vern (4) 07:55
Svajonių princas (293) 08:25
Svajonių princas (294) 08:55
Svajonių princas (295) 09:25
Svajonių princas (296) 09:55
Būrėja (40) 10:30 Akloji (73)
11:05 Akloji (107) 11:40 Nusivylusios namų šeimininkės (22)
12:40 Ogis ir tarakonai (10)
12:50 Ogis ir tarakonai (11)
12:55 Ogis ir tarakonai (12)
13:05 Drakonų kova. Super
(34) 13:35 Tinginių miestelis
(60) 14:05 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (45) 14:30
Pasisvėrę ir laimingi (3) 15:30
Amžina meilė (16) 16:30 Būk
su manim (1174) 17:00 Būk
su manim (1175) 17:30 Būk su
manim (1176) 18:00 Iš širdies į
širdį (35) 18:35 Iš širdies į širdį
(36) 19:10 Nusivylusios namų
šeimininkės (23) 20:05 Marija
Vern (1) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA Prancūziška žmogžudystė. Mirtys
Ruano vienuolyno bažnyčioje
23:05 Karalienė Izabelė (26)
00:40 Midsomerio žmogžudystės VI. Talentas gyventi 02:40
Pasisvėrę ir laimingi (3) 03:25
Bekas 6. Paskutinė diena
05:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. (11 s.) 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Roko festivalis „Lituanika 2015”.
Boris Grebenščikov ir grupė
„Akvarium” 07:20 Į sveikatą!
07:45 Kaimynai piratai 07:55
Džeronimas 3 08:20 Mados
aukos 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:15 Legendos 13:10
Stambiu planu 13:55 Atspindžiai 14:20 Kredo: demokratas. Dokumentinis filmas, skirtas prezidento K. Griniaus
150-osioms gimimo metinėms
15:15 Premjera. Konfrontacijos
prie Rio Grandės. Narkotikų
karas Meksikoje 15:40 Grizis
ir lemingai 15:50 Premjera.
Kaimynai piratai 16:05 Džeronimas 3 16:30 Laba diena,
Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 18:15
Giminės 19:05 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas.
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo
į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčia. 19:15 Premjera. Leonardas. Žmogus, išgelbėjęs mokslą 20:10 Kultūros diena. 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai 21:30
Valentino diena kitaip 23:30
Anapus čia ir dabar 00:30 DW
naujienos rusų kalba. 00:45
Dabar pasaulyje 01:15 Roko festivalis „Lituanika 2015”
02:20 Atspindžiai 02:45 Linija,
spalva, forma 03:15 7 Kauno
dienos 03:45 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai
– viena širdis”

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

TREČIAdienis, 2019 m. vasario 13 d., www.naujasisgelupis.lt

Penktadienis, vasario 15 d.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios 09:20
Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 4 11:15 Aukštuomenės daktaras 2 12:00
Vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos
deklaracijos paskelbimo 70mečio minėjimas 12:30 Karinės paslaptys 13:00 Vartotojų
kontrolė 13:58 Loterija „Keno
Loto 14:00 Žinios 14:15 Laba
diena, Lietuva 16:30 Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl? 18:30
Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Beatos virtuvė 20:25
Loterija „Keno Loto 20:30 Panorama 20:52 Sportas 20:59
Loterija „Jėga 21:00 „Aš – dalis Tavęs 23:10 Fantastiškas
penktadienis. Nesaugus prieglobstis

17:25 Gelbėtojai - 112 (94)
18:00 NKL čempionatas. Molėtų Ežerūnas - Kauno Žalgiris-2 20:00 Amerikietiškos imtynės (5) 21:00 Amerikietiškos
imtynės (5) 22:00 Snaiperis 3
23:50 Mirties apsuptyje 01:40
Didžiojo sprogimo teorija (11)
02:00 Didžiojo sprogimo teorija (12)

TV1

06:55 Marija Vern (1) 07:55
Svajonių princas (297) 08:25
Svajonių princas (298) 08:55
Svajonių princas (299) 09:25
Svajonių princas (300) 09:55
Akloji (74) 10:30 Akloji (75)
11:05 Akloji (76) 11:40 Nusivylusios namų šeimininkės (23)
12:40 Ogis ir tarakonai (13)
12:50 Ogis ir tarakonai (14)
12:55 Ogis ir tarakonai (15)
13:05 Drakonų kova. Super
(35) 13:35 Tinginių miestelis
(61) 14:05 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (46) 14:30
Pasisvėrę ir laimingi (4) 15:30
Amžina meilė (17) 16:30 Būk
su manim (1177) 17:00 Būk
su manim (1178) 17:30 Būk
su manim (1179) 18:00 Iš
širdies į širdį (37) 18:35 Iš
širdies į širdį (38) 19:10 Nusivylusios namų šeimininkės
(1) 20:05 Marija Vern (2)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Vidurnakčio
saulė (1) 22:10 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA Vidurnakčio saulė (2) 23:20
SNOBO KINAS Vidurnakčio
ekspresas 01:40 Midsomerio žmogžudystės VI. Mirtis ir
sapnai 03:35 Pasisvėrę ir laimingi (4) 04:20 Prancūziška
žmogžudystė. Mirtys Ruano
vienuolyno bažnyčioje

06:00 Dienos programa 06:05
Mano gyvenimo šviesa (628)
06:35 Mano gyvenimo šviesa
(629) 07:05 Mano gyvenimo
šviesa (630) 07:35 Tomas
ir Džeris (19) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (102)
09:05 Monikai reikia meilės
(13) 09:40 Namai, kur širdis
(2) 10:25 KK2 10:55 Valanda
su Rūta 12:00 Mano likimas
(21) 13:00 Gyvenimo daina (176) 14:00 Aukštakulnių
kerštas (68) 14:55 Dvi širdys
(1465) 15:25 Dvi širdys (1466)
15:55 Dvi širdys (1467) 16:30
Labas vakaras, Lietuva 17:35
Bus visko 18:30 Žinios 19:25
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2
penktadienis 21:00 SAVAITĖS
HITAS. PREMJERA Sumažinti
žmonės 23:40 Smagus pasi- 06:00 Lietuvos Respublikos
važinėjimas 01:35 Penktadie- himnas 06:05 Roko festivalis
„Lituanika 2015” 06:55 Projeknis, 13-oji
tas Pi 07:20 Grizis ir lemingai
TV3
07:40 Kaimynai piratai 07:55
05:10 Svotai 06:10 Televitrina Džeronimas 3 08:20 Gar06:25 Kempiniukas Plačiakel- siau) 08:45 Konfrontacijos
nis 06:55 Simpsonai 07:25 prie Rio Grandės. Narkotikų
Simpsonai 07:55 Farai 08:55 karas Meksikoje 09:15 LaMeilės sūkuryje 10:00 Meilės bas rytas, Lietuva 12:00 DW
žiedai 11:00 Meilės žiedai naujienos rusų kalba. 12:15
12:00 Svotai 13:00 Pažadė- Istorijos detektyvai 13:00 7
toji 13:30 Pažadėtoji 14:00 Kauno dienos 13:25 Stop
Pažadėtoji 14:30 Pažadėtoji juosta 13:50 Lietuva mūsų lū15:00 Simpsonai 15:30 Simp- pose 14:15 Leonardas. Žmosonai 16:00 TV3 žinios 16:25 gus, išgelbėjęs mokslą 15:10
TV3 orai 16:30 TV Pagalba Skonio pasaka 15:40 Grizis
18:30 TV3 žinios 19:25 TV3 ir lemingai 15:50 Premjera.
orai 19:30 DIDYSIS PENK- Kaimynai piratai 16:05 DžeTADIENIO FILMAS Atlanti- ronimas 3 16:30 Laba diena,
da. Prarastoji imperija 21:20 Lietuva 18:00 Kelias. Laida
VAKARO KINO TEATRAS apie evangelikų bendruomeLegenda apie Heraklį 23:10 nes Lietuvoje 18:20 Lietuvos
PREMJERA Žmogus žmogui tūkstantmečio vaikai 19:15
– vilkas 01:20 Legenda apie Mokslo sriuba 19:30 PasauHeraklį 02:55 Kažkas skolinto lio kultūros paveldo objektai
05:00 Svotai
Japonijoje 19:50 Pasaulio
kultūros paveldo objektai Japonijoje 20:10 Kultūros die07:15 Vaikai šėlsta (19) 07:40 na. 20:30 Panorama 20:52
Stoties policija (22) 08:40 Sportas. Orai 21:00 Europos
Sudužusių žibintų gatvės (7) kinas. Sugrįžimas 23:00 Mari
09:40 Įteisintas faras (38) Samuelsen ir NIKO festivaly10:45 Gelbėtojai - 112 (91) je „Midsummer Vilnius 2018”
11:15 Gelbėtojai - 112 (92) 00:30 Dabar pasaulyje 01:00
11:45 Mentalistas (12) 12:45 Europos kinas. Sugrįžimas
Įstatymas ir tvarka. Specia- 03:00 Žmonės, kurie sukūrė
liųjų tyrimų skyrius (16) 13:40 Lietuvą. Silvestras ŽukausStoties policija (23) 14:40 kas 03:45 Mokslo ekspresas.
Sudužusių žibintų gatvės (8) Mokslo ir technologijų naujie15:45 Įteisintas faras (39) nų laida 04:00 Valentino diena
16:50 Gelbėtojai - 112 (93) kitaip. Širdies ritmu

Šeštadienis, vasario 16 d.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas. 06:05 Nacionalinė
ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“. 07:00 Vendi 08:30 Karinės
paslaptys 09:00 Labas rytas,
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai.
12:00 Trijų Baltijos valstybių
vėliavų pakėlimo ceremonija. Simono Daukanto aikštėje
Vilniuje. Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės
kalba. Tiesioginė transliacija
12:30 Lietuvos Nepriklausomybės diena. Šv. mišių tiesioginė transliacija iš Vilniaus
arkikatedros. 13:40 Dainuoju
Lietuvą 14:00 Vasario 16-osios
minėjimas prie Lietuvos nepriklausomybės signatarų namų
Vilniuje. Tiesioginė transliacija
14:30 Dainuoju Lietuvą. 14:50
„Kidy Tour“ Karaliaus Mindaugo krepšinio taurė. Pusfinalis.
Tiesioginė transliacija 16:58
Loterija „Keno Loto“. 17:00
Žinios. Sportas. Orai 17:20
„Kidy Tour“ Karaliaus Mindaugo krepšinio taurė. Pusfinalis.
Tiesioginė transliacija 19:30
Šventinis Vasario 16-osios renginys „MKČ kodas LT“ 21:10
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
21:15 Panorama. 21:27 Sportas. Orai. 21:30 „Eurovizija
2019“. Nacionalinė atranka. II
pusfinalis. Tiesioginė transliacija 00:15 Naktis be karūnos
01:50 Nesaugus prieglobstis
03:50 „Aš – dalis Tavęs“. Šventinis koncertas
06:15 Dienos programa 06:20
Tomas ir Džeris (18) 06:50
Žvėrelių būrys (4) 07:15 Nickelodeon valanda. Keista šeimynėlė (1) 07:40 Neramūs ir
triukšmingi (23) 08:05 Riterių
princesė Nela (34) 08:30 Tomo ir Džerio pasakos (9) 08:55
KINO PUSRYČIAI Sujudimas
džiunglėse 10:35 Megamaindas 12:25 Denis - grėsmė
visuomenei. Nuotykiai tęsiasi
14:00 Čarlis ir šokolado fabrikas 16:10 Tūkstančiai mylių
iki tavęs 18:30 Žinios 19:25
Sportas 19:28 Orai 19:30 Saldi
laisvė 21:00 PREMJERA Septynios minutės po vidurnakčio
23:10 Norbitas 01:05 Sumažinti žmonės

TV3

06:15 Televitrina 06:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai 07:30 Aladinas
08:00 Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą 08:30 Kempiniukas
Plačiakelnis 09:00 Virtuvės
istorijos 09:30 Gardu Gardu
10:00 Svajonių ūkis 10:30 Būk
sveikas! 11:00 Jūrų dinozaurai 3D 11:50 Eragonas 13:55
Undinė 16:00 Vakaro pasakojimai 18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios 19:22 TV3
orai 19:25 Eurojackpot 19:30
Geriausi mūsų metai 21:00
PREMJERA ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS Grąžinti nepriklausomybę 22:25
Nepriklausomybės diena 02:20
Žmogus žmogui – vilkas 03:55
Transporteris 2 05:25 Svotai
06:15 Varom! (23) 06:40 Varom! (24) 07:05 Vaikai šėls-

ta (17) 07:30 Vaikai šėlsta
(18) 08:00 Vaikai šėlsta (19)
08:29 „Top Shop“ televitrina
08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Baltijos galiūnų čempionatas 10:00 Nutrūkę nuo
grandinės (23) 10:30 PREMJERA Iš visų jėgų (1) 11:05
PREMJERA Būk ekstremalas
(1) 11:40 Spec. būrys. Išlieka
stipriausi (2) 12:50 Gordonas
Ramzis. Iki pragaro ir atgal
(8) 13:50 Vanity Fair. Visiškai
slaptai (10) 14:50 Amžiaus
nusikaltimai (7) 15:50 Ieškokit
Gudručio! 18:00 PREMJERA
Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta 19:30 Muzikinė kaukė.
Geriausieji 22:00 Išminuotojų
būrys 00:40 Nuo sutemų iki
aušros 02:30 Didžiojo sprogimo teorija (9) 02:50 Didžiojo
sprogimo teorija (10) 03:10
Didžiojo sprogimo teorija (11)
03:30 Didžiojo sprogimo teorija (12)

TV1

07:20 Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu (16) 07:45
Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu (17) 08:15 Daktaras
Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (8) 09:15 Tėvas Motiejus
(23) 10:35 Tėvas Motiejus (24)
12:20 Šviežias maistas. Anos
Olson receptai (18) 12:45
Šviežias maistas. Anos Olson
receptai (19) 13:15 Klasikiniai
kepiniai. Anos Olson receptai
(38) 13:45 Nekviesta meilė 4
(94) 14:15 Nekviesta meilė 4
(95) 14:45 Nekviesta meilė 4
(96) 15:15 Nekviesta meilė 4
(97) 15:45 Širdele mano (68)
16:50 Širdele mano (69) 17:55
Ne anyta, o monstras 20:00 Visa menanti (12) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. Komisarė
Helena Dorn. Grėsmė 22:55
Načas Libras 00:45 Vidurnakčio ekspresas 02:50 Vidurnakčio saulė (1) 03:45 Vidurnakčio
saulė (2)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Duokim garo!
07:30 Misija: Vilnija 08:00 Gimtoji žemė 08:30 ARTS21 09:00
Mano mama gamina geriau!
10:00 Premjera 10:40 Premjera 11:20 Premjera 12:00 Lietuvos Prezidentas Aleksandras
Stulginskis 12:30 Švęskime
laisvę. Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva” ir grupė „Žalvarinis” 14:00 Premjera.
Bravo! 2 15:10 Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą 16:00 Euromaxx 16:30 Premjera 17:25 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo
kodas. Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia. 17:30
Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom” 17:55 Misija – pasaulio Lietuva 18:40 Televizijos
spektaklis „Naujieji patriotai”
21:15 Panorama 21:27 Sportas. Orai 21:30 Kino žvaigždžių alėja. Pranciškus 23:40
Vaclovo Augustino „Missa pro
centerimo anno restitutionis
Lituaniae” 00:15 Kino žvaigždžių alėja. Pranciškus 02:25
Misija – pasaulio Lietuva. Sujunkime Lietuvą! 03:10 Mari
Samuelsen ir NIKO festivalyje „Midsummer Vilnius 2018”
04:40 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom” 05:05 Vartotojų kontrolė
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Vasario 14 d.
KETVIRTADIENIS
Šv. Valentinas, Įsimylėjėlių
diena
Saulė teka 07:46
leidžiasi 17:21
Dienos ilgumas 09.35
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Kirilas, Valentinas, Saulius,
Saulė, Liliana, Lijana, Valius
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, ridikus, ridikėlius,
ropes, grieščius, burokus, bulves, topinambus.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
Vasario 15 d.
PENKTADIENIS
Tarptautinė vėžiu sergančių
vaikų diena
Saulė teka 07:44
leidžiasi 17:24
Dienos ilgumas 09.40
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Faustinas, Jordanas, Zygfridas,
Girdenis, Girdenė, Jovita, Jurgina, Jurgita, Vytis
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, ridikus, ridikėlius,
ropes, grieščius, burokus, bulves, topinambus.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
Vasario 16 d.
ŠEŠTADIENIS
Lietuvos Valstybės atkūrimo
diena
Saulė teka 07:42
leidžiasi 17:26
Dienos ilgumas 09.44
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Julijona, Julijonas, Tautvydė
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, ridikus, ridikėlius,
ropes, grieščius, burokus, bulves, topinambus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.
Vasario 17 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 07:40
leidžiasi 17:28
Dienos ilgumas 09.48
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Aleksas, Vaišvilas, Viltė, Donatas, Donata
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, česnakus, ropinius svogūnus, ridikus, ridikėlius, ropes, grieščius, burokus,
bulves, topinambus, braškes,
sodo žemuoges, svogūnines
gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.
Vasario 18 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 07:37
leidžiasi 17:30
Dienos ilgumas 09.53
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Bernadeta, Simeonas, Lengvenis, Gendrė, Simas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, šaldyti vaisius, netinkamas
laikas tręšti.

0272136 kompiuteris LENOVO
0212918 kompiuteris LENOVO
0371948 kompiuteris LENOVO
0095694 kompiuteris LENOVO

Lošimo Nr. 1192
Data: 2019-02-10

0240525 kompiuteris LENOVO
0429601 kompiuteris LENOVO
0115273 kompiuteris LENOVO
010*064 Telefonas Samsung

06 68 19 45 61 04 07 38 08 50
56 09 26 59 52 12 41 43 35 20
32 15 03 25 47 13 34 63 69 73
71 70 64 37 51 60 36 72

004*425 Virtuvinės svarstyklės

VISA LENTELĖ

022*020 Virtuvinės svarstyklės

037*725 Virtuvinės svarstyklės
020*381 Virtuvinės svarstyklės
046*443 Virtuvinės svarstyklės

66 48 33 28 17 22 53 55 74 18 033*552 “Žmonės” prenum.
048*874 “Žmonės” prenum.
21 14 23

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
7614.00€
40.00€
2.00€
1.00€

3
341
12087
53714

bibliotekoje veiks paroda
„Mano krašto raštai“, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo
Vasario 14 d. 16 val. Veiverių dienai.
šaulių namuose – renginys,
Vasario 15 d. 17.00 val. Staskirtas Lietuvos valstybės
kliškių kultūros ir laisvalaikio
atkūrimo dienai. Dalyvaus
centre – Lietuvos valstybės
filosofas, rašytojas, publicisatkūrimo dienos minėjimas.
tas Arvydas Juozaitis, kuris
Vilniaus universiteto mokslų
pristatys savo naujausią knygą
daktaro Kęstučio Kilinsko
„Tėvynės tuštėjimo metas“,
istorinis pranešimas „Karas
Veiverių KLC moterų vokalinis
prieš bolševikus Stakliškėse ir
ansamblis „Radasta“.
Jiezne 1919“. Mėgėjų teatro
Vasario 15 d. Šilavote rengi- „Veidrodis“ spektaklis „Minnys „Lietuva didvyrių žemė“. daugas“ (ištrauka iš Justino
12.00 val. – Šv. Mišios Šilavoto Marcinkevičiaus poemos).
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE

Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje.
Po šv. Mišių – Atminimo len0269249 “Žmonės” metinė
tos, skirtos 1919–1920 metų
prenum.
Nepriklausomybės kovų Šila0427722 Žurnalo “Žmonės”
voto valsčiaus Vyties Kryžiaus
metinė prenum.
kavalieriams ir savanoriams
0284381 Žurnalo “Žmonės”
atidengimo iškilmės prie Šilametinė prenum.
voto ambulatorijos pastato.
0273289 “Žmonės” prenum.

PAPILDOMI PRIZAI
0065752 Žurnalo “Žmonės”
0487040 Automobilis TOYOTA metinė prenum.
Vasario 15 d. 12.00 val. BalbieRAV4 HYBRID
riškio kultūros ir laisvalaikio
0289962 Automobilis TOYOTA
RAV4 HYBRID

PROGNOZĖ: Aukso puode –
320 000 Eur

0418083 Automobilis TOYOTA
RAV4 HYBRID
0200560 Čekis buitinei technikai 200 EUR
0450657 Čekis buitinei technikai 200 EUR
0383210 Čekis buitinei technikai 200 EUR

Lošimo Nr. 683
Data: 2019-02-04
Tel. 1634

0250390 Čekis buitinei techni- 3000 Eur - 683-0020179
kai 200 EUR
1000 Eur - 683-0003*69
0449990 Čekis buitinei techni300 Eur - 683-0009*36
kai 200 EUR
300 Eur - 683-0039*50
047*225 Dormeo pagalvė ir
užklotas
Sekančio tiražo prizas:
011*494 Dormeo pagalvė ir Toyota RAV4 Hybrid ir 40
x 100€
užklotas
016*116 Dormeo pagalvė ir
užklotas
020*065 Dormeo pagalvė ir
užklotas
051*957 Dormeo pagalvė ir
užklotas
017*167 Drėkintuvas
003*639 Drėkintuvas
028*821 Drėkintuvas
048*943 Drėkintuvas
034*581 Drėkintuvas
004*055 Lygintuvas Rovus
027*769 Lygintuvas Rovus
004*819 Lygintuvas Rovus
043*876 Lygintuvas Rovus
043*680 Lygintuvas Rovus
044*212 Pakvietimas į TV
032*441 Pakvietimas į TV
042*223 Pakvietimas į TV
052*680 Pakvietimas į TV
0244919 kompiuteris LENOVO
0397992 kompiuteris LENOVO
0054389 kompiuteris LENOVO

Sudoku

Lošimo Nr. 314
Data: 2019-02-01
SKAIČIAI
06, 29, 38, 45, 47 + 02, 03

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

centre – minėjimas „Mūsų
žemė – Lietuva“. Renginyje
dalyvaus Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektacijos tarnybos atstovai.
Vasario 15 d. 12.00 val. Ašmintos laisvalaikio salėje – minėjimas „Kaip surasti Lietuvą“.
Ašmintos laisvalaikio salės ir
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos Ašmintos pradinio ugdymo skyriaus mokinių muzikinė-meninė kompozicija.
Vasario 15 d. 16.00 val. Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
– minėjimas „Lietuva – tai
mes“. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro folkloro grupės
„Gija“ koncertas.
Vasario 15 d. 16.30 val. Pakuonio bibliotekoje – minėjimas
„Ašara Dievo aky, Lietuva,
ką tu veiki...“. Dainas Prienų
krašto poetų tekstais dovanos
dainuojamosios poezijos atlikėja Lijana Sarnickienė. Eiles
skaitys pakuoniečiai.
Vasario 11–28 d. Pakuonio

nėjimas Skriaudžių laisvalaikio
salėje. Dalyvauja Jurbarko
kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“
ir liaudiškos muzikos kapela
„Mituva“.

VASARIO
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TREČIADIENIS

-4
+1

KLAIPĖDA

VILNIUS
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-1
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0
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+4
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19

-1
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SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

PROGNOZĖ: 62 000 000 Eur

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

ORAI

Vasario 17 d. Išlauže – ren-4 +1
-2 +3
ginys „Mūsų Lietuva“. 11.00
val. – Šv. Mišios Išlaužo Iš- VASARIO KETVIRTADIENIS
laužo Švč. Mergelės Marijos
Krikščionių Pagalbos parapijos bažnyčioje. Po šv. Mišių
– Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos minėjimas Išlaužo
KLAIPĖDA
VILNIUS
-4 +3
0 +5
seniūnijos salėje.Naujosios
Ūtos laisvalaikio salės mėgėjų
teatro „Vėtrungė“ spektaklis VASARIO P E N K T A D I E N I S
Vasario 15 d. 18.00 val. Jiezno
„Kolumbo gimtadienis“.
kultūros ir laisvalaikio centre
– Lietuvos valstybės atkūrimo Vasario 24 d. 15 val. Baldienos minėjimas. Liaudiškos bieriškio Mykolo Jeronimo
muzikos kapelos „Jieznelė“ Krupavičiaus žemės ūkio
KLAIPĖDA
VILNIUS
koncertas.
+2 +3
+4 +6
mokyklos salėje – renginys,
skirtas Balbieriškio kultūros ir
Vasario 16 d. kviečiame į
laisvalaikio centro liaudiškos VASARIO Š E Š T A D I E N I S
Lietuvos valstybės atkūrimo
kapelos „Temela“ veiklos 10dienai skirtus renginius Priemečiui. Renginyje svečiuosis
nuose. 10.00 val. Šv. Mišios
Baraginės jaunimo kapela
už Lietuvos valstybę Prienų
„Svaja“, liaudiškos muzikos
Kristaus Apsireiškimo bažkapela „Punelė“, Balbieriškio
KLAIPĖDA
VILNIUS
nyčioje. 11.30 val. Iškilminga
+1 +5
0 +7
kultūros ir laisvalaikio centro
Lietuvos valstybės vėliavos
liaudiška kapela „Temela“.
pakėlimo ceremonija Laisvės
Renginio metu bus pristatyta VASARIO S E K M A D I E N I S
aikštėje. 12.00 val. Prienų
kapelos „Temela“ nauja komkrašto meno kūrėjų darbų
paktinė plokštelė. Renginį
parodos atidarymas Prienų
ves TV laidos „Duokim garo“
kultūros ir laisvalaikio cenvedėjai Loreta Sungailienė
tre. 13.00 val. Prienų rajono
ir Stanislovas Kavaliauskas.
KLAIPĖDA
VILNIUS
savivaldybės apdovanojimų
+1 +4
+3 +5
Renginys nemokamas.
„Dėkingumas“ įteikimo ceremonija Prienų kultūros ir Vasario 27 d. 18 val. Prienų
VASARIO P I R M A D I E N I S
laisvalaikio centre.
kultūros ir laisvalaikio centre – monospektaklis „Ledo
Vasario 17 d. Skriaudžiuose
vaikai“. Bilieto kaina – 6 Eur.
– Lietuvos valstybės atkūrimo
Venos dalies monospektalis
dienai skirtas renginys „Lai
pagal 1941–1956 m. Lietuvos
KLAIPĖDA
VILNIUS
skamba Laisvė“. 10.00 val.
+3 +7
+2 +7
tremtinių Sibire, autorės tėvų
– Šv. Mišios Skriaudžių Šv.
prisiminimus.
Lauryno bažnyčioje. Po šv.
VASARIO A N T R A D I E N I S
Mišių – skulptūros, skirtos
Lietuvos valstybės atkūrimo PARODOS PRIENŲ
šimtmečiui įamžinti ir Skriau- RAJONE
džių kaimo bendruomenės
Prienų r. savivaldybės fojė
15 metų sukakčiai paminėti,
(2 aukšte) eksponuojama
KLAIPĖDA
VILNIUS
atidengimas prie Skriaudžių
0 +9
-1 +8
Ukrainos dailininkų plenero
laisvalaikio salės (Jaunimo g.
Prienų krašte dalyvių Sergey
11A, Skriaudžiai). Lietuvos
Matyash ir Volodymyr Nemy- VANDENS TEMPERATŪRA
valstybės atkūrimo dienos mi[ledo storis, cm]
ra tapybos darbų paroda.
0 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+1 KAUNO MARIOS
+1 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
[12] KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

(šio numerio atsakymai)

Vasario 13 d.
TREČIADIENIS
Pasaulinė radijo diena
Saulė teka 07:48
leidžiasi 17:19
Dienos ilgumas 09.31
Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Kotryna, Algaudas, Ugnė, Benignas
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, ridikus, ridikėlius,
ropes, grieščius, burokus, bulves, topinambus.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

GAMA RADIACINIS FONAS

37
39

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
7995 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 7470 nSv/val.

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

