„Žiemos nuotaikos“
Prienuose

Tegul skaitymo
nuotykis tęsiasi!

Muzikos vakare šėlo
akordeonai
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Valstybės atkūrimo dieną pagerbti
iškiliausi Prienų krašto žmonės

Kaina

0,50 €

SKAITYKITE 5 p.

kai trūksta
virškinimo
fermentų,
senstame
greičiau

Apdovanojimas įteikiamas A. Sakalauskui (kairėje)

Laima

DUOBLIENĖ
Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos renginiai
Prienuose prasidėjo šv.
Mišiomis Prienų Kristaus
Apsireiškimo bažnyčioje.
Po Mišių koncertavo
Kalvarijos mišrus choras
„Sonantem“.

SKAITYKITE 10 p.

Vasario 21 dienaTarptautinė gido
diena

SKAITYKITE 11 p.

Laisvės aikštėje iškilmingos Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijos metu skambėjo „Tautiška
giesmė“, kurią kartu su gausiu
būriu prieniškių bei miesto
svečių giedojo Prienų rajono
savivaldybės mero pavaduo-

tojas Algis Marcinkevičius.
Salvėmis „Už Lietuvos
valstybę“, „Už Lietuvos praeitį“, „Už Lietuvos dabartį“,
„Už Lietuvos ateitį“ pasveikino Lietuvos šaulių sąjungos Kauno apskrities Vytauto
Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės kariai.
Prie Laisvės aukuro padėNUKelta Į 6 p. 

Žmonių gerumas nutiesė skulptūrai
kelią į pačią Skriaudžių širdį

Mantvydas

REKLAMA

Iškilminga Lietuvos
valstybės vėliavos
pakėlimo ceremonija

PREKEVIČIUS

Vasario 17 d. Lietuvos
valstybės atkūrimo diena
paminėta ir Skriaudžiuose.

Lietuvos valstybės atkū-

rimo dienai skirtas renginys
„Lai skamba Laisvė“ tradiciškai prasidėjo šv. Mišiomis
NUKelta Į 4 p. 

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2019 m.!
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Šilavote pagerbti
kovotojai už Lietuvos
laisvę
Laima

DUOBLIENĖ
Vasario 16-osios
išvakarėse Šilavote buvo
prisiminta garbinga
Lietuvos praeitis, iš kurios
semiamės stiprybės.
Švęsdami Valstybės
atkūrimo dieną su gilia
pagarba prisimename
ne tik Vasario 16-osios
Akto signatarus, bet ir
Nepriklausomybės kovų
savanorius, partizanus
– visus, kurie už laisvę
paaukojo savo gyvenimą.

Po šv. Mišių Šilavoto Švč.
Jėzaus Širdies bažnyčioje prie
Šilavoto ambulatorijos pastato buvo atidengta atminimo lenta, skirta 1919–1920
metų Nepriklausomybės kovų Šilavoto valsčiaus Vyties
Kryžiaus kavalieriams ir savanoriams.

Šis pastatas, esantis visai
greta bažnyčios, savanorių
atminimo išsaugojimui pasirinktas neatsitiktinai. Čia
1944–1953 m. buvo NKVDMVD-MGB poskyris ir būstinė su laikinojo sulaikymo
kamera, kurioje buvo kalinami ir kankinami suimtieji. Tai
primena ir atminimo lenta.
Šiemet šiame pastate bus
atidaryta Prienų krašto muziejaus padalinio Šilavoto
Davatkyno ekspozicija, skirta Geležinio Vilko rinktinės
partizanams.
Vasario 16-osios proga susirinkusiuosius sveikino Prienų rajono savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas. Jis
džiaugėsi, kad Šilavote krašto
istorija neužmiršta, gerbiama
ir saugoma.
„Džiaugiuosi, kad mes taip
pat tampame istorijos dalimi.
Šis gražus paminklas mūsų
krašto savanoriams ne tik saugos jų atminimą, bet ir paskaNUKelta Į 3 p. 

 žvilgsnis
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Svarstoma suteikti daugiau galių savanoriams

Paveldo sąraše – verbos, sutartinės ir kt.

Seime svarstoma idėja neatlygintinai dirbantiems savanoriams
aplinkosaugos inspektoriams leisti savarankiškai, be aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų, tikrinti žmonių ir
pareigūnų dokumentus, leidžiančius žvejoti ir medžioti.

Į Lietuvos nematerialiojo kultūros paveldo sąrašą įtraukti devyni
reiškiniai, tarp jų – verbų rišimo tradicija Vilniaus krašte, Biržų
krašto sutartinių atlikimo ir kitos tradicijos. Šiuo metu sąvade yra
22 vertybės.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
metų. Rodos, tiek
nedaug ir kartu – be
proto daug. Be proto daug,
kad pasikeistų absoliučiai
viskas.
Dar ir šiandien akyse stovi
einantis pro šalį berniukas su
šūsnimi laikraščių ir kapotai
tariantis: „Vasario 16-ta“. Tai
buvo prieš 30 metų. Tai buvo
ta vasario 16-oji, kai kovo 11oji dar buvo tiesiog eilinė diena Lietuvos istorijoje.
Prieš akis – ne tik berniuko,
prie krūtinės glaudžiančio šūsnį „Sąjūdžio“ laikraščių, bet ir
minios žmonių, einančios tik
viena kryptimi, vaizdas. Tai
buvo dar viena vasario 16-oji,
kai lietuviai netylėjo. Tai buvo dar viena diena, kai už poros kilometrų esanti tūkstantinė sovietinės armijos įgula
jau niekaip negalėjo paveikti
žmonių savimonės ir meilės
savo tautai, šaliai, valstybei.
1989 metai buvo lūžis. Lūžis, palikęs labai gilų randą
Lietuvos, Sovietų Sąjungos ir
viso pasaulio istorijoje. Randą, kuris vis dar neužgijęs.
Praėjo 30 metų, ir daug kas,
mąstantis apie mūsų pasaulio
istorijos tūkstantmečius, pasakytų, jog tai – tik lašelis laiko.
Deja, į lašelį panašūs nebent
skaičiai, bet ne laiko tarpas,
per kurį sugriuvo šimtamilijoninė sąjunga ir atgimė dešimtys senų valstybių. Kai kurios
iš šių valstybių tapo svarbios
ne tik savo išskirtinumu, bet ir
savo ekonomine bei politine
galia. Situacija senajame mūsų planetos žemyne pasikeitė
kardinaliai, ir net kelis kartus.
Ir tai – tik per 30 metų.
Neskaitant sunkių pirmųjų
mūsų valstybės žingsnių, tapome tauta, kuri drąsiai gali
save vadinti lietuviais, prisiminti bei visiems pasakoti
apie terorą prieš ją, gali kelti
savo vėliavas ir gali gyventi
savo namuose. Mes galime
gyventi Lietuvoje! Ne Sovietų
Sąjungoje, ne Europos Sąjungoje, bet – Lietuvoje!
Nors visada sureikšmina-

30

me ekonominę galią ir ekonominę naudą (labiausiai, kai
tai liečia mus pačius), tačiau
niekada neįvertiname, kas
yra laisvė. Neįvertiname, kad
turime ne šiaip laisvę valgyti ką norime ir miegoti kada
norime, o laisvę kurti. Kurti
ne sau, o milijonams!
Tūkstantį metų mūsų protėviai gynė ir saugojo mūsų
kraštą, jo kultūrą ir istoriją, o
mes to nenorime. Kodėl? Gal
savo valstybę ir tautą mylime
tik tada, kai jos neturime? Ilgimės tik tada, kai valstybei ir
tautai iškyla pavojus?
Iš tikrųjų, lietuviai savo nacionalinius turtus labiausiai
puoselėjo, saugojo, ir gynė
ne tada, kai niekas netrukdė, o
tada, kai tai daryti buvo draudžiama. Lietuvių tautiškumas
per kraštus visada veržėsi tik
tada, kai tauta išgyvendavo
krizę arba pavojų, o laikotarpiu, kai buvo galima pastatyti niekada nesunaikinamą
pamatą, tautiškumas būdavo
paminamas, kaip eilinė, su
maistu ir buitimi niekaip nesusijusi sąvoka. Bet! Mūsų
namai ir yra Lietuvoje! Mūsų vaikai kalba lietuviškai!
Kodėl mes nevertiname tų
tūkstančių protėvių kraujo,
kurį jie praliejo, kad mes turėtume savo tapatybę ir turėtume prasmę gyventi, saugoti
bei kurti?

Mieliau keikiame vieni
kitus, kad maišomės
po kojų ir trukdome
ramiai gyventi turte,
nieko neveikiant.
Bet pamirštame,
kad auksas niekada
neatsiranda iš niekur
– jis iškasamas. Tai
kodėl tikimės aukso,
jeigu į rankas net mažo
kastuvėlio nepaimame?
Kodėl protėvių iškastą
auksą, kad nereikėtų
vargti, padedame
vidury atviros pievos
ir tikimės, kad tas
auksas ten per amžius ir
stovės?

Pasistatę namą puikiai žinome, kad jį reikės saugoti,
remontuoti, šiltinti, o kartais,
dėl pinigų trūkumo, ir mažiau
kūrenti, gyventi vėsiau.

Tačiau pasistatę
valstybę galvojame,
kad mes gyvename
išnuomotame būste,
kurį turi remontuoti
šeimininkas.
Šeimininkas turi ir
rūpintis juo, saugoti.
Tuo tarpu mūsų pareiga
– elgtis tame būste
kaip norime, mokėti
kuo mažesnį nuomos
mokestį ir dar nuolat
reikalauti, kad jis būtų
dar mažesnis. Tačiau...
Šeimininkai esame
būtent mes.

tautos nesąmoningas noras
– gyventi taip, kaip jai atrodo
geriau, ir nuolat priklausyti
nuo kokio nors šeimininko,
kuris ja rūpintųsi. Galbūt laisvę suprantame kaip laisvę už
tam tikrą duoklę elgtis vadovaujantis... gyvulišku instinktu. Tikrai taip! Argi gyvūnai,
apriboti vieno ar kito gamtos
ploto, nesielgia beatodairiškai
tik mitybos, dauginimosi ir
vegetacijos instinktų vedami?
Argi ne gyvūnai gali lakstyti ir
mėgautis „laisve“, kol juos pakerta medžiotojo kulka?
O argi ne į apsaugos sistemomis nuo įvairiausių įsibrovėlių apraizgytas džiungles
medžiotojas bijo ir nosį įkišt?
Argi ne saugiausia ten, kur patys gyvūnai, gamta, individai
rūpinasi savo saugumu? Argi
ne gražiausia ten, kur gamta ilgai, sunkiai, bet atkakliai nuolat kuria kraštovaizdį?
Esame pripratę vertinti viską konkrečiais skaičiais, tačiau nevertiname gyvenimu.
Įvertiname, jog maistas kainuoja pigiau ar mažiau, bet
neįvertiname, kiek tas maistas suteikė mums jėgų. Įvertiname vienas ar kitas pramogas, tačiau neįvertiname, kiek
jos mums padėjo gyvenime.
Įvertiname savo laisvę... atlyginimais ir pensijomis, tačiau
nevertiname tų galimybių, ku-
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Taip, toje pačioje,
kurioje mes dabar
gyvename. Tai yra ne ta
valstybė, kurioje galime
gyventi, bet mūsų visų
valstybė! Mes – jos
šeimininkai. Ir tik nuo
mūsų priklauso, ar
vengsime savo pareigų,
ar sutiksime valstybę
kurti kartu su visais.

ta kilogramą žalios mėsos,
užtikrina, kad šeimoje bus
tik gėris, santarvė, mokslas,
kultūra, sveikata, saugumas
bei meilė?
Ar namas, kuriame nuolat
remontuotume tik vieną spintelę ir visiškai neprižiūrėtume
viso namo, ilgai išliktų naujas,
gražus ir šiltas? O jeigu rūpinamės tik savo namų buitimi,
ar tai reiškia, kad be mūsų pastangų savo valstybei – žemei,
ant kurios stovi mūsų namas,
dar po 30 metų jam vis dar
bus vietos?

Ar tai, jog dar
net nepilnus tris
dešimtmečius galime
laisvai ir drąsiai tarti
savo Tėvynės vardą,
yra tik laiką gaišinantis,
Suprantama, norint kurti, niekam nesvarbus
reikia ir komandos bei tvirto šou elementas? Deja,
ryžto. Deja, būtent ryžto susi- panašu, kad taip.
Gal čia ir slypi pasyvusis vienyti į komandą mums la-
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riomis galime naudotis. Neįvertiname to, kas esame. Neįvertiname, jog kovotojai už
laisvę žuvo ne tam, kad taptų
įrašu knygoje, o tam, kad iškovotų laisvę gyventi kaip
lietuviai, kartu su lietuviais ir
tik vienoje šalyje – LIETUVOJE!

biausiai ir trūksta. Nors esame
laisvi pasirinkti, kokios norime ateities, mes mieliau spūdiname į šoną, nuolat rinkdami „atpirkimo ožius“, kuriems
mielai uždėsime „Tėvynės išdavimo“ etiketę. Kodėl? Nes
nė vienas nenorime prisiimti
atsakomybės. Ir mielai pro sukąstus dantis iškošdami, kad
„mylime“ kovotojus už laisvę,
mes juos iš karto murkdome
į purvą. Nes apie kokią „meilę“ galime kalbėti, jeigu visiškai nesistengiame išsaugoti ir
puoselėti krašto, kurį mums
savo krauju ir gyvybėmis iškovojo šie kovotojai? Kaip
galime sakyti, kad gerbiame
kovotojus už Lietuvos laisvę,
jei mums visiškai nusispjaut
ant šiandieninės Lietuvos,
ir vienintelis sunkus darbas,
kurį padarome dėl jos – „atliekame pilietinę pareigą“ per
rinkimus.

Sutuoktinis pirmąją
vestuvių naktį irgi
atlieka savo, „vyro
pareigą“, tačiau ar tai
reiškia, kad nuo tos
akimirkos vyro ir moters
sąjunga bus tvirta ir
laiminga amžinai?
Ar tikrai šeimininkas, kuris parneša ir ant stalo nume-

Nors mūsų atstovai vyriausybėje mums padovanojo
valstybinėms šventėms švęsti
skirtas nedarbo dienas, daugelis šias dienas išnaudoja savo
buičiai, savo draugams, savo
malonumams, o ne tam, kad
palaikytų savo tautiškumą ir
saugotų savo tapatybę. Išpardavimo, išsišokimo ir išsibaliavojimo dienos jau seniai
dalyvių skaičiumi aplenkė
valstybines šventes. Negana
to, skirtumas vis auga.
Šiemet vėl pasitikome Vasario 16-ąją... Ir ji visai kitokia
negu prieš 30 metų.

Jeigu prieš 30 metų
į Sąjūdžio mitingus,
patriotiniais lietuvybės
lopšiais tapusias
bažnyčias rinkosi
ir kaip viena tauta
susivienydavo
visi lietuviai,
nepriklausomai nuo
amžiaus ir pareigų,
šiemet atėjo tik saujelė
tų, kurie vis dar jaučia
didesnę pareigą savo
valstybei, o ne savo
namams.
Politikų tautiškumas nebestebina, todėl ir nekeista, kad
į visiems lietuviams supranta-
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

ma kalba laikomas šv. Mišias
už Lietuvą ir kovotojus dėl jos
laisvės atėjo tik viena Tarybos
narė iš visų aukštų valdžios
pareigūnų, į kurių rankas savo
kraštą per rinkimus atiduoda
visas Prienų kraštas.
Nestebina, kad specialiai iš
Kalvarijos į Prienus atvykusio
choro koncerto po šv. Mišių
liko pasiklausyti tik keletas
dešimčių nuolatinių maldos
namų lankytojų.
Nestebina, kad vos po pusvalandžio, Prienų Laisvės
aikštėje, prieš visus fotografus, tarsi užsakytai fotosesijai
prieš rinkimus, išsirikiavo visas būrys tų pačių pareigūnų
ir politikų. Deja, ar jie vos už
100 metrų esančioje bažnyčioje neapsilankė dėl Sovietų Sąjungos laikais galiojusio
Komunistų partijos draudimo,
ar dėl to, kad ten nebuvo tiek
fotoreporterių, šįkart pasitikslinti nepavyko.
Nestebina, jog vos po valandėlės, Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre Prienų
krašto žmonėms už nuopelnus įteikiant apdovanojimus,
tarp žiūrovų po salę nardė
vienodos gėlių puokštės... visiems iš eilės. Vėlgi, nepriklausomai nuo to, kas buvo
jų gavėjas. Prieš rinkimus tai
neturi skirtumo...

Nestebina, kad patys
žmonės kelia klausimus,
ar šie kandidatai,
nešdami savo skrajutes
ir gėles, bent kartą gali
paklausti, kaip iš tikrųjų
žmonėms sekasi, ar tik
jau sėdint viename ar
kitame poste galima
padėti žmogui?
Iš tikrųjų, kai viską apžvelgi, supranti, jog valstybė nėra
pinigai, nėra tik užrašas ar vėliava. Valstybė – tai žmonės.
Ne pavieniai, o visi. Ir valstybė yra ne tik šalis žemėlapyje – tai yra žemė. Tai ta pati žemė, kuri sulaistyta mūsų
protėvių krauju ir kurioje tie
protėviai bei mūsų artimieji
ilsisi. Čia yra viskas, ką per
savo vargus mums padovanojo mūsų tauta. Čia yra viskas,
kas yra mūsų. Ir čia yra tai, dėl
ko verta ir prasminga gyventi.
Nes čia – Lietuva.
Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
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Australija kaltina „patyrusį valstybinį subjektą“

„Trumpas tikėjo Putinu, o ne savo žvalgyba“

Australija pirmadienį pranešė, kad už įsilaužimą į parlamento
bei pagrindinių šalies partijų sistemas yra atsakingas „patyręs
valstybinis subjektas“. Manoma, jog Kinija galėtų būti įtariamųjų
sąrašo viršuje, bet neatmetamas ir galimas Rusijos įsikišimas.

Buvęs Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktoriaus pavaduotojas
pareiškė, kad JAV prezidentas nepatikėjo savo žvalgybininkų
išvadoms, jog Šiaurės Korėja turi raketų, galinčių pasiekti Jungtinių
Valstijų teritoriją, nes šią informaciją esą paneigė Rusijos lyderis.

Pavasarį laukia dar daugiau darbų

Šilavote pagerbti kovotojai už
Lietuvos laisvę
ATKelta IŠ 1 p.
tins kiekvieną einantį pro šalį
pagalvoti, susimąstyti“, – kalbėjo Šilavoto seniūnė Neringa
Pikčilingienė.
Trumpa istorine apžvalga,
kurią parengė istorijos mokytojas Romas Vilčinskas, pasidalijo renginio vedėja Saulė
Blėdienė.
1918 m. pabaigoje jaunai
Lietuvos valstybei, neseniai
paskelbusiai nepriklausomybę, iškilo grėsmė vėl jos netekti. Iki tol krašte buvusi Vokietijos kariuomenė traukėsi
iš užimtų teritorijų. Per rytines
Lietuvos sienas veržėsi Sovietų Rusijos Raudonoji armija.
Siekiant apginti jauną valstybę nuo priešų, imtasi skubiai
kurti Lietuvos kariuomenę.
Svarbų vaidmenį kuriant
Lietuvos kariuomenę ir ginant
valstybę nuo priešų – bolševikų, bermontininkų ir Lenkijos
kariuomenės, atliko savanoriai iš visos Lietuvos. 1918
m. gruodžio 27 d. Lietuvos
piliečiai pradėti kviesti ginti
Tėvynės. Apskrityse įsteigti
savanorių registracijos punktai. Lietuvos Vyriausybės pašaukti ir per pamokslus bažnyčiose paraginti jaunuoliai
bei vyresnio amžiaus žmonės
– žemdirbiai, inteligentai, kareiviai, karininkai – visi noriai
ėjo registruotis ginti Tėvynės.
Tautinių mažumų atstovai taip
pat prisidėjo prie šalies gynimo. Per mėnesį į Lietuvos
kariuomenę užsirašė apie 3
tūkstančius savanorių. Nepriklausomybės kovų laikotarpiu kariuomenėje iš viso
tarnavo maždaug 10 tūkstančių savanorių. Tarp jų – ir
Prienų krašto, Šilavoto valsčiaus vyrai.
REKLAMA

Atminimo lentą atidengė
Prienų rajono savivaldybės
meras A. Vaicekauskas ir Šilavoto seniūnijos seniūnė N.
Pikčilingienė, pašventino Šilavoto parapijos klebonas Remigijus Gaidys.
Atminimo lentoje – 31 pavardė. Iš lentoje įamžintų
vyrų keturi yra apdovanoti
aukščiausiu Lietuvos Respu-

blikos kariniu ordinu – Vyčio
Kryžiumi, kuris skiriamas už
didvyriškumą ir drąsą ginant
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Tai Petras Matas
Bendoraitis (1901–1945), Antanas Galinis (1897–1973),
Juozas Pauliukevičius (1893–
1955), Motiejus Urbonas
(1899–1974).
Renginio metu skambėjo
dainos, kurias dainavo Šilavoto laisvalaikio salės folkloro
grupė „Akacija“.

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

Prasidėjus naujiems
biudžetiniams metams,
vieni darbai baigiami,
kitų – pati pradžia, treti
planuojami. Kai tik bus
palankios oro sąlygos,
bus pradėti dviračių ir
pėsčiųjų takų Kęstučio ir
Paupio gatvėse įrengimo
darbai.

Vasario 11 d. Savivaldybės meras A. Vaicekauskas
inicijavo pasitarimą su Statybos bei ekonominės plėtros skyriaus specialistais,
techniniais prižiūrėtojais,
projektuotojais ir rangovų
atstovais. Pasitarimo metu
buvo patikslinti pėsčiųjų ir
dviračių tako dangos, apšvietimo įrengimo projektiniai sprendiniai.
Vasario 12 d. Savivaldybėje vyko vadovų pasitarimas su specialistais, projektuotojais dėl Jiezno viešųjų
erdvių tvarkymo projektų.
Pasitarimo metu Savivaldybės meras, vyriausioji architektė ir Jiezno seniūnas pasidžiaugė, kad projektavimo
ir derinimo darbai vyksta
sklandžiai, atsižvelgta į pasiūlymus.
Reikia pažymėti, kad šis
projektas ne kartą buvo aptartas ir su Jiezno bendruomenės atstovais, pasirinkti
prioritetai. Kaip sakė meras
A. Vaicekauskas, pagrindinės vietos, kurios buvo

svarbios gyventojams, bus
sutvarkytos. Maždaug po kelių savaičių bus skelbiamos
viešinimo procedūros – projekto pristatymas Jiezno visuomenei.
Vasario 13 d. Savivaldybės
vadovai, specialistai, projektuotojai aptarė Nemuno dešiniosios pakrantės kompleksiško sutvarkymo pritaikant
bendruomenės ir verslo poreikiams projektinius pasiūlymus. Aptarimo metu pagrindinis dėmesys skirtas dviračių
ir pėsčiųjų takų bei estrados
įrengimui, teritorijos zonavimui. Priminsime, kad dviračių ir pėsčiųjų takas planuojamas įrengti nuo magistralinio
kelio Vilnius–Marijampolė
(prie Greimų tilto) iki estrados. Jeigu projektavimo darbai vyks sklandžiai, projektas
bus parengtas iki liepos mėnesio vidurio.
Kai tik leis oro sąlygos, prasidės ir Prienų m. Birutės g.
rekonstrukcija. Projekto metu numatoma rekonstruoti arba atnaujinti 0,466 km Birutės g. Gatvė susideda iš dviejų
atkarpų: pirmoji atkarpa eina
nuo Vytenio g. iki J. Lukšos
g., danga yra asfaltuota, bet
joje yra daug plyšių, įvairaus
dydžio duobių. Antra atkarpa
su žvyro danga – nuo J. Lukšos g. iki Pramonės g. Rekonstrukcijos metu bus atnaujinta
kelio danga, įrengti šaliga-

tviai, lietaus nuotekynė, apšvietimas.
Meras A. Vaicekauskas
pasidžiaugė, kad gatvių apšvietimo modernizavimo
projektas, kuris vykdomas
visame rajone, yra beveik
baigtas. Pagal 2018 m. liepos
5 d. sutartį su UAB „Energijos tiekimas“ bus įrengta
3147 vnt. modernių gatvių
apšvietimo LED šviestuvų
ir 77 vnt. apšvietimo valdymo spintų. LED šviestuvai
taupo elektros energiją nakties metu, nes turi integruotą
autonominę valdymo funkciją, kuri įgalina nustatytomis valandomis sumažinti
apšvietimo lygį. „Šviestuvų
įrengta daugiau negu buvo,
tolygiau apšviestos gatvės.
Ne tik Prienuose, bet ir seniūnijų gyvenvietėse šviestuvai
švies ir naktį“, – pabrėžė meras A. Vaicekauskas.
Visai įrangai rangovas
suteikė 10 metų garantiją.
Diegdama energiją taupančius sprendimus Savivaldybė taikė Vakarų valstybių
praktiką – ESCO investicijų modelį, kai investicijas
į energiją tausojančias sistemas suteikia patys rangovai. Projekto apimtis per
1150 tūkst. Eur. Visą sumą
Savivaldybė išmokės per
10 metų.
Prienų r. savivaldybės
informacija 
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NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-02-11, 13.58 val., gautas
pranešimas, kad Jiezno sen. Verbyliškių žiede ant kelio išsilieję
teršalų. Atvykus PGP paaiškėjo,
kad ant važiuojamosios kelio
dalies 20 m2 plote išsilieję
dyzelino. Teršalai surinkti, kelio
danga nuplauta.
2019-02-12 apie 18.42 val. gautas
pranešimas, kad Prienuose, V.
Kudirkos g. sudužo gyvsidabrinis
šildymo katilo termometras. Subėgęs į kietojo kuro katilo angą
gyvsidabris buvo surinktas.
2019-02-13, apie 06.49 val., gautas pranešimas, kad Naujosios
Ūtos sen., Dūmiškių k., Šlaito
g. dega namas. Atvykus PGP,
kamino įdėkle degę suodžiai
buvo užgesę, nes savininkas
užpylė kibirą vandens. Namas
11x8 m, vieno aukšto, su mansarda, dalis pastato mūrinė, dalis
– karkasinė.
2019-02-14 apie 15.46 val. gautas GMP pranešimas, kad Birštone, Tulpių g. reikia pagalbos
išnešti ligonę. Ligonė išnešta ir
įkelta į GMP automobilį.
2019-02-14, vakare, 20.00 val.,
GMP pranešė, kad Jiezno sen.,
Jiezne, Vilniaus g. medikams
reikia padėti išnešti iš slaugos
ligoninės ligonę. Ligonė išnešta
ir įkelta į GMP automobilį.
2019-02-15 Alytaus apskr. VPK
Prienų r. PK gautas K. N. (gim.
1990 m., gyv. Prienų r.) pareiškimas, kad 2019-02-15 apie
17.00 val. darbovietėje Prienų r.,
vakarieniaujant, prie pareiškėjo
priėjo nurodytos darbovietės
darbininkas M. V., pradėjo priekaištauti dėl neaiškių aplinkybių
ir galva sudavė vieną smūgį į
veido sritį, pataikydamas į nosį.
K. N., ligoninės Skubios pagalbos skyriuje nustačius nosies
kaulų lūžius, išleistas gydytis į
namus.
2019-02-15 apie 16.25 val. Prienų
r. sav. N. K. (gim. 1980 m., gyv.
Marijampolės r. sav.) vairavo UAB
priklausančią transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo
alkoholio (kraujyje buvo daugiau
REKLAMA

„Islamo valstybė“ tyliai pasitinka kalifato mirtį

Ragina atsiimti kovojusius už „Islamo valstybę“

Aršiausi džihadistai užblokavo kelius paskutiniame grupuotės
„Islamo valstybė“ (IS) kontroliuojamame žemės lopynėlyje
Sirijoje, sekmadienį pranešė su jais kovojančios Jungtinių Valstijų
pajėgos.

Jungtinės Valstijos prašo Didžiosios Britanijos, Prancūzijos,
Vokietijos ir kitų Europos sąjungininkų atsiimti per 800 europiečių,
ISIS kovotojų, kuriuos sugavo Sirijoje, ir juos teisti. Pasak JAV
prezidento, žlugus kalifatui, JAV bus priversta juos paleisti į laisvę.

negu 1,5 prom. alkoholio; alkoholio matuokliu nustatytas 1,92
prom. girtumas). N. K. įtariamas
padaręs nusikalstamą veiką
numatytą LR BK 281 str. 7 d. N.
K. sulaikytas 48 val. ir pristatytas
į areštinę.
2019-02-15 apie 11.45 val. gautas
E. U. (gim. 1995 m., gyv. Prienų
r. sav.) pareiškimas, kad 201902-06 iš namų, esančių tuo
pačiu adresu, mikroautobusiuku
į Norvegiją išvyko jos sužadėtinis
M. D. (gim. 1994 m., gyvenantis
ten pat) su draugu, kurio ji nepažįsta. Paskutinį kartą su juo
susisiekta 2019-02-11 apie 14.00
val. Mobiliojo ryšio telefonu jis
nurodė, kad yra Švedijoje netoli
kelto. Daugiau su juo susisiekti
nepavyko, telefonas išjungtas,
jo tiksli buvimo vieta nežinoma.
2019-02-12 M.D. turėjo grįžti į
Lietuvą, tačiau iki šiol negrįžo.
2019-02-15 apie 08.39 val. gautas pranešimas, kad Prienuose,
Stadiono g. dega namo kaminas.
Mūrinio, dviejų aukštų namo kamine smilko suodžiai, pavojaus
nebuvo. Ugniagesiai pabudėjo,
kol suodžiai išdegė.
2019-02-15 apie 12.53 val. gautas
pranešimas, kad Stakliškių sen.
Stakliškių k. Alšios g. dega mikroautobusas. Išdegė mikroautobuso „VW Transporter“ (1980 m.)
variklio skyrius, apdegė prietaisų
skydelis.
2019-02-15 apie 15.20 val. gautas
pranešimas, kad Ašmintos sen.
Strielčių k. Liepų g. mūrinio,
dviejų aukštų namo kamine
dega suodžiai. Atvykę ugniagesiai pabudėta, kol suodžiai
išdegė.
2019-02-16 apie 19.00 val. Prienų
m., bute, nepilnametis P. Č. (gim.
2002 m., blaivus, gyvenantis
ten pat), gindamas savo motiną
A. Č. (gim. 1976 m., nustatyta
1,77 prom. girtumas), kuriai jos
vyras V. Č. (gim. 1971 m., nustatyta 1,70 prom. girtumas) norėjo
suduoti smūgius rankomis, savo
tėvui rankomis sudavė du ar tris
kartus į galvos sritį, taip sukeldamas jam fizinį skausmą. P. Č.,
įtariamas padaręs nusikalstamą
veiką numatytą LR BK 140 str. 2
d., nesulaikytas. Šeimoje yra dar
keturi nepilnamečiai vaikai, kurie
konflikto metu buvo kitame
kambaryje.
2019-02-16, 1341 val., gautas
pranešimas iš PK, kad Birštone,
Prienų g. naujame žiede išsiliejo
tepalo. 4 m² plote buvo išsilieję
naftos produktų. Surinkta 6 kg
teršalų, nušluota kelio danga.

Žmonių gerumas nutiesė skulptūrai kelią į pačią
Skriaudžių širdį
ATKelta IŠ 1 p.
už Lietuvą bei kovotojus už
Lietuvos laisvę Skriaudžių
Šv. Lauryno bažnyčioje. Susirinkusiems parapijiečiams bei
svečiams kunigas Arūnas Simonavičius pabrėžė, koks yra
svarbus tautos tapatumas.
Po šv. Mišių visi skubėjo
prie Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro Skriaudžių
laisvalaikio salės. Čia ilgametė Skriaudžių bendruomenės
pirmininkė bei šios salė vadovė, dabartinė Prienų kultūros
ir laisvalaikio centro direktorė Virginija Naudžiūtė bei VšĮ
„Meninė drožyba“ vadovas,
drožėjas bei Prienų Garbės pilietis Algimantas Sakalauskas

malkomis, todėl V. Naudžiūtė
su kitais Skriaudžių bendruomenės nariais bei drožėjais
pasidalijo mintimis, jog iš šio
ąžuolo būtų galima išdrožti
skulptūrą.
Po susitikimo su tautodailininku A. Sakalausku, kurio
idėjos ir pamokos „Misijos
Sibiras“ komandos rankomis
atgimsta net tolimosiose mūsų tautos tremties vietose, gimė idėja, kad galėtų būti ne
viena, o dvi skulptūros. Viena
– praėjusiais metais minėtam
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, kita – mažyliui, kurį nuo karštos saulės
iki 2015-ųjų audros saugojo
ąžuolo paunksnė.

Taigi vasario 17 d. po šv.
Mišių prie Skriaudžių laisvalaikio salės atskubėję miestelio gyventojai bei svečiai ne
tik išvydo pirmąją skulptūrą,
bet ir galėjo išklausyti paties

atidengė skulptūrą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui įamžinti ir Skriaudžių
kaimo bendruomenės 15-os
metų sukakčiai paminėti.
2015-ųjų liepą vėtra pakelėse, sodybose ir kapinėse išvertė daugybę medžių. Kartu
su jais Skriaudžių kapinėse
nuvirto ir vienas ypatingas
medis – Skriaudžių kaimo
bei valstybės istoriją regėjęs
ąžuolas. Ant kaimo gyventojų artimųjų kapų nugulusio ilgamečio ąžuolo šaknyse, liudininkų teigimu, buvo
rastas mažas karstelis. Matyt,
ąžuolas prieš daugelį metų
buvo pasodintas, kad saugotų mirusio mažylio atminimą. Nesinorėjo tokio medžio
paversti statybine mediena ar

Šiek tiek užtrukęs paramos
skulptūrai bei itin didelio
ąžuolo pervežimo į drožėjų
dirbtuves ir atgal į Skriaudžius
darbas buvo baigtas šių metų pradžioje. Prie pirmosios

drožėjo A. Sakalausko mintis.
Ši šventė A. Sakalauskui tapo
pirmąją švente, kurioje skulptorius pristatytas kaip Prienų
Garbės pilietis. Šis kasmet suteikiamas aukščiausias Prienų

Pagarbiausioje šios skulptūros vietoje, pačiame viršuje
savo vietą atrado ir, ko gero,
labiausiai Skriaudžius Lietuvoje bei pasaulyje garsinantis
simbolis – kanklės.
Po skulptūros atidengimo
visi buvo pakviesti į Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimą Skriaudžių
laisvalaikio salėje. Čia visus
džiugino Jurbarko kultūros
centro vokalinis moterų ansamblis „Verdenė“ (vadovė
Dalė Jonušauskienė) ir liaudiškos muzikos kapela „Mituva“ (vadovė Jadvyga Žemliauskienė).
Padėkos ir paramos žodžius
tądien išsakė ir LR Seimo narys Andrius Palionis, Prienų
rajono savivaldybės meras

skulptūros gimimo prisidėjo
per 110 žmonių. Skriaudžių
gyventojai bei šiai idėjai neabejingi žmonės gelbėjo ne
tik finansiškai, bet ir pasiūlydami gerų minčių ir konkrečią pagalbą.

krašto apdovanojimas skulptoriui įteiktas vasario 16 d.
Prienuose, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime. A. Sakalauskas susijaudinęs pasakojo apie kiekvieną šios skulptūros elementą.

Alvydas Vaicekauskas, Tarybos nariai Arūnas Vaidogas,
Cezaras Pacevičius bei kiti
svečiai. Visą šventę lydėjo
Veiverių krašto jaunųjų šaulių rankose nešama Lietuvos
trispalvė.

Ąžuolas po vėtros.

(Bendruomenės archyvo nuotrauka)

A. Sakalauskas ir V. Naudžiūtė (centre)
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2020 metais stovės siena su Meksika

Rusija stabdo taikos Donbase derybas

Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trampo patarėjas pareiškė,
kad prieš keletą dienų paskelbta nepaprastoji padėtis leis
pastatyti „šimtus mylių“ sienos su Meksika iki 2020 metų rinkimų.

Jungtinių Valstijų specialusis atstovas Ukrainoje sako, kad Rusija
stabdo susitikimus su Vašingtono atstovais dėl taikos Donbase,
kol vyksta Ukrainos prezidento rinkimų kampanija. Anot jo,
Minsko susitarimai neveikia, nes Rusija atsisako juos vykdyti.

Mokyklos jubiliejui – paroda „Šaknys“
mokinių, kurie baigė Pakuonio mokyklą, kūrybos, daugu-

Oficialiai atidarius parodą,
parodos dalyviai ir iniciato-

Laima

DUOBLIENĖ
Tradicinių amatų centre
VšĮ „Meninė drožyba“
atidaryta Pakuonio
mokyklos mokinių
meninių darbų paroda
„Šaknys“, skirta mokyklos
200 metų jubiliejui.

Pakuonio parapinė mokykla įkurta 1819 m. Vėliau ji
tapo pradine keturmete, šešiamete mokykla ir veikė privačiose patalpose. 1939 m. buvo
pastatyta nauja mokykla, bet
karui baigiantis ji sudegė. Pokario vaikai mokėsi mokykloje, kuri glaudėsi Daukšiagirės
dvaro rūmuose ar didesnėse
trobose, net klebonijos pastate. 1949 m. buvo įkurta septynmetė, po aštuonerių metų
– vidurinė mokykla. 1965 m.
mokykla persikėlė į naują dviaukštį mūrinį pastatą Pakuonio pakraštyje, tačiau jame
dar trūko aktų, sporto salių,
valgyklos ir kitų mokiniams
reikalingų erdvių. 1990 m.
buvo baigtas statyti priestatas su aktų ir sporto salėmis,
valgykla, technologijų kabinetais, priešmokyklinio ugdymo korpusu, biblioteka. Metai
bėgo, ir 2001 m., išleidusi 44
abiturientų laidą, Pakuonio
vidurinė buvo reorganizuota
į pagrindinę mokyklą. Visų
džiaugsmui 2014 m. rugsėjo 1
d. mokykloje atidaryta ikimokyklinio ugdymo grupė.
Pakuonio mokyklos mokinių meninių darbų paroda
„Šaknys“ surengta mokytojo
metodininko ir buvusio mokinio Kęstučio Grigonio iniciatyva. Pristatydamas darbus,
mokytojas sakė, kad nepavyko surinkti visų 4 tūkstančių
REKLAMA

Mariaus Gudausko kūrinys, tapęs parodos simboliu.

mos parodoje eksponuojamų
darbų autoriai – dabartiniai
mokiniai, dalies – jau seniai
baigę mokyklą. Tačiau, pasak mokytojo, vis tiek galima susidaryti mokyklos bendrą kūrybinį vaizdą. Parodoje eksponuojami ir
paties K. Grigonio
darbai.
Atidarymų metu
tradiciškai perkerpama juostelė. Šįkart
buvo kitaip – Prienų
rajono savivaldybės
mero Alvydo Vaicekausko, Švietimo skyriaus
vedėjo Rimvydo Zailsko, Pakuonio seniūno Antano Keturakio ir mokiniams atstovavusios Samantos Staseliūnaitės
buvo paprašyta į rankas paimti kaltą bei tvoklę ir iš medinės
lentos iškalti po skiedrelę.

riai sulaukė daugybės sveikinimų.
„Labai simboliškas parodos pavadinimas – „Šaknys“.
Juk žmogus yra niekas be savo tautos, giminės, be šeimos
šaknų. Šiais metais mes ypač

domimės savo šaknimis, nes
Pakuonyje minėsime keletą
svarbių jubiliejų: mokyklos
– 200 metų, miestelio – 275
metų ir parapijos – 225 metų“,
– kalbėjo Pakuonio pagrindinės mokyklos direktorė Audronė Vaicekauskienė.

Direktorė taip pat priminė,
kad parodoje eksponuojami
ir seniai mokyklą baigusių
mokinių darbai, kuriuos sukūrė dar mokytojo Danieliaus
Žvirblio mokiniai. Simboliška, kad parodos iniciatorius
Kęstutis Grigonis buvo D.
Žvirblio mokinys, vėliau tapo
žentu, o dabar tęsia mokytojo
pradėtas iniciatyvas.
Visus parodos svečius direktorė pakvietė į svarbiausią
jubiliejaus šventę, kuri vyks
gegužės 25 d.
Viena iš Pakuonio mokyklos šaknų – mokytojas Kęstutis Grigonis, kuris ir Pakuonio, ir Prienų vardą garsina ne tik Lietuvoje, bet ir
visame pasaulyje, sulaukė ne
tik daug gražių žodžių, bet
ir ypatingos bei simboliškos
dovanos – medžio
šaknies. Ją įteikęs
medžio skulptorius
Algimantas Sakalauskas linkėjo,
kad dirbant kartu
su tokiu kūrybingu jaunimu gimtų
dar daug projektų
ir gražių darbų.
Prie gražių linkėjimų prisidėjo Arijaus muzikavimas ir
Samantos atliekamos dainos.
VšĮ „Meninė drožyba“ patalpose (Vilniaus g. 16, Prienai) paroda veiks iki kovo
8 d.

Kęstutis Grigonis su žmona Violeta.

„Žiemos nuotaikos“
Prienuose
Vasario 6 d. 16 val. LASS
Prienų bendruomenės
nariai ir miesto
visuomenė gausiai
susirinko į žiemiškai
šiltą ir jaukią poezijos
bei muzikos popietę
„Žiemos nuotaikos“, kuri
vyko Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre.
Koncertą vedė ir neregių
poetų eiles skaitė J.
Šalkauskas.

Susirinkusiuosius sužavėjo dviejų lyrinių sopranų O.
Matusevičiūtės ir J. Vizbarai-

tės atliekamos dainos, kurias
dainininkės atliko solo arba
duetu. O. Matusevičiūtė programą papuošė fleitos skambėjimu. T. Blažienės-Gaitanži parengta dainų apie žiemą
programa, pasitelkus entuziastingąsias meno mylėtojas
ir žinomą diktorių, programų
vedėją J. Šalkauską, prieniškių buvo šiltai priimta.
Linkime, kad šią programą
pamatytų kuo daugiau žiūrovų. Dėkojame centro darbuotojams už nuoširdžią pagalbą
rengiant koncertą, organizuojant dalyvių atvykimą.
LASS Prienų filialo vardu pirmininkė Irena Karsokaitė 
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Lenkija pozicijos dėl kompensacijų nekeičia

Saudo Arabija pagal licenciją gamins AK-103

Lenkijos premjeras pareiškė, kad klausimas dėl nacių nusavinto
žydų turto šalyje yra „galutinai išspręstas“. „Su JAV 1960 m.
pasirašytas kompensavimo įstatymas išsprendžia klausimą ir
išlaisvina Lenkiją nuo šių pareigų“, – teigė ministras pirmininkas.

Rusijos valstybinė ginklų eksporto monopolininkė rengiasi suteikti
Saudo Arabijai licenciją kovinių automatinių šautuvų AK-103
gamybai. Tai šiuolaikinis AK-47 automato variantas, sukurtas
pagal silpnesnį, NATO standartinius šovinius naudojantį AK-101.

Valstybės atkūrimo dieną pagerbti iškiliausi Prienų krašto žmonės

Prienų krašto kūrėjai

ATKelta IŠ 1 p.
ta gėlių ir uždegtos žvakės,
simboliškai padėkojant tiems,
kurie darbais ir savo širdimis
prisidėjo prie nepriklausomos
Lietuvos kūrimo.
Vėliavos pakėlimo ceremonija baigėsi daina „Lietuva
brangi“, kurią dainavo Kalvarijos mišrus choras „Sonantem“, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos jaunučių choras,

mi tapybos, tekstilės, fotografijos, skulptūros, keramikos
ir dekoratyvinės taikomosios
dailės darbai.
Parodos dalyvius sveikino
ir kūrybinės sėkmės linkėjo
Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Egidijus Visockas.
Prienų KLC direktorė Virginija Naudžiūtė taip pat pasveikino visus susirinkusius

ir padėkojo parodos dalyviams.

Prienų miesto garbės
pilietis – Algimantas
Sakalauskas

Darius Svirskis pasirašo Garbės knygoje

Vasario 16-oji – moderniosios Lietuvos gimimo diena.
Lietuvos šimtmetis atskleidė,
kad iš istorijos mokame pasiimti tai, ko reikia dabarčiai:
jeigu būtina, imamės atsa-

Sonantem

Prienų KLC mišrus choras
„Šilas“, vokalinis ansamblis
„Pienė“, folkloro ansamblis
„Gija“.

Parodoje – daugiau
nei šimtas darbų
Tradicinėje Prienų krašto
meno kūrėjų darbų parodoje, skirtoje Vasario 16-ajai,
pristatyta daugiau nei šimtas
darbų, kuriuos kūrė 40 menininkų. Parodoje eksponuojaREKLAMA

kingo darbo, giname laisvę,
jei šiai pamatinei vertybei iš-

kyla pavojus, turime drąsos
kurti ne tik savo, bet ir Europos bei viso pasaulio istoriją.
Šie dalykai teikia pagrindą
didžiuotis atkurtos Lietuvos

Šventė Laisvės aikštėje

laimėjimais, įkvepia kurti dabartį ir leidžia viltingai žvelgti į ateitį. Lietuviai jau išmoko
išlikti ambicingi, džiaugtis savo prigimtine esme ir užprogramuoti save būti sėkmingais. Būtent tai ir yra LAISVĖ, kurią švenčiame. „ŠvęsNUKelta Į 7 p. 
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Asmeninį asistentą galės samdytis visi neįgalieji

Trumpas pasirengęs atidėti muitų padidinimą

Neįgaliesiems žmonėms padedančius asmeninius asistentus
Lietuvoje bus galima laisvai pasisamdyti ne anksčiau kaip 2020
ar 2021 metais, sako socialinės apsaugos ir darbo ministras. Šiuo
metu jomis naudojasi 50 neįgaliųjų.

JAV prezidentas yra pasirengęs pratęsti prekybos paliaubas su
Kinija ir atidėti importo muitų padidinimą, jeigu derybose dėl
prekybos su Pekinu bus daroma pažanga. Kiniškoms prekėms
planuojama pakelti muitus nuo dabartinių 10 iki 25 procentų.

Valstybės atkūrimo dieną pagerbti iškiliausi Prienų krašto žmonės

Apdovanojimų nominantai su nominacijų paskelbėjais

ATKelta IŠ 6 p.
kime Lietuvos gimimo dieną
su šypsenomis, džiaugsmu ir
meile širdyse, kaip švenčiamos visos sėkmės istorijos“,
– ragino renginio vedėjas.
Vidaus reikalų ministerijos (VRM) reprezentacinio
orkestro ir Vytauto Trakymo
vedami prieniškiai sugiedojo „Tautišką giesmę“, kuri
įkvepia mus su pasididžiavimu žvelgti į Lietuvos valstybės ateitį.
„Didžiausia mūsų krašto
vertybė yra žmonės: darbštūs, atkaklūs, kūrybingi. Mes
turime prisiminti tuos žmones, kurie stovėjo prie ištakų,
ir tuos, kurie kraštą kuria dabar“, – sveikindamas šventinio renginio dalyvius sakė
Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas. Jis linkėjo, kad antrasis
Lietuvos šimtmetis būtų gražus, mūsų kraštas klestėtų
ir visiems čia gyvenantiems
būtų gera.
Prieš metus pirmą kartą nuskambėjo Prienų krašto himnas ir buvo pagerbti jo kūrėjai.
Šįkart šventinio renginio dalyviai himną giedojo kartu su
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro vokaliniu ansambliu
„Aksomas“ bei solistu Vytautu Trakymu, akomponuojant VRM reprezentaciniam
orkestrui.
Prienų miesto Garbės piliečio vardas suteikiamas už
ypatingus nuopelnus Prienų
kraštui – už svarų indėlį kuriant Prienų rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už
Prienų krašto vardo garsinimą
REKLAMA

Lietuvoje ir užsienyje.
Prienų miesto Garbės piliečio vardas jau suteiktas tautos poetui Justinui Marcinkevičiui, kunigui monsinjorui
Juozapui Užupiui, klebonui
Kazimierui Skučui, rašytojui
Vytautui Bubniui, partizanui
dimisijos kapitonui Antanui
Lukšai, Prienų eksperimentinės sportinės aviacijos gamyklos įkūrėjui, lakūnui sklandytojui Vytautui Pakarskui.
2019 m. vasario 4 d. klausimą dėl Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimo
svarstė Prienų r.savivaldybės
mero potvarkiu sudaryta Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimo ir Prienų rajono
apdovanojimų „Dėkingumas“
skyrimo darbo grupė.
Apdovanojimų komisijos
siūlymu Prienų r. savivaldybės taryba 2019 m. vasario 14
d. priėmė sprendimą Prienų
miesto garbės piliečio vardą
suteikti tautodailininkui, medžio skulptoriui, VšĮ „Meninė drožyba“ direktoriui Algimantui Sakalauskui.
A. Sakalausko dėka Prienų
vardas žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir daugybėje pasaulio šalių. Jo iniciatyva miestas tapo kryždirbystės centru.
Nuo 1990 m. A. Sakalausko
iniciatyva prasidėjo Prienų
drožėjų kūrybinės grupės formavimas.
Algimantas medį pratintis
pradėjo drožinėdamas šaukštus, o dabar jo rankoms paklūsta didingi koplytstulpiai
ir rūpintojėliai. Nuo pirmosios asmeninės parodos 1986
m. Prienuose Algimantas aktyviai dalyvauja medžio dro-

žėjų ir skulptorių stovyklose,
simpoziumuose, asmeninėse ir grupinėse parodose tiek
Lietuvoje, tiek kitose šalyse.
Jis dalyvavo 23 tarptautiniuose ir 12 respublikinių skulptūros simpoziumų Lietuvoje,
Austrijoje, Vokietijoje, Danijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Japonijoje, JAV. Medžio skulptoriaus darbai eksponuoti Lietuvos ir užsienio
parodų salėse bei galerijose
kartu su kitais autoriais (apie
50 parodų). Ji surengė penkias
autorines parodas Lietuvoje,
vieną Vokietijoje ir tris Austrijoje. Subūręs bendraminčius, prieš beveik 25 metus
subūrė kūrybinę grupę, kuri
įgyvendina ir smulkius užsakymus, ir grandiozinius projektus. Memorialinių paminklų, didelių skulptūros darbų
sukurta apie 800. Jie pasklidę
po Lietuvą, Estiją, Baltarusiją, Lenkiją, Čekiją, Austriją,
Vokietiją, Daniją, Šveicariją,
Prancūziją, Japoniją, JAV ir
kitas šalis.
Algimantas domisi fotografija ir kolekcionuoja savo
drožtus medinius šaukštus,
aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. Jis yra Lietuvos kultūros premijos laureatas (2000 m.), Jotvingių
kryžiaus riterių ordino donatorius nuo 2007 m., M. K.
Čiurlionio paramos fondo dominantas „Už tautinio paveldo saugojimą“, 2009 m.buvo
apdovanotas Kauno apskrities
viršininko garbės ženklu už
aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą puoselėjant kultūrą
Kauno apskrityje ir Kauno
apskrities garsinimą šalyje ir

užsienyje, Lietuvos Prezidentės apdovanotas ordino „Už
nuopelnus Lietuvai“ medaliu
(2010 m.). 2009 m. A. Sakalauskas buvo sertifikuotas A
kategorijos tradicinių amatų
meistru.
2015 m. A. Sakalauskui
už nuopelnus Prienų kraštui
buvo įteiktas Prienų rajono
savivaldybės apdovanojimas
„Dėkingumas“.
Garbės piliečio regalijas Algimantui Sakalauskui įteikė
Prienų rajono savivaldybės
meras A.Vaicekauskas.
Algimantas sakė, kad Garbės piliečio vardo suteikimas
jį įpareigoja ir toliau tęsti tai,
ką darė, ir nesiblaškyti. O
Vasario 16-oji – diena, kuri primena, kad laisvę reikia
branginti ir nekartoti praeities klaidų.

„Dėkingumo“
apdovanojimai –
septyniems
nominantams
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 2018 m. nominacijoms
gauti pasiūlė 21 kandidatą.
Darbo grupės sprendimu
apdovanojimui nominuoti septyni skirtingų sričių atstovai. Jiems įteiktos stiklo
NUKelta Į 8 p. 
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LKL snaiperio konkursą laimėjo M.Gecevičius

Naikinant bombą sutrikdytas traukinių eismas

„Kidy Tour“ Karaliaus Mindaugo taurės turnyro metu surengtą
LKL snaiperio konkursą laimėjo Prienų „Skycop“ krepšininkas
Martynas Gecevičius surinkęs 24 taškus. Finale jis susikovė su
Kėdainių „Nevėžio“ legionieriumi Adonte Parkeriu (16 tšk.).

Sprogmenų specialistams sekmadienį Paryžiuje nukenksminant
Antrojo pasaulinio karo laikų bombą, buvo atšaukti ar atidėti keli
„Eurostar“ traukinių reisai į Londoną, o 1 800 žmonių buvo laikinai
evakuoti iš namų, pranešė policija.

Valstybės atkūrimo dieną pagerbti iškiliausi Prienų krašto žmonės
ATKelta IŠ 7 p.
skulptūros, kurių autorius –
žinomas menininkas Remigijus Kriukas. Juvelyrinė dalis atlikta Rimanto Mickaus.
Kuriant skulptūrą sujungtos
dvi medžiagos – stiklas ir
melchioras. 11 melchiorinių
daigų simbolizuoja šio krašto žmonių stiprybę, vienybę,
norą matyti savo kraštą klestintį. Yra sakoma – vienas lauke ne karys, todėl simboliškai
11 daigų reiškia žmones, siekiančius savo indėliu prisidėti kuriant gyventojų kultūrinę,
socialinę ir dvasinę gerovę,
garsinant Prienų vardą.
Pirmąją nominaciją paskelbė ir apdovanojimų simbolį
įteikė LR Seimo narys Andrius Palionis.

„Metų šviesuolio“
nominacija
apdovanotas
stakliškietis, skautų ir
suaugusiųjų mėgėjų
teatrų įkūrėjas Jonas
Grabauskas.

Jonas Grabauskas gimė
Skaudvilėje (Tauragės rajone). Baigęs mokslus Kauno
politechnikos institute dirbo
radijo gamykloje. Pagal specialybę Jonas buvo toli nuo
meno, bet menas visada buvo
šalia ir lydi iki šiol. Jis buvo
vienas iš iniciatorių ir pradininkų suburiant ne vieną meno kolektyvą Kaune ir Kauno rajone, pats vaidino, grojo
bandonija, šoko, dainavo ir
įvairiuose kituose kolektyvuose. 2014 m. keliai atvedė į
Stakliškes. Netrukus čia įkūrė
skautų teatrą „Pykšt – Pokšt“
ir suaugusių mėgėjų teatrą
REKLAMA

„Veidrodis“. Nuo 2015 m. dalyvauja skaitovų konkursuose, kuriuos organizuoja Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešoji biblioteka ir Prienų
krašto muziejus. Su mėgėjų
teatru „Veidrodis“ dalyvauja
įvairiuose mėgėjų teatrų festivaliuose. 2018 m. kartu su
Želkūnų kaimo bendruomene
suorganizavo mėgėjų teatrų
festivalį „Rudens sambariai“.
Jau trečius metus jis mokosi
Jiezno muzikos mokykloje,
pianino klasėje.
Atsiimdamas apdovanojimą J. Grabauskas pirmiausia
dėkojo savo žmonai, kurios
dėka jis atsidūrė Stakliškėse.

Nominacija „Už
pasiaukojamą
tarnystę artimui“
apdovanotas
Kaišiadorių
vyskupijos
Generalinis vikaras,
Jiezno parapijos
klebonas Rolandas
Bičkauskas.

Kunigas Rolandas Bičkauskas gimė 1971 m. Kaišiadorių r. sav. Žaslių parapijoje,
Karsakų k. Mokėsi Žaslių
vid. mokykloje, Kauno politechnikume įgijo elektriko
mechaniko specialybę, tačiau
dirbti neteko, nes iškart įstojo
į tuometinę Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1996
m. buvo pašvęstas kunigystei. Dvejus metus vikaravo
Elektrėnų parapijoje, vėliau
trejus metus kunigavo Kruonyje. Nuo 2001 m. – Jiezno
Švento arkangelo Mykolo ir
Jono Krikštytojo parapijos
klebonas.

Kunigo R. Bičkausko darbas pastebimas ir vertinamas.
2012 m. Kaišiadorių vyskupijosvyskupas jį skiria Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo
centro dvasios vadovu – sielovadininku, sekančiais metais paskiriamas Kauno apskrities vyriausiojo policijos
komisariato kapelionu, 2017
m. kunigai jį išrenka į Kaišiadorių vyskupijos kunigų
tarybą, Kaišiadorių vyskupas
paskiria į konsultorių kolegiją. 2018 m. kunigas skiriamas
Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro vadovu, tais pačiais
metais paskiriamas Kaišiadorių vyskupijos Generaliniu
vikaru,paliekant Jiezno parapijos klebonu. Taip pat jis yra
paskirtas Kaišiadorių vyskupijos Ekonomu.
Kunigo R. Bičkausko darbas parapijoje
– sunkiai pamatuojamas, labiausiai jis vertinamas žmonių meile
ir pasitikėjimu. Klebonas rūpinasi Jiezno
parapijos bažnyčios
remontu, priežiūra,
aplinkos gerinimu,
žmonių dvasine gerove: organizuoja atlaidus, kitas religines
šventes, koncertus,
lydi piligrimus į Šv.
Žemę, Romą, Maltą, su vyskupijos jaunimu dalyvauja
Pasaulio ir Lietuvos jaunimo
dienose, organizuoja jaunimui
stovyklas ir piligriminius žygius į Pivašiūnus, parapijoje
organizuoja krepšinio turnyrą
šv. Mykolo taurei laimėti, Kalėdoms bažnyčioje vaikams
įrengia „gyvą prakartėlę“. Kunigas leidžia laikraštį „Jiezno
parapijos žinios“; yra sukūręs
parapijos internetinę svetainę.
Jo rūpesčiu įsigyti ir įrengti
parapijos bendruomenės namai visuomenės poreikiams,
„Carito“ veiklai, anoniminių
alkoholikų draugijai, moterų
ir jaunimo susirinkimams.
Nominantas iškilmėse dalyvauti negalėjo, apdovanojimus atsiimti įpareigojo Jiezno
parapijos pastoracinės tarybos
atstovus. „Esu nustebintas
nominacija, nes nesu įkopęs
į Everestą, laimėjęs Daka-

ro ar pastatęs bažnyčios. Šią
nominaciją priimu kaip ženklą ir paskatinimą sau bei kitiems, kad nebūtina išgelbėti
viso pasaulio, pakanka mažais
kasdieniais darbais kurti gražesnį rytojų“, – rašoma kunigo atsiųstoje žinutėje.
Trečiąją nominaciją paskelbė ir apdovanojimą įteikė teisininkė, LR Seimo narė Rasa
Budbergytė.

Nominacija „Už
savanorystę“
apdovanotos
Užuguosčio kaimo
jaunimo iniciatyvų
klubo narės Jolita
Mažeikienė ir Silvija
Jurgelevičienė.

Buvusios bendramokslės
tuometinėje Užuguosčio mokykloje nelieka abejingos savo gimtajam Užuguosčiui,
nors jame ir negyvena. Kiekviena Silvijos ir Jolitos iniciatyva Užuguostyje – tarsi
kvietimas kraštiečiams sugrįžti, o vietiniams tai kelia
pasitikėjimą ir orumą gyvenant kaimelyje, kurio merdinčiu jau negali pavadinti.
Jų iniciatyva prieš ketverius
metus žiemą atgimęs labdaringas renginys „Legendinis
Užuguosčio karnavalas“ tapo reiškiniu visame Prienų
rajone. Renginys pritraukia
kraštiečius iš visos Lietuvos,
net iš užsienio, ir vos talpina
visus norinčius jame dalyvauti. Vasarą Užuguostyje organizuojama jaunimo karybos
ir amatų (socialinio verslo)
stovykla yra vienas iš labiausiai laukiamų vasaros nuoty-

kių vietiniams ir kraštiečių
vaikams, o jos metu dideliame pripučiamame ekrane rodomas „Užuguosčio vasaros
kinas“ – pramoga net ir atvykstantiems į Užuguostį iš
didmiesčių.
Silvijos ir Jolitos iniciatyva Užuguostyje atsirado ir
pirmosios socialinio verslo
užuomazgos Prienų rajone
– įkurta unikali Užuguosčio
amatininkų elektroninė parduotuvė www.uzuguostisonline.lt, nuo kurios pardavimų
mažiausiai 20 proc. lėšų skiriama teigiamam socialiniam
poveikiui –Užuguosčio gerovei kurti. Be šių iniciatyvų, kraštietės aktyviai dalyvauja Užuguosčio bendruomenių veiklose, dalijasi savo
žiniomis ir patirtimi,
drauge su kraštiečiais
siekia geresnės Užuguosčio ateities ir ją
drauge kuria savo gerais darbais gimtajame kaime. Be savanorystės darbų Užuguostyje, jos abi yra
puikios savo sričių
profesionalės: Silvija
– finansų, Jolita – žiniasklaidos ir komunikacijos srityse.
„Labai jaudina ir
įpareigoja, kad apdovanojimas įteikiamas tokią
dieną, kuri žymi Lietuvos nepriklausomybės pamatų klojimą to meto savanorių žygdarbiais. Savanorystės kelią
mes pradėjome prieš ketverius metus nuo vienos mažos
iniciatyvos. Ir ne vienos, o su
būriu kraštiečių. Dabar savanorystė Užuguostyje vyksta
ištisus metus ir prie jos prisideda labai daug žmonių. Tad
šį apdovanojimą parvešime
visiems. Savanorystė yra labai
didelė vertybė ir jėga, todėl
labai džiaugiamės, kad už tai
esame įvertintos“, – dėkodama už apdovanojimą kalbėjo
Jolita Mažeikienė. O kalvio
Martyno Breikšto nukaltus
simbolinius Užuguosčio varpus ji įteikė dviem patiems
svarbiausiems socialiniams
partneriams – Prienų rajono
savivaldybei ir Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai

bibliotekai.

Nominacija „Metų
poelgis“ apdovanota
VšĮ Prienų
ligoninės gydytoja
anesteziologė
reanimatologė Irena
Unikauskienė.

Penkerius metus Prienų ligoninėje dirbanti gydytoja yra
pastabi, tolerantiška pacientų
ir kolegų atžvilgiu, nuoširdžiai bendraujanti, visų mylima ir gerbiama, nestokojanti patirties ir profesinės
intuicijos.
Nuo 2001 m. iki šiol dirba
Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninės Kauno
klinikų Intensyvios terapijos
klinikoje gydytoja anesteziologe reanimatologe. Prienų
ligoninėje penkerius metus
dirbanti gydytoja sako: „Nors
daug pasiekta medicinos srityje, bet žmogus vis tiek yra
mirtingas. Aš laiminga, kad
pridėjau savo ranką, laiku suteikiau pagalbą, ir dar viena
jauna moteris liko gyva“. Tai
nutiko spalio 10 d. Į VšĮ Prienų ligoninės Priėmimo- skubios pagalbos skyrių atvežta
31 metų moteris buvo šoko
būklės dėl ūmaus kraujavimo į pilvo ertmę. Gydytoja
suprato, kad pacientei skubiai reikia kraujo ir operacinio
gydymo, kad negalima delsti
nei minutėlės laukiant, kol iš
Kauno atvyks reanimobilis.
Moteris į Kauno klinikas buvo pervežta Prienų greitosios
pagalbos automobiliu, o ją lydėjo pati gydytoja I. Unikauskienė. Nors gydytoja pažeidė
galiojančius teisės aktus (nekvietė reanimobilio, neužsaNUKelta Į 9 p. 
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Dėl įvykių Azovo jūroje paskelbs sankcijas

Rinkimuose varžosi 244 teisti kandidatai

Europos Sąjunga nusprendė dėl praėjusį lapkritį Azovo jūroje
įvykusios konfrontacijos įvesti sankcijas aštuoniems Rusijos
piliečiams. Rusijos pajėgos lapkritį apšaudė ir perėmė tris
Ukrainos laivus, taip pat suėmė jų įgulų narius.

Dėl savivaldybių tarybų narių mandatų varžysis 244 teisti
kandidatai, tai sudaro beveik 2 proc. visų rinkimuose
dalyvaujančių politikų. Iš 411 kandidatų į merus teisti yra 23.

Valstybės atkūrimo dieną pagerbti iškiliausi
Prienų krašto žmonės
ATKelta IŠ 8 p.
kė kraujo perpylimo) bet jos
kvalifikacija ir operatyvūs
veiksmai pacientei išgelbėjo
gyvybę, nes laiku nuvežta į
Kauno klinikas moteris buvo
skubiai operuota.
Gydytoja iškilmėse negalėjo dalyvauti, apdovanojimą
atsiimti įpareigojo ligoninės
direktorę Jūratę Milaknienę.
Penktąją nominaciją paskelbė ir apdovanojimus įteikė Vytautas Kandrotas – rašytojas, keliautojas, fotografas,
leidėjas.

Nominacija „Už
indėlį į Prienų krašto
ekonomikos augimą“
įteikta AB „Išlaužo
žuvis“ direktoriui
Dariui Svirskiui.

2003 metais į tuo metu ties
bankroto riba balansuojantį
AB „Išlaužo žuvis“ žuvininkystės ūkį iš Raseinių atvyko
Darius Svirskis. Kai kas tada
jį pašaipiai bandė krikštyti žuvininku eksperimentatoriumi,
nes šis viską darė ne taip, kaip
visi: jei visi karpius naršina
per Antanines ar net Jonines,
jis tai darė pusantro mėnesio
anksčiau – balandžio pabaigoje ar gegužės pradžioje ir t. t.
Tačiau jau po metų, kai žuvų
buvo parduota 20 kartų daugiau negu 2002 metais, net ir
skeptiškiausiai nusiteikusieji
susigūžė. Dabar AB ,,Išlaužo
žuvis“ jau daugybę metų visais atžvilgiais yra savo srities
lyderė ne tik Lietuvoje, bet, ko
gero, ir Europoje ar net pasaulyje. Rezultatai kalba patys
už save: savo plotu būdama
viena iš dvidešimties, tausoREKLAMA

dama aplinką ir laikydamasi ekologinio ūkininkavimo
principų, bendrovė ,,Išlaužo
žuvis“ 2018 metais išaugino
ko ne trečdalį visos Lietuvos
akvakultūros produkcijos. Tai
yra maždaug tiek, kiek žuvų
Lietuvos gėluose vandenyse
per metus sugauna visi žvejai
verslininkai. Arba net 200 kartų daugiau, negu AB ,,Išlaužo
žuvis“ pardavė per metus iki
ateinant ūkiui vadovauti D.
Svirskiui. Išlaužiečiai pirmieji
Lietuvoje prie ūkio įkūrė žuvų
skrodimo ir rūkymo bei kulinarijos cechus, atidarė dvi
firmines žuvies parduotuves
Išlauže ir Kaune.
„Pagrindinis mano darbo
principas yra kūrybiškumas.
Teko stažuotis Izraelyje, Vengrijoje bei kitose šalyse ir matau, kad mes jau lenkiam ir
juos. Ypač didžiuojuosi, kad
žuvis auginame ekologiškai,
kuo artimesnėmis sąlygomis,
kaip žuvys auga natūraliai
gamtoje. Mes šiek tiek atsiliekame perdirbimo srityje, bet
pažadu, kad pasitaisysime“,
– kalbėjo D. Svirskis.
Nominaciją „Už Prienų
vardo garsinimą“ paskelbė ir
apdovanojimą įteikė žurnalistas, politikos veikėjas Česlovas Iškauskas.

Apdovanojimas
„Už Prienų
vardo garsinimą“
įteiktas Kauno
parašiutininkų klubo
vadovui Kęstučiui
Milišauskui.

Nuo 1986 metų alytiškio
Kęstučio Milišausko antrieji
namai – Pociūnų aerodromas.
1992 m. su bendraminčiais

Pociūnų aerodrome, buvusioje sovietų karinėje bazėje,
įkūrė Kauno parašiutininkų
klubą.
Parašiutizmo sportui šis entuziastas atidavė didžiąją savo
gyvenimo dalį, šio sporto populiarinimu aktyviai rūpinasi
iki šiol. Pastaruoju metu Pociūnuose per metus atliekama iki 14 000 įvairių šuolių
parašiutu.
Beveik kiekvieną savaitgalį
klube galime sutikti Lenkijos,
Latvijos, Rusijos ar kitų kaimyninių šalių piliečius. Nuo
1999 m. liepos viduryje Pociūnuose organizuojamas jau
tradiciniu tapęs parašiutininkų
sąskrydis „Pociūnai Boogie“,
kuriame galime sutikti sportininkų iš viso pasaulio. Nuo
2016 m. Kęstučio Milišausko dėka, bendradarbiaujant
su Prienų rajono savivaldybe,
Pociūnuose vyksta aviacijos
šventės „Diena su aviacija“,
kiekviena jų sutraukia per
7000 aviacijos gerbėjų.
„Dėkoju už įvertinimą. Didelis ačiū savivaldybės darbuotojams už visokeriopą
pagalbą ir mūsų veiklos viešinimą. Šį apdovanojimą noriu pasidalinti su žmona Roma, su sparno broliais ir visais
pociūniškiais“, – kviesdamas
visus atvykti į aerodromą kalbėjo K. Milišauskas.
Septintąją nominaciją paskelbė ir įteikė poetė, prozininkė, muziejininkė Aldona
Ruseckaitė.

Nominacija
„Už gyvenimo
pasiekimus“
apdovanota poetė,
visuomenininkė Stefa
Juršienė.

Nominantė 44 metus dirbo

lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja, yra išleidusi 12 eilėraščių knygų. Poetės kūryba publikuota Prienų rajono
ir respublikinėje spaudoje,
Lietuvos nepriklausomųjų
rašytojų sąjungos leidiniuose, žemaitiškame almanache
„Sava muotinu kalbo“. Nuo
1996 m. poetė yra Lietuvos
nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, už nuopelnus jai
suteiktas sąjungos Garbės narės vardas. Stefa Juršienė yra
viena iš Prienų krašto kūrėjų
klubo „Gabija“ steigėjų ir aktyviausia narė iki šiol. Daug
metų dalyvavo visuomeninėje kultūrinėje veikloje, dainavo Prienų kultūros centro bei
mokytojų choruose, moterų
ansamblyje, Prienų krašto
muziejaus etnografiniame ansamblyje „Marginys“.
„Jei kas antrą gyvenimą
duotų,/ Pakartoti vėl leistų iš
naujo,/Ką daryti kitaip, nežinočiau,/ Liktų tuščios ir vėl
abi saujos...“, – eilėmis į susirinkusiuosius kreipėsi poetė
S. Juršienė.
Nominantus pasveikino bei
apdovanojo ir LR Seimo narys Andrius Palionis.
Jis apdovanojo ir ilgametę Prienų seniūnijos seniūno
pavaduotoją Irena Stasytienę. Dabar jau iš seniūnijos
pasitraukusi I. Stasytienė ilgą
laiką dirbo ir Prienų rajono
savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja.
Tuo metu, 2005 metais, Zitos
Kuzminskienės vadovaujamam Prienų kultūros centrui
suteikta Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos nominacija „Geriausias Kultūros centras - 2005“.

Šventiniame koncerte
skambėjo VRM reprezentacinio pučiamųjų orkestro
(meno vadovas ir dirigentas
Eimantas Anskaitis) muzika ir
operos solisto Audriaus Rubežiaus dainuojamos dainos.

10 verta žinoti
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Žurnalistams „beveik neįmanoma“ dirbti Libijoje

Pasiektas „smurfų“ susirinkimo rekordas

Dirbti žurnalistu Libijoje tapo neveik „neįmanoma“, nes
dėl įstatymų nepaisymo ir nebaudžiamumo priešiškumas
žiniasklaidai pasiekė neregėtą mastą, sekmadienį pareiškė
tarptautinė nevyriausybinė organizacija „Reporteriai be sienų“.

Grupė draugų vokiečių pasiekė naują masiškiausio smurfų
– komiksų ir animacinių filmų veikėjų mėlynųjų žmogeliukų
– susirinkimo rekordą. Šeštadienį susirinko 2 762 melsvai apsivilkę
ir išsidažę žmonės aukštomis baltomis kepuraitėmis.

Tautvilė Šliažaitė: kai trūksta virškinimo fermentų,
kaks. „Šiuo atveju taip pat reikalingi ir papildai, kurie padėsenstame greičiau
tų mūsų virškinimo sistemai

Muzikos vakare šėlo
akordeonai
Vasario 1 d. vakarą
Veiverių kultūros ir
laisvalaikio centro
Skriaudžių laisvalaikio
salėje vyko tradicinis
gyvos muzikos vakaras.

Į vakarą „Muzika, kuri šildo“ atskubėjo atlikėjai iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio meno mokyklos,
Marijampolės kultūros centro, Balbieriškio kultūros centro, Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos ir

REKLAMA

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos. Visus susirinkusiuosius džiugino ir vietiniai
atlikėjai iš Veiverių kultūros
ir laisvalaikio centro.
Gyvo garso su muzikos instrumentais vakarą džiugino
smuiko, saksofono, fleitos,
gitaros bei visų pučiamųjų
orkestro padovanoti garsai.
Išgirdę akordeonininkų trio,
žiūrovai savo vietose pradėjo
net trypti.
Tradiciniame, nemokamame koncerte apsilankė bei
padėkas ir dovanas atlikėjams įteikė LR Seimo narys
Andrius Palionis. NG

„Sakoma, kad nuo 30ies metų mūsų virškinimo
sistema pradeda senti,
vadinasi, gaminti vis
mažiau virškinimo
fermentų. Jos darbas lėtėja
– prasčiau įsisaviname
maisto medžiagas,
lengviau priaugame svorio,
dažniau skundžiamės
įvairiomis odos
problemomis.

Manoma, kad netinkamas
virškinimas gali sukelti net
ir Alzheimerio ligą“, – apie
virškinimo pokyčius, keičiančius mūsų savijautą, pasakoja
natūropatinės mitybos specialistė, knygos „Balansas kasdienybėje“ autorė Tautvilė
Šliažaitė.

Nemalonūs simptomai
gali lydėti nuolat
„Kartais moterų klausiu, ar
eidamos į restoraną jos svarsto, kokią suknelę rinktis – labiau prigludusią ar laisvesnę?
Kai kamuoja dažnas pilvo
pūtimas, fizinis diskomfortas
tampa nuolatine problema, su
kuria tenka taikstytis“, – kasdieniais pavyzdžiais dalijasi
T. Šliažaitė.
Mitybos specialistės teigimu, retas žmogus šiandien
nesiskundžia lengvesniais ar
sunkesniais virškinimo sistemos sutrikimais. „Dabartinė
mityba nėra tokia gausi mineralinių medžiagų ir vitaminų.
Valgome žymiai greičiau, gyvename intensyvų gyvenimą.
Daugumai iš mūsų trūksta
virškinimo fermentų“, – teigia
mitybos specialistė.
Dažniausiai kamuojančios
virškinimo problemos yra šios
– dujų kaupimasis, pilvo pūtimas, nevirškinimas, refliuksas,
vidurių užkietėjimas ar skystos išmatos. Apie virškinimo
sutrikimus byloja nuolatinio
nuovargio pojūtis, nusilpusi
imuninė sistema (padažnėję
peršalimai), padidėjęs saldumynų poreikis, svorio augimas
bei odos problemos.
„Susirūpinti reikėtų ir išmatose pastebėjus nesuvirškinto maisto likučių. Tai reiškia,
kad organizmas kažko negali
suvirškinti ir įsisavinti maiste

esančių medžiagų. Būna, kad
virškinimo sistema yra taip
nualinta, kad ją dirgina kone
visi maisto produktai. Tuomet
nustatyti, kokių fermentų jam
trūksta, yra pakankamai sudėtinga“, – priduria pašnekovė.

Fermentų turtingi
produktai
Padėti virškinimo sistemai
galime vartodami kai kuriuos
maisto produktus. „Virškinimo fermentų daugiausia gauname iš daržovių ir vaisių, kai
jie yra nekaitinti. Jei pakaitiname maistą, fermentai žūva.
Todėl gamindami šiltus troškinius, kurių taip norisi žemą,
nepamirškime ant viršaus uždėti dar kažko žalio, pavyzdžiui, gražgarsčių“, – pataria
T. Šliažaitė.
Virškinimo sistemai naudingiausios tos daržovės, kurios
yra bent kiek karčios, pavyzdžiui, kiaulpienės lapai, cikorija, gražgarstės, krapai, taip
pat garstyčios, krienai, ciberžolė. Natūraliu virškinimo fermentų šaltiniu taip pat yra laikomos ir raugintos daržovės,
pavyzdžiui, lietuvių pamėgti
rauginti kopūstai.
„Iš vaisių asortimento dėl savo fermentinių savybių labiausiai žinoma yra papaja, kurioje
yra papaino, ir ananasas, turintis bromelaino. Beje, ir mangas
turi amilazės – natūralaus virškinimo fermento, skaidančio
angliavandenius į cukrų. Įdomu tai, kad šiame vaisiuje gausu tiek angliavandenių, tiek jį
skaidančių fermentų“, – priduria mitybos specialistė.
Jos teigimu, svarbiausia
rinktis kuo įvairesnę mitybą,
kurioje būtų gausu tikromaisto. Valgyti reikėtų kuo mažiau
pusfabrikačių, perdirbto maisto. Vengti produktų, kuriuose
gausu cukraus, alkoholio. Net
ir žiemą įtraukti daugiau maisto, kuris nebuvo troškintas arba keptas.

Geri rezultatai – tik
maratono keliu
T. Šliažaitės teigimu, jei
virškinimo sistema sutrikusi,
gydytisvien tik maistu nepa-

įsivažiuoti į tinkamą darbą“,
– komentuoja mitybos specialistė.
Tiems, kurie skundžiasi įvairiais virškinimo sutrikimais, ji
rekomenduoja rinktis augalinius virškinimo fermentus,
padedančius virškinti itin platų
spektrą maisto medžiagų. Juose turi būti kuo daugiau skirtingų fermentų, tokių kaip amilazės, celiulazės, laktazės, proteazės, pektinazės, gliukoamilazės ir lipazės derinių, pagreitinančių virškinimo procesus ir
padedančių geriau pasisavinti
būtinuosius mikroelementus iš
skirtingų maisto rūšių (riebalų,
baltymų, angliavandenių, net
ląstelienos).
„Taip pat svarbu sugerti visą
kursą, jei norime, kad virškinimo sistema ne tik atsistatytų,
bet ir toliau galėtų pati gerai
funkcionuoti. Pastebiu, kad
žmonės fermentus geria tik per
šventes, kai būna daugiau valgio. Taip, išgėrę vieną tabletę
virškinimo fermentų tuo metu
pasijausime geriau, bet ilgalaikių rezultatų negausime“,
– pabrėžia natūropatinės mitybos specialistė.
Vienas svarbiausių augalinių fermentų privalumų yra
jų saugumas. Priešingai nei
fermentus iš kiaulių kasos,
augalinės kilmės 7 fermentų
kompleksą galima vartoti ilgą
laiką, pakankamai papildyti
mitybą trūkstamais virškinimo
fermentais natūraliu būdu.
Virškinimą palengvinti gali
ir tam tikrų augalų ekstraktai,
vartojami kartu su augaliniais
fermentais. Pavyzdžiui, laiko
ir mokslo patikrintas augalų
ekstraktų derinys iš geltonojo gencijono, kiaulpienės, tikrojo margainio. O patiriantiems virškinimo sutrikimus
dėl nervinės įtampos, šalia šio
komplekso naudingas ir juodasis eleuterokokas, padedantis
žmogaus organizmo funkcijoms prisitaikyti esant stresinėms situacijoms.
Siekiant maksimalaus efektyvumo, svarbu pasirinkti tinkamą fermentų dozę. Nepakankamas (kaip ir nereguliarus) jų vartojimas nepašalins

nemalonių simptomų. Atsižvelgiant į preparato stiprumą vartoti reikėtų taip, kaip
nurodyta informaciniame lapelyje.

Keisti valgymo įpročius
Mitybos specialistės teigimu, mūsų gyvenimo būdas taip pat turi didžiulę įtaką
virškinimo sistemos veiklai:
„Pirmas dalykas – užkandžiavimas. Dauguma esame susigadinę virškinimo sistemą būtent dėl to, kad nuolat valgome.
Pavalgius pusryčius reikėtų
palaukti bent kokias 4 val. ir
nieko nevalgyti iki pietų.“
Vertėtų atsisakyti ir skysčių
vartojimo valgio metu. „Jeigu
maistą praskiedžiame vandeniu, virškinimas nebūna toks
efektyvus. Bendros rekomendacijos – nieko negerti apie 30
min. iki valgio ir apie 45 min.
po valgio. Žinoma, tai priklauso ir nuo pasirenkamo maisto.
Jeigu valgote lengvesnį maistą, pavyzdžiui, salotas, gerti
galite ir anksčiau“, – pataria
T. Šliažaitė.
Dar vienas įprotis, kurio reikėtų vengti – greitas valgymas.
„Labai visur skubame, valgome nekramtydami maisto ir
pamirštame, kad mūsų virškinimo sistema prasideda jau
burnoje, kur išskiriame amilazę. Jeigu kąsnį nuryjame
perkandę vos du tris kartus, jo
virškinimas jau pirmoje stadijoje yra sutrikęs“, – pasakoja
pašnekovė.
Reziumuodama mintis, ji
pabrėžia, kad pradėjus vartoti
augalinius virškinimo fermentus, o kartu ir keičiant netinkamus valgymo įpročius, žymiai
pagerėja bendra organizmo
būklė: „Labai tikiu, kad visa
mūsų sveikata būtent ir prasideda virškinimo sistemoje. Kai
atstatome jos tinkamą veiklą,
labai daug kitų problemų susitvarko savaime.“

KELIONĖS 11
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Rusnės kelyje vanduo pakilo iki 85 centimetrų

Sugriuvo universiteto pastato perdangos

Sekmadienį kelyje Rusnė – Šilutė vanduo pakilo iki 85 centimetrų.
Esant tokiai situacijai, specialioji technika nebekelia transporto
priemonių. Kelias pradėtas semti ketvirtadienį, tądien 391 metro
apsemtame ruože vandens gylis siekė 6 centimetrus.

Šeštadienį sugriuvo dalis vieno iš Sankt Peterburgo universitetų
pastatų stogo ir kelios perdangos. Sankt Peterburgo informacinių
technologijų, mechanikos ir optikos nacionalinių tyrimų
universiteto (ITMO) pastate tuo metu vyko statybos darbai.

VASARIO 21 DIENA-TARPTAUTINĖ GIDO DIENA
Beveik visos profesijos turi
savo dieną, taip ir Pasaulio
turizmo gidų asociacijos
federacija nusprendė
nuo 1990 m. švęsti
Tarptautinę Gido dieną.
Buvo pasirinkta vasario 21
diena.

Gidas - tai asmuo vedantis
ekskursijas, vadovaujantis kelionei. Kiekvienas iš mūsų yra
susidūręs su gidais. Ne kartą
klausėmės jų pasakojimų muziejuose, trumpose išvykose
ar kelionėse po svečias šalis.

miestus, su džiaugsmu ieškai
informacijos, tačiau bėgant
laikui pastebi, kad sukauptos žinios ne visada yra pats
svarbiausias faktorius dirbant
šį darbą. Kiekvienas gidas turi išmokti kaip tuos faktus pateikti, kaip papasakoti įvairias
istorijas turistui, kad nepasirodytų pats nuobodus. Dažnai
keliaujantys jau žino šalių istorijas ir iš gido tikisi išgirsti
kažką naujo, todėl tenka kiekvieną kartą ir žinomas istorijas papasakoti taip, kad jos

siteikia keliaujantiems ir su
kokia nuotaiką turistai grįš iš
kelionės labai priklauso nuo
gido. Kelionių gidas turi būti
ir geras psichologas. Vienas
keliauja, nes taip nori pabėgti
nuo jį kamuojančių rūpesčių
ar vienatvės. Turi rasti laiko
jį išklausyti. Neretai tenka sutaikyti ir susipykusias poras,
spręsti jų nesutarimus. Pasitaiko, kad keliauti mėgsta tik
žmoną, o vyras kankinasi kelionėje. Tada tenka pasistengti, kad ir jis pamėgtų kelionę,

Lygatnės smėlio urvai Latvijoje

Rodos, dirbti kelionių gidu
įdomu ir netgi šiek tiek egzotiška. Juk kiekvieną kartą
aplankai naujas šalis, išvysti
žymiausias pasaulio vertybes,
o kartu ir sužinai tiek daug
naujo! Tačiau toks požiūris –
tik turisto. Kiekvienam gidui
miestai ir miesteliai, įvairūs
muziejai, aplankomos pilys
ir bažnyčios pradžioje buvę
labai įdomūs pamažu tampa
kasdienybe.
Pradžioje pradėjus dirbti, pats svajoji apie įvairius

atrodytų girdimos pirmą kartą, nes kitaip išgirsti šurmulį
autobuse, o galų gale supranti,
kad tai niekam neįdomu, nes
jau girdėta. Dirbant šį darbą
svarbu pačiam jį mėgti, nes
ta kelionės kančia ir bemiegės
naktys, pamažu persiteikia turistams ir visa kelionė tampa
tik būtinybe greičiau įvykdyti parašytą agentūros programą, o ne su dideliu džiaugsmu lankomas vietas parodyti
savo turistams. Visos blogos
ir geros nuotaikos visada per-

o ne visą kelią lietų priekaištus. Tad ne gana to, kad turi išdėstyti visą informaciją, tenka
gvildenti ir keliautojų vidines
problemas.
Dirbant gidu labai svarbu
gerai atlikti namų darbus, o
ypač gavus naują maršrutą.
Prasideda informacijos paieška: šalies istorija, jos kultūra,
lankomiausi objektai, negirdėtos istorijos ir legendos,
nauji įdomūs faktai, tos šalies
žmonės ir jų pomėgiai, o jeigu dar randi ką nors netikėto

ir nepateikto agentūros aprašyme tada kelionė tikrai bus
pavykusi ir įvertinta. Negali
gidas būti vaikščiojanti enciklopedija, todėl būtina su turistais padiskutuoti apie šalį
, kurioje lankosi, tokiu būdu
yra galimybė pačiam sužinoti
naujų faktų ir istorijų.
Labai svarbi gido savybė
–organizaciniai sugebėjimai
išvykus į kelionę. Ne visada
bus taip kaip parašė agentūros vadybininkas. Reikia nepamiršti, kad dauguma jų tuo

Lietuvių aikštė Liubline

maršrutu niekada nevažiavo,
o tik surašė ant popieriaus,
pagal žemėlapius paskaičiavo važiavimo laiką, taip kad
visus nesklandumus turi išsispręsti pats ir taip, kad keleiviai nepastebėtų, kad kažkas
įvyko negerai.
Pasitaiko kelionėse ir ku-

Stalo kalnai Lenkijos-Čekijos pasienyje

riozinių situacijų, kai gidas
net negali turistams atsakyti į
klausimus: dėl agentūros užsakyto blogo viešbučio ( bet
pati kelionė kainavo labai
pigiai, o buvo tikimasi penkių žvaigždučių viešbučio),
nepasirinktos geros aprangos kelionei; niekas neįspėjo
apie lietų, o turistas nepasiėmė skėčio ir daug kitų problemų, kurias tenka spręsti
gidui. Reikia nepamiršti, kad
dar yra vairuotojų ekipažas ir
kartais gali kilti konfliktinės
situacijos su turistais: nepadavė ar nepaėmė lagamino,
neužkaitino vandens laiku,
sustojo per toli nuo lankomo
objekto ir dar visokių kitokių
nepatogumų.
Yra galvojama, kad lengviausia vesti ekskursijas ten
kur gyveni. Deja tai pats sunkiausias darbas, nes atvykęs
turistas nesupras jei nesugebėsi atsakyti į visus pateiktus
klausimus, o išgirsti „kaip jūs
nežinot, nes čia gyvenat“ yra
baisiausia ką gali pasakyti
miesto svečias gidui.
Per paskutinius dešimt metų keičiasi turistų poreikiai.

Anksčiau norėdavo kuo daugiau pamatyti ir nelikdavo
laiko pajausti vietos gyvenimo ritmą, šiuo metu jau norisi pasivaikščioti vieniems,
išgerti kavinėje kavos ar paragauti tradicinį patiekalą. Į keliones vykstantys kolektyvai
patys diktuoja savo kelionės
maršrutą arba išreiškia savo
pageidavimus. Savame mieste privalai žinoti, net kavos
skonį kiekvienoje kavinėje
ar kurioje sanatorijoje pačios
geriausios paslaugos, kur pavalgyti pietus, o gal užsakyti kolektyvui kaimo turizmo
sodybą su tardiciniais krašto
valgiais
Tačiau nežiūrint mano išvardintų dalykų visų svarbiausia mėgti savo darbą ir
žmones su kuriais tu keliauji,
padaryti viską, kad turistas
pamiltų tą šalį po kurią keliauja, kad kiekvienas dienos
nuovargis taptų malonus, o
ne ilgai prisimenamas ir tada
pats grįžti iš kelionės su maloniu nuovargiu, o kartais kaip
iš gerų atostogų.
Gidė
Ramutė Milušauskienė 

Plaukimas Dunajecu

Gardinas
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Nusileidimas Slovakijos Tatruose
(autorės nuotraukos)

Smėlio kasykla Estijoje

12 verta žinoti
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Gaisras lūšnyne nusinešė 9 žmonių gyvybes

Iš užtvindytos aukso kasyklos ištraukti 24 kūnai

Vieną Pietų Bangladešo lūšnynų sekmadienį nusiaubęs gaisras
nusinešė mažiausiai devynių žmonių gyvybes ir sugriovė šimtus
lūšnų, pranešė policija. Ugnis sugriovė mažiausiai 470 lūšnų.

Zimbabvėje iš vandeniu užtvindytų dviejų nebenaudojamų
šachtų kalnakasių mieste gelbėtojai šeštadienį ištraukė 24 kūnus
ir išgelbėjo aštuonis žmones, tačiau būgštaujama, kad ten tebėra
įstrigę dešimtys darbininkų, pranešė valstybinė televizija.

PR

RRT išmatavo: „Tele2“ internetas –
sparčiausias Lietuvoje

Technologijų lyderės
„Tele2“ klientai naudojasi
sparčiausiu internetu.
Tai paaiškėjo Lietuvos
Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybai
(RRT) sausį ir vasarį
atlikus pirmuosius 2019
m. matavimus šalies
miestuose ir keliuose.
AKTORĖ: /,1$5$672.$,7Ò

KOVO 9 D. 19 VAL.
BIRŠTONO KULTŪROS CENTRAS
Bilietai:

www.urviniszmogus.lt/urvinemama

RRT atlikti matavimai rodo, kad vidutinė „Tele2“ teikiamo 4G interneto sparta yra
net 59,24 megabitų per sekundę. Tuo tarpu kitų dviejų
operatorių ryšio sparta siekia
41,26 ir 36,43 megabitų per
sekundę.
„Džiaugiamės pirmųjų matavimų rezultatais – jie įrodo,
kad praėjusių metų investijos
į tinklo plėtrą bei bazinių stočių talpumo didinimą buvo

naudingos mūsų klientams.
Galimybė nevaržomai bendrauti visur ir visada šiais
laikais yra kaip niekad svarbi, todėl nuolat stengiamės,
kad vartotojai galėtų naršyti
ne tik laisvai, bet ir be trikdžių“, – sakė Petras Masiu-

lis, „Tele2“ generalinis direktorius.
RRT taip pat skelbia, kad
šiais metais atliktų matavimų
metu šalies miestuose ir keliuose dažniausiai prisijungti pavyko būtent prie „Tele2“
4G tinklo. Tai, P. Masiulio

Tegul skaitymo nuotykis tęsiasi!

2018 metais Lietuva
minėjo atkurtos valstybės
šimtmetį. Minint šią
datą, Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešosios
bibliotekos Aptarnavimo
skyrius pakvietė krašto
bendruomenę dalyvauti
skaitymo skatinimo
akcijoje „100 metų – 100
knygų“.

Džiaugiamės ir didžiuojamės savo skaitytojais, kurie
atsiliepdami į šią akciją ir
REKLAMA

aktyviai skaitė knygas. Daugiau kaip 20 Aptarnavimo
skyriaus ir po keletą Jiezno,
Balbieriškio, Skriaudžių, Kunigiškių, Stakliškių, Strielčių,
Veiverių bibliotekų lankytojų perskaitė 100 ir daugiau
knygų, buvo ir tokių, kurie
šį skaičių gerokai viršijo.
Didelė pagarba mūsų skaitytojams!
Štai geriausieji: Antanina Kazlauskienė (Jieznas)
– per 2018-uosius metus per-

skaitė 236 knygas, Valė Budrevičienė (Prienai) – 185,
Ona Adamonienė (Prienai)
– 173, Ona Stankevičienė
(Prienai) – 173, Anastazija Podvisockaja, (Prienai)
148, Diana Marcinkevičienė
(Balbieriškis) – 148, Dalia
Ališauskienė (Prienai) 147,
Vida Radzevičienė (Prienai)
– 142, Vytautas Stradumskas
(Strielčiai) – 129, Virgilijus
Kedys (Prienai) – 126, Brigita Cimakevičiūtė (Jieznas)

teigimu, taip pat yra sėkmingų investicijų rezultatas.
Praėjusiais metais vien
į tinklo kokybės gerinimą
„Tele2“ investavo 10,3 mln.
eurų. Daug dėmesio buvo
skiriama net tik 4G, bet ir
4G+ tinklo vystymui, kuris
„Tele2“ tinkle dengia jau 80
proc. teritorijos.
Šiemet „Tele2“ investuos į
pasirengimą 5G plėtrai. „Tele2“ taip pat ketina aktyviai
dalyvauti rudenį numatytame
leidimų dažniams konkurse.
Duomenys apie interneto
spartą, signalo stiprumą ir
dinamiką šalies miestuose
ir keliuose yra pateikti RRT
internetinėje svetainėje http://
matavimai.rrt.lt/index.html.
Tekste pateikti 2019 vasario 15 d. RRT duomenys. 
– 124, Zita Sazykina (Prienai) – 124, Mari Sadauskienė
(Prienai) – 122, Irena Klimavičiūtė (Prienai) – 114, Bernardas Smirinenko (Prienai)
– 114, Živilė Niuklienė (Prienai) – 114, Živilė Siaurukienė
(Kunigiškiai) – 108, Elvyra
Šablinskienė (Jieznas) – 108,
Liucija Teresė Kaminskienė (Jieznas) – 109, Justina
Kavaliauskienė (Prienai)
– 104, Aldona Ruseckienė
(Balbieriškis) – 102, Birutė
Vitalija Čivinskienė (Veiveriai) – 101, Greta Andriulytė
(Skriaudžiai) – 101, Arvydas
Gudauskas (Prienai) – 101,
Eduardas Keršys (Prienai)
– 100, Laima Arbačiauskienė
(Jieznas) – 100 ir kt. Tai rodo,
kad knyga mūsų bendruomenėje tikrai aktuali ir, galbūt,
kai kam – vienintelis gyvenimo malonumas, prasmingai
užpildantis laiką, tenkinantis
žinių troškimo bei pasaulio
pažinimo poreikius.
Tad nenutolkite, mielieji
mūsų Skaitytojai, nuo knygos, skaitykite. Biblioteka
atvira visiems. Lankykitės
čia nuolat, pasinerkite į skaitymo malonumą ir ne tik....
Skaitymo nuotykis – tęsiasi!
Just. Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos inf. 
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Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.

Prienų
turguje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Vasaris dar tik persirito
į antrą pusę, o sniegas
jau beveik visur ištirpo,
temperatūra pakilo iki 6–7
laipsnių šilumos.

Turguje didžiulis purvynas,
vaikščioti po teritoriją reikėtų
jau aulinių batų (dėl to ir prekiautojų buvo nedaug). Bet
turgus yra turgus, ir dažnas
žmogelis mėgsta jame apsilankyti, apsidairyti. Juk jau
pavasariu kvepia, gamta pradeda atbusti.
Šeštadienį dar nebuvo naujų prekių, išskyrus šviežius
svogūnų laiškus, kurių jau
siūlė viena prekiautoja.
Kitos kaimiškos prekės buvo tos pačios kaip ir praeitą
šeštadienį, nepasikeitė ir kainos. Kilogramas bulvių, kaip
įprastai, kainavo 0,25–0,3
euro, kopūstų – 0,4 euro, burokėlių – 0,4–0,5 euro, morkų – 0,6–0,7 euro, (tarkuotų
morkų kilogramas kainavo
0,8 euro), svogūnų – 0,5–0,7
euro, juodųjų ridikų – 1 eurą,
saliero gumbas – 1,5 euro.
Kilogramą raugintų kopūstų pardavė už 1 eurą, agurkų
– už 1,5–1,8 euro, raugintų
burokėlių – už 2 eurus, raugintų pomidorų – už 1,5 euro, marinuotų kopūstų – už
2 eurus.
Ant prekystalių nebuvo
didelės prekių gausos, tačiau
moterys turėjo valgomųjų pupelių, kurių stiklinaitė kainavo 0,6–0,7 euro, namie ruoštų
krienų (indelis –1–1,5 euro).
Trijų ketvirčių stiklainis konservuotų daržovių mišrainės
(įvairios) kainavo 1,5–2,3
euro, puslitrinis stiklainis
įvairių uogienių – 2–2,5 euro. Kas norėjo, galėjo paskanauti ir šaltalankio, svarainio
ar aviečių sulčių su medumi,
250 ml talpos buteliukas sulčių kainavo 2–3 eurus. 250 g
buteliukas kanapių aliejaus
kainavo net 6 eurus.
Kilogramą obuolių buvo
galima įsigyti už 0,6–0,8euro, o litrą spanguolių – už
REKLAMA
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Kelyje sulaikyti du neblaivūs vairuotojai

Apie tūkstantis žmonių žygiavo eitynėse

Šeštadienį kelyje Vilnius–Prienai–Marijampolė policija sulaikė du
neblaivius vairuotojus. Vidurdienį, buvo sustabdyta automobilį
vairavusi 55 metų Birštono gyventoja (2,02 promilės girtumas),
17.18 val. - 44 metų Alytaus rajono gyventojas (2,10 pr.girtumas).

Maždaug tūkstantis žmonių šeštadienį žygiavo kasmetinėse
tautininkų eitynėse Vilniuje. Jų dalyviai nešėsi deglus, Lietuvos
valstybės ir istorines vėliavas. Minioje buvo matyti didelis plakatas
su užrašu trispalvės fone „Lietuva yra čia“.

2,5–3 eurus.
Naminių vištų kiaušinių
padaugėjo, tačiau jie vis tiek
brangūs. Ir, ko gero, nepigs,
nes laisvai lauke laikomų
vištų kiaušiniai laikomi geresniais. Už dešimtį moterys
prašė 1,8–2 eurų, už antinius
– 2,5 euro, o už kalakučių
– 3,5 euro.
Nemažai buvo prekiautojų pienu ir jo gaminiais. Kainos likę tokios pačios kaip ir
anksčiau – litras pieno kainavo 0,5 euro, pusės litro stiklai-

nis grietinės – 1,7–1,8 euro,
puskilogramis sviesto – 3,5–
4 eurus, o sūriai, kaip visada,
buvo parduodami pagal dydį
ir iš kokio pieno pagaminta
– po 1,8–2,5 euro. Tiesa, kai
kurios moterys siūlo pirkti sūrių su įvairiais priedais ir pagardais. Ožkų pieno sūriukai
kainavo tiek pat kaip ir karvių
pieno – 2–3 eurus, tik jie buvo
perpus mažesni.
Žuvų (šviežių) didelio pasirinkimo nebuvo. Tik vienas
pardavėjas turėjo agurkais
kvepiančių stintų. Kilogramas kainavo 4,9 euro, tačiau
stintos buvo labai smulkios,
tad niekas neskubėjo pirkti.
Paragauti ėmė po pusę kilogramo, padejuodami, kad
stintos brangios ir nelabai iš-

vaizdžios. Kilogramas karšio
kainavo 1,9euro, strimelių –
1–1,6 euro, upėtakio – 4,99
euro, šamo – 3,5 euro. Žmonės daugiau pirko šaldytą jūros lydeką bei atšaldytą menkę ir skumbrę.
Nemažai buvo rūkytos mėsos gaminių. Kilogramas lašinukų kainavo 6,3–7,8 euro,
suktinio – 8–11 eurų, dešros
– 5,7–8,6 euro, dešrelių –
4,5–5,6 euro, o už kilogramą
„pūslės“ ar skilandžio prašė
9–12 eurų. Jei skilandis pa-

gamintas iš kapotos mėsos,
jau teko mokėti iki 15 eurų už
kilogramą. Bet toks skilandis
jau buvo tikrai kaimiškas, išlaikytas ir pagamintas pagal
specialią receptūrą.
Kai kurie turguje šeštadieniais prekiaujantys žmonės
turėjo įvairių prekių: papjautą vištą ar antį, kelias dešimtis
kiaušinių, sūrį ar gabalą lašinių. Kas nedaug buvo atsivežę, tie ir pardavė pigiau. Vis
kokį eurą prisidurs prie pensijos ar atlyginimo.
Šviežios mėsos buvo nedaug, daugiausia tik kiauliena. Gal vėliau atsiras ir jautienos, veršienos ar avienos.
Kilogramas kiaulienos šoninės kainavo 3,2–4 eurus,
kumpio – 3,4–4 eurus, spran-

dinės ir karbonado – 4,79–5,5
euro, karkos – 1,5–2,15 euro,
pažandės – 2,2–2,6 euro. Kilogramą maltos kiaulienos ir
jautienos pardavė už 3,2–4
eurus. Kilogramą viščiuko
broilerio (auginto paukštyne) pardavė už 2,4 euro, o
namie auginto – už 4 eurus.
Už mėsinę antį prašė 15–16
eurų, priklausomai nuo svorio
(už kilogramą antienos prašė
5–6 eurų).
Pusės litro butelis šaltai
spausto sėmenų aliejaus kainavo 3,4–3,5 euro, 2 kilogramai maltų sėmenų ar „kalocius“ – 1,5 euro.
Bitininkai siūlė pirkti medaus, pasirenkant pagal skonį
– liepų, miško ar grikių. Kainos panašios – pusės litro stiklainiuką šio gardumyno buvo galima įsigyti už 3,5–4,5
euro ( priklausomai nuo to, iš
kurio bitininko pirksit).
Gyvuliukų turgavietėje siūlė pirkti jaunų vištaičių ir vištų po 6–7 eurus. Už gražuolius danų milžinų ir prancūzų
avinų veislės triušius šeimininkai prašė 20–30 eurų.
Centnerį įvairių grūdų
(miežių, kviečių, kvietrugių,
avižų) ir pašarinių miltų ūkininkai pardavė už 10–13 eurų. 25 kg maišelis švarių rugių, tinkamų duonai kepti,
kainavo 12 eurų. Už kilogramą žirnių ar kukurūzų pardavėjai prašė 1 euro.
Šeštadienį turguje daug
žmonių nebuvo. Šlapia, purvas, tad ir pardavėjai, ir pirkėjai laukia geresnio laiko
prekybai. Netrukus ateis pavasaris, nes pirmieji pranašai čia pat – lenda iš žemės
ir skleidžiasi pirmosios gėlės, karklai jau puošiasi „kačiukais“.
Turguje žmonės ilgai neužsibuvo, daugelis skubėjo
į Vasario 16-osios šventinius
renginius.

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
1 KAMBARIO BUTUS
1 k. bt. (28,11 kv. m, III a. 4 a.
mūriniame name) Statybininkų
g., Prienuose. Tel. 8 680 98537.

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.

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

žemės ūkis
Parduoda
Avis auginimui, pjovimui ir veislei.
Rūkytus, lietuviškus lašinukus.
Lubinų (saldūs) sėklas. Tel.: (8
319) 41484 (vakare nuo 19 val.),
8 671 42853.

Perka

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.

Įvairų nekilnojamąjį turtą. Tel. 8
605 85038.

Apie 300 kg kiaulę. Tel. 8 620
97664.

Brangiai miškus: brandžius, jaunuolynus, malkinius. Žemę, apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. 8 641 55554.

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

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
3 k. bt. Prienų centre. Tel. 8 673
59874.

Automobiliai ir
jų dalys
Perka
Brangiai perkame automobilius,
mokame nuo 50 Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.

Parduodami šiltnamiai su polikarbonato danga. Polikarbonato
danga, stogeliai. Dabar taikomos
akcijos. Garantija 10 metų. Tel.: 8
659 08776, 8 604 98184.

PERKA
Maistines bulves. Tel. 8 647
17663.
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.
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paryškinto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,90 Eur, versLo klientams - 2,70 Eur.
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PASLAUGOS

Vasario 21 d. (ketvirtadiená) 17.30 val.
Prienø kultûros ir laisvalaikio centro
konferencijø salëje (2 aukðte)

MASAŽAI. Tel. 8 601 81098.

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

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
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.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Naudotus: virtuvinį komplektą,
vokiškus indus, vitrinas, šakočių
kepimo pečių. Tel. 8 686 88662.
REKLAMA

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,
♦ geodeziniai ir topografiniai
matavimai,
♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektai.

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614
38124.

Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
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.

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

Geriausiø 2018 m.
Prienø r. savivaldybës
sportininkø
pagerbimo ðventë

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

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

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.

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.

UAB „Rigveda“ kviečia prisijungti prie komandos vadybininkę (-ą) dirbti filiale Prienuose (Vytauto g. 24). Tikimės:
kompetentingumo, komunikabilumo, atsakingumo.
Darbo laikas: visa darbo diena.

Prašome siųsti CV
rigveda@rigveda.lt

Viešbučiui-restoranui Birštone
reikalinga virėja (-as) su patirtimi
ir virėjos (-os) padėjėja. Tel. 8
687 53756. CV galima siųsti el.p.
pusynebirstone@gmail.com
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.
Ūkininko ūkyje reikalingas inžinierius-serviso vadovas. Technikos
remontas, detalių paieška. Geras
atlyginimas. Tel. 8 652 65769.
Metalo apdirbimo įmonei reikalingi darbuotojai gamyboje. Darbo vieta: Ilgakiemio k., Kauno r.
Tel. (8 37) 536110.

Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.

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.

Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Įmonei reikalingas vairuotojas
be žalingų įpročių. Tel. 8 698
46063.

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

Dovanoja
7 sav. kiemsargius šuniukus. Tel.
8 609 98757.

Maloniai kvieèiame
Organizatoriai:
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užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
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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 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 00:10 Štutgarto
kriminalinė policija 4 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Stilius 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 Nacionalinė
ekspedicija „Dniepru per Ukrainą.
05:00 Ponių rojus

bintų gatvės (11) 15:45 Įteisintas
faras (42) 16:50 Gelbėtojai - 112
(99) 17:25 Gelbėtojai - 112 (100)
18:00 Info diena 18:35 Mentalistas (15) 19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (19)
20:30 Tautos tarnas (5) 21:00
Sapnų gaudyklė 23:40 Nesutramdomas (k) 01:20 Didžiojo
sprogimo teorija

05:20 „Gyvybės langelis“ (1/11)
06:09 Programa 06:10 TV parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“ 07:00 Skinsiu raudoną rožę
07:30 Krepšinio pasaulyje su V
08:00 Reporteris 08:58 Orai 09:00
„Gurovo bylos. Maitvanagiai” (2/2)
10:00 „Širdies plakimas“ (8) 11:10
„Mentalistas“ (15) 12:20 „Bitininkas“ (1/1) 13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ (3/13) 14:55 „Gluchariovas“ (3/44) 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58
Orai 17:00 „Gyvybės langelis“
(2/1) 18:00 Reporteris 18:48 Orai
18:50 Rubrika „Mes europiečiai
18:55 „Gluchariovas“ (3/56) 20:00
Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Ant bangos
22:00 Reporteris 22:53 Orai 22:55
Rubrika „Mes europiečiai 23:00
06:05 Mano gyvenimo šviesa Nuoga tiesa. Debatų laida. Ved
(637) 06:35 Mano gyvenimo 00:00 „Gluchariovas“ (3/44)
šviesa (638) 07:05 Mano gyveTV6
nimo šviesa (639) 07:35 Tomas
06:15 Televitrina 14 06:30 Žvejo
ir Džeris (22) 08:00 Volkeris,
nuotykiai 3/13s. 07:30 HavaTeksaso reindžeris (105) 09:05
jai 5.0 4/417s. 08:30 Prakeikti
Monikai reikia meilės (16) 09:40
7/8s. 09:00 Statybų gidas 5/24s.
Namai, kur širdis (5) 10:25 KK2
09:30 Elementaru 5/18s. 10:30
10:55 Nuo... Iki... 11:25 PavelSimpsonai 25/9s. 11:00 Simpdėtoja 2 (21) 12:00 Mano likimas
sonai 25/10s. 11:30 Kulinarijos
(24) 13:00 Gyvenimo daina (179)
meistras 2/18s. 12:30 Vedęs ir
14:00 Aukštakulnių kerštas (71)
turi vaikų 3/302s. 13:00 Vedęs ir
14:55 Dvi širdys (1474) 15:25
turi vaikų 3/303s. 13:30 Univeras
Dvi širdys (1475) 15:55 Dvi šir156 14:00 Univeras 157 14:30
dys (1476) 16:30 Labas vakaras,
Televitrina 13 15:00 Havajai 5.0
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
4/418s. 16:00 Elementaru 5/19s.
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
16:55 Kulinarijos meistras 2/19s.
19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30
17:55 Vedęs ir turi vaikų 3/304s.
Paveldėtoja 2 (22) 21:00 Monikai
18:25 Vedęs ir turi vaikų 3/305s.
reikia meilės (25) 21:30 Žinios
18:55 Univeras 158 19:30 Unive22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
ras 159 20:00 Virtuvė 5/20s. 20:30
VAKARO SEANSAS Pagirios Las
Žinios 25 20:55 Orai 36 21:00 NaVegase 00:45 Juodasis sąrašas
ša Raša 2/30s. 21:30 Naša Raša
(20) 01:40 Organų vagys
2/31s. 22:00 UEFA čempionų
lygos rungtynės. FC Schalke 04
TV3
05:05 Apsukrios kambarinės – Manchester City FC 62 00:00
3/307s. 06:10 Televitrina 12 06:25 Daktaras Hausas 6/603s. 01:00
Aladinas 1/138s. 06:55 Simpsonai Svieto lygintojai 4/15s. 01:50 Ame11/16s. 07:25 Simpsonai 11/17s. rikietiška siaubo istorija 4/1s.
07:55 Prieš srovę 19/7s. 08:55
Meilės sūkuryje 148 10:00 Meilės žiedai 119 11:00 Meilės žiedai 06:00 Lietuvos Respublikos him120 12:00 Svotai 5/13s. 13:00 Pa- nas. 06:05 Švęskime laisvę.
žadėtoji 6/140s. 13:30 Pažadėtoji Valstybinis dainų ir šokių ansam6/141s. 14:00 Pažadėtoji 6/142s. blis „Lietuva“ ir grupė „Žalvarinis“.
14:30 Pažadėtoji 6/143s. 15:00 07:30 Grizis ir lemingai 07:40 KaiSimpsonai 11/18s. 15:30 Simp- mynai piratai 07:55 Džeronimas
sonai 11/19s. 16:00 TV3 žinios 3 08:20 Pradėk nuo savęs 08:45
36 16:25 TV3 orai 36 16:30 TV Skonio pasaka 09:15 Labas ryPagalba 12/53s. 18:30 TV3 žinios tas, Lietuva 12:00 DW naujienos
51 19:25 TV3 orai 51 19:30 Gero rusų kalba 12:15 Siekiant neįmavakaro šou 5/23s. 20:30 Prakeikti nomo. Dirigentė Mirga Gražinytė7/9s. 21:00 TV3 vakaro žinios 29 Tyla 13:10 Kultūringai su Nomeda
21:55 TV3 orai 29 22:00 Pasiutę 14:00 Linija, spalva, forma 14:25
šunys 22:25 Vikinglotto 8 23:55 Katakombų sutartis. Slaptasis
Skubi pagalba 1/6s. 00:55 Vai- Vatikano II susirinkimo testamentas 15:10 Skonio pasaka 15:40
duoklių ieškotojai
Grizis ir lemingai 15:50 Kaimynai
piratai 16:05 Džeronimas 3 16:30
07:15 Vaikai šėlsta (22) 07:40 Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų
Stoties policija (1) 08:40 Sudužu- kryžkelė. Trembita 18:15 Giminės.
sių žibintų gatvės (10) 09:40 Įtei- Gyvenimas tęsiasi 4 (2 s.) 19:00
sintas faras (41) 10:45 Gelbėtojai ARTi. Veidai 19:15 Biomimikrija
- 112 (97) 11:15 Gelbėtojai - 112 20:10 Kultūros diena 20:30 Pa(98) 11:45 Mentalistas (14) 12:45 norama 21:00 Dienos tema 21:20
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų Sportas. Orai 21:30 Rėjus 00:00
tyrimų skyrius (18) 13:40 Stoties DW naujienos rusų kalba 00:15
policija (2) 14:40 Sudužusių ži- Dabar pasaulyje

Ketvirtadienis, vasario 21 d.
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Penktadienis, vasario 22 d.

klė (k) 01:20 Didžiojo sprogimo
teorija (17) 01:45 Didžiojo spro06:00 Lietuvos Respublikos him- gimo teorija (18) 02:05 Amžiaus 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva nusikaltimai (7) (k)
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 5
Štutgarto kriminalinė policija 5
11:15 Aukštuomenės daktaras 2 05:20 „Gyvybės langelis“ (1/12) 11:15 Aukštuomenės daktaras 2
12:00 Gyvenimas 13:00 Klauskite 06:09 Programa 06:10 TV par- 12:00 (Ne)emigrantai 13:00 Vardaktaro 13:58 Loterija „Keno Loto duotuvė 06:30 „Pasaulis iš vir- totojų kontrolė 13:58 Loterija „Ke14:00 Žinios 14:15 Laba diena, šaus“ 07:00 Vantos lapas 07:30 no Loto 14:00 Žinios 14:15 Laba
Lietuva 16:30 Premjera. Ponių Kitoks pokalbis su D 08:00 Re- diena, Lietuva 16:30 Premjera.
rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai porteris 08:58 Orai 09:00 Ant Ponių rojus 17:30 Žinios. Spor18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl? bangos 10:00 „Širdies plakimas“ tas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas
00:10 Štutgarto kriminalinė polici- (9) 11:10 „Mentalistas“ (16) 12:20 ir kodėl? 18:30 Nacionalinė paiešja 5 01:00 LRT radijo žinios 01:05 „Bitininkas“ (1/2) 13:30 TV par- kų tarnyba 19:30 Beatos virtuvė
Vakaras su Edita 02:00 LRT radi- duotuvė 13:45 „Miškinis“ (3/14) 20:25 Loterija „Keno Loto 20:30
jo žinios 02:05 Klauskite daktaro 14:55 „Gluchariovas“ (3/45) 16:00 Panorama 21:00 Dienos tema
03:00 LRT radijo žinios 03:05 Reporteris 16:30 Lietuva tiesio- 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga
TV žaidimas „Kas ir kodėl? 03:30 giai 16:58 Orai 17:00 „Gyvybės 21:30 Auksinis protas 22:50 FanDviračio žinios 04:00 LRT radijo langelis“ (2/2) 18:00 Reporteris tastiškas penktadienis. Premjera.
žinios 04:05 Specialus tyrimas 18:48 Orai 18:50 Rubrika „Mes Kuždesių sala 00:00 Premjera.
europiečiai 18:55 „Gluchariovas“ Benis ir Džiun 01:10 Štutgarto
05:00 Ponių rojus
(3/57) 20:00 Reporteris 20:30 kriminalinė policija 5 02:00 LRT
Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 radijo žinios 02:05 Gimę tą pa06:05 Mano gyvenimo šviesa Ne spaudai 22:00 Reporteris čią dieną 03:00 LRT radijo žinios
(640) 06:35 Mano gyvenimo 22:53 Orai 22:55 Rubrika „Mes 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?
šviesa (641) 07:05 Mano gyve- europiečiai 23:00 Adomo obuo- 03:30 Ryto suktinis su Zita Kelnimo šviesa (642) 07:35 Tomas lys 00:00 „Gluchariovas“ (3/45) mickaite 04:00 LRT radijo žinios
ir Džeris (23) 08:00 Volkeris, 01:05 „Albanas“ (56) 02:10 „Kel- 04:05 Nacionalinė paieškų tarnyTeksaso reindžeris (106) 09:05 rodė žvaigždė“ (41)
ba 05:00 Ponių rojus
Monikai reikia meilės (17) 09:40
TV6
Namai, kur širdis (6) 10:25 KK2
06:15 Televitrina 14 06:30 Žvejo
10:55 Nuo... Iki... 11:25 Pavelnuotykiai 3/14s. 07:30 Havajai 06:05 Mano gyvenimo šviesa
dėtoja 2 (22) 12:00 Mano likimas
5.0 4/418s. 08:30 Prakeikti 7/9s. (643) 06:35 Mano gyvenimo
(25) 13:00 Gyvenimo daina (180)
09:00 Vienam gale kablys 20/7s. šviesa (644) 07:05 Mano gyve14:00 Aukštakulnių kerštas (72)
09:30 Elementaru 5/19s. 10:30 nimo šviesa (645) 07:35 Tomas ir
14:55 Dvi širdys (1477) 15:25
Simpsonai 25/11s. 11:00 Simp- Džeris (24) 08:00 Volkeris, TeksaDvi širdys (1478) 15:55 Dvi širsonai 25/12s. 11:30 Kulinarijos so reindžeris (107) 09:05 Monikai
dys (1479) 16:30 Labas vakaras,
meistras 2/19s. 12:30 Vedęs ir reikia meilės (18) 09:40 Namai,
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
turi vaikų 3/304s. 13:00 Vedęs ir kur širdis (7) 10:25 KK2 10:55
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
turi vaikų 3/305s. 13:30 Univeras Valanda su Rūta 12:00 Mano liki19:30 KK2 20:00 Valanda su Rū158 14:00 Univeras 159 14:30 mas (26) 13:00 Gyvenimo daina
ta 21:00 Monikai reikia meilės (26)
Televitrina 13 15:00 Havajai 5.0 (181) 14:00 Aukštakulnių kerštas
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28
4/419s. 16:00 Elementaru 5/20s. (73) 14:55 Dvi širdys (1480) 15:25
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS
16:55 Kulinarijos meistras 2/20s. Dvi širdys (1481) 15:55 Dvi širdys
Pagrobtieji 00:20 Juodasis sąra17:55 Vedęs ir turi vaikų 3/306s. (1482) 16:30 Labas vakaras, Liešas (21) 01:15 Pagirios Las Ve18:25 Vedęs ir turi vaikų 3/307s. tuva 17:35 Bus visko 18:30 Žinios
gase 03:05 Alchemija. VDU karta
18:55 Univeras 160 19:30 Unive- 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
03:35 RETROSPEKTYVA
ras 161 20:00 Virtuvė 6/1s. 20:30 KK2 penktadienis 21:00 SAVAIŽinios 26 20:55 Orai 37 21:00 Džo TĖS HITAS Žalioji širšė 23:25 EksTV3
05:15 Apsukrios kambarinės Breivenas 22:50 Nusikalstami pro- tremali riba 01:10 Ryklių užtvanka
3/308s. 06:10 Televitrina 12 06:25 tai. Kitapus sienų 1/5s. 23:50 Dak- 02:35 Pagrobtieji
Aladinas 1/139s. 06:55 Simpsonai taras Hausas 6/604s. 00:50 Svieto
TV3
11/18s. 07:25 Simpsonai 11/19s. lygintojai 4/16s. 01:40 Amerikietiš- 05:15 Apsukrios kambarinės
07:55 Gero vakaro šou 5/23s. ka siaubo istorija 4/2s.
3/309s. 06:10 Televitrina 12
08:55 Meilės sūkuryje 149 10:00
06:25 Kempiniukas PlačiakelMeilės žiedai 121 11:00 Meilės
nis 10/212s. 06:55 Simpsonai
žiedai 122 12:00 Svotai 5/14s. 06:00 Lietuvos Respublikos him- 11/20s. 07:25 Simpsonai 11/21s.
13:00 Pažadėtoji 6/144s. 13:30 nas 06:05 Roko festivalis „Lituani- 07:55 Farai 12/23s. 08:55 Meilės
Pažadėtoji 6/145s. 14:00 Paža- ka 2015“. Grupės „Hetero“ ir „Ka- sūkuryje 150 10:00 Meilės žiedėtoji 6/146s. 14:30 Pažadėtoji tedra“. 07:20 Kauno bažnyčios: dai 123 11:00 Meilės žiedai 124
6/147s. 15:00 Simpsonai 11/20s. miesto tapatumo kodas. Kristaus 12:00 Svotai 5/15s. 13:00 Paža15:30 Simpsonai 11/21s. 16:00 Prisikėlimo bazilika. 07:30 Grizis dėtoji 6/148s. 13:30 Pažadėtoji
TV3 žinios 37 16:25 TV3 orai 37 ir lemingai 07:40 Kaimynai pira- 6/149s. 14:00 Pažadėtoji 6/150s.
16:30 TV Pagalba 12/54s. 18:30 tai 07:55 Džeronimas 3 08:20 Į 14:30 Pažadėtoji 6/151s. 15:00
TV3 žinios 52 19:25 TV3 orai 52 sveikatą! 08:45 Skonio pasaka Simpsonai 11/22s. 15:30 Simp19:30 Farai 12/23s. 20:30 Prakeik- 09:15 Žmonės, kurie sukūrė Lie- sonai 12/1s. 16:00 TV3 žinios 38
ti 7/10s. 21:00 TV3 vakaro žinios tuvą. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė 16:25 TV3 orai 38 16:30 TV Pa30 21:55 TV3 orai 30 22:00 Uni- 10:00 LRT studija Vilniaus knygų galba 12/55s. 18:30 TV3 žinios
versalus karys. Kita karta 23:55 mugėje 2019. Tiesioginė trans- 53 19:25 TV3 orai 53 19:30 BemSkubi pagalba 1/7s. 00:55 Vai- liacija. 10:40 Sesuo Nijolė 11:35 bis 21:00 Pasaulio vyrų krepšinio
duoklių ieškotojai
Dokumentinė apybraiža „Mes čempionato atrankos rungtynės.
nugalėjom“ 12:00 DW naujienos Kroatija - Lietuva 60 22:55 Naktirusų kalba 12:15 Legendos 13:10 nis pasimatymas 00:45 Universa07:15 Vaikai šėlsta (23) 07:40 Prisiminkime. Dainuoja Nijolė Am- lus karys. Kita karta 02:20 Pasiutę
Stoties policija (2) 08:40 Sudužu- brazaitytė. 13:25 Atspindžiai 13:50 šunys 04:00 Svotai 5/13s. 04:50
sių žibintų gatvės (11) 09:40 Įtei- Biomimikrija 14:40 Skonio pasaka Svotai 5/14s.
sintas faras (42) 10:45 Gelbėtojai 15:10 Skonio pasaka 15:40 Grizis
- 112 (99) 11:15 Gelbėtojai - 112 ir lemingai 15:50 Kaimynai piratai
(100) 11:45 Mentalistas (15) 12:45 16:05 Džeronimas 3 16:30 La- 07:15 Vaikai šėlsta (24) 07:40 StoĮstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri- ba diena, Lietuva. 18:00 Kultūrų ties policija (3) 08:40 Sudužusių žimų skyrius (19) 13:40 Stoties po- kryžkelė. Vilniaus albumas 18:15 bintų gatvės (12) 09:40 Įteisintas
licija (3) 14:40 Sudužusių žibintų Vaizdo klipų konkurso „KlipVid faras (43) 10:45 Gelbėtojai - 112
gatvės (12) 15:45 Įteisintas faras 2019“ apdovanojimai. Tiesioginė (101) 11:15 Gelbėtojai - 112 (102)
(43) 16:50 Gelbėtojai - 112 (101) transliacija. 19:15 Magritte. Vyras 11:45 Mentalistas (16) (k) 12:45
17:25 Gelbėtojai - 112 (102) 18:00 su skrybėle 20:10 Kultūros diena Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
Info diena 18:35 Mentalistas (16) 20:30 Panorama 21:00 Dienos te- tyrimų skyrius (20) 13:40 Stoties
19:30 Įstatymas ir tvarka. Spe- ma 21:20 Sportas. Orai 21:30 Aš policija (4) 14:40 Sudužusių žicialiųjų tyrimų skyrius (20) 20:30 esu Katia Golubeva 22:35 Anapus bintų gatvės (13) 15:45 Įteisintas
Tautos tarnas (6) 21:00 Mirties čia ir dabar 23:20 LRT studija Vil- faras (44) 16:50 Gelbėtojai - 112
apsuptyje 2 22:50 Sapnų gaudy- niaus knygų mugėje
(103) 17:25 Gelbėtojai - 112 (104)
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

18:00 NKL čempionatas. Palangos Kuršiai - Vilniaus Perlas 20:00
Amerikietiškos imtynės (6) 21:00
Amerikietiškos imtynės (6) 22:00
Ekstremalus greitis 23:40 Mirties
apsuptyje 2 (k) 00:05 AŠTRUS
KINAS Nuo sutemų iki aušros.
Budelio duktė 01:25 Didžiojo
sprogimo teorija (19) 01:50 Didžiojo sprogimo teorija (20) 02:10
Amžiaus nusikaltimai (8) (k)
05:20 „Gyvybės langelis“ (1/13)
06:09 Programa 06:10 TV parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“ 07:00 Čempionai 07:30
Skinsiu raudoną rožę 08:00 Reporteris 08:58 Orai 09:00 Nuoga
tiesa 10:30 10 min iki tobulybės su
Jurijumi 10:45 Čempionai 11:20
Adomo obuolys 12:20 „Bitininkas“
(1/3) 13:30 TV parduotuvė 13:45
„Miškinis“ (3/15) 14:55 „Gluchariovas“ (3/46) 16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis su D 16:58
Orai 17:00 „Gyvybės langelis“
(2/3) 18:00 Reporteris 18:53 Orai
18:55 „Gluchariovas“ (3/58) 20:00
Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai
20:58 Orai 21:00 „Prokuroras“ (3)
22:00 Reporteris 22:58 Orai 23:00
Ant bangos 01:05 „Albanas“ (57)
02:10 „Kelrodė žvaigždė“ (42)
03:00 „Svarbiausia - įstatymas“
(14) 03:50 „Inspektorius Luisas.
Kas slypi viduje” (9/6) 04:35 „Albanas“ (42) 05:20 „Gyvybės langelis“ (1/14)

Šeštadienis, vasario 23 d.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą
07:00 Dvynukės 08:30 Karinės
paslaptys 09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios 12:00 Pasaulio
dokumentika. Japonijos gamtos
kalendorius 12:55 Pasaulio dokumentika. Užburianti Indonezija
13:50 Premjera. Džesika Flečer
6 15:25 Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno Loto 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Teisė žinoti 18:30 Vakaras
su Edita 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto ir „Jėga 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
„Eurovizija 2019 01:40 Kuždesių
sala 03:55 Teisė žinoti 04:25 Džesika Flečer 6

06:30 Tomas ir Džeris (23) 06:55
Žvėrelių būrys (6) 07:20 “Nickelodeon” valanda. Keista šeimynėlė
(3) 07:45 Neramūs ir triukšmingi
(25) 08:10 Riterių princesė Nela
(36) 08:35 Tomo ir Džerio pasakos (10) 09:00 Ogis ir tarakonai
(24) 09:10 KINO PUSRYČIAI.
PREMJERA Peliuko Gambos
nuotykiai 11:10 Stebuklingos
letenos 13:05 Geras vyrukas
15:00 Mergina iš Džersio 17:00
Gyvūnų pasaulis 17:30 Bus visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 SUPERKINAS
TV6
Kung Fu Panda 2 21:15 Pasku06:15 Televitrina 14 06:30 Jokių tinis jaunikio išbandymas 23:30
kliūčių! 2/212s. 07:30 Havajai 5.0 PREMJERA Kietuolis Rodas
4/419s. 08:30 Prakeikti 7/10s. 01:10 Žalioji širšė
09:00 Praeities žvalgas 4/24s.
TV3
09:30 Elementaru 5/20s. 10:30
Simpsonai 25/13s. 11:00 Simp- 06:15 Televitrina 10 06:30 Čipas
sonai 25/14s. 11:30 Kulinarijos ir Deilas skuba į pagalbą 1/147s.
meistras 2/20s. 12:30 Vedęs ir turi 07:00 Transformeriai. Maskuovaikų 3/306s. 13:00 Vedęs ir turi tės meistrai 4/415s. 07:30 Alavaikų 3/307s. 13:30 Univeras 160 dinas 1/140s. 08:00 Čipas ir
14:00 Univeras 161 14:30 Televi- Deilas skuba į pagalbą 1/148s.
trina 13 15:00 Havajai 5.0 4/420s. 08:30 Kempiniukas Plačiakelnis
16:00 Elementaru 5/21s. 16:55 10/213s. 09:00 Virtuvės istorijos
Kulinarijos meistras 3/1s. 17:55 9/8s. 09:30 Gardu Gardu 7/9s.
Vedęs ir turi vaikų 3/308s. 18:25 10:00 Svajonių ūkis 5/25s. 10:30
Vedęs ir turi vaikų 3/309s. 18:55 Būk sveikas! 1/4s. 11:00 Nimės
Univeras 162 19:30 Univeras 163 sala 12:55 Sugrįžimas į Nimės
20:00 Farai 9/18s. 21:00 Žinios 53 salą 14:40 Simpsonai 29/15s.
21:55 Orai 53 22:00 Kauno Žalgi- 15:10 Havajai 5.0 5/516s. 16:15
ris – Podgoricos Buducnost 134 Ekstrasensų mūšis 18/8s. 18:00
Raudonas kilimas 5/8s. 18:30
00:00 Džo Breivenas
TV3 žinios 54 19:22 TV3 orai 54
19:25 Eurojackpot 8 19:30 Tur06:00 Lietuvos Respublikos him- tuolis vargšas 1/1s. 21:00 Šventa
nas 06:05Roko festivalis „Lituani- vieta 23:10 Tai reiškia karą 01:05
ka 2015“. Br. Marija Elijas ir grupė Naktinis pasimatymas 02:35
„Airija“ 07:00 Projektas Pi 07:30 Žvėries pilvas 04:10 Havajai 5.0
Grizis ir lemingai 07:40 Kaimynai 5/516s. 05:00 Svotai 5/15s.
piratai 07:55 Džeronimas 3 08:20
Skonio pasaka 08:45 Skonio pasaka 09:15 Labas rytas, Lietuva 06:15 Vaikai šėlsta (20, 21, 22,
12:00 DW naujienos rusų kalba 23, 24) 08:29 „Top Shop“ televi12:15 Istorijos detektyvai 13:00 trina. 08:45 Sveikatos ABC tele7 Kauno dienos 13:30 Stop juos- vitrina 09:00 Pasaulio rąsto kėlita 13:55 Lietuva mūsų lūpose mo čempionatas 10:00 Nutrūkę
14:25 Magritte. Vyras su skrybėle nuo grandinės (25) 10:30 Iš visų
15:10 Skonio pasaka 15:40 Grizis jėgų (3) 11:05 Būk ekstremalas
ir lemingai 15:50 Kaimynai piratai (3) 11:40 Spec. būrys. Išlieka sti16:05 Džeronimas 3 16:30 Laba priausi (4) 12:50 Gordono, Džidiena, Lietuva 18:00 Lietuvos no ir Fredo kulinarinės kelionės
tūkstantmečio vaikai 19:00 LRT (2) 13:50 Ekstrasensų mūšis (7)
studija Vilniaus knygų mugėje 16:10 Vanity Fair. Visiškai slap2019. Akcijos „Metų knygos rin- tai (12) 17:10 Kas žudikas? (1)
kimai“ apdovanojimai. Tiesioginė 18:25 Lemtingi skambučiai (1)
transliacija 20:10 Kultūros diena 19:30 Mes vieno kraujo 22:10
20:30 Panorama 21:00 Dienos te- MANO HEROJUS Spąstai 01:25
ma 21:20 Sportas. Orai 21:30 Šalti Nuo sutemų iki aušros. Budelio
apkabinimai 23:35 LRT studija Vil- duktė 01:55 Didžiojo sprogimo
niaus knygų mugėje 2019. Knygos teorija (17,18,19,20)
„Karalių kuria aplinka. 00:20 DW
naujienos rusų kalba

05:20 „Gyvybės langelis“ (1/14)
06:10 „Pasaulis iš viršaus“ 06:35
Krepšinio pasaulyje su V 07:00
Programa 07:04 TV parduotuvė
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Joana Bilevičiūtė-Narutavičienė ” 07:55 „Pasaulis iš
viršaus“ 09:00 Skinsiu raudoną
rožę 09:30 Vantos lapas 10:00
Adomo obuolys 11:00 „Pagrindinis įtariamasis“ (7/1) 13:00 „Tarp
meilės ir neapykantos“ (1; 2)
15:15 „Pasaulio turgūs 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempionai
16:50 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Joana Pavalkytė-Griniuvienė” 17:25 „Neišsižadėk“ (82)
18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30
„Neišsižadėk“ (82 tęs.; 83) 20:00
Žinios 20:23 Orai 20:25 „Gurovo
bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje”
(3/3; 3/4) 22:00 Žinios 22:28 Orai
22:30 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje” (3/4 tęs.) 23:05
„Mentų karai. Odesa“ (1/5; 1/6)
00:40 „Gurovo bylos. Bet kokia
kaina|” (6/1; 6/2) 01:25 „Moterų
daktaras“ (2/55; 2/56) 02:10 „Vera. Tamsusis angelas” (7/2) 02:55
„Šeimininkė“ (1/23; 1/24) 03:40
„Kelrodė žvaigždė“ (15; 16) 04:35
Vantos lapas 05:00 „Inspektorius
Luisas. Kas slypi viduje” (9/5; 9/6)
05:10 „Pavojingiausios kelionės.
Haitis” 05:35 „Pavojingiausios
kelionės. Kirgizija”

TV6

06:15 Televitrina 15 06:30 Ledo kelias 8/2s. 07:30 Upės ir
žmonės 1/1s. 08:30 Sandėlių
karai 2/7s. 09:00 Vienam gale
kablys 20/7s. 09:30 Statybų gidas 5/25s. 10:00 Gazas dugnas
2/8s. 10:30 Autopilotas 2/8s.
11:00 Lietuvos mokyklų žaidynės
3/21s. 11:30 Sandėlių karai 2/8s.
12:00 Jokių kliūčių! 2/213s. 13:00
Upės ir žmonės 1/2s. 14:00 Žvejo
nuotykiai 3/15s. 15:00 Ledo kelias 8/3s. 16:00 Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis žvaigždėms 1/5s.
17:00 Sandėlių karai 2/9s. 17:30
Sandėlių karai 2/10s. 18:00 Jukono vyrai 208 19:00 Amerikos
dievaitis 16/7s. 21:00 Žinios 54
21:55 Orai 54 22:00 Iksmenai.
Pradžia. Ernis 00:10 Vieno žmogaus armija
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Muzikinė išpažintis. Prof. Vytauto Juozapaičio
kūrybos vakaras 07:40 Misija:
Vilnija 08:05 Gimtoji žemė 08:30
ARTS21 09:00 Mano mama
gamina geriau! 10:00 Į sveikatą! 10:30 Garsiau 11:00 Pradėk
nuo savęs 11:30 Mokslo sriuba
12:00 Giedrius Kuprevičius. Baletas „Čiurlionis“. 2013 m. 13:30
Vorų ratilinis 14:00 Bravo! 215:15
Mokslo ekspresas 15:30 Kultūrų
kryžkelė 16:00 Euromaxx 16:30
Klauskite daktaro 17:20 Stilius
18:15 Misija – Pasaulio Lietuva
19:05 Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Šv. arkangelo
Mykolo (Įgulos) bažnyčia. 19:15
Vilniečiai 19:45 Stambiu planu
20:30 Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:00 Įsibrovėlė 22:40 LRT
studija Vilniaus knygų mugėje
2019 23:25 Vaizdo klipų konkurso „KlipVid 2019“ apdovanojimai.
Tiesioginė transliacija. 00:25 Dabar pasaulyje 00:55 Šalti apkabinimai 03:00 ARTS21 03:30 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė 04:15 Klauskite daktaro 05:05 Stilius
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Vasario 21 d.
KETVIRTADIENIS
Tarptautinė gimtosios kalbos
diena
Tarptautinė gido diena
Saulė teka 07:31
leidžiasi 17:36
Dienos ilgumas 10.05
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Eleonora, Kęstutis, Žemyna,
Feliksas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, dirbti sodo darbus, netinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti daržoves.
Vasario 22 d.
PENKTADIENIS
Nusikaltimų aukų rėmimo
diena
Saulė teka 07:28
leidžiasi 17:38
Dienos ilgumas 10.10
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Darvydas, Gintautė, Elvinas,
Margarita
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
Vasario 23 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 07:26
leidžiasi 17:40
Dienos ilgumas 10.14
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Gantautas, Butvilė, Severinas,
Romana, Roma
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
Vasario 24 d.
SEKMADIENIS
Estijos Nepriklausomybės
diena
Šv. Motiejus, Vieversio diena
Saulė teka 07:24
leidžiasi 17:42
Dienos ilgumas 10.18
Pilnatis (19 mėnulio diena)
Demetrija, Gedmantas, Goda,
Motiejus, Matas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.
Vasario 25 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 07:21
leidžiasi 17:44
Dienos ilgumas 10.23
Pilnatis (20 mėnulio diena)
Viktoras, Margiris, Rasa, Regimantas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.

Bluepower

Lošimo Nr. 1193
Data: 2019-02-17
74 70 51 58 39 60 73 32 71 11
46 68 12 26 28 37 33 53 48 54
36 47 42 50 13 25 56 45 35 19
17 05 57 06 52 66 64 65

VISA LENTELĖ

kio centro liaudiškos kapelos
„Temela“ veiklos 10-mečiui.
Renginyje svečiuosis Baraginės jaunimo kapela „Svaja“,
liaudiškos muzikos kapela
„Punelė“, Balbieriškio kultūros
ir laisvalaikio centro liaudiška
kapela „Temela“. Renginio
metu bus pristatyta kapelos
„Temela“ nauja kompaktinė
plokštelė. Renginį ves TV
laidos „Duokim garo“ vedėjai
Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas. Renginys
nemokamas.

500 Eur - 684-0007255

055*764 Lygintuvas Rovus 500 Eur - 684-0016050
500 Eur - 684-0028130
Bluepower
025*863 Pakvietimas į TV 500 Eur - 684-0034154
studiją
500 Eur - 684-0046233

059*599 Pakvietimas į TV 50 Eur - 684-003**81
studiją
Sekančio tiražo prizas:
007*281 Pakvietimas į TV
5 x 500€ ir 350 x 50€
studiją
061*237 Pakvietimas į TV
studiją
0287108 Planšetinis kompiuteris LENOVO
0411431 Planšetinis kompiuteris LENOVO

Lošimo Nr. 316
Data: 2019-02-15
SKAIČIAI

63 49 10 41 07 31 34 01 72 23 0543187 Planšetinis kompiu01, 24, 30, 31, 47 + 07, 09
55 59 62 18 69 24
teris LENOVO

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
5343.00€
38.50€
2.00€
2.00€

5
413
13564
13509

PAPILDOMI PRIZAI

0123040 Planšetinis kompiuteris LENOVO

LAIMĖJIMAI
5+2

0266092 Planšetinis kompiu5+1
teris LENOVO
5
0197855 Planšetinis kompiu4+2
teris LENOVO
0074024 Planšetinis kompiu- 4 + 1
teris LENOVO

4

0113134 Automobilis TOYOTA 0507273 Planšetinis kompiu- 3 + 2
RAV4 HYBRID
teris LENOVO
2+2
0252894 Automobilis TOYOTA 0594237 Planšetinis kompiu3+1
RAV4 HYBRID
teris LENOVO
3
0298521 Automobilis TOYOTA 0244565 Planšetinis kompiu1+2
RAV4 HYBRID
teris LENOVO
0241731 Automobilis TOYOTA 038*403 Telefonas Samsung 2 + 1
RAV4 HYBRID
Galaxy J6
0407020 Čekis buitinei techni- 033*656 Virtuvinės svarstyklės
kai 200 EUR
Joy
0375306 Čekis buitinei techni- 018*741 Virtuvinės svarstyklės
kai 200 EUR
Joy

10277180.78€ 0
323184.90€

0

285163.10€

0

6132.50€ 0
294.40€

2

138.10€

2

76.20€

3

25.40€

90

21.20€

74

18.10€

150

11.10€

454

8.60€

1380

PROGNOZĖ: 19 000 000 Eur
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE

0009396 Čekis buitinei techni- 046*476 Virtuvinės svarstyklės Vasario 21 d. 17.30 val. Prienų
kai 200 EUR
kultūros ir laisvalaikio centro
Joy
0614303 Čekis buitinei techni- 044*239 Virtuvinės svarstyklės konferencijų salėje (2 aukšte)
kai 200 EUR
– Geriausių 2018 m. Prienų
Joy
0195124 Čekis buitinei techni- 000*987 Virtuvinės svarstyklės r. savivaldybės sportininkų
kai 200 EUR
pagerbimo šventė.
Joy
011*905 Dormeo pagalvė ir 008*306 Žurnalo “Žmonės”
Vasario 22 d. 15 val. kviečiame
užklotas
metinė prenum.
037*041 Dormeo pagalvė ir 053*243 Žurnalo “Žmonės” į Prienų krašto muziejaus
naujų ekspozicijų „Aukšto
užklotas
metinė prenum.

014*971 Dormeo pagalvė ir 0259642 Žurnalo “Žmonės” skrydžio žmonės“, parengtų
įgyvendinus investicinį projekužklotas
metinė prenum.
tą „Prienų krašto muziejaus
022*663 Dormeo pagalvė ir 0476431 Žurnalo “Žmonės”
modernizavimas“, atidarymo
užklotas
metinė prenum.

šventę (Prienuose, F. Marti047*003 Dormeo pagalvė ir 0022143 Žurnalo “Žmonės”
šiaus g. 13).
užklotas
metinė prenum.
020*469 Drėkintuvas Dormeo 0193898 Žurnalo “Žmonės” Vasario 24 d. 15 val. BalbieAir Humidifer
metinė prenum.
riškio pagrindinės mokyklos
020*508 Drėkintuvas Dormeo 0615641 Žurnalo “Žmonės” salėje – renginys, skirtas BalAir Humidifer
metinė prenum.
bieriškio kultūros ir laisvalai003*356 Drėkintuvas Dormeo
PROGNOZĖ: Aukso puode –
Air Humidifer
049*764 Drėkintuvas Dormeo
Air Humidifer

ponuojama kilnojama paroda „Šeimos istorija – Lietuvos
valstybės istorija XIX amžiaus
pabaigoje – XX amžiuje“. Paroda veiks iki vasario 28 d.
Pakuonio bibliotekoje eksponuojama Lietuvos dailininkų
sąjungos nario Viliaus Ksavero Slavinsko (Kaunas) tapybos
darbų paroda „Paslapties
nuojautos“.

Pakuonio bibliotekoje bus
eksponuojama paroda
„Mano krašto raštai“, skirta
Vasario 27 d. 18 val. Prienų Lietuvos valstybės atkūrimo
kultūros ir laisvalaikio cen- dienai paminėti. Paroda veiks
tre – monospektaklis „Ledo iki vasario 28 d.
vaikai“. Bilieto kaina – 6 Eur.
Vienos dalies monospektalis Išlaužo seniūnijos salėje vapagal 1941–1956 m. Lietuvos sario mėn. eksponuojama
tremtinių Sibire, autorės tėvų vilnos vėlimo dirbinių paroda
„Minties ir jausmų spalvos“.
prisiminimus.
Naujosios Ūtos laisvalaikio
salėje vasario mėn. eksponuojama Elenos Krušinskaitės tapybos darbų paroda
Prienų r. savivaldybės fojė „Lietuvos piliakalniai“.
(2 aukšte) eksponuojama
Ukrainos dailininkų plenero Išlaužo laisvalaikio salėje
Prienų krašte dalyvių Sergey eksponuojama Virgilijaus
Matyash ir Volodymyr Nemy- Kedžio grafikos darbų paroda
ra tapybos darbų paroda.
„Minčių impresijos“.
PARODOS PRIENŲ
RAJONE

Tradiciniame amatų centre
VšĮ „Meninė drožyba“ (Vilniaus g. 16, Prienai) eksponuojama paroda „Šaknys“,
skirta Pakuonio mokyklos
200 metų jubiliejui. Parodoje
eksponuojami meniniai mokinių darbai. Paroda veiks iki
kovo 8 d. darbo dienomis nuo
8 val. iki 17 val.

Šeimos klinikoje „Vita Simplex“ (Vytenio g. 16, Prienai)
eksponuojama Prienų meno
mokyklos fotografijos grupės
mokinių fotografijos paroda
„Gamtos impresijos“.

060*382 Lygintuvas Rovus
Bluepower
028*953 Lygintuvas Rovus
Bluepower
044*467 Lygintuvas Rovus
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+1
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+1 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+1 KAUNO MARIOS
+2 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+2 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

350 000 Eur

042*283 Drėkintuvas Dormeo
Air Humidifer
032*968 Lygintuvas Rovus
Bluepower

ORAI

VASARIO P I R M A D I E N I S
Šilavoto laisvalaikio salėje
sausio mėn. eksponuojama
Arūno Aleknavičiaus fotografijų paroda „Magiškoji
Prienų sporto arenoje ekspo- Norvegija“.
KLAIPĖDA
VILNIUS
nuojama fotografo Algimanto
+3 +8
+3 +9
Barzdžiaus fotografijų paroda Prienų Justino Marcinkevi„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai čiaus viešojoje bibliotekoje VASARIO A N T R A D I E N I S
unikali galimybė pažinti ne eksponuojama paroda „JusMarcinkevičius ir
tik fotografo Algimanto Barz- tinas
Lietuvos
valstybingumas“.
džiaus kūrybą, bet ir daugiau
sužinoti apie kitų kultūrų Parodą parengė Lietuvos Resvaikų emocijas bei pastebėti publikos Seimo kanceliarijos
KLAIPĖDA
VILNIUS
šiuos kultūrinius skirtumus, Informacijos ir komunikacijos
0 +4
+3 +7
departamento Parlamenužfiksuotus fotografijose.
tarizmo istorinės atminties VANDENS TEMPERATŪRA
Prienų krašto muziejuje eks- skyrius.
[ledo storis, cm]

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

Lošimo Nr. 684
Data: 2019-02-11

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

Tel. 1634

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

5000 Eur - 684-0025264
500 Eur - 684-0007*67
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

(šio numerio atsakymai)

Vasario 20 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 07:33
leidžiasi 17:34
Dienos ilgumas 10.01
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Leonas, Visgintas, Eitvydė,
Aidas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, dirbti sodo darbus, netinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti daržoves.

GAMA RADIACINIS FONAS

37
38

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
9207 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8140 nSv/val.

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

