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Pagerbti geriausi 2018 m.
Prienų krašto sportininkai

Kaina

0,50 €

PREMJERA!
ŠOU VERSLO GRIMASOS
Linksma komedija visiems
MUILAS, MOTERYS IR MUSĖS

SKAITYKITE 10 p.

Nemaloni
sveikatos
problema, kurios
priežastimi
gali tapti net
antsvoris ar kava

http://www.facebook.com/labirintai

MARIUS JAMPOLSKIS IR DŽIUGAS
SIAURUSAITIS

Laima

DUOBLIENĖ
Vasario 21 d. Prienų
kultūros ir laisvalaikio
centre pagerbti geriausi
2018 m. Prienų rajono
savivaldybės sportininkai.

Gausiai susirinkusius sportininkus bei jų pasveikinti

atvykusius artimuosius savo atliekamomis dainomis
sveikino prieniškė įvairių
respublikinių bei tarptautinių
konkursų laureatė Aira Radvilavičiūtė. Gražių žodžių ir
nuoširdžiausių linkėjimų negailėjo ir Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas.
2018 metai Prienų krašto

sportininkams buvo gana dosnūs ir pergalingi. Sportininkai, garsindami Prienų vardą,
dalyvavo daugybėje varžybų
ir iškovojo nugalėtojų laurus,
prizines bei aukštas vietas.

Apdovanoti už
pastangas ir ryžtą

Interaktyvus šou, kuriame du šou verslo ekspertai apnuogins taip kruopščiai slepiamas, smarkiai pagražintas televizijos, asmeninio gyvenimo ir dvasinės higienos paslaptis. Šiame
šou aktorius Džiugas Siaurusaitis debiutuos kaip dainininkas, o Marius Jampolskis – kaip kalbininkas. Taupant projekto biudžetą, aktoriai nusprendė nekviesti tų žvaigždžių, kurias gali suvaidinti jie patys. Turėsite galimybę užduoti Mariui
ir Džiugui, net ir intymius klausimus, į kuriuos jie privalės
atsakyti. Jūs dar niekada nebuvot taip arti... (kirtis ant i).

Prienų rajono savivaldybės
NUKelta Į 6 p. 

Čia gyvena Prienų krašto dvasia
SKAITYKITE 11 p.

Prienuose kultūros ir laisvalaikio centre

Laima

DUOBLIENĖ
REKLAMA

Penktadienį Prienų krašto
muziejuje visuomenei
buvo pristatytos naujos
inovatyvios ekspozicijos.

,,…Šiandien galime su

džiaugsmu ir pasididžiavimu
pasakyti: Prienai turi tai, ko
dar niekados neturėjo – Prienai turi savo krašto muziejų.
NUKelta Į 5 p. 

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2019 m.!

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt

kovo 15 d. 18.00 val.
vyks Baltijos cirko spektaklis „Klouno sapnas“.
Bilietų kainos vaikams nuo 3 iki 12 metų – 6 Eur,
suaugusiesiems (nuo 13 metų) – 8 Eur.
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Už
pažangą
Prienų
krašte!
8

Sarašo nr.

Infrastruktūra, keliai, mokyklos, darželiai

Didelį dėmesį skirsime kelių priežiūrai, ženkliai daugiau bus
asfaltuojama kelių, negu dabar. Taip pat žvyrkelių priežiūra bus
kokybiška (bus ne tik 2 kartus per metus nugreideriuojama, kokia praktika yra dabar).
Kelių lėšos nebus nepanaudojamos ir grąžinamos į Valstybės biudžetą.
Mokyklos ir darželiai turi būti tvarkomi kompleksiškai: ir
pastatai, ir aplinka (vaikų žaidimo aikštelės, stadionai, teritorijų
aptvėrimas, kameros). Turime gyventi modernioje aplinkoje.
Gyventi, dirbti ir mokytis.

Skyriaus pirmininkas,
LR Seimo narys
Andrius Palionis

1

Kandidatas į Prienų rajono
savivaldybės merus
Arūnas Vaidogas

2

3

7

8

Raimundas
Markūnas

Algimantas
Šidlauskas

4

Vytas
Bujanauskas

Šilumos ūkis
Po didelių investicijų Prienų šilumos ūkyje sąskaitos gyventojams ir vėl didėja. Būtinai reikalingas nepriklausomas auditas AB „Prienų šilumos tinklai“ įmonėje, jį atlikus ir kaina tikrai
sumažės iki vidutinės šilumos kainos Lietuvoje.

Prienų ligoninė ir palaikomojo gydymo slaugos
ligoninės (Balbieriškio, Veiverių ir Jiezno)
Prienų ligoninėje turi išlikti esamos paslaugos ir atsirasti naujos, nes teikiamos gydymo paslaugos yra kokybiškos ir mūsų
rajono gyventojams gyvybiškai reikalingos.
Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės turi būti sutvarkytos, kad ligoniai jose jaustųsi oriai, o darbuotojams dirbti būtų
malonu. Tas slaugos ligonines, kurios yra prastos būklės, būtina
kuo skubiau sutvarkyti. Mes tai padarysime.

5

Gražina
Bendinskienė

6

Deimantas
Tarulis

Linas
Kamblevičius

Ričardas
Maceina

9

Darius
Žilinskas

Komunalinių atliekų tvarkymas (šiukšlės)
Komunalinių atliekų sistema neatitinka tikrovės, Taryboje bus
priimti teisingi gyventojų atžvilgiu sprendimai, kad nereikėtų
mokėti už nesuteiktas paslaugas. Įdiegus individualų šiukšlių
svėrimą gyventojas mokės teisingiausiai.

10

Daiva
Radzevičienė

11

12

13

15

Tomas
Kazlauskas

16

Irma
Kereišienė

17

18

21

Aušra
Masikonienė

22

Vytautas
Sadauskas

Vita
Mendelienė

Regina
Juočiūnienė

14

Ramūnas
Škirka

Verslas
Turime ne tik deklaruoti, bet ir dirbti su visomis rajone esančiomis įmonėmis. Susitikimai būtini įmonėse su jų vadovais
ir darbuotojais, svarbu išgirsti jų lūkesčius ir problemas ir jas
padėti spręsti. Daug dėmesio skirsime naujam besikuriančiam
verslui (atleidžiant nuo mokesčių ir finansuojant iš savivaldybės
biudžeto steigimo išlaidas, palūkanų dengimas ir dalinis darbo
vietų kompensavimas).
„Revuonos“ viešbučio pastatas tikrai ras savo šeimininkus.
Bus išspręsta buvusių kareivinių pastatų problema.

Gintaras
Veliulis

Danutė
Šarauskienė

19

Ramunė
Liutvynskienė

Žemės ūkis.
Visiems Prienų rajono ūkininkams bus taikomos žemės mokesčio lengvatos. Bus peržiūrėti atliekų tvarkymo nuostatų punktai, kurie ūkininkams palengvins mokesčių naštą. Bus sąžiningai
panaudotos savivaldybės kaimo rėmimo fondo lėšos ir teisingai
naudojamos Europos Sąjungos lėšos, skirtos melioracijai.
Visas savivaldybės darbas turi būti skaidrus ir viešas.
Mes už žmogų, už atvirą savivaldą!

20

Antanas
Radzevičius

Levutė
Kuzmickienė

23

Gediminas
Babenskas

25

Odeta
Raškevičienė

26

Algis
Paltanavičius

27

28

29

Jonas
Kuzmickas

30

Arūnas
Malinauskas

31

33

Alma
Slavinskienė

34

Gintas
Šaulinskas

35

36

37

Vaida
Zagurskienė

39

Tomas
Juočiūnas

40

Vaclovas
Charašauskas

Rita
Kazlauskienė

Gražina
Skaudžiuvienė

Linas
Putrius

Valdas
Mazuronis

Audronė
Bieliauskienė

24

Danutė
Valuckienė

32

Raminta
Grėbliauskienė

41

Jonas
Padelskas

Politinė reklama bus sumokėta iš LSDD partijos Prienų skyriaus sąskaitos. Užs.Nr. 2019/2 
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Tegul geri darbai telkia žmones!
Kreipiuosi į kiekvieną
Prienų ir Birštono krašto
rinkėją – būkite pilietiški
ir atlikite savo konstitucinę pareigą – ateikite į rinkimus! Kiekvienas iš Jūsų
nusipelnėte būti tautos balsu.
Vienas balsas gali nulemti
ateitį Jums, Jūsų vaikams
ir vaikaičiams. Kiekvieno
rinkėjo balsas labai svarbus
ir nereikėtų lengvai numoti
ranka, kad nieko tokio, jog
nedalyvausiu rinkimuose,
nebalsuosiu. O jeigu tokių
atsiras dešimt, šimtas? Abejingumo pasekmės gali atsisukti prieš mus pačius, bet,
kai tai suprasime – bus per
vėlu. Vertėtų gerai pagalvoti
ir priimti teisingą sprendimą,
pirmiausia dėl savęs. Jeigu
norite būti išgirstas, jeigu
norite išsirinkti Jums atstovaujančią valdžią – prašom,

ateikite kovo 3-ąją prie balsadėžės ir išreikškite savo valią.
Prieš žengdami šį labai svarbų ir atsakingą žingsnį, nepamirškite jam pasiruošti. Nesutikčiau su teiginiu, kad rinkėjui nereikia ruoštis rinkimams
– dar ir kaip reikia! Čia labai
tiktų mūsų senolių išmintis:
„Devynis kartus pamatuok, o
dešimtą – kirpk“. Taigi, kiekvienas rinkėjas turėtų gerai
išstudijuoti partijų, komitetų
ir kandidatų į savivaldą programas, peržvelgti, kaip buvo
ištesėti ankstesni rinkiminiai
pažadai, kas buvo nuveikta ir
kiek deklaruojamos programos atitinka realybę. Reikėtų
pasidomėti ir asmenybėmis,
kiek jas pažįstate, kokius konkrečius jų darbus žinote. Jeigu pasirinkote kandidatą, tai
balsuokite už tą žmogų, kuris
Jums padėjo, kuriuo pasitiki-

te, kuriam Jūs esate svarbus.
Teisingas apsisprendimas reikalauja daug kantrybės ir laiko, bet geriau rimtai pagalvoti, įvertinti ir susidėlioti visus
taškus ant „i“, nei ketverius
metus gailėtis, koneveikti ir
kaltinti visus iš eilės, kai kaltas esi tik pats. Padrąsindamas
ir paskatindamas kiekvieną iš
Jūsų, turiu pripažinti, kad ir
aš drauge su Jumis labai noriu matyti laimingus žmones
bei darnią, drąsią, laisvą bendruomenę.
Liūdna, kad šiandien visuomenė svetimėja, kad vis
dar nesusivokiame, kas yra
ta tikroji demokratija, kurios
visi trokštame, bandome eiti
jos link, tačiau pasirenkame
skirtingus kelius, kol galų gale visi suprantame – nei vienas iš jų nebuvo tikras. Laikrodžio rodyklė apsisuko – ir

vėl mes ties ta pačia starto linija. Kovo 3-ioji – lemtinga
diena pokyčiams. Jūsų valia
pasirinkti. Džiaugiuosi, kad
pažįstu daugumą iš Jūsų. Didžiuojuosi ir stebiuosi – kiek
daug darbščių, drąsių, kūrybingų, iniciatyvių žmonių gyvena Nemuno vingių krašte!
Daug jaunimo sutinku visuomeninėje veikloje, bendruomenių renginiuose. Stiprėja
gražus ryšys tarp vyresniosios ir jaunesniosios kartos.
Šis dialogas ypač reikalingas:
perduodama patirtis, atsiranda supratimas, gimsta naujos tradicijos ir idėjos. Esame
drauge darbuose ir šventėse,
todėl kviečiu pasitikėti žmonėmis, kuriuos subūriau į savo komandas atstovauti Jums
Savivaldybių tarybose Prienuose ir Birštone. Tikiu, kad
Jūsų teisingas pasirinkimas ir

atiduotas balsas už LSDDP 8tojo sąrašo kandidatus į merus
ir savivaldą, bus sėkminga investicija į Jūsų pačių patogią
ir saugią ateitį!
Būkite pilietiški, atsakingi

ir geranoriški. Ir tegul mus
visus lydi sėkmė!
LR Seimo narys,
LSDDP Prienų skyriaus
pirmininkas
Andrius Palionis

Kodėl siūlome balsuoti už sąrašą Nr.8?

J. Tumas-Vaižgantas
yra šiųmetis Lietuvos
simbolis. Simboliška,
bet būtent jis, kaip
švyturys, rodo, kaip
subręstama laisvei,
kaip įgyjama asmeninė
nepriklausomybė ir
niekas nebegali tavimi
manipuliuoti.

Šiuolaikinė visuomenė
pilna pavergimo instrumentų. Šiandien matome gausybę valdžios nesiskaitymo su
žmonėmis pavyzdžių, nors
mokomės ir bandome gyventi demokratiškoje valstybėje. Atpažinkime tuos
tikrai laisvus žmones, kurie netrokšta primesti savo
valios kitiems... Mokėkime
įžiebti žiburėlį, užuot keiksnoję tamsą. Būtų idealu, jei
liautumės pagaliau skirstę
žmones į saviškius ir svetimus, geriečius ir blogiečius.
O žmogus turi pareigą pats
viduje būti laisvas nuo garbės troškimo, godumo ar pigių manipuliacijų.

Kas, jei ne mes, kada,
jei ne dabar?!
Birštono rinkėjai, esate
laisvi apsisprendime, tad
būkite atsakingi už šį pasirinkimą. Kreipdamiesi į
gyventojus, nesiremiame
gandais, nešmeižiame, nesakome netiesos, kalbame tik
faktų kalba. Dėl konfidencialumo ir, laikydamiesi įstatymo dėl žmogaus duomenų apsaugos, neskelbiame
nukentėjusiųjų nuo valdžios
ir biudžetinių įstaigų vado-

Sarašo nr.
vų žmonių pavardžių. Mūsų
partijos kandidatai rinkėjų nebaugino, nedalijo nerealių pažadų, tik garantavo sąžiningą
darbą, atsakingą biudžeto pinigų paskirstymą viešiesiems
reikalams. Buvome aktyvūs,
principingi ir atkaklūs, nes
gynėme ne valdžioje esančių,
bet visų Birštono žmonių interesą. Gaila, kad birštoniečių
nepasiekia Tarybos posėdžių
įrašai, kurie būtų akivaizdus
įrodymas, kokie „aktyvūs“
buvo socdemų frakcijos nariai. Yra keletas tokių, kurie
per ketverius veiklos metus
Taryboje ir komitetuose nepasakė nei vieno žodžio, nei
vieno argumento birštoniečių labui, o tik „teisingai nu-

balsavo“. Nepalaikėme ir nepalaikysime tokių projektų, į
kuriuos investuojamos šimtatūkstantinės lėšos, o apie jų
įgyvendinimą niekas nesuka
sau galvos. Šiuo metu visuomenė svaiginama dar vienu
opiumu: Birštono vartų projektu, kuris vėlgi tik yra „projektas dėl projekto“. Kam tai
naudinga? Šis klausimas rinkėjui – tai namų darbai prieš
pasirenkant už ką balsuoti.
Mes neignoruojame tęstinių
darbų Birštono labui. Savo
programoje deklaruojame tik
realiai įgyvendinamus darbus ir idėjas. Mums vienodai
svarbūs kaime ir mieste gyvenantys žmones. Mes nesisaviname svetimų idėjų, į savo

programą įtraukėme Taryboje
teiktas, bet neišgirstas idėjas.
Pasisakome už tikslingą tarnybinių butų skyrimą kvalifikuotiems specialistams, bet ne
valdžios aplinkos žmonėms.
Mes palaikome bendruomenes, tačiau norėtume, kad jos
būtų aktyvesnės, prisidėtų prie
smulkaus ir vidutinio verslo
kūrimo. Birštonas turi daug
galimybių „išeiti“ į kaimiškąją teritoriją ir ten plėtoti turizmą, pritraukti lankytojus. Nemajūnų kaimo bendruomenė
su dzūkiškų bandų edukacija
jau parodė pavyzdį, kaip galima tapti traukos centru. Tokiais centrais gali tapti Matiešionys, Puzonys, etnografinis

8

Siponių kaimas ir kt. Verslui vystyti atsiranda palanki
aplinka - asfaltuojami seniūnijos keliai. Daug jėgų įvairių
projektų įgyvendinimui skiria
mūsų krašto atstovas Seime
– Andrius Palionis.
Mes tikrai neturime nei tiek
lėšų, nei nuolankių tarnautojų-pataikūnų, nei tokio įžūlumo lįsti pas jus su plakatais
„per langus“ ir visais kitais
būdais girti save, bet tikime,
kad patys galite pasikliauti
savo patirtimi, įžvalgomis,
kad išrinktumėte pakankamai atsparią ir darbingą Tarybą, jei dar neužliūliavo ar
nesugraudino senos valdžios
paskutinių dienų „pasaldintas

gerumas“.
Mes įsitikinę - Birštonas
pribrendo demokratiniams
pokyčiams. Turite Konstitucinę teisę į slaptus ir neįtakojamus rinkimus, tad apginkite savo nuomonę, atsakingai
ją pateikite – gerbsime Jūsų
pasirinkimą. Mes pasirengę
atkakliam darbui, o ar mus
paremsite - dabar jau Jūsų
valia.

Balsuokite!
LSDDP sąrašo Nr
8 kandidatai ir
kandidatas į merus Juozas
Aleksandravičius

Politinė reklama bus sumokėta iš LSDD partijos Birštono skyriaus sąskaitos. Užs.Nr. 2019/2 
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Vietname susitiks D. Trampas ir Kim Čen Unas

JAV doleris pinga, juanio kursas – auga

JAV ir Šiaurės Korėjos lyderiai, šią savaitę susitiksiantys Hanojuje, turės tartis dėl konkretesnių
priemonių, pratęsiančių jų miglotai suformuluotą deklaraciją dėl pastangų siekti Korėjos
denuklearizacijos, parengtą per pernykštį jųdviejų susitikimą.

JAV doleris pirmadienį pinga euro, jenos, taip pat Azijos valiutų atžvilgiu. Investuotojai
daugiausia dėmesio tebeskiria pranešimams apie JAV ir Pekino derybas dėl prekybos. Juanio
kursas pakilo iki aukščiausio nuo 2018 metų liepos mėnesio lygio.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
audonas saulėlydis,
oranžinis saulėtekis, o
kartais ir ryškus – geltoni saulės spinduliai, akinamai smingantys į akis šaltą arba vėsią
žiemą, kartais net priverčia
sustoti. Bent akimirkai sustoti nuo beprotiško tempo ir tiesiog pastovėti, pasigrožėti...
Sustabdyti sparčiai besisukančius, išklerusius, nuolat
įvairiais tepalais laistomus
rūpesčių dantračius galvoje ir
grįžti į save.
Saulės šviesa kartais tampa ledkalniu. Tuo pačiu ledkalniu, kuris aštriais kampais
suraižė įžymiojo „Titaniko“
šoną.
Štai skrodžia šaltas Atlanto
vandenyno bangas didingas,
dar dažais kvepiantis „Titanikas“, o jame verda gyvenimas. „Verda“. Ne šiaip vyksta ar eina, bet „verda“! Vieni
šoka, kiti puotauja, treti dainuoja, o ketvirti – suprakaitavę per visus kūno išlinkimus
šimtais kibirų į didelius katilus tempia anglį. Ir staiga pasigirsta signalas „Stop“, o po
jo – kitas signalas „Visus variklius atgaliniu režimu“. Staiga visi varikliai pradeda stoti,
ir po mažos pauzės jau iš lėto
pradeda judėti priešinga kryptimi – iš dalies bandydami sustabdyti laivą, iš dalies bandydami pakeisti jo kursą.
Ta akimirka prailgsta. Nes
visi laukia tos akimirkos, kai
paaiškės – sustabdyta laiku
ar ne.
Mūsų gyvenimas begaliniame laike tapo panašus. Kas-

R

dien lekiame su milijonais
užduočių – sumirksėti, pavalgyti, įkvėpti oro, o kur dar
daržas, sodas, darbai, kapai ir
namuose laukiančios išsižiojusios trys burnos.
Lekiame kaip tas „Titanikas“ per šiltus ir šaltus, ramius
ir audringus gyvenimo vandenis tol, kol išgirstame švilpuką
ir isterišką šūksnį „Stok!“ Tačiau išgirdę tokį šūksnį, dažniausiai jau būname pavėlavę.
Mūsų įsibėgėjusį laivą ne ką
lengviau sustabdyti nei „Titaniką“. Mūsų rutina – dideliu
tempu paremtas lėkimas nežinia kur kainuoja ne tik „laivo“ kokybę ir jo suvartojamą
kurą, bet paveikia ir tą mažytį
„kapitoną“ kiekvieno iš mūsų
galvoje.

Niekada nežinome,
kada tas „kapitonas“
pervargęs nueis
nusnūsti akimirką kitą,
o atsibudęs jau ras
kiaurą mūsų „laivo“
šoną. Ras ne tik kiaurą
šoną, bet greitai, su
muzika ir šaudomomis
pagalbos kvietimo
raketomis skęstantį ir
patį „laivą“.
Ir štai tada savęs paklausime – kokia tų dažais kvepiančių sienų prasmė? Kas iš
tų prabangių lovų, šviestuvų,
paveikslų, baseinų? Argi dabar svarbu, kad tas laivas buvo pats įžymiausias? Laiko
vandenyne – visi laivai lygūs.
Visi laivai, pradingstantys po
vandenyno paviršiumi – tik
atsiminimas. Tik blankus šešėlis to laivo, kuris prieš su-

sidūrimą su ledkalniu buvo
grožis ir gėris.

Mieli Prienų rajono
gyventojai,

Ir štai tada kyla
klausimas – kur
skubame, kur lekiame?
Kodėl darome tai, kam
dar nesame pasiruošę,
kodėl darome tai, ko
nepajėgiame, ir kasdien
rizikuojame įsibėgėję
rėžtis į ledkalnį? Liga
pakerta visada netikėtai
ir su dideliu trenksmu.
O po jos retai kada
būna galimybė pasukus
variklį grįžti atgal.
Kiekvienas smūgis
palieka ženklą, netgi ir
remontui pavykus.

kovo 3 d. ateikite į rinkimus ir balsuokite už
mane bei už Lietuvos socialdemokratų partijos sąrašą Nr. 4. Mūsų sąraše yra išsilavinę,
profesionalūs, nebėgiojantys iš vienos partijos
į kitą ir patikimi kandidatai.
Nuo 2015 m. atsakingai dirbau Jums ir Prienų
kraštui. Šiandien kviečiu suteikti man pasitikėjimo mandatą, kad kartu su savo komanda galėčiau tęsti pradėtus darbus ir NUOSEKLIAI, DRĄSIAI IR ATVIRAI įgyvendinti Lietuvos socialdemokratų partijos Prienų skyriaus rinkimų programą,
kad visų mūsų gyvenimo kokybė gerėtų.
Pagarbiai Alvydas Vaicekauskas

Todėl sustojus ir pažvelgus
į saulės spindulius, pravartu
susimąstyti, ar tikrai plaukiame saugiai, ar tikrai turtai, dėl
kurių skubame kuo didesniu
greičiu skrieti per gyvenimo
vandenyną, verti to lėkimo.
Ar tikrai tie turtai turės savo
vertę atsitrenkus į ledkalnį?
Ar tikrai atsargiai plaukiantis
mažas laivelis yra prastesnis
už dideliu greičiu į prarają lekiantį „Titaniką“? Deja, ne.
Jie visiškai vienodi. Prieš vandenyno gelmes, štilį ir audras,
prieš ledkalnius ir seklumas,
prieš visą gyvenimo vandenyną jie yra vienodi. Prieš vandenyno dugną visi yra vienodi, todėl lieka tik klausimas,
kas geriau – skubėti ir rizikuoti sudužti su visais turtais,
kuriuos gabeniesi, ar ramiai
plaukti ir grožėtis pasauliu
– tuo mums duotu stebuklu.
Tuo pasauliu, kuris padeda
sulėtinti greitį ir suprasti, jog
grožis yra ne tai, ką gali nusipirkti, o tai, ką galima sukurti
arba susikurti.
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Lietuva buvo pagrindinė degalų tiekėja Latvijai

Sulaikyti klaipėdiečiai pavogę 8 automobilius

Latvija ir 2018 metais daugiausiai degalų pirko iš Lietuvos. Palyginti su 2017-aisiais, tiekimui iš
Lietuvos tenkanti viso benzino importo dalis sumažėjo nuo 64,5 proc. iki 62,8 proc., dyzelino
– nuo 59,7 proc. iki 58,7 procento.

Klaipėdos ir Vilniaus teisėsaugos pareigūnai išaiškino ir sulaikė du asmenis, įtariamus
pagrobus aštuonis bei pasikėsinus pagrobti dar vieną automobilį. Nusikaltimai įvykdyti 20172018 metais Klaipėdoje ir Vilniuje, pranešė policija.

Čia gyvena Prienų krašto dvasia
ATKelta IŠ 1 p.
Tai daug, tai labai daug. Turime vietą, turime pastogę, į
kurią patys atėję ar kokį svečią atlydėję galime ištarti: štai
čia su meile sudėtas, su pagarba surinktas ir išrikiuotas šito
krašto gyvenimas, jo žmonių
darbai, jų džiaugsmas ir vargas, jų kančios ir praradimai.
Čia dega niekada neužgesęs
mūsų krašto žmonių siekimas
laisvės ir šviesos, tiesos ir grožio. Galime pasakyti, kad nuo
šiol čia apsigyveno Prienų
krašto DVASIA, įsikūnijusi
senuose audiniuose, medžio
ir molio dirbiniuose, senose
nuotraukose ir knygose. Tegul būna jai čia gera ir jauku.“
Šie poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiai, pasakyti 1995
m. rugsėjo 16 d. muziejaus
atidarymo proga, aktualumo
neprarado ir dabar.

Muziejus pakeitė savo
veidą
Ekspozicijos atnaujintos
įgyvendinus projektą „Prienų
krašto muziejaus modernizavimas“. Projekto biudžetas
– daugiau nei 85 tūkst. eurų.
Projekto įgyvendinimą finansavo Europos regioninės
plėtros fondas ir Prienų rajono savivaldybė, įgyvendino
– UAB „TerraMedia“.
„Muziejus pakeitė savo veidą, tačiau neprarado savo dvasios“, – sakė muziejaus direktorė Lolita Batutienė.
Jos teigimu, muziejus dar
jaunas – šiemet sukaks 24eri. Muziejuje daugiausiai
eksponatų saugoma dokumentų, fotografijų ir spaudos
rinkiniuose.

Kuriant atnaujinto muziejaus koncepciją ir atsižvelgiant į muziejuje saugomus
rinkinius buvo daug galvojama, kaip turimus eksponatus
pateikti įdomiai, patraukliai,
kas yra svarbiausia, kuo garsus mūsų kraštas, kuo galiREKLAMA

me didžiuotis, kaip išsiskirti
šiandieniame moderniame,
skubančiame ir nuolat besikeičiančiame pasaulyje.

„Supratome, kad svarbiausia yra žmonės. Žmogus kuria
istoriją, įvykius, nuo žmogaus
veiklos, jo poelgių, siekių priklauso, kokioje aplinkoje gyvename, ką sukuriame, kokia
atmosfera vyrauja visuomenėje ir aplinkoje. Todėl ekspozicijų koncepciją pavadinome
„Aukšto skrydžio žmonės“.
Daug žinomų, gabių Lietuvos žmonių yra kilę iš Prienų
krašto, jame gyvenę ar dirbę.
Daugelio jų darbai rodo, kad
šie žmonės mokėjo (moka)
žvelgti aukščiau, plačiau, neapsiriboti nūdienos problemomis. Norime papasakoti apie
žmones, kurie iš mūsų krašto
išskrido į platųjį pasaulį, tačiau didžioji jų dauguma visada mylėjo ir tebemyli savo
gimtąjį kraštą“, – kalbėjo L.
Batutienė.
Įrengtos aštuonios naujos inovatyvios ekspozicijos: „Pšemeneckių namo istorija“, „Akiplėša“ (skirta J.
Zdebskiui), „Atviras muziejininko kabinetas“, „Miesto

istorija“, „Literatūriniai Prienai“, „Krašto šviesuoliai“,
„Sklandytuvų istorija“, „Išėjo broliai“.
Dar trys ekspozicijos:
„Etnografija ir tautodailė“,
„Rezistencinės kovos“ ir
„Tremties vaikai“ jau buvo

pristatytos prieš porą metų.
Simbolinę juostelę perkirpo
Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas

ir muziejaus direktorė Lolita
Batutienė. Atnaujintas patalpas pašventino Prienų parapijos klebonas Jonas Baliūnas.

matologo kėdėje ir dalyvauti
viktorinoje.

„Akiplėša“ (skirta J.
Zdebskiui)
Kunigas Juozas Zdebskis
– vienas žymiausių XX a. pokario disidentų ir kovotojų už
tikinčiųjų teises. Kunigo veiklą akylai stebėjo 120 KGB
agentų, jam buvo užvesta
byla pavadinimu „Akiplėša“.
Jis buvo nuteistas ir du kartus
kalėjo Lukiškių ir Pravieniškių kalėjimuose.
1969 m. vasario mėnesį
dėl nepaklusnumo tuometinei valdžiai iš jo buvo atimtas
kunigo pažymėjimas. Tuomet
kunigas kartu su Sigitu Tamkevičiumi įsidarbino Prienų
melioracijos statybos valdyboje darbininkais, kartu ir toliau tęsė religinį auklėjimą.

stikloplasčių sklandytuvų gamyba Prienuose, sklandytuvų
ypatybėmis bei modeliais,
sklandytojais, dalyvavusiais
tarptautinėse varžybose, avia-

cijos šventėse ir parodose,
Žemėlapyje ant grindų yra
pavaizduotas 1934-06-25–
07-19 surengto trijų lėktuvų
ANBO-IV skrydžio aplink
Europą, skirto pirmosioms
istorinio Stepono Dariaus ir
Stasio Girėno skrydžio per
Atlantą metinėms paminėti,

„Pšemeneckių namo
istorija“
Pastato istorija pradedama
pasakoti nuo tada, kai šiuose namuose gyveno Cezaro
Pšemeneckio šeima. Cezaras
Prienų „Žiburio“ gimnazijoje
dėstė matematiką, fiziką, įrengė fizikos laboratoriją, buvo
miesto tarybos narys, rūpinosi
švietimo klausimais ir miesto
bei gretimų gyvenviečių elektrifikavimu. Jo dėka 1925 metais Prienams buvo pradėta
tiekti elektra.
C. Pšemeneckio namuose
prieškariu vyko itin aktyvus
kultūrinis gyvenimas. Abu
su žmona Ana, operos soliste,
kartu parvykusia iš Maskvos,
savo namuose organizuodavo
kultūrinius renginius, kuriuose dalyvaudavo to meto menininkai. Jų namuose yra viešėjęs rusų dainininkas Fiodoras

Šaliapinas.
Interaktyviojoje ekspozicijos dalyje galima pasiklausyti šiame pastate anksčiau dirbusių medicinos darbuotojų
ir C. Pšemeneckio mokinės
atsiminimų, pasėdėti sovietinius laikus menančioje sto-

istorija“
Ekspozicijoje supažindinama su Prienų seniūnijos atsiradimo ir jos raidos istorija,

plačiai pristatomas tarpukario
laikotarpis: Prienuose teiktos
paslaugos ir to meto infrastruktūra, pramonė, maldos
namai, mokymosi įstaigos ir
jų raida, Prienų kareivinių istorija. Pristatoma didžiausia
to laikmečio Prienų pramonės įmonė – alaus bravoras ir
jo istorija.
Terminale galima su senaisiais Prienais susipažinti interaktyviai bei dalyvauti viktorinoje.

„Išėjo broliai“

Prienuose J. Zdebskis Pirmajai komunijai parengė kelis
šimtus vaikų. Jis drąsiai, neslėpdamas juos katekizavo.
1978 m. kartu su kitais kunigais Alfonsu Svarinsku,
Sigitu Tamkevičiumi, Jonu
Kaunecku ir Vincu Vėlavičiumi įkūrė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą
(TTGKK).
1986 m. vasario 5 d. 14 val.
30 min. Šalčininkų r. kelyje Kalesninkai–Eišiškės, ties
posūkiu į Valkininkus, įvyko
avarija, kurios metu susidūrė
automobilis „Žiguliai“ ir pienovežis GAZ-53. Avarijos
metu žuvo lengvuoju automobiliu važiavęs kunigas J.
Zdebskis.

„Sklandytuvų
istorija“
Ekspozicijoje supažindama su Lietuvos sklandymo
ir Prienų sportinės aviacijos
gamyklos istorija, asmenybėmis, kurių dėka buvo pradėta

maršrutas.

„Krašto šviesuoliai“
Šioje ekspozicijoje daug
dėmesio skirta tarpukario keliautojui, žurnalistui, mokytojui, vienam iš Šaulių sąjungos
įkūrėjų Matui Šalčiui. Ekspozicijoje supažindinama su jo
biografija, šeima, kelionėmis,
išleistomis knygomis. Taip
pat galima sužinoti ir apie visą Šalčių giminę, kilusią iš
Čiudiškių kaimo. Eksponuojami memorialiniai daiktai iš
Mato Šalčiaus šeimos namų
Kaune.
Ekspozicijoje taip pat pristatomi žymiausi krašto mokslininkai, menininkai, politikai,
šokėjai, sportininkai, filosofai. Čia galima plačiau susipažinti su kaligrafo Gedimino
Pempės, Jurgio Juodžio darbais, eksponuojamos Marijono Baranausko ir Stanislovo
Žvirgždo fotografijos.

Ekspozicija „Miesto

Šioje ekspozicijoje pateikiama, kaip atrodė ne tik Lukšų šeimos, bet ir daugelio kitų
šeimų gyvenimas okupaciniu
laikotarpiu. Mažoje erdvėje
rodoma, kas buvo sakoma
visuomenei, kuo visi privalėjo tikėti. O šią erdvę iš išorės
supa toks gyvenimas, kokį
žmonės gyveno iš tikrųjų –
vyrai tapo partizanais, kovojo
miškuose, buvo kalinami. Tai
atsispindi nuotraukose.
Eksponuojami ypatingą
vertę turintys kryžius ir šventasis paveikslas, būtent prie jų
Ona Lukšienė palaimino sūnus ir išleido į partizanus.

„Literatūriniai
Prienai“
Ekspozicijoje daugiausiai
dėmesio skiriama ne tik mūsų krašto, bet ir visos tautos
ryškiausiam, mylimiausiam
poetui, eseistui, dramaturgui
Justinui Marcinkevičiui.
Vienoje salės pusėje yra iš
dalies atkurtas jo darbo kabinetas, kitoje – terminalas,
kuriame galima plačiau susipažinti su rašytojo kūryba bei
dažniausiai kūryboje vartojamais žodžiais.
Nemažai dėmesio skirta ir
Prienų krašto rašytojui VytauNUKelta Į 9 p. 
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Alkoholiui – ne vieta kvitų loterijoje

Viešojo transporto populiarumas mažėja

„Valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis kritikuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą
kvitų loterijoje leisti registruoti čekius, kuriuos pirkėjai gaus įsigydami alkoholį ir tabaką.

Latvijos viešojo transporto populiarumas lėtai mažėja penktus metus iš eilės. 2018-aisiais
šalies viešojo transporto paslaugomis pasinaudojo 241,96 mln. keleivių – 0,2 proc. mažiau nei
užpernai.

Pagerbti geriausi 2018 m. Prienų krašto sportininkai
ATKelta IŠ 1 p.
administracijos direktoriaus
pavaduotoja Rima Zablackienė bei Kultūros, sporto
ir jaunimo skyriaus vedėjas
Rimantas Šiugždinis Prienų
rajono savivaldybės padėkos
raštais ir saldžiaisiais prizais
už pastangas bei ryžtą apdovanojo septynias komandas
bei tris sportininkus. Apdovanojimus pelnė: Pietvakarių
regiono krepšinio čempionato
2002–2003 m. grupės trečiosios vietos laimėtoja Prienų
KKSC krepšinio komanda
(gimusiųjų 2003 m.); Pietvakarių regiono krepšinio čempionato 2006–2007 m. grupės trečiosios vietos laimėtoja
Prienų KKSC komanda (gimusiųjų 2006 m.); Lietuvos
vaikų jaunių futbolo asociacijos II lygos U14 Pietų regiono čempionato pirmosios
vietos laimėtoja Prienų FM
U14 komanda; Kauno apskrities futbolo federacijos III
lygos pirmenybių trečiosios
vietos laimėtoja Prienų vyrų
futbolo komanda; aerobinės
gimnastikos komanda; bokso,
mišrių kovų menų bei stalo teniso komandos.Taip pat buvo
apdovanota jojikė (konkūras)
Lazdijų mero taurės antrosios
vietos laimėtoja, Lietuvos Arklio muziejaus taurės pirmosios vietos laimėtoja jaunių
konkūro įskaitoje ir atviros
klasės konkūro įskaitoje Lijana Ežerskytė, lengvaatletė
(barjerinis bėgimas) Viktorija
Šuliauskaitė, Lietuvos olimpinių vilčių žaidynėse rajonų grupėje iškovojusi trečiąją vietą, ir badmintonininkė
Rasa Radžiūnaitė, iškovojusi
aukštas vietas Lietuvos mokyklų žaidynėse, Lietuvos
jaunučių ir sporto vilčių žaidynėse, 13-osiose Lietuvos
taurės varžybose.
Lietuvos mokyklų žaidynių
finalinėse varžybose geriausiai pasirodžiusias komandas
apdovanojo Prienų rajono
savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius
ir Švietimo skyriaus vedėjas
Rimvydas Zailskas, Jie įteikė
Prienų rajono savivaldybės
padėkos raštus ir saldžiuoREKLAMA

sius prizus. Buvo apdovanota penktąją vietą finalinėse
varžybose iškovojusi Skriaudžių pagrindinės mokyklos
stalo teniso berniukų komanda, šeštąją vietą iškovojusi
Skriaudžių pagrindinės mokyklos stalo teniso mergaičių komanda, devintąją vietą finalinėse kroso estafetės
varžybose pelniusi „Žiburio“
gimnazijos komanda, šeštąją
vietą teniso varžybose iškovojusi „Žiburio“ gimnazijos
komanda.

Padėkos raštai ir
dovanos – Lietuvos
čempionatų
nugalėtojams ir
prizininkams
Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas bei
Kultūros, sporto ir jaunimo
skyriaus vedėjas Rimantas
Šiugždinis sportininkams įteikė Prienų rajono savivaldybės
padėkos raštus, prizus ir ,,Harmony Parko“ dovanų čekius.
Apdovanojimus pelnė: Lietuvos jaunučių čempionato
trečiosios vietos laimėtojai
– irklavimo keturvietė (Mantas Ardaravičius, Tautvydas
Pažėra, Tadas Vaitkevičius,
Elijus Stravinskas); Lietuvos
čempionato šeštosios vietos
ir Lietuvos taurės ketvirtosios vietos laimėtojai – Prienų KKSC paplūdimio futbolo
komanda (Vaidas Celiešius,
Julius Strampickas, Povilas
Andriuškevičius, Povilas Damynas, Tomas Jonyka, Justas
Šerkšnas, Alvaras Zagurskas,
Donatas Mekionis, Renatas
Balnanosis, Donatas Dainauskas, Egidijus Pašukevičius);
orientavimosi sporto klubas
,,Šilas“; orientavimosi sporto klubo ,,Šilas“ aportininkai
Zenonas Radzivonas ir Pranas
Mockus, Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis čempionate estafetėje V55 amžiaus
grupėje iškovoję pirmąją vietą; to paties klubo sportininkai
Andrius Jasiūnas, Rimvydas
Arlauskas, Andrius Valatka,
Lietuvos čempionato estafetės varžybose V35 amžiaus
grupėje iškovoję trečiąją vie-

tą; Rokas Lipnickas, Milda
Radzivonaitė, Vytautas Beliūnas, Lietuvos čempionate mišrios estafetės rungtyje
iškovoję trečiąją vietą; Milda
Radzivonaitė, Indrė Beliūnė, Deimantė Motiejūnaitė,
Lietuvos čempionate moterų
estafetės rungtyje iškovojusios ketvirtąją vietą; Vytautas
Kamarūnas, Milda Radzivonaitė, Zenonas Radzivonas,
Rimvydas Arlauskas, Andrius
Valatka, Indrė Beliūnė, Akvilė
Bartkevičiūtė, Deimantė Motiejūnaitė, Algirdas Bartkevičius, Kęstutis Nenartavičius,
Vytautas Beliūnas, Lietuvos
klubų taurės varžybose iškovoję trečiąją vietą. Taip pat
buvo apdovanoti: stalo tenisininkė Angelė Redeckienė,
Lietuvos veteranų stalo teniso 44-ajame čempionate iškovojusi tris prizines vietas;
lengvaatletė (sportinis ėjimas)
Miglė Damynaitė, trijuose
Lietuvos jaunių čempionatuose iškovojusi tris prizines
vietas; karatistas Kristupas
Žemaitis – Kauno, Kauno
rajono ir Vilniaus čempionatų nugalėtojas bei Lietuvos
čempionato antrosios vietos
laimėtojas; badmintonininkė
Gerda Trakymaitė, aukštas
vietas iškovojusi Yonex 56ajame asmeniniame badmintono čempionate ir 13-osiose Lietuvos taurės A grupės
varžybose; orientacininkas
Vytautas Kamarūnas – Lietuvos čempionatų, Lietuvos
taurės, Lietuvos klubų taurės
varžybų nugalėtojas bei prizininkas; orientacininkas Rimvydas Arlauskas, iškovojęs
prizines, penktas, šeštas vietas Lietuvos čempionato estafečių, ilgojoje, labai ilgoje,
naktinėse trasose, Lietuvos
klubų taurės, Lietuvos OS
veteranų „Superloto“ taurės
varžybose bei tapęs Lietuvos
OS veteranų (estafečių lygis)
nugalėtoju; orientacininkas
Andrius Jasiūnas, iškovojęs
prizines bei aukštas vietas
Lietuvos čempionato estafečių, vidutinėje, ilgojoje, labai
ilgoje trasose, tapęs Lietuvos
OS veteranų (estafečių lygis)
nugalėtoju; orientacininkas
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Šie metai pieno sektoriui turėtų būti geresni

Kaune apšaudytas automobilis

Praėję metai dėl smukusių kainų eksporto rinkose pieno perdirbimo įmonėms buvo kuklesni
nei 2017-ieji, tačiau dėl ištuštintų nugriebto pieno miltelių atsargų Europoje, perdirbėjai bei
analitikai prognozuoja geresnius 2019-uosius.

Kaune automobilį kliudžiusiam vyrui buvo apšaudyti jo paties vairuojamos mašinos stiklai.
Automobiliui įvažiuojant į namo kiemą, veidrodėliu buvo kliudytas kitas automobilis. Iš
pastarojo išlipęs keleivis pistoletu iššovė į kaltininko durelių lango stiklą.

Pagerbti geriausi 2018 m. Prienų krašto sportininkai
Andrius Valatka, iškovojęs
prizines bei ketvirtas vietas
Lietuvos čempionato estafečių ir naktinėje trasose, Lietuvos klubų taurės ir Lietuvos OS veteranų „Superloto“
taurės varžybose, Tarptautinėse varžybose „Spring Cup
2018“ bei tapęs Lietuvos OS
veteranų (estafečių lygis) nugalėtoju; orientacininkas Nerimantas Bieliauskas, Lietuvos
čempionato trumpojoje trasoje iškovojęs antrąją, o estafečių trasoje – šeštąją vietas;
orientacininkas Pranas Mockus – Lietuvos orientavimosi
sporto slidėmis čempionate
estafetės rungties nugalėtojas, tame pačiame čempionate
trumpojoje trasoje iškovojęs
penktąją vietą bei ketvirtąsias vietas iškovojęs Lietuvos
orientavimosi sporto slidėmis
čempionate „Žalgiriada“ ir
Lietuvos čempionato vidutinėje trasoje; orientacininkas
Zenonas Radzivonas, tapęs
Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis čempionato estafetės rungties nugalėtoju, tose
pačiose varžybose trumpojoje
trasoje iškovojęs antrąją vietą,
Lietuvos orientavimosi sporto
slidėmis „Žalgiriadoje“ – trečiąją, Lietuvos čempionato
estafečių trasoje – šeštąją, o
Lietuvos klubų taurės varžybose – trečiąją vietas; orientacininkas Kęstutis Nenartavičius – Lietuvos klubų taurės
varžybose iškovojęs trečiąją,
Lietuvos čempionatas estafetėje – šeštąją vietas. Taip pat
buvo apdovanoti Lietuvos
mokinių, jaunių, jaunučių ir
vaikų dziudo čempionate antras vietas iškovoję Rimantas
Giniūnas ir Vytautė Einikaitė,
trečiąsias – Brigita Rokaitė ir
Benas Norvaiša bei irkluotojas Danielis Matukaitis, Lietuvos suaugusių ir Lietuvos jaunių čempionatuose iškovojęs
penktąsias vietas.

Prieniečiai žibėjo
ir tarptautinėse
varžybose
Tarptautinių varžybų bei
turnyrų nugalėtojus ir prizininkus, Lietuvos rinktinės
narius Prienų rajono savivalREKLAMA

dybės padėkos raštais, prizais
ir ,,Harmony Parko“ dovanų
čekiais apdovanojo Prienų
rajono savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas. Apdovanojimus pelnė: krepšininkė, Lietuvos moterų lygos
ir Lietuvos moterų krepšinio
taurės čempionė Livija Sakevičiūtė; irkluotojas Martynas
Vaitkevičius, tapęs nugalėtoju Pasaulio jaunių irklavimo
ir Lietuvos jaunių čempionatuose, antrąsias vietas iškovojęs Baltijos šalių ir Lietuvos suaugusiųjų čempionatuose, trečiąją vietą – Baltic
Cup čempionate; kultūrizmo
ir kūno rengybos čempionatų
dalyvis Rolandas Žeimys, antrąsias vietas iškovojęs IFBB
Europos, Lietuvos (iki 85 kg)
ir Lietuvos veteranų čempionatuose; futbolininkas Robertas Ratkevičius – Lietuvos U
21 futbolo rinktinės narys ir
Baltijos taurės pirmosios vietos laimėtojas; futbolininkė
Ugnė Jakinevičiūtė – Lietuvos U 15 merginų futbolo
rinktinės narė, Baltijos taurės
varžybų dalyvė; karatistas Jokūbas Žemaitis, tapęs nugalėtoju Baltijos šalių bei Lietuvos
karatė čempionatuose; kultūristas Vytautas Sadauskas
– Baltijos šalių čempionato
pirmosios vietos laimėtojas ir
absoliutus čempionas; Lietuvos orientavimosi sporto jaunimo rinktinės narys, Pasaulio
orientavimosi sporto jaunimo
čempionato dalyvis Rokas Lipnickas, prizines vietas laimėjęs Baltijos šalių orientavimosi sporto čempionate estafečių
trasoje, Lietuvos orientavimosi sporto čempionate trumpoje
trasoje, Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis čempionate
trumpoje ir vidutinėje trasose,
Lietuvos orientavimosi sporto
čempionate vidutinėje trasoje,
Lietuvos orientavimosi sporto klubų taurės varžybose ir
Lietuvos orientavimosi sporto čempionate, mišrių sprinto
estafetėje; Lietuvos orientavimosi sporto jaunimo rinktinės
narė, Pasaulio orientavimosi
sporto jaunimo čempionato
dalyvė Akvilė Bartkevičiūtė, tapusi nugalėtoja bei iškovojusi prizines ir ketvir-

tas, penktas vietas įvairiose
trasose Baltijos šalių orientavimosi sporto čempionate,
Baltijos šalių orientavimosi
sporto jaunimo taurės varžybose, Lietuvos orientavimosi
sporto slidėmis čempionate,
Lietuvos orientavimosi sporto
čempionate, Lietuvos orientavimosi sporto klubų taurės
ir Lietuvos taurės varžybose;
Lietuvos orientavimosi sporto jaunimo rinktinės narė Deimantė Motiejūnaitė, tapusi
nugalėtoja bei antras ir penktas vietas iškovojusi įvairiose
trasose Baltijos šalių orientavimosi sporto čempionate,
Baltijos šalių orientavimosi
sporto jaunimo taurės varžybose, Lietuvos orientavimosi
sporto slidėmis čempionate,
Lietuvos orientavimosi sporto
čempionate ir Lietuvos orientavimosi sporto klubų taurės
varžybose; Lietuvos orientavimosi sporto rinktinės narys
Vytautas Beliūnas, prizines ir
penktas, šeštas vietas iškovojęs įvairiose trasose Baltijos
šalių orientavimosi sporto
čempionate, Lietuvos orientavimosi sporto čempionate,
Lietuvos orientavimosi sporto kariuomenės čempionate,
Lietuvos orientavimosi sporto klubų taurės varžybose;
Lietuvos orientavimosi sporto rinktinės narys, Pasaulio
orientavimosi sporto čempionato dalyvis Algirdas Bartkevičius, laimėjęs aštuntąją vietą
Pasaulio orientavimosi sporto
studentų čempionato trumpoje trasoje, penkioliktąją – Europos orientavimosi sporto
čempionato sprinto estafečių
trasoje, antrąją – Baltijos šalių
orientavimosi sporto čempionate, trečiąją – Lietuvos orientavimosi sporto klubų taurės
varžybose; Lietuvos orientavimosi sporto rinktinės narė
Indrė Beliūnė, Baltijos šalių
orientavimosi sporto čempionato komandinėje įskaitoje
iškovojusi antrąją vietą, Lietuvos orientavimosi sporto klubų taurės varžybose – trečiąją,
Lietuvos orientavimosi sporto
čempionate estafečių trasoje
– ketvirtąją vietas; Lietuvos
orientavimosi sporto rinktinės
narė, Pasaulio studentų čem-

pionato dalyvė Milda Radzivonaitė, Baltijos šalių orientavimosi sporto čempionato komandinėje įskaitoje iškovojusi
antrąją vietą, Lietuvos orientavimosi sporto klubų taurės
varžybose – trečiąją, Lietuvos
orientavimosi sporto čempionato estafečių trasoje – ketvirtąją, mišrių sprinto estafetėje
– trečiąją, trumpoje trasoje
– ketvirtąją vietas; mišrių kovų menų sporto atstovai Rokas Valatka, Baltijos mėgėjų
MMA čempionate iškovojęs
trečiąją, Rimantas Žvaliauskas – antrąją, o Nerijus Senavaitis – pirmąją vietas.

Apdovanoti ir treneriai
Prienų rajono savivaldybės
meras apdovanojo ir tarptautinių varžybų, turnyrų nugalėtojų ir prizininkų, Lietuvos rinktinės narių trenerius:
Kristiną Sukockytę, Audrių
Deltuvą (orientavimosi spor-

tas), Marių Labalaukį (dziudo), Vitą Rymantą Sidaravičių
(badmintonas), Kristiną Kuzmickienę (lengvoji atletika),
Eveliną Sadauskaitę (kultūrizmas), Valdemarą Vaitiekūną ir
Raimundą Kernazicką (irklavimas), Roką Stambrauską
(mišrių kovų menai) bei Lietuvos kūno kultūros mokytojų
penketuko nominantę Prienų
„Žiburio“ gimnazijos kūno
kultūros mokytoją ekspertę
Dalią Šklėriūtę. Jiems buvo
įteikti Prienų rajono savivaldybės padėkos raštai, prizai
ir ,,Harmony Parko“ dovanų
čekiai.
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Knygų mugė sulaukė 68 tūkst. lankytojų

Papirkti bandė neblaivus vairavęs nepilnametis

Jubiliejinę 20-ąją Vilniaus tarptautinę knygų mugę aplankė beveik 68,5 tūkst. žmonių,
pirmadienį pranešė Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“. Pernai vykusioje mugėje
apsilankė 67,1 tūkst. žmonių.

Kėdainiuose 300 eurų kyšiu policiją bandė papirkti neblaivus vairavęs nepilnametis.
Sustabdžius automobilį „Audi A3“, jo vairuotojas (27 m.) peršoko į automobilio galą, o keleivis
(17 m.), sėdėjęs galinėje sėdynėje, persėdo į vairuotojo vietą.

Vienas rankos
paspaudimas gali
paguldyti į lovą ilgam

Vargu ar sutiksime
žmogų, kuris šių metų
laiku nesiskųstų net
ir menkiausia sloga.
Žvarbiems šaltymečio
orams mainantis su
atlydžiu, sunku nepatekti
į sergančiųjų epidemija
gretas.

Gripas – dažnas palydovas
tų, kas ilgą dienos dalį praleidžia ofisuose, uždarose ir
mažai vėdinamose patalpose. Jei imuninė sistema šlubuoja, užtekti gali ir vieno
kolegiško rankų paspaudimo,
kad iškristumėte iš grafiko ne
vienai savaitei. Kai kurie pacientai kasmet neapsieina ir
be medikų pagalbos.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro (ULAC) duomenimis,
Lietuvoje sergančiųjų gripu ir
ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis dar sausio viduryje buvo kone penktadaliu daugiau nei pernai ir
dvigubai daugiau nei metų
pradžioje.
Kritinė būklė buvo pasiekta didžiuosiuose miestuose,
kur nuo gripo epidemijos
neišvengta ir mirčių. ULAC
medikai primena, kad peršalimo simptomai vystosi pamažu, o gripo – staiga, t. y.
per 12 val.
Virusinės infekcijos pasireiškia tokiais simptomais
kaip karščiavimas, sloga, gerklės, galvos skausmas, kosuREKLAMA

lys. Radikalaus gydymo esant
šiems susirgimas nėra – dažniausiai yra taikomas simptominis gydymas, rekomenduojamas poilsio režimas.
Peršalimui komplikacijos
dažniausiai nebūdingos, o susirgus gripu jos dažnos ir sunkios, dažniau kyla vyresnio
amžiaus žmonėms ir sergantiems lėtinėmis ligomis.
Todėl pajutus žymų sveikatos pablogėjimą – bendrą
silpnumą, didelį nuovargį,
šaltkrėtį, diskomfortą krūtinės srityje, aukštesnę nei 38
laipsnių temperatūrą – svarbu
laiku kreiptis į medikus. Tikslią diagnozę gali nustatyti tik
jūsų gydytojas.

6 svarbiausi imuniteto
sargai
Sveikatos specialistai atkreipia dėmesį, kad šiuo metų laiku itin svarbu imuninę
sistemą palaikyti iš vidaus.
Ne tik sergantiems (ar jau
persirgusiems), bet ir sveikiems, epideminiame fone
dirbantiems žmonėms organizmą būtina stiprinti papildomai.
Pateikiame sąrašą naudingų bei ypatingų gamtos
produktų, ne vieną šimtmetį
plačiai naudojamų dėl juose
esančių veikliųjų medžiagų,
padedančių organizmui kovoti su virusais ir atgauti jėNUKelta Į 11 p. 

Už atliekų tvarkymą mokėkite mažiau – pasinaudokite
rinkliavą sumokėjo padalinio vadovas.
„Yra buvę atvejų, kad nurolengvatomis! toikidydžio
nurodytos datos iš karUžsisakyti gauti mokėjimo dytu elektroniniu paštu siunAr vietinė rinkliava už
atliekų tvarkymą gali būti
mažesnė? Taip! Tereikia
pasinaudoti savivaldybių
numatytomis lengvatomis.
Tokias lengvatas yra
patvirtinusios visos
regiono savivaldybės.

Birštono ir Prienų rajono
savivaldybės yra nusprendusios rinkliavos mokėtojams,
kurie naudojasi gyvenamosios paskirties nekilnojamojo
turto objektais, 5 procentais
sumažinti rinkliavos dydį,
kai mokėtojas užsisako gauti mokėjimo pranešimus tik
elektroniniu paštu ir rinkliavą
už visą mokestinį laikotarpį
sumoka vienu pavedimu iki
kovo 31 dienos.
Tad tiems gyventojams, kurie praėjusiais metais nustaty-

to už visus metus ir atsisakė
paštu siunčiamo popierinio
mokėjimo pranešimo, pasirinkdami sąskaitą gauti elektroniniu paštu, šiemet formuojant mokėjimo pranešimą bus
pritaikyta atitinkamo dydžio
lengvata.
„Labai svarbu, kad gyventojai, norėdami pasinaudoti
savivaldybių taikoma lengvata, išpildytų visas jai gauti numatytas sąlygas, t.y. iki
nustatyto termino sumokėtų
už visus metus ir atsisakytų
gauti popierinius mokėjimo
pranešimus, nurodydami, kokiu elektroniniu paštu siųsti
elektroninius pranešimus“,
- pabrėžė Povilas Turčinavičius, Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro (ARATC)
Rinkliavos administravimo

pranešimus elektroniniu paštu galima rinkliavos el. aptarnavimo savitarnos svetainėje
https://www.aratc.lt/e-paslaugos/e-vietine-rinkliava.
Pasitaiko atvejų, kai gyventojai iki savivaldybės nustatyto termino sumoka visų metų
rinkliavą, tačiau pamiršta atsisakyti paštu siunčiamo mokėjimo pranešimo. Tokiu atveju
lengvata nėra taikoma.
ARATC Rinkliavos administravimo padalinio vadovas akcentavo, kad atsisakius
popierinių mokėjimo pranešimų, būtina nurodyti aktyviai naudojamą elektroninį
paštą, o jam pasikeitus, informuoti apie tai Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą ir
nurodyti naują elektroninio
pašto adresą.

čiami mokėjimo pranešimai
būna neapmokėti, susikaupia
skola. Tenka kreiptis į teismą
dėl jos išieškojimo ir tik tuomet paaiškėja, kad žmogus,
atsisakydamas paštu siunčiamo mokėjimo pranešimo, buvo nurodęs savo darbo elektroninį adresą, vėliau
pakeitė darbą, bet rinkliavos
administratoriaus apie tai neinformavo ir pranešimai jam
toliau buvo siunčiami nurodytu elektroniniu paštu, bet,
suprantama, adresato nepasiekdavo ir dėl to kildavo problemų“, - pasakojo P. Turčinavičius, ragindamas atsakingai
pateikti informaciją bei taupyti laiką ir pinigus, kartu tausoti
aplinką, atsisakant popierinių
mokėjimo pranešimų.
ARATC informacija 

Henry Fordo autobiografija „Mano gyvenimas ir veikla“
Henry Ford. Mano gyvenimas ir veikla. Iš anglų kalbos vertė Rima Čeliauskaitė. – Vilnius: Briedis. – 328
p. iliustr.
Mano idėjos esmė – išlaidumas ir godumas užkerta
kelią suteikti geras paslaugas. Ir išlaidumas, ir godumas yra nereikalingi dalykai. Nuostolių dažniausiai
atsiranda arba dėl nežinojimo, ką reikia daryti, arba dėl
neatsargumo dirbant. Godumas – paprasčiausias trumparegiškumas.
Leidykla „Briedis“ pristato
naują seriją „Titanai“ ir pirmąją jos knygą – automobilių kompanijos „Ford Motor
Company“ įkūrėjo Henry
Fordo autobiografiją „Mano
gyvenimas ir veikla“. Čia jis
pasakoja, kaip ėmė gaminti automobilius, atskleidžia
verslo kūrimo patirtį, kuri
jam padėjo ne tik tapti turtingu ir įtakingu žmogumi, bet ir
pelnyti didelę verslo kolegų,
daugybės paprastų amerikiečių pagarbą.
H. Fordas gimė 1863 m.
Detroito apylinkėse, emigrantų iš Airijos šeimoje. Jis
anksti susidomėjo mechanika, tačiau ūkininkas tėvas

netikėjo sūnaus pašaukimu ir
spaudė jį sekti savo pėdomis.
Būdamas vos trylikos metų
paauglys savarankiškai sutaisė laikrodį, sulaukęs
17-kos metė mokyklą
ir įsidarbino pameistriu vienoje Detroito
įmonių. Tačiau menkos eilinio inžinieriaus
pareigos jo nedomino.
H. Fordas svajojo apie
pasaulį pakeisiančius
funkcionalius ir patikimus variklius, užgimstančią perspektyvios
transporto priemonės
– automobilio – erą.
Varganoje Baglio
gatvėje išsinuomojęs
pašiūrę, laisvalaikiu ir
net naktimis konstravo
pirmąją savo 4 arklio
galių benzinu varomą brikelę, kuri visuomenei
buvo pristatyta 1893 m. Kadangi įmonė, kurioje dirbo
H. Fordas, jo darbais ir atradimais nesusidomėjo ir net
pasiūlė užsiimti naudingesne
veikla, mechanikas nusprendė imtis nuosavo verslo. Tai
buvo kompanijos „Ford Motor Company“ pirmieji žingsniai ir jos įkūrėjo kelio į pasaulinę šovę pradžia.
Per kelis dešimtmečius

mažytė bendrovė tapo ištisa
pramonės imperija, gaminančia ne tik automobilius, bet ir
traktorius, valdančia geležin-

kelius, turinčia savo laivus ir
ligonines. H. Fordas nuodugniai pasakoja, kaip viso to
pasiekė.
Visą gyvenimą H. Fordas
laikėsi principo, kad verslas
turi būti sąžiningas, o nuoširdus rūpestis darbuotojais
– viena pagrindinių sėkmės
formulių. Jis teigė, kad paslaugos visuomenei yra svarbiau nei pelnas, o teikiant
kokybiškas paslaugas, pelno

atsiranda savaime. „Jei žmogus užsidirbo duonos, jis turi teisę į tą duoną“, – rašė H.
Fordas. Knygoje nagrinėjami verslo organizavimo, atsakingo požiūrio į produkto kokybę,
darbuotojams priimtinų
darbo sąlygų sukūrimo
klausimai, todėl ji gali
būti pelnytai vadinama
modernaus požiūrio į
verslą vadovėliu.
Autorius nesibaido
ir platesnių pamąstymų ne tik buitinio, bet
ir valstybinio lygmens
temomis. Rusijoje užgimusį bolševizmą H.
Fordas jau tada, XX a.
pirmojoje pusėje, vadino niekada efektyviai neveiksiančia, todėl anksčiau ar vėliau
žlugsiančia, nenatūralia ir
amoralia, visišku neišmanymu paremta sistema. Ir jis
buvo teisus!
H. Fordo knyga labai aktuali ir mūsų dienomis. Joje
naudingos informacijos ras ir
verslininkas, ir istorijos mėgėjas, ir smalsus skaitytojas.
H. Fordas – žmogus, pakeitęs
JAV verslo istoriją savo triūsu ir tuo, kad tikėjo užsibrėžtu tikslu. 
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Žlunga tarptautinė ginklų kontrolės sistema, sako JT vadovas

„Brexit“ termino atidėjimas būtų „racionalus sprendimas“

Tarptautinei ginklų kontrolės sistemai gresia žlugimas, pirmadienį pareiškė Jungtinių Tautų
vadovas Antonio Guterresas (Antoniju Guterišas), ragindamas Rusiją ir JAV neleisti, kad žlugtų
svarbi branduolinės ginkluotės kontrolės susitarimas.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas pirmadienį pareiškė, kad „Brexit“ kovo
29-osios termino atidėjimas atsižvelgiant į politinius įvykius būtų „racionalus sprendimas“.
„Manau, kad situacijoje, kurioje esame, atidėjimas būtų racionalus sprendimas, bet ministrė
pirmininkė Theresa May (Tereza Mei) toliau tiki, kad gali išvengti šio scenarijaus“, – sakė jis.
rankinės buvo pavogta piniginė
su 70 eurų, asmens tapatybės
kortele, dviem banko kortelėmis.
Nuostolis – 70 eurų.

Nors darbai baigiami, draugystė tęsiasi
Baigiant įgyvendinti
Birštono savivaldybės
administracijos
projekto Nr. LT-PL-1R-106
“Ikimokyklinio ugdymo
tinklas abipus sienos”
veiklas, svarbiausi darbai
– Birštono ir Koryčino
(Lenkija) ikimokyklinio
ugdymo įstaigų draugystė
ir bendradarbiavimas –
tęsiasi.

Projektas Nr. LT-PL-1R106 “Ikimokyklinio ugdymo
tinklas abipus sienos” yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis
pagal Interreg V-A Lietuvos–
Lenkijos bendradarbiavimo
programą. Projektą įgyvendina Birštono savivaldybės ir
Koryčino savivaldybės administracijos bei Birštono vaikų
lopšelis-darželis „Vyturėlis“.
Projekto įgyvendinimo metu
organizuotuose mokymuose
dalyvavo ir Koryčino savivaldybės popiežiaus Jono Pauliaus II vardo vaikų darželio,
Birštono vaikų darželio „Giliukas“, Birštono meno mokyklos auklėtojai, mokytojai,
dirbantys su ikimokyklinio
amžiaus vaikais.
Nuo 2017 m. kovo 1 d.

pradėjus įgyvendinti projektą, atlikta daug darbų - projekto lėšomis buvo sutvarkytas Birštono vaikų lopšeliodarželio „Vyturėlis“ kiemas
– įrengti šaligatviai, lauko
apšvietimas, sutvarkytos ir
atnaujintos lauko pavėsinės,
tapusios patogiomis ir šviesiomis lauko erdvėmis vaikų
laisvalaikiui, įvairiems lauko
žaidimams, smagioms gamtos pažinimo edukacijoms.
Taip pat darželio teritorijoje
įrengti vaikų žaidimų įrenginiai, vietos sportuoti mažiesiems lankytojams – mini
krepšinio aikštelė, šuoliukų
sektorius, sveikatingumo takelis. Svarbu paminėti ir tai,
kad projekto lėšomis buvo
atnaujinta vaikų lopšelio darželio virtuvės įranga – įsigyta
šiuolaikiška, moderni maisto
gaminimo įranga (konvekcinė krosnis, elektrinis virimo
katilas, elektrinė keptuvė,
kita maisto ruošimo įranga).
Naudojant šiuolaikišką virtuvės techniką, darželio lankytojams ruošiamas sveikas
maistas, ugdomi sveikos mitybos įpročiai. Projekto lėšomis taip pat bus atnaujinta šalia lopšelio-darželio „Vyturė-

lis“, Druskupio g. esanti vieša
vaikų žaidimų aikštelė – bus
pastatyti nauji šiuolaikiški ir
saugūs vaikų žaidimų kompleksai, sūpuoklės, įrengta
mažoji architektūra (suoliukai, šiukšliadėžės).
Tačiau didžiausias turtas,
įgytas projekto įgyvendinimo
metu – tai draugystė ir bendradarbiavimas su projekto
partneriais įtraukiant ir abiejų savivaldybių mažuosius
gyventojus, auklėtojus, pedagogus, kitus ikimokyklinio
ugdymo srities darbuotojus.
Projekto įgyvendinimo metu buvo surengtos 6 kvalifikacijos kėlimo veiklos, kurių
metu vyko įvairūs mokymai,
konsultacijos su specialistais,
lavintas kūrybiškumas, diskutuota bendravimo su tėvais,
vaikų auklėjimo, įtraukimo į
veiklas, psichologinių ir elgesio problemų sprendimo,
kitomis temomis.
Spalvingiausia, linksmiausia ir pati džiaugsmingiausia
projekto dalis – net 4 Šeimų
piknikai, vykę ir Birštone, ir
Koryčine, džiaugsmu, šurmuliu, spalvomis, muzika, juoku
ir vaikų šėlsmu pripildę įprastą projektų valdymo kasdie-

Čia gyvena Prienų krašto dvasia
ATKelta IŠ 5 p.
tui Bubniui bei jo žmonai Elena Kurklietytei. Ekspozicijoje
galima pamatyti rašytojo sukauptas antikvarines knygas,
tėvo dovanotą piniginę, apie
kurią V. Bubnys parašė knygoje „Kad vėjai nesipustytų“.
Taip pat supažindinama su rašytojo pomėgiu kurti skulptūrėles iš medžio žievės.
Ekspozicijoje galima daug
sužinoti apie žymių Prienų
krašto rašytojų Vinco Mykolaičio-Putino, Juozo Vilkutaičio-Keturakio, Donaldo
Kajoko, Aldonos Ruseckaitės, Marko Zingerio, GintauREKLAMA

to Dabrišiaus ir daugelio kitų
gyvenimą bei kūrybą.
Terminaluose galima atrasti, su kokiu rašytoju kartu švenčiame gimtadienius,
koks populiariausias žanras
tarp Prienų krašto rašytojų,
taip pat galima dalyvauti viktorinoje.
Įvairiais ekspoziciniais elementais dekoruotos ir bendrosios muziejaus patalpos
(holas, rūbinė, koridorius,
laiptai). Čia galima surasti,
kur gyveno Juozas Zdebskis,
pamatyti, kaip 1935 metais
atrodė Felikso Martišiaus gatvė, kur Jiezne yra Pacų rūmai ir kt.

Kaip vyko muziejaus atnaujinimo darbai, prasidėję
dar 2012 m., prisiminė UAB
„Terra Media“ direktorius
Algimantas Stankevičius. Jis
pasakojo, jog dar tik svarstant,
kas galėtų tapti koncepcijos
ašimi ir vartant muziejuje sukauptas nuotraukas, pastebėjo, kad kai kurių žmonių veidai nuotraukose tarsi šviečia.
Už to ir „užsikabino“ – koncepcijos pagrindu tapo Prienų
krašto žmonės.
„Kartu su mūsų krašto žmonėmis džiaugiamės dar viena
dovana kraštui ir kraštiečiams
– atnaujintu muziejumi. Simboliška, kad muziejus duris at-

nybę! Užsimezgę draugiški
ryšiai tarp Birštono ir Koryčino ikimokyklinio ugdymo įstaigų tęsiasi ir toliau, planuojami susitikimai, apsikeitimai
vizitais, aptariamos naujų galimų projektų idėjos.
Projektas Nr. LT-PL-1R106 „Ikimokyklinio ugdymo
tinklas abipus sienos“ finansuojamas Europos regioninės
plėtros fondo lėšomis pagal
Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programą.
Bendra projekto vertė –
998 187, 95 Eur. Europos
regioninės plėtros fondo lėšų dalis – 848 459,75 Eur.
Projekto partnerių skiriama
lėšų dalis – 149 728,00 Eur.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017 m. kovo 1 d.
– 2019 m. vasario 28 d. Projekto pagrindinis partneris –
Koryčino valsčiaus savivaldybė (Lenkijos Respublika),
projekto partneriai – Birštono
savivaldybės administracija ir
Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“.
Birštono savivaldybės
administracijos Strateginio
planavimo ir investicijų
skyriaus informacija 

veria, ką tik atšventus Lietuvos nepriklausomybės dieną.
Linkiu, kad čia apsigyvenusi
Prienų krašto dvasia trauktų
lankytojus, o visi norintys galės pažinti Prienų krašto istoriją“, – kalbėjo Prienų rajono
savivaldybės meras A. Vaicekauskas.
To paties linkėjo ir daugybė modernizuoto muziejaus atidaryme dalyvavusių
žmonių.
Muziejaus parodų salėje
eksponuojama paroda „Šeimos istorija – Lietuvos valstybės istorija“, kurioje pateikiama Lietuvos kunigaikštienės Birutės pulko, nuo 1926
m. dislokuoto Alytuje, ulono,
kraštiečio Stasio Vaicekausko
(1915–1998) istorija.

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

2019-02-16 apie 12.14 val. A16
kelyje Vilnius–Prienai–Marijampolė, 92-ame kilometre V. D.
(gim.1964 m., gyv. Birštone)
vairavo jai priklausantį automobilį
„Renault Megane“ apsvaigusi nuo
alkoholio (nustatyta 2,02 prom.
girtumas). Vairuotoja sulaikyta
48 val., automobilis nugabentas
į saugomą aikštelę.
2019-02-16 apie 17.18 val. Birštono
sav., kelio Vilnius–Prienai–Marijampolė 92-ame kilometre M.
G. (gim. 1975 m., dekl. gyv. vieta
Alytaus r. sav.), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatyta
2,10 prom. girtumas), vairavo
UAB priklausantį automobilį „VW
Polo“. M. G. įtariamas padaręs
nusikalstamą veiką, numatytą LR
BK 281 str. 7 d. ir vadovaujantis LR
BPK 140 str. sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
2019-02-17, 04.52 val., gautas
pranešimas, kad Prienuose, Stadiono g. dega šiukšlių konteineriai.
Sudegė varpo formos konteineris,
skirtas plastikui, taip pat šalia
buvęs kitas plastikinis konteineris, trečias konteineris stipriai
apdegė. Išgelbėti 2 m atstumu
nuo degančių konteinerių stovėję
automobiliai „VW Passat“, ir „Opel
Vivaro“.
2019-02-17, 16.42 val., gautas
pranešimas, kad Šilavoto sen.,
Klebiškio k., Piliakalnio g. dega
kaminas. Kamine degė suodžiai.
Pavojaus namui nebuvo. Ugniagesiai pabudėjo, kol suodžiai
išdegė.
2019-02-17, 18.33 val., gautas pranešimas, kad Prienuose, Vilniaus
g. kažkas dega didele liepsna. Prižiūrint buvo deginamos atliekos.
2019-02-17 gautas pranešimas,
kad vasario 15 d. apie 17 val. Prienų r., Šilavoto k., Plento g., įmonės
teritorijoje, valgykloje, vyras (gim.
1990 m.) smurtavo prieš kitą vyrą
(gim. 1974 m.). Įvykio aplinkybės
tiriamos.
2019-02-17 apie 12 val. Kauno r.,
Domeikavos sen., Voškonių k.,
garaže, išgertuvių metu iš moters (gim. 1981 m., gyv. Prienų r.)

2019-02-17 apie 23.50 val. Prienuose, Pakalnės g., konflikto
metu, lauke, neblaivus (2,28
prom. alkoholio) vyras (gim. 1980
m.) smurtavo prieš savo buvusią
sugyventinę (gim. 1989 m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.
2019-02-18, 17.38 val., gautas
pranešimas, kad Balbieriškio sen.,
Sūkurių k., Kaštonų g. dega kaminas. Atvykus PGP, suodžiai kamine
buvo sudegę, gaisro pavojaus
nebuvo. Ugniagesiai budėjo, kol
kaminas atvėso.
2019-02-19 apie 16.35 val. gautas pranešimas, kad Prienuose,
Stadiono g. dega lengvasis automobilis. Automobilio BMW
530D (2007 m.) vidus buvo pilnas
dūmų. Atjungtas automobilio
akumuliatorius, tačiau apsvilo
laido izoliacija, išsilydė vaikiška
kėdutė ir kilimėlis.
2019-02-20 apie 15.5 val. Prienuose, Kauno g., vyras (gim. 1958 m.)
smurtavo prieš savo sugyventinę
(gim. 1966 m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2019-02-20 apie 21.20 val. Prienų
r., Išlauže, Alytaus g., konflikto
metu neblaivus (2,07 prom. alkoholio) vyras (gim. 1986 m.)
smurtavo prieš savo neblaivią
(3,35 prom. alkoholio) sugyventinę (gim. 1981 m.). Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2019-02-20, 20.28 val., gautas
pranešimas, kad Ašmintos sen.,
Antakalnio k., Ilgojojoje g. dega
suodžiai kamine. Pavojaus namui
nebuvo. Ugniagesiai pabudėjo,
kol atvės kaminas.
2019-02-21 apie 20 val. Prienuose,
namuose, neblaivus (2,62 prom.
alkoholio) vyras (gim. 1982 m.)
smurtavo prieš neblaivų (2,77
prom. alkoholio) brolį (gim. 1968
m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2019-02-21 gautas moters (gim.
1991 m.) pareiškimas, kad Prienų
r., Pakuonio sen., Antakalnio k.,
iš nerakinamo ūkinio pastato
pavogtas benzininis pjūklas „Husqvarna“. Nuostolis – 180 eurų.
2019-02-21 gautas vyro (gim. 1987
m.) pareiškimas, kad Prienų r.,
Pakuonio sen., Kudirkų k., įsibrovus į užrakintą garažą, iš vidaus
pavogtas traktoriukas-žoliapjovė
„Stiga Estate“, benzininis sniego
valytuvas, benzininis pjūklas „Partner“. Nuostolis – 3700 eurų.

10 SVEIKATA

TREČIAdienis, 2019 m. vasario 27 d., www.naujasisgelupis.lt

Per ataką Malyje Lietuvos kariai nenukentėjo

Hanojuje gali būti paskelbta deklaracija dėl Korėjos karo užbaigimo

Per ataką prieš Kuolikoro mieste Malyje įsikūrusią Europos Sąjungos (ES) mokymo misijos
bazę ten buvę Lietuvos kariai nenukentėjo, pirmadienį paskelbė Krašto apsaugos ministerija.
Misijos atstovai ministeriją informavo, kad ataka įvykdyta sekmadienio rytą, tam panaudojus
du sprogmenimis prikrautus automobilius ir ginkluotus užpuolikus.

Viltys, kad šią savaitę numatytame viršūnių susitikime Hanojuje JAV prezidentas Donaldas
Trumpas (Donaldas Trampas) ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas (Kim Čen Unas) oficialiai
paskelbs 1950–1953 metų Korėjos karo pabaigą išaugo, Pietų Korėjai pareiškus, kad abu
lyderiai gali pasiekti susitarimą.

Trys priežastys, kodėl pavasarį
svarbu nepamiršti vitamino C

Mitybos specialistė Vaida Kurpienė:
5 citrusinių vaisių naudos, apie kurias
galbūt nežinojote
13,5 tūkst. tonų – tiek
citrusinių vaisių lietuviai
suvalgė pernai, atskleidžia
prekybininkų duomenys.

Visiems žinomai tiesai, kad
vitaminas C gali apsaugoti
nuo peršalimo ir gripo,
specialistai turi tam tikrų
išlygų ir pastabų.

Kita vertus, šis vitaminas tikrai labai svarbus organizmui
sveikstant, tad žiemą jis turėtų būti kiekvienų namų vaistinėlėje. Tačiau net ir prasiautus
peršalimo virusams šio vitamino pamiršti nereikėtų. Suglebusi oda, lėčiau gyjančios
žaizdos, nusilpęs regėjimas
– tai tik dalis simptomų, kurie pasireiškia, kad organizmui
pradeda trūkti vitamino C.
Lietuvoje dar vis siaučiant
gripo ir peršalimo ligoms, į pagalbą dažnas pasitelkia ne tik
svarbiausius vaistinius preparatus, bet ir vitaminą C (kitaip
žinomą, kaip askorbo rūgštį).
„Eurovaistinės“ vaistininkas
Dainius Viederis perspėja
– jei norima apsisaugoti nuo
ligų ir sirgti rečiau, vien šiuo
vitaminu pasikliauti nereikėtų,
nes nėra įrodyta, kad askorbo
rūgštis turi įtakos peršalimo
atvejų dažnumui.
„Tačiau gera žinia ta, kad
reguliariai vartojama askorbo
rūgštis paties peršalimo metu,
jau susirgus, tikrai gali padėti
sutrumpinti nemalonių simptomų trukmę. Be to, pakankamas vitamino C kiekis gelbsti
nuo daugybės kitų negalavimų“, – pažymi vaistininkas ir
priduria, kad būtent šis vitaminas labai svarbus norint išlaiREKLAMA

kyti net ir odos grožį.

Pagalba odai
Natūralus senėjimo procesas, saulės poveikis, žalingi
įpročiai ar nuovargis – viskas
atsispindi mūsų veide. Jei oda
glemba ir yra papilkėjusi, pats
metas į pagalbą pasitelkti būtent vitaminą C.
„Šis vitaminas yra stiprus
antioksidantas, kuris mažina laisvųjų radikalų poveikį
ir taip atitolina priešlaikinio
senėjimo procesus, padeda
atstatyti saulės paveiktą odą.
Ne ką mažiau svarbu, jog būtent askorbo rūgštis padeda
užtikrinti kolageno gamybą,
o kartu padeda išsaugoti jaunystę, palaikyti sveiką odos
struktūrą, lygumą, elastingumą“, – paaiškina „Eurovaistinės“ vaistininkas. Pasak jo,
visos šios savybės svarbios ne
tik pačios odos grožiui, bet dar
ir padeda greičiau gyti odos
žaizdoms.
Svarbu atsiminti tai, kad
gautą vitaminą C organizmas
visų pirma paskirsto svarbesniems organams, odai atitenka tik tai, kas lieka, todėl nuo
vitaminų trūkumo oda kenčia
itin dažnai.

Valdyti cholesterolį
Vitamino C vartojimas yra
svarbi pagalba ir reguliuojant
cholesterolio kiekį organizme. Dėl neteisingų mitybos
įpročių, gyvenimo būdo ar
tam tikrų ligų padidėjęs cho-

lesterolio kiekis organizme
šiandien jau tapo viena iš labai plačiai paplitusių sveikatos problemų. Jis žaloja širdį,
kraujagysles, o kartu padidina
infarkto ar smegenų insulto
riziką. Pastebima, kad šios ligos vargina vis daugiau ne tik
vyresnio amžiaus, bet ir gana
jaunų žmonių.
„Kad ir kaip gražiai skambėtų vitamino C savybė kontroliuoti cholesterolio kiekį,
jis yra tik pagalbinė priemonė.
Vien šis vitaminas nepadės, jei
nesilaikoma sveiko gyvenimo
būdo. Svarbu kasdien mankštinantis, sveikai maitintis, kad
netrūktų skaidulų ir omega
riebiųjų rūgščių“, – pataria
„Eurovaistinės“ vaistininkas.

Sveikesnės akys
Pasak D. Viederio, dar viena įrodyta, tačiau mažiau žinoma vitamino C nauda – pagalba akims. Šis vitaminas
padeda palaikyti akies drėgmę ir lėtina akies senėjimo
procesus.
„Pastebėta, jog žmonėms,
kurie vartoja didesnį vitamino C kiekį savo maisto racione, pastebimai sumažėja akies
lęšiuko padrumstėjimo rizika,
vitaminas teigiamai veikia ir
akių kraujagysles, todėl mažėja amžinės geltonosios dėmės degeneracijos tikimybė“,
– vardija vaistininkas ir pataria, artėjant pavasariui, neskubėti išimti vitaminą C iš namų
vaistinėlės. 

Vaidos Kurpienės teigimu,
šaltuoju metų laiku, kai nėra vietinių vaisių, citrusinių
vaisių vartojimas žmonėms į
naudą – gali pasitarnauti siekiant ne tik apsidrausti nuo
skirtingų sveikatos problemų, bet ir pagražinti išvaizdą.
Mitybos specialistė išskyrė
5 citrusinių vaisių teikiamas
naudas, apie kurias galbūt nežinojote.
Prekybos tinklo „Maxima“
duomenys rodo, kad pernai
lietuviai citrusinių vaisių nupirko net 5 proc. daugiau nei
ankstesniais metais. Pasak tinklo komercijos vadovės Vilmos Drulienės, labiausiai iš
visų citrusinių vaisių lietuviai
mėgsta mandarinus.
„Skaičiuojant tonomis,
mandarinų pernai lietuviai
nupirko daugiausia – beveik 5
tūkst. tonų. Antrąją vietą šiuo
atveju užima apelsinai, kurių pernai nupirkta 4,1 tūkst.
tonos. Vis dėlto labiausiai
2018-aisiais, lyginant su ankstesniais metais, „Maximoje“
išaugo greipfrutų pardavimai
– net 27 proc. Išaugusi paklausa aiškiai matoma beveik
kiekvienos rūšies atžvilgiu“,
– sako „Maximos“ komercijos vadovė ir atkreipia dėmesį,
kad šiuo metu prekybos tinklo
parduotuvėse galima įsigyti
beveik 50 skirtingų citrusinių
vaisių rūšių.
Tokią pardavimų statistiką
palankiai vertina ir mitybos
specialistė Vaida Kurpienė.
Ekspertės teigimu, reguliarus
citrusinių vaisių vartojimas
žmogaus organizmui gali teikti išties daug verčių, apie dalį
kurių anksčiau galbūt nė nežinojote.

Gražesnė oda
„Visi žino, kad citrusiniuose vaisiuose gausu antioksidantų, tačiau kur kas mažiau
žmonių yra girdėję antioksi-

dantą hesperidiną, kurio šiuose vaisiuose taip pat apstu.
Pavadinimas negirdėtas, bet
mums svarbiausia ne jis, o tai,
kad ši medžiagą ypatingai gerai suintensyvina vitamino C
veikimą ir skatina kolageno
gamybą. Dauguma moterų žino, kad tai reiškia skaistesnę,
stangresnę odą. Šildymo sezo-

no metu tai dar svarbiau, nes
sausas oras tiesiog akivaizdžiai blogina odos situaciją,
o mes turime skanų išsigelbėjimą nuo šios bėdos“, – sako
V. Kurpienė pabrėždama, kad
daugiausia hesperidino savyje
turi mandarinai.

Stipresnis imunitetas
„Dėl savyje turimų flavanoidų – narigenino, narigino,
hesperetino, ksatinų bei liuteinų – citrusiniai vaisiai puikiai saugo mūsų organizmą
nuo lėtinių ligų atsiradimo ir
stiprina mūsų sveikatą. Be to,
citrusuose esantis vitaminas
C ir magnis ypač pasitarnauja siekiant sustiprinti imunitetą – ginantis nuo peršalimo,
gripo ar kitų virusų“, – sako
V. Kurpienė.

Geresnė širdies veikla
„Reguliarus citrusinių vaisių valgymas gali būti viena
iš priemonių siekiant pagerinti širdies veiklą ir kontroliuoti
cholesterolio kiekį kraujyje.
Palaikyti normalų širdies ritmą, gerinti širdies veiklą, taip
pat kraujotaką, padeda citrusiniuose vaisiuose esantis magnis, kurio daugiau randama
greipfrutuose ir mandarinuo-

se. Tuo tarpu mažinti cholesterolio lygį padeda citrusiniuose esančios skaidulos. Tik jau
vartojantiems tam tikrus vaistus dėl širdies ir kraujagyslių
ligų, pavyzdžiui, statinus (kurie mažina cholesterolį) bei
hipotenzinius (mažinančius
arterinį kraujospūdį), nerekomenduojama vartoti greipfrutų bei iš jų pagamintų produktų, nes jie sumažina vaistų
poveikį. Tokiu atveju geriau

rinktis kitus citrusinius arba
kitus vaisius“, – paaiškina V.
Kurpienė.

Sklandesnė virškinimo
sistema
„Dėl didelės vertingųjų
skaidulų gausos, taip pat savyje turimo kalcio, citrusiniai
vaisiai gali padėti spręsti užkietėjusių vidurių problemą.
Todėl jaučiant, kad suvartotas
maistas per ilgai užsilaiko mūsų kūne, ir norint šiek tiek paspartinti jo keliavimą žarnynu,
verta įprastus kaloringus menkaverčius užkandžius pakeisti
mandarinu, apelsinu ar greipfrutu“, – sako V. Kurpienė.

Dailesnės kūno linijos
„Galiausiai, visi žino citrusiniai turi vitamino C, bet nežino, kad jie yra geras kalcio
šaltinis. Gerai žinome, kad
kalcis reikalingas norint palaikyti stiprius kaulus, raumenis,
sąnarius bei siekiant suteikti
dantims tvirtumą. Tačiau maža to, kalcis taip pat padeda
sulieknėti – didesnis kalcio
vartojimas daro poveikį mažesniam riebalų kaupimui organizme ir spartina medžiagų
apykaitą“, – paaiškina V. Kurpienė. MAXIMA 
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Kinų telekomunikacijų bendrovių dominavimas kelia grėsmę

ESBO smerkia „aiškius balsų pirkimo požymius“ Moldovoje

Kinijos bendrovių dominavimas telekomunikacijų sektoriuje gali dešimtmečiams kelti
grėsmę pasaulio saugumui, pirmadienį perspėjo Didžiosios Britanijos elektroninė žvalgyba.
Šalims pradedant diegti itin spartaus penktosios kartos (5G) mobiliojo ryšio tinklus, vis labiau
nerimaujama, jog Pekinas gali pasinaudoti kinų bendrovių tiekiama įranga, kad šnipinėtų.

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) pirmadienį paskelbė, kad atidžiai
stebėti parlamento rinkimai Moldavijoje buvo konkurenciniai, bet kritikavo „aiškius balsų
pirkimo požymius“. Pasak ESBO, sekmadienį įvykusius Moldovos rinkimus „temdė įtarimai dėl
spaudimo valstybės tarnautojams“ ir „netinkamas valstybės resursų naudojimas“.

Vienas rankos paspaudimas gali
Nemaloni sveikatos problema, kurios
rotinoidais ir keliais mineralais
vitaminas C yra laikomas papaguldyti
į
lovą
ilgam
priežastimi gali tapti net antsvoris ar kava
grindiniu organizmo antioksiATKelta IŠ 8 p.

Daug nepatogumų kelianti
ir viešai mažai aptariama
problema – šlapimo
nelaikymas – dažnam
asocijuojasi tik su garbingo
amžiaus žmonių iššūkiais.

Tačiau su šlapimo nelaikymu susiduria ir vis daugiau
jaunų žmonių, o to priežastys gali ir slypėti ir įprastuose dienos ritualuose. Jei laiku nesikreipiama pagalbos,
šis sutrikimas rimtai paveikia
gyvenimo kokybę – be tualeto
pertraukų tampa sunku įveikti
ilgesnį atstumą, atsiranda psichologinis diskomfortas. Kai
kuriais atvejais, tai – ir labai
rimtų ligų pranašas.
Pasak „Eurovaistinės“ farmacijos specialistės Elvyros
Ramaškienės, šlapimo nelaikymas iš tiesų pasireiškia
daugumai vyresnių moterų,
nes po menopauzės suplonėja ir susilpnėja šlapimo pūslės
raumenys. Tačiau pastebima,
kad su šia problema susiduria
ir vis jaunesni žmonės, taip
pat ir vyrai.
„Šlapimo nelaikymas gali
būti ir jaunų moterų, patyrusių gimdymo traumas, problema, jis gali pasireikšti ir
vyrams po prostatos operacijos, taip pat visiems, turintiems antsvorio, nes padidėjęs
riebalinis sluoksnis spaudžia
šlapimo pūslę“, – paaiškina
vaistininkė.
Šlapimo nelaikymą gali
sukelti ir ilgalaikis tam tikrų
vaistų vartojimas, pavyzdžiui, raminamųjų, migdomųjų ar antidepresantų. Kartis
jį išprovokuoja ir kasdieniai
įpročiai. Pavyzdžiui, kofeino
vartojimas. „Kofeinas erzina
šlapimo pūslę ir veikia kaip
šlapimą varanti priemonė.
Jeigu piktnaudžiaujate ir išgeriate daugiau negu 4 puodelius kavos per dieną, šlapimo
nelaikymo tikimybė ateityje
gerokai padidėja“, – sako E.
Ramaškienė.

Nereikia slėpti
Vaistininkė pastebi, kad
pacientai nėra linkę atvirauti
apie intymias sveikatos problemas, bet jei norime apsauREKLAMA

gas po ligos.

1. Šitakių (Shiitake)
ekstraktas
Iš Japonijos kilęs šitakis – išskirtinis vitaminų ir mineralų
šaltinis, o šių grybų ekstraktas dėl savo veikliųjų medžiagų yra vertinamas nuo seno.
Slopindamas patogeninę mikroflorą organizme, šitakių
ekstraktas gali kovoti beveik
su visų rūšių virusais – gripu, pūsleline, hepatitu ir netgi AIDS.

2. Reishi grybų
ekstraktas
goti save, pasireiškus bet kokiam šlapinimosi sutrikimui,
svarbu kuo skubiau reaguoti.
Sveikam žmogui normalu šlapintis kas 3-4 valandas ir bet
koks nukrypimas jau gali būti
pirmasis šlapimo nelaikymo
požymis.
„Net ir nedideliais kiekiais
išsiskiriantis šlapimas juokiantis, čiaudint, kosint ar kitaip įsitempiant fiziškai, taip
pat jeigu negalite susivaldyti
vos išgirdę tekantį vandenį,
streso metu, ar paprasčiausiai
kelis sykius keliatės šlapintis
naktį – visa tai praneša apie
šlapimo nelaikymo pradžią“,
– sako „Eurovaistinės“ specialistė ir pataria tokiu atveju
nedelsti, kreiptis į gydytoją.
Laiku nesikreipus į sveikatos specialistus, liga progresuoja, didėja fizinis ir
psichologinis diskomfortas,
o taip pat galima pavėluotai
diagnozuoti pilvo bei dubens
srities darinius, neurologinius
susirgimus ar šlapimo pūslės
akmenis bei infekcijas.

Pratimai ir mityba
Jeigu susiduriate su silpnu
šlapimo nelaikymu, padėti
gali kasdienis tarpvietės raumenų stiprinimas atliekant
Kėgelio pratimus.
„Sutraukite tarpvietės raumenis ir laikykite kol suskaičiuosite iki 10, o tada atpalaiduokite. Šį pratimą reikėtų

kartoti po 10 kartų mažiausiai 3 sykius per dieną. Jis
naudingas ne tik jau turintiems problemų, bet ir visiškai sveikiems žmonėms, nes
stiprindami raumenis sumažinsite šlapimo nelaikymo riziką ateityje“, – nurodo vaistininkė.
Jeigu tiesiog jaučiamas poreikis labai dažnai šlapintis,
„Eurovaistinės“ farmacijos
specialistė pataria treniruoti
ir šlapimo pūslę. „Eikite į tualetą kas valandą, net jei nenorite. Kitą dieną padidinkite
laiko tarpą įki 1,5 valandos,
dar kitą – pakentėkite papildomai dar 30 min. ilgiau, kol
pradėsite šlapintis kas kelias
valandas“, – sako E. Ramaškienė.
Norint išvengti nemalonių
simptomų, svarbi ir sveika,
subalansuota mityba. Patariama vengti saldiklių, nepiktnaudžiauti kofeino turinčiais
produktais. Pasak vaistininkės, bendram organizmo ir
dubens dugno raumenų stiprinimui naudinga į mitybos
racioną įtraukti produktus,
kuriuose gausu seleno, cinko,
A, C ir E vitaminų. Cinko ir
vitamino E galima gauti valgant riešutus, žalios spalvos
daržoves, raudoną žuvį, seleno gausu jūros gėrybėse, o vitaminas C slypi citrusiniuose
vaisiuose, raudonose paprikose, kopūstuose. 

Plokščias medžių grybas
reishi (liet. tikrinis blizgutis)
dėl savo gydomųjų savybių
žinomas jau tūkstančius metų. Viena iš aktyviųjų šiuose
grybuose esančių medžiagų
– polisacharidai, kuriuose yra
imuninę sistemą stiprinanti
medžiaga – beta gliukanas. Jų
ekstrakte taip pat gausu ir antioksidantų, kurie saugo organizmą nuo laisvųjų radikalų
poveikio. Todėl šį produktą
rekomenduojama pasitelkti
sergant astma ir kitomis kvėpavimo takų ligomis.

3. Bičių pienelis
Kiekvienas bitininkas patvirtins, kad bičių pienelis
– kone vertingiausias, biologiškai aktyvus bičių produktas. Natūraliame bičių pienelyje yra 18–42 proc. baltymų,
1,4–4,3 proc. riebalų, apie 18
proc. angliavandenių, 20 proc.
aminorūgščių (iš kurių 22 yra
nepakeičiamos). Taip pat vitaminai B1, B2, B6, B12, PP,
C, pantotenas, folio rūgštis,
biotinas, geležis, siera, magnis, manganas, kalcis, auksas, chromas, silicis, nikelis,
sidabras, cinkas, kobaltas ir
daugybė kt.
Svarbiausios veikliosios bičių pienelio medžiagos – lipidai ir organinės rūgštys. Didžiausią dalį (iki 90 proc.) šio
produkto sudaro tik bičių pienelyje randama 10-hidroksi-2deceno rūgštis, kuri pasižymi
antibakteriniu, antimutageni-

niu, imunomoduliuojančiu,
antinavikiniu poveikiais.
Dėl pienelyje esančių polifenolių, hormonų, baltymų ir
peptidų, šis bičių produktas ne
tik slopina uždegimą, trukdo
daugintis virusams ir naikina
bakterijas, bet ir skatina medžiagų apykaitą, leidžia atitolinti senatvę.

4. Karvės priešpienis
Didžiausią apsaugą vos gimusiam kūdikiui suteikia mamos priešpienis. Tai – tarsi pirmasis skiepas, tonizuojantis ką
tik gimusio kūdikio imuninę
sistemą. Jameyra 2 kartus daugiau baltymų, 1,5 karto daugiau mineralinių medžiagų, 2
kartus mažiau riebalų, daugiau
mineralų ir vitaminų bei apsauginių medžiagų nei subrendusiame motinos piene.
Priešpienyje esantisperdavimo veiksnys (ang. Transfer
factor) apmokoimunitetą efektyviai kovoti su plataus spektro
bakterijomis, virusais ir grybeliais bei kitomis organizmo ląstelėmis. Tiesa, motinos
organizme jis gaminasi tik 3
dienas po gimdymo, tad jo injekcijągauname tik pirmąsias
savo gyvenimo valandas.
Iki šiol žinoma kone vienintelė mokslo patvirtinta alternatyva – karvių priešpienis. Jis
savo molekuline struktūra yra
identiškas žmonių priešpieniui, todėl yra saugus ir tinkamas naudojimui.

5. Piridoksinas
Piridoksinas (arba vitaminasB6) – vandenyje tirpus B
grupės vitaminas, laikomas
pačiu aktyviausiu, daugiausia funkcijų atliekančiu šios
grupės vitaminu. Kaip kofermentas vitaminas B6 dalyvauja baltymų ir angliavandenių
apykaitoje, genetinės informacijos perdavime, hormonų
gamyboje, reguliuoja ląstelių
dauginimąsi bei diferenciaciją,
stiprina imuninę sistemą.

6. Askorbo rūgštis
Askorbo rūgštis (arba vitaminas C) – vienas būtiniausių
vitaminų žmogaus organizmui. Kartu su vitaminu E, ka-

dantu, saugančiu nuo pavojingų ligų, kurias sukelia laisvieji
radikalai.
Didesnius jos kiekius patartina vartoti nėščiosioms ir
maitinančioms moterims, taip
pat rūkantiems, vartojantiems
alkoholį, valgantiems termiškai apdorotą maistą, vyresnio
amžiaus žmonėms bei kenčiantiems nuo virškinimo sistemos ligų.
Sveikatos specialistai rekomenduoja organizmą stiprinti kompleksiškai, vartojant
preparatus,kuriuose gausu
imuninę sistemą atstatančių,
saugančių bei palaikančių veikliųjų medžiagų.

Gripo epidemiją
atšaukė ketvirta šalies
savivaldybė
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro (ULAC) duomenimis,
sergamumas gripu ir ūmiomis
viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) Lietuvoje sumažėjo, tačiau medikai ragina neprarasti budrumo. Šiuo
metu gripo epidemiją skelbia
28 šalies savivaldybės. Gripo
epidemija atšaukta keturiose
šalies savivaldybėse: Ukmergės, Ignalinos, Kėdainių ir
Kauno rajonų savivaldybėse.
Iš viso šį gripo sezoną epidemiją buvo paskelbusios 32 savivaldybės iš 60.
Septintąją šių metų savaitę (2019 m. vasario 11–17 d.)
bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis
buvo 121,0 atv./10 tūkst. gyventojų. Pernai (2018 m.) tuo
pačiu metu sergančiųjų buvo
daugiau – 139,0 atv./10 tūkst.
gyventojų.
Praėjusią savaitę Lietuvoje
dėl gripo į ligoninę paguldyta
218 asmenų, iš kurių – 32 vaikai iki dvejų metų, 104 vaikai
– 2–17 m. amžiaus grupėje ir
82 suaugusieji. Intensyviosios
terapijos skyriuje gydoma 16
asmenų, iš kurių – keturi vaikai ir 12 suaugusių asmenų.
Ligoninėje gydytos dvi nėščiosios.
2018–2019 m. gripo sezono
metu užregistruota 21 mirties
nuo gripo atvejų.
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Pasaulio ne finansų bendrovių skola pasiekė rekordinį lygį

PAR netoli teismo nušauti trys ir sužeisti dar šeši žmonės

Pasaulio ne finansų bendrovės jų išleistas obligacijas įsigijusiems investuotojams 2018 metų
pabaigoje buvo skolingos rekordinę beveik 13 trln. JAV dolerių sumą ir ši skola realiąja išraiška
buvo dukart didesnė negu 2008 metų pasaulio finansų krizės pradžioje, parodė Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) paskelbta ataskaita.

Pietų Afrikos Respublikos (PAR) Durbano mieste per susišaudymą daugiabutyje netoli
aukštesniojo teismo žuvo trys ir buvo sužeisti dar šeši žmonės, pranešė policija ir medikai.
Pernai lapkritį vienas ne tarnyboje buvęs policininkas pradėjo šaudyti Durbano skyrybų
teisme. Tuomet per teismo pertrauką jis nušovė savo susvetimėjusią žmoną ir jos brolį.

Mieli Prienų krašto žmonės
Esu, Loreta Jakinevičienė, partijos Tvarka ir teisingumas kandidatė į Prienų
rajono savivaldybės merus-tarybos narius. Pelniusi
žmonių pasitikėjimą, jau dvi
kadencijas atstovauju, Jus,
Prienų rajono savivaldybės taryboje – 2011-2015,
2015-2019 m. Turiu politinės patirties. Dvi kadencijas
esu Prienų rajono savivaldybės Tarybos narė. Pirmojoje
kadencijoje teko dirbti mero
pavaduotoja, šioje kadencijoje kartu su trimis kolegomis – Cezaru Pacevičiumi,
Aušra Deltuviene ir Vaidu Kupstu esame opozicijos atstovai, esu opozicijos
lyderė. Dirbdami taryboje
esame vieni iš aktyviausių tarybos narių, teikiame
pasiūlymus, paklausimus.
Nors mes ir opozicijos atstovai, tačiau visada balsuojame už Savivaldybės
biudžetą, Strateginį planą,
įgyvendinamus projektus.
Turiu ilgametės vadovavimo, virš dvidešimties metų
darbo valstybinės tarnyboje,
darbo viešojo administravimo srityje. Šiuo metu dirbu
Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos Administravimo departamento direktore.
Turėdama ilgametę darbo savivaldoje, vadybinės,
politinės, bendruomeninės
REKLAMA
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veiklos patirtį atsakingai sakau, kad tapusi Prienų rajono
savivaldybės mere dirbsiu sąžiningai ir pateisinsiu Jūsų lūkesčius, nes aš, mūsų komanda turime aiškią pažangios savivaldos ateities viziją.
Esu asociacijos ,,Prienų
bendruomenė“ pirmininkė.
Asociacija įkurta 2003 metais. Parengtas ir įgyvendintas
ne vienas gerai Prienų miesto
žmonėms žinomas projektas.
Tai projektai ,,Kalėdų miestas“, ,,Kalėdų žvaigždė“, įgyvendinti ir Europos sąjungos
finansuojami projektai. Nuo
2007 m. mieste veikia Prienų bendruomenės Vaikų dienos centras. Noriu padėkoti
visai šauniai bendruomenės
komandai, Vaikų dienos centro vadovams. Telkiau ir visas
Prienų rajono bendruomenes, inicijavau Prienų rajono
savivaldybės bendruomenių
asociacijos kūrimąsi, buvau
jos pirmininkė. Džiaugiuosi,
kad kartu su Žemaitkiemio
krašto bendruomenės pirmininku Vaidu Kupstu, kuris
yra dabartinis asociacijos pirmininkas ir mūsų komandos
narys inicijavome ir pirmąjį
bendruomenių sąskrydį rajone, kuris buvo vienas iš gausiausių bendruomeninių renginių rajone.
Į 2019 metų savivaldybių
tarybų rinkimus keliaujame
su darnia 50-ties kandidatų

į komanda. Ją sudaro įvairių
profesijų žmonės, delegatai
iš visų Prienų rajono seniūnijų. Pasitikiu ir tikiu ja, nes
tai atsakingi įvairių profesijų
žmones, bendruomenių atstovai. Džiaugiuosi, kad mes
nekeičiame partijų, savo įsitikinimų, nedaliname pažadų, kuriuos nesugebėtume
įgyvendinti. Mūsų tikslas
– visapusiškas atstovavimas
žmonių interesams, mes pasisakome už STIPRIĄ ŠEIMĄ-SAUGIĄ BENDRUOMENĘ-ATSAKINGĄ SAVIVALDĄ.
Pirmas dešimtukas: Loreta
Jakinevičienė (Nr.1), Prienų
rajono savivaldybės tarybos
narė, Cezaras Pacevičius
(Nr.2), Prienų rajono savivaldybės tarybos narys, Aušra Deltuvienė (Nr.3), Prienų
rajono savivaldybės tarybos
narė, Vaidas Kupstas (Nr.4),
Prienų rajono savivaldybės
tarybos narys, Vytautas Deimantavičius (Nr. 5), Dalius
Kabašinskas (Nr.6), Žilvinas Labanauskas (Nr.7),
Audrius Gelčys (Nr.8), Inrida Baranauskienė (Nr.9),
Arvydas Bijaminas (Nr.10).
Antras dešimtukas: Povilas
Bukevičius (Nr.11), Elena
Bendinskienė (Nr.12), Vida
Ivanauskienė (Nr.13), Dalia
Brazaitienė (Nr.14), Daiva
Macijauskienė (Nr.15), Vida Zdanienė (Nr.16), Lai-

ma Balsevičienė (Nr.17),
Arūnas Kaščionis (Nr.18),
Laura Milkevičienė (Nr.19),
Kristina Sabaliauskienė
(Nr.20). Trečias dešimtukas: Angelė Jaruševičienė (Nr.21), Inga Žiobienė
(Nr.22), Aldona Grėbliauskienė (Nr.23), Adolfas Masiulionis (Nr.24), Lina Milušauskienė (Nr.25), Robertas
Tarasevičius (Nr. 26), Dalė
Zagurskienė (Nr.27), Daiva
Jonykienė (Nr.28), Elvyra
Alaburdienė (Nr.29), Gin-

tarė Miknevičienė (Nr.30).
Ketvirtas dešimtukas:
Ramutė Milušauskienė
(Nr.31), Alvydas Maščinskas (Nr.32), Rita Dūdėnienė (Nr.33), Sonata Pikienė
(Nr.34), Stefa Grigalevičienė (Nr.35), Roma Tarnauskienė (Nr.36), Loreta
Malyginienė (Nr.37), Asta
Mickevičienė (Nr.38), Mindaugas Jonyka (Nr.39), Marija Grabauskienė (Nr.40).
Penktas dešimtukas: Sandra Gečionienė (Nr.41),

Laimutė Butkienė (Nr.42),
Živilė Ardinskienė (Nr.43),
Irutė Gataveckienė (Nr.
44), Vida Radauskienė
(Nr.45), Donatas Navickas
(Nr.46), Eglė Talačkaitė
(Nr.47), Marytė Radzevičienė (Nr.48), Rolandas
Glaveckas (Nr.50).
Ateikite kovo 3 d. į rinkimus ir balsuokite už mane,
partijos Tvarka ir teisingumas kandidatę į merus Loretą Jakinevičienę ir mūsų
komandą.

Politinė reklama bus apmokėta iš Partijos Tvarka ir teisingumas politinės kampanijos sąskaitos. Užs.Nr. 2019/5 
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Šiukšlių mokestį vėl siūloma sieti su gyventojų skaičiumi

Baltarusių prokurorai reikalauja didelės baudos naujienų redaktorei

Keli Seimo nariai nuo 2020 metų siūlo taikyti naują komunalinių atliekų tvarkymo kainodarą.
Siūloma, kad šiukšlių išvežimo kainos pastovioji dalis būtų nustatoma atsižvelgiant tik į
gyventojų skaičių konkrečiame bute. Tokias Atliekų tvarkymo įstatymo pataisas Seime
registravo socialdarbiečiai Andrius Palionis ir Petras Čimbaras.

Baltarusijos prokurorai pirmadienį pareikalavo, kad didžiausio šalyje nepriklausomo naujienų
portalo vyriausioji redaktorė sumokėtų didelę baudą baudžiamojoje byloje. Sumokėjusi baudą
Marina Zolotova galbūt galėtų išvengti kalėjimo. Tinklalapio tut.by vyriausioji redaktorė yra
teisiama dėl „neteisėto naudojimosi“ valstybinės naujienų agentūros medžiaga.

Prienų
turguje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Kartu su vasariu
besitraukianti žiema, ačiū
jai, paliks neblogą įspūdį.
Ji buvo įvairi, ganai švelni,
o priešpaskutinis žiemos
savaitgalis – sausas, nors
ir žvarbokas. Pavasario
ženklus jau siunčia dangus
ir pavienių paukščių
čiulbėjimas, tačiau tikrojo
pavasario dar reikės
palaukti.

Praėjęs savaitgalis buvo
sausas, nors ir žvarbokas.
Ūkininkų turguje netrūko
prekiautojų grūdais, pašarais
bei sendaikčiais ar dėvėtais
rūbais.
Už centnerį miežių, kviečių, kvietrugių, avižų, pašarinių miltų buvo prašoma 10–

riais priedais, naminiai sūriai
– po 1,8–2,5 euro. Nedideli
ožkų pieno sūriukai kainavo
po 2–3 eurus.
Ant prekystalių buvo ir
ankštinių daržovių, įvairių
mišrainių. Už stiklinaitę pupelių prašė 0,6–0,7 euro, už įvairaus dydžio indelį namie paruoštų krienų – 1–1,5 euro, už
nedidelį stiklainį konservuotų
daržovių mišrainės – 1,5–2,3
euro, už puslitrinį stiklainį
įvairių uogienių – 2–2,5 euro.
0,25 l buteliukas šaltalankių,
svarainių, aviečių sulčių su
medumi kainavo po 2–3 eurus, 0,25 l buteliukas kanapių
aliejaus – 6 eurus. Kilogramą
obuolių buvo galima įsigyti už
0,6–0,8 euro, litrą spanguolių
– už 2,5–3 eurus.
Turbūt didžioji dauguma
turgaus lankytojų jau laukia
pasirodant pirmųjų žalumynų.
Deja, kol kas galima nusipirkti tik šviežių svogūnų laiškų,
kuriais prekiauja vienas kitas
prekiautojas. Kitos daržovės
– tokios pat, kaip ir kiekvie-

dienį, žuvies mėgėjai galėjo
nusipirkti įvairios šviežios ir
šaldytos žuvies. Kilogramas
karšio kainavo 1,9 euro, strimelių – 1–1,6 euro, upėtakio
– 4,99 euro, šamo – 3,5 euro.
Iš šaldytų žuvų populiariausia yra jūros lydeka. Jų galima pasirinkti ir didesnių, ir
mažesnių, pigiausiai – po 2,5
euro už kilogramą.
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. Tiesa, tikras kaimiškas
kapotos mėsos skilandis kainuoja brangiau – 15 eurų už
kilogramą.
Paviljone, kur prekiaujama
šviežia mėsa, šeštadienį galima buvo įsigyti kiaulienos,
veršienos, vištienos bei kalakutienos. Kilogramas veršienos (tiesa, jos buvo mažai)
kainavo 12 eurų, kiaulienos
šoninės – 3,2–4 eurus, kum-

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.
1 k. bt. (30 kv. m, IV a., 15 000 Eur)
J. Basanavičiaus g., Prienuose.
Tel. 8 688 95943.

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

Perka
Įvairų nekilnojamąjį turtą. Tel. 8
605 85038.
Brangiai miškus: brandžius, jaunuolynus, malkinius. Žemę, apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. 8 641 55554.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8
644 55355.

13 eurų. 25 kg maišelis švarių rugių kainavo 12 eurų. Už
kilogramą žirnių ar kukurūzų
pardavėjai prašė 1 euro.
Vos įėjus pro „senojo“ turgaus vartus, pirkėjus pasitinka prekiautojai sveikuolių ir
ne tik jų mėgstamais produktais – sėmenimis ir sėmenų
aliejumi, viso grūdo ar traiškytais grikiais, avižomis ir
kt. grūdais. Pusės litro butelis
šaltai spausto sėmenų aliejaus šeštadienį turguje kainavo 3,4–3,5 euro, 2 kilogramai
maltų sėmenų ar „kalocius“
– 1,5 euro. Įvairiais kiekiais
susvertų grūdų kainos „nesikandžioja“, ir šių prekių tikrai
verta įsigyti.
Nemažai buvo prekiautojų
pienu ir jo gaminiais. Kainos
nepakitę – litras pieno kainavo 0,5 euro, 0,5 l litro grietinės – 1,7–1,8 euro, 0,5 kg
sviesto – 3,5– 4 eurus, įvairių
dydžių ir rūšių, net su įvaiREKLAMA

ną savaitgalį. 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.
Kiekvieną šeštadienį vis
daugiau atvežama parduoti
naminių vištų kiaušinių, jų
kaina pamažu krinta. Šeimininkai sako, kad vištos pradeda dėti. Už dešimtį mažesnių kiaušinių turguje moterys
prašė 1 eurą, didesnių – po
1,5–1,8 euro, už dešimtį antinių – 2,5 euro.
Kaip ir kiekvieną šešta-

pio – 3,4–4 eurus, sprandinės 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, namie
auginto – už 4 eurus.
Gyvuliukų turgavietėje siūlė pirkti jaunų, 4–6 mėn. vištaičių ir vištų po 5–7 eurus.
Už gaidžius prašė nuo 5 iki
10 eurų. Paukščių pardavėjai
taip pat siūlė pirkti ir ančių,
kalakutų. Už jaunas antis prašė po 10–15 eurų, už kalakutus – po 20–30 eurų. Dailūs
veisliniai ir, kaip sakė vienas
jaunas prekeivis, senoviniai
kaimiški triušiai kainavo po
15–30 eurų.
Bitininkai siūlė pirkti liepų, miško, grikių medaus,
pusės litro stiklainis kainavo
3,5–4,5 euro.

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.
Du didelius garažus komercinei
veiklai Prienuose. Tel. 8 656
35185.

IŠSINUOMOJA
Šeima išsinuomotų 3 k. butą arba
namą Prienuose arba netoli jų.
Tel. 8 685 17887.

Automobiliai ir
jų dalys
Perka

4 m. karvę su veršeliu. Tel. 8 683
00890.
Vasarinius kviečius „Triso“. Tel. 8
698 79906.
Kalcio amonio salietrą didmaišiais. Tel. 8 689 62945.
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 perkame automobilius,
mokame nuo 50 Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.

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

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

Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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.
Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną. Perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,14
Eur/kg. Motininių kiaulių skerdiena – 1,75 Eur/kg. Atvežame.
Tel. 8 607 12690.
Apie 100–140 kg kiaulę, kalakutą
ir triušieną. Tel. (8 319) 69040.
Pirmaveršę karvę su veršeliu.
Galima ir be veršelio. Tel. 8 646
71743.

Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
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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.
Naudotus: virtuvinį komplektą,
vokiškus indus, vitrinas, šakočių
kepimo įrangą („pečių“). Tel. 8
686 88662.
Pigiai sofą-lovą ir kitus baldus. Tel.
8 679 24055.

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

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

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

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

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

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

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

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

Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

Moteris prižiūrėti (kelias valandas per dieną) garbaus amžiaus
močiutę Šilavoto k., Prienų r. Tel.
8 681 52405.

Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

Modulinių namų gamybos įmonei

Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

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.

DARBO SKELBIMAI
REIKALINGA

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

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 „Nemira“
reikalingi:

1. Staliai; 2. Langų montuotojai;
3. Elektrikai; 4. Plytelių klojėjai; 5.
Santechnikai; 6. Pagalbiniai darbininkai (-ės); 7. Dažytojai (-os).
Visos socialinės garantijos.
Apmokamos kelionės išlaidos.
Informacija: info@k-ready.eu

Tel. 8 688 35784.

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.
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.

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

Kviečia
Dėmesio! Prienų–Birštono diabeto klubas „Versmė“ kovo 9
d. (šeštadienį), kviečia į neeilinį
visuotinį klubo narių susirinkimą.
Darbotvarkė: klubo įstatų svarstymas; klubo revizijos komisijos rinkimai; klubo pirmininko rinkimai;
kiti klausimai. Birštono „Carito“
namuose, Birutės g. 10A, Birštonas. Registracija 10.30 val. Klubo
pirmininkė Birutė Bartkevičiūtė,
tel. 8 687 21261.

Užjaučia

„Sau į kelią neėmiau aš
nieko.
Viskas jums, brangieji
mano, lieka...“
(Just. Marcinkevičius)

Dėl Josifo Prokofjevo
mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio dukrą
Ireną, sūnų Romualdą ir
artimuosius.
J. Brundzos g. 4
namo gyventojai

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

Prienų rajono savivaldybė skelbia
konkursą švietimo įstaigos vadovo – Prienų
meno mokyklos direktoriaus pareigoms.
Konkurso paskelbimo data: 2019 m. vasario 27 d.
Atrankos data: 2019 m. liepos 4 d. 10.00 val.
Išsami informacija pateikiama pagrindiniame skelbime interneto
svetainėje adresu:
http://www.prienai.lt/go.php/lit/Laisvos-darbo-vietos.
Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas
REKLAMA

AKTORĖ: /,1$5$672.$,7Ò

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

www.urviniszmogus.lt/urvinemama

TV PROGRAMA 15

užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
Trečiadienis, vasario 27 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 5
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 00:00
LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto
kriminalinė policija 5 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
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(652, 653, 654) 07:35 Tomas ir
Džeris (27) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (110) 09:05 Monikai reikia meilės (21) 09:40
Namai, kur širdis (10) 10:25 KK2
10:55 Nuo... Iki... (k) 11:25 Paveldėtoja 2 (24) 12:00 Mano likimas
(29) 13:00 Gyvenimo daina (184)
14:00 Aukštakulnių kerštas (76)
14:55 Dvi širdys (1489, 1490,
1491) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Paveldėtoja 2 (25) 21:00 Monikai reikia meilės (29) 21:30 Žinios 22:24
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Pagirios Tailande
00:30 Judantis objektas (2) 01:30
Gaudynės Šanchajuje (k)

TV3

05:10 Apsukrios kambarinės
3/311s. 06:10 Televitrina 06:25
Aladinas 1/140s. 06:55 Simpsonai 12/4s. 07:25 Simpsonai 12/5s.
07:55 Prieš srovę 19/8s. 08:55
Meilės sūkuryje 153 10:00 Meilės žiedai 129 11:00 Meilės žiedai
130 12:00 Svotai 6/2s. 13:00 Pažadėtoji 6/160s. 13:30 Pažadėtoji
6/161s. 14:00 Pažadėtoji 6/162s.
14:30 Pažadėtoji 6/163s. 15:00
Simpsonai 12/6s. 15:30 Simpsonai 12/7s. 16:00 TV3 žinios
16:25 TV3 orai 16:30 TV Pagalba 12/58s. 18:30 TV3 žinios
19:25 TV3 orai 19:30 Gero vakaro
šou 5/24s. 20:30 Prakeikti 7/12s.
21:00 TV3 vakaro žinios 21:55
TV3 orai 22:00 Jūrų pėstininkas.
Užnugaris 22:25 Vikinglotto 23:50
Skubi pagalba 1/10s. 00:45 Vaiduoklių ieškotojai 1/11s.
07:15 Vaikai šėlsta (27) 07:40 Stoties policija (6) 08:40 Sudužusių
žibintų gatvės (15) 09:40 Nepataisomi (2) 10:45 Gelbėtojai - 112
(107, 108) 11:45 Mentalistas (18)
12:40 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (22) 13:35 Stoties policija (7) 14:40 Sudužusių
žibintų gatvės (16) 15:45 Nepataisomi (3) 16:50 Gelbėtojai - 112
(109, 110) 18:00 Info diena 18:35
Mentalistas (19) 19:30 Įstatymas

ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(23) 20:30 Tautos tarnas (9) 21:00
Juodasis griaustinis 22:55 Laisvės
kirtis 00:45 Didžiojo sprogimo teorija (23, 24) 01:25 Spec. būrys.
Išlieka stipriausi (5)
05:20 „Gyvybės langelis“ (1/16)
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“ (2/4)
11:10 „Viskas dėl tavęs“ (3) 12:20
„Bitininkas“ (1/12) 13:30 TV parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (3/18)
14:55 „Gluchariovas“ (3/49) 16:00
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai 17:00 „Gyvybės langelis“ (2/6) 18:00 Reporteris 18:48
Orai 18:50 Rubrika „Mes europiečiai“. 18:55 „Gluchariovas“ (3/61)
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 Nuoga tiesa 00:30 Čempionai 01:05 „Albanas“ (60) 02:10
„Kelrodė žvaigždė“ (45)

TV6

06:15 Televitrina 06:30 Žvejo
nuotykiai 3/15s. 07:30 Havajai 5.0 4/422s. 08:30 Prakeikti
7/11s. 09:00 Statybų gidas 5/25s.
09:30 Elementaru 5/23s. 10:30
Simpsonai 25/19s. 11:00 Simpsonai 25/20s. 11:30 Kulinarijos
meistras 3/3s. 12:30 Vedęs ir turi
vaikų 3/312s. 13:00 Vedęs ir turi
vaikų 3/313s. 13:30 Univeras 166
14:00 Univeras 167 14:30 Televitrina 13 15:00 Havajai 5.0 5/501s.
16:00 Elementaru 5/24s. 16:55
Kulinarijos meistras 3/4s. 17:55
Vedęs ir turi vaikų 3/314s. 18:25
Vedęs ir turi vaikų 3/315s. 18:55
Univeras 168 19:25 Univeras 169
20:00 Virtuvė 6/4s. 20:30 Žinios
20:55 Orai 21:00 12 galimybių 2.
Perkrauta 22:50 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 1/7s. 23:50 Daktaras Hausas 6/606s. 00:50 Svieto
lygintojai 5/1s. 01:35 Amerikietiška
siaubo istorija 4/5s.
05:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
4. (4 s.) 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis 2018. Tevet Sela
07:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 07:40 Kaimynai piratai 07:55
Šecherazada. Nepapasakotos
istorijos 08:20 Pradėk nuo savęs 08:45 Skonio pasaka 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba 12:15 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Jonas
Basanavičius 13:00 Kultūringai
su Nomeda 13:45 Pasikėsinimas
į popiežių Joną Paulių II 14:40
Skonio pasaka 15:10 Skonio pasaka 15:40 Grizis ir lemingai 15:50
Premjera. Kaimynai piratai 16:05
Premjera. Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 16:30 Laba diena,
Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita 18:15 Giminės 19:00
Martyno Liuterio gyvenimas 19:15
Biomimikrija 20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 Elito
kinas. Premjera. Nepalūžęs 23:45
LRT studija Vilniaus knygų mugėje
2019. Susitikimas su rašytoju Hermanu Kochu. 00:30 DW naujienos
rusų kalba 00:45 Dabar pasaulyje
01:15 Klaipėdos pilies džiazo festivalis 2018. Gunhild Carling

Ketvirtadienis, vasario 28 d.
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Betsafe–LKL 21:00 Tylus įniršis
23:00 Juodasis griaustinis 00:55
06:00 Lietuvos Respublikos him- Juodasis sąrašas (1) 01:45 Lem- 00:00 LRT radijo žinios 00:10 Štutnas 06:05 Labas rytas, Lietuva tingi skambučiai (1)
garto kriminalinė policija 5 01:00
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
LRT radijo žinios 01:05 Vakaras
Štutgarto kriminalinė policija 5
su Edita 02:00 LRT radijo žinios
11:15 Aukštuomenės daktaras 2 05:20 „Gyvybės langelis“ (1/17) 02:05 Klauskite daktaro 03:00
12:00 Gyvenimas 13:00 Klauskite 06:09 Programa 06:10 TV par- LRT radijo žinios 03:05 TV žaididaktaro 13:58 Loterija „Keno Loto duotuvė 06:30 „Pasaulis iš vir- mas „Kas ir kodėl? 03:30 Dvira14:00 Žinios 14:15 Laba diena, šaus“ 07:00 Vantos lapas 07:30 čio žinios 04:00 LRT radijo žinios
Lietuva 16:30 Premjera. Ponių Kitoks pokalbis su D 08:00 Re- 04:05 Specialus tyrimas 05:00 Porojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai porteris 08:58 Orai 09:00 Ant nių rojus 06:00 Lietuvos Respu18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl? bangos 10:00 „Širdies plakimas“ blikos himnas 06:05 Labas rytas,
18:30 Klauskite daktaro 19:30 (13) 11:10 „Viskas dėl tavęs“ (4) Lietuva 06:30 Žinios 09:20 Senis
Specialus tyrimas 20:25 Loteri- 12:20 „Bitininkas“ (1/7) 13:30 TV 10:25 Štutgarto kriminalinė policija
ja „Keno Loto 20:30 Panorama parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (3/19) 5 11:15 Aukštuomenės daktaras 2
21:00 Dienos tema 21:20 Spor- 14:55 „Gluchariovas“ (3/50) 16:00 12:00 (Ne)emigrantai 13:00 Vartotas 21:29 Loterija „Jėga 21:30 Gi- Reporteris 16:30 Lietuva tiesio- tojų kontrolė 13:58 Loterija „Keno
mę tą pačią dieną 22:30 Dviračio giai 16:58 Orai 17:00 „Gyvybės Loto 14:00 Žinios 14:15 Laba diežinios 23:00 Premjera. Babilonas langelis“ (2/7) 18:00 Reporteris na, Lietuva 16:30 Premjera. Ponių
Berlynas 00:00 LRT radijo žinios 18:48 Orai 18:50 Rubrika „Mes rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai
00:10 Štutgarto kriminalinė polici- europiečiai“. 18:55 „Gluchariovas“ 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?
ja 5 01:00 LRT radijo žinios 01:05 (3/62) 20:00 Reporteris 20:30 Lie- 18:30 Nacionalinė paieškų tarnyVakaras su Edita 02:00 LRT radi- tuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Ne ba 19:30 Beatos virtuvė 20:25 Lojo žinios 02:05 Klauskite daktaro spaudai 22:00 Reporteris 22:53 terija „Keno Loto 20:30 Panorama
03:00 LRT radijo žinios 03:05 Orai 22:55 Rubrika „Mes euro- 21:00 Dienos tema 21:20 Sportas
TV žaidimas „Kas ir kodėl? 03:30 piečiai“. 23:00 Adomo obuolys 21:29 Loterija „Jėga 21:30 AukDviračio žinios 04:00 LRT radijo 00:00 „Gluchariovas“ (3/48) 01:05 sinis protas 22:50 Fantastiškas
žinios 04:05 Specialus tyrimas „Bitininkas“ (1/1) 02:10 „Kelrodė penktadienis. Premjera. Bastilijos
žvaigždė“ (46) 03:00 „Šėtono me- diena 00:20 Štutgarto kriminalinė
05:00 Ponių rojus
džioklė“ (2) 03:50 „Spąstai Pele- policija 5 01:05 Gyvenimas 02:00
nei“ (1) 04:35 „Albanas“ (46) 05:20 LRT radijo žinios 02:05 Gimę tą
06:05 Mano gyvenimo šviesa „Gyvybės langelis“ (1/18)
pačią dieną
(655, 656, 657) 07:35 Tomas ir
TV6
Džeris (28) 08:00 Volkeris, Tek06:15 Televitrina 06:30 Žvejo nuosaso reindžeris (111) 09:05 Motykiai 3/16s. 07:30 Havajai 5.0 00:50 Judantis objektas (3) 01:45
nikai reikia meilės (22) 09:40
5/501s. 08:30 Prakeikti 7/12s. Pagirios Tailande 03:25 AlchemiNamai, kur širdis (11) 10:25 KK2
09:00 Vienam gale kablys 20/8s. ja. VDU karta. 2014 m 03:50 RE10:55 Nuo... Iki... (k) 11:25 Pavel09:30 Elementaru 5/24s. 10:30 TROSPEKTYVA. Ciklas Menidėtoja 2 (25) 12:00 Mano likimas
Simpsonai 25/21s. 11:00 Simp- ninkų portretai 04:20 Programos
(30) 13:00 Gyvenimo daina (185)
sonai 25/22s. 11:30 Kulinarijos pabaiga 06:05 Mano gyvenimo
14:00 Aukštakulnių kerštas (77)
meistras 3/4s. 12:30 Vedęs ir turi šviesa (658, 659, 660) 07:35 To14:55 Dvi širdys (1492, 1493,
vaikų 3/314s. 13:00 Vedęs ir turi mas ir Džeris (29) 08:00 Volkeris,
1494) 16:30 Labas vakaras, Lievaikų 3/315s. 13:30 Univeras 168 Teksaso reindžeris (112) 09:05
tuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
14:00 Univeras 169 14:30 Tele- Monikai reikia meilės (23) 09:40
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
vitrina 15:00 Havajai 5.0 5/502s. Namai, kur širdis (12) 10:25 KK2
19:30 KK2 20:00 Valanda su Rū16:00 CSI kriminalistai 501 17:00 10:55 Valanda su Rūta 12:00
ta 21:00 Monikai reikia meilės (30)
Kulinarijos meistras 3/5s. 17:55 Mano likimas (31) 13:00 Gyveni21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28
Vedęs ir turi vaikų 3/316s. 18:25 mo daina (186) 14:00 AukštakulOrai 22:30 VAKARO SEANSAS.
Vedęs ir turi vaikų 3/317s. 18:55 nių kerštas (78) 14:55 Dvi širdys
PREMJERA Pražūtingos gelmės
Univeras 170 19:30 Univeras 171 (1495, 1496, 1497) 16:30 Labas
00:50 Judantis objektas (3) 01:45
20:00 Virtuvė 6/5s. 20:30 Žinios vakaras, Lietuva 17:35 Bus visko
Pagirios Tailande 03:25 Alche20:55 Orai 21:00 12 galimybių 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
mija. VDU karta. 2014 m 03:50
3. Padėtis be išeities 22:45 Naša Orai 19:30 KK2 penktadienis
RETROSPEKTYVA. Ciklas MeRaša 2/33s. 23:10 Naša Raša 21:00 SAVAITĖS HITAS Ištroškę
nininkų portretai
2/34s. 01:50 Amerikietiška siau- greičio 23:40 Tango ir Kešas 01:35
Šėtonas manyje 02:55 Pražūtinbo istorija 4/6s.
TV3
gos gelmės
05:05 Apsukrios kambarinės
3/312s. 06:10 Televitrina 06:25
TV3
Aladinas 1/141s. 06:55 Simpso- 05:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 06:10 Televitrina 3 06:25 Kemnai 12/6s. 07:25 Simpsonai 12/7s. 4. (5 s.) 06:00 Lietuvos Respubli- piniukas Plačiakelnis 10/213s.
07:55 Gero vakaro šou 5/24s. kos himnas 06:05 Klaipėdos pilies 06:55 Simpsonai 12/9s. 07:25
08:55 Meilės sūkuryje 154 10:00 džiazo festivalis 2018. Gunhild Simpsonai 12/10s. 07:55 Farai
Meilės žiedai 131 11:00 Meilės Carling 07:00 Į sveikatą! 07:30 12/24s. 08:55 Meilės sūkuryje
žiedai 132 12:00 Svotai 6/3s. Grizis ir lemingai 07:40 Kaimynai 155 10:00 Meilės žiedai 133 11:00
13:00 Pažadėtoji 6/164s. 13:30 piratai 07:55 Šecherazada. Ne- Meilės žiedai 134 12:00 Svotai
Pažadėtoji 6/165s. 14:00 Paža- papasakotos istorijos 08:20 Sko- 6/4s. 13:00 Pažadėtoji 6/168s.
dėtoji 6/166s. 14:30 Pažadėtoji nio pasaka 08:45 Skonio pasaka 13:30 Pažadėtoji 6/169s. 14:00
6/167s. 15:00 Simpsonai 12/9s. 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 Pažadėtoji 6/170s. 14:30 Paža15:30 Simpsonai 12/10s. 16:00 DW naujienos rusų kalba 12:15 dėtoji 6/171s. 15:00 Simpsonai
TV3 žinios 16:25 TV3 orai 16:30 Legendos 13:10 Stambiu planu 12/11s. 15:30 Simpsonai 12/12s.
TV Pagalba 12/59s. 18:30 TV3 13:55 Atspindžiai. Paveldo ko- 16:00 TV3 žinios 16:25 TV3 orai
žinios 19:25 TV3 orai 19:30 Fa- lekcija 14:20 Biomimikrija 15:10 16:30 TV Pagalba 13/1s. 18:30
rai 12/24s. 20:30 Prakeikti 7/13s. Skonio pasaka 15:40 Grizis ir le- TV3 žinios 19:22 TV3 sportas
21:00 TV3 vakaro žinios 21:55 mingai 15:50 Premjera. Kaimynai 19:27 TV3 orai 19:30 Ponas kūdiTV3 orai 22:00 Sielonešė 00:20 piratai 16:05 Premjera. Šeche- kis 21:20 Vienas šūvis. Dvi kulkos
Rezidentas 1/1s. 01:15 Vaiduoklių razada. Nepapasakotos istorijos 23:45 Abraomas Linkolnas. Vamieškotojai 1/13s. 01:40 Apsukrios 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 pyrų medžiotojas 01:45 Sielonekambarinės 3/313s.
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas šė 03:50 Jūrų pėstininkas 05:20
18:15 Giminės 19:00 Martyno Liu- Svotai 6/2s.
terio gyvenimas 19:15 Premjera.
07:15 Vaikai šėlsta (28) 07:40 Sto- Chaplinas Balyje 20:10 Kultūros
ties policija (7) 08:40 Sudužusių diena 20:30 Panorama 21:00 00:55 Juodasis sąrašas (1) 01:45
žibintų gatvės (16) 09:40 Nepa- Dienos tema 21:20 Sportas. Orai Lemtingi skambučiai (1) 07:15
taisomi (3) 10:45 Gelbėtojai - 112 21:30 Premjera 22:05 Žalumose Vaikai šėlsta (29) 07:40 Stoties
(109, 110) 11:45 Mentalistas (19) 22:35 Anapus čia ir dabar 23:20 policija (8) 08:40 Sudužusių ži12:40 Įstatymas ir tvarka. Speci- LRT studija Vilniaus knygų mu- bintų gatvės (17) 09:40 Kobra 11
aliųjų tyrimų skyrius (23) 13:35 gėje 2019 00:05 DW naujienos (1) 11:40 Reali mistika (36) 12:35
Stoties policija (8) 14:40 Sudužu- rusų kalba 00:20 Dabar pasaulyje Reali mistika (37) 13:35 Stoties
sių žibintų gatvės (17) 15:50 Ko- 00:50 Klaipėdos pilies džiazo festi- policija (9) 14:40 Sudužusių žibinbra 11 (1) 18:00 Info diena 18:30 valis 2018. Gunhild Carling
tų gatvės (18) 15:45 Nepataisomi
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

(4) 16:55 Kobra 11 (2) 18:00 NKL
čempionatas. Jonavos Sintek-Jonava - Molėtų Ežerūnas 20:00
Amerikietiškos imtynės (7) 21:00
Amerikietiškos imtynės (7) 22:00
Susišaudymas 23:45 Tylus įniršis
01:40 Juodasis sąrašas (2) 02:30
Lemtingi skambučiai (2)
05:20 „Gyvybės langelis“ (1/18)
06:09 Programa 06:10 TV parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“
07:00 Čempionai 07:30 Atliekų
kultūra 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“ (1/8) 13:30 TV
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (3/20)
14:55 „Gluchariovas“ (3/51) 16:00
Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis
su D 16:58 Orai 17:00 „Gyvybės
langelis“ (2/8) 18:00 Reporteris
18:53 Orai 18:55 „Gluchariovas“
(3/63) 20:00 Reporteris 20:30
Kitoks pokalbis su D 20:58 Orai
21:00 „Prokuroras“ (4) 22:00 Reporteris 22:58 Orai 23:00 Ant bangos 00:00 „Gluchariovas“ (3/49)
01:05 „Bitininkas“ (1/2) 02:10
„Kelrodė žvaigždė“ (47)

TV6

06:15 Televitrina 06:30 Jokių kliūčių! 2/214s. 07:30 Havajai 5.0
5/502s. 08:30 Prakeikti 7/13s.
09:00 Praeities žvalgas 4/25s.
09:30 CSI kriminalistai 501 10:30
Simpsonai 26/1s. 11:00 Simpsonai 26/2s. 11:30 Kulinarijos
meistras 3/5s. 12:30 Vedęs ir turi
vaikų 3/316s. 13:00 Vedęs ir turi
vaikų 3/317s. 13:30 Univeras 170
14:00 Univeras 171 14:30 Televitrina 13 15:00 Havajai 5.0 5/503s.
16:00 CSI kriminalistai 502 17:00
Kulinarijos meistras 3/6s. 17:55
Vedęs ir turi vaikų 3/318s. 18:25
Vedęs ir turi vaikų 3/319s. 18:55
Univeras 172 19:30 Univeras
173 20:00 Farai 9/19s. 21:00
Žinios 21:53 Sportas 21:58 Orai
22:00 Geležinis žmogus 2 00:40
12 galimybių 02:30 Geležinis
žmogus 2
05:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
4. (6 s.) 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis 2018. Gunhild
Carling 07:00 Projektas Pi 07:30
Grizis ir lemingai 07:40 Kaimynai
piratai 07:55 Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 08:20 Garsiau
08:45 Lietuva mūsų lūpose 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba 12:15 Chaplinas Balyje 13:10 Europos lengvosios atletikos uždarųjų patalpų
čempionatas 15:40 Grizis ir lemingai 15:50 Premjera. Kaimynai piratai 16:05 Premjera. Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 16:30
Laba diena, Lietuva 18:00 Kelias.
Laida apie evangelikų bendruomenes Lietuvoje 18:20 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai 19:15 Šimtas
reginių senoviniame mieste 20:10
Kultūros diena 20:30 Euromaxx
21:00 Europos lengvosios atletikos uždarųjų patalpų čempionatas
23:00 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2019. Andriaus Tapino
knygos „Prezidentas pristatymas
00:45 DW naujienos rusų kalba
01:00 Dabar pasaulyje 01:30
Klaipėdos pilies džiazo festivalis
2018. Nabil Khemir & Raimondas
Dauginas Exotic band 02:25 Einantis Pilies gatve

Šeštadienis, vasario 30 d.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas. 06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“.
06:55 Pinokis. Pasaka 08:30
Karinės paslaptys 09:00 Labas
rytas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai
12:00 Jeloustouno gamta 12:55
Užburianti Indonezija 13:50 Džesika Flečer 6. (6/12, 13 s.) 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. Orai
21:00 Dvi kartos. Žvaigždžių
duetų konkursas 23:00 Žodžiai
ir vaizdai 01:00 Bastilijos diena
02:30 Jeloustouno gamta 03:15
Užburianti Indonezija 04:00 Teisė žinoti 04:25 Džesika Flečer 6
(6/12, 13 s.)
06:30 Tomas ir Džeris (28) 06:55
Žvėrelių būrys (8) 07:20 Nickelodeon valanda. Keista šeimynėlė
(5) 07:45 Neramūs ir triukšmingi
(1) 08:15 Riterių princesė Nela
(38) 08:40 Tomo ir Džerio pasakos (12) 09:10 Ogis ir tarakonai
(30) 09:25 KINO PUSRYČIAI
Pabėgimas iš Žemės planetos
11:05 Dviese mes jėga 13:05
Šaolinio futbolas 14:55 Girtas
meistras 2 17:00 Gyvūnų pasaulis 17:30 Bus visko 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
SUPERKINAS. PREMJERA Misija Katmandu. Nelės Ir Simono
nuotykiai 21:15 Paskutinis uošvių
išbandymas 23:45 Seni laikai
01:40 Ištroškę greičio

TV3

05:20 Svotai 6/2s. 06:15 Televitrina 06:30 Čipas ir Deilas skuba
į pagalbą 1/149s. 07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai
4/417s. 07:30 Aladinas 1/142s.
08:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/150s. 08:30 Kempiniukas
Plačiakelnis 10/214s. 09:00 Virtuvės istorijos 9/9s. 09:30 Gardu
Gardu 7/10s. 10:00 Svajonių
ūkis 5/26s. 10:30 Būk sveikas!
1/5s. 11:00 Keturkojis Kupidonas 12:55 Mažylis mieste 14:40
Simpsonai 29/16s. 15:15 Ekstrasensų mūšis 18/9s. 17:00
Raudonas kilimas 5/9s. 17:30
Namų idėja su IKEA 1/1s. 18:30
TV3 žinios 19:17 TV3 sportas
19:22 TV3 orai 19:25 Eurojackpot 19:30 Turtuolis vargšas 1/2s.
21:00 Tyli naktis 23:10 Stounas
01:15 Vienas šūvis. Dvi kulkos
03:20 Jūrų pėstininkas 2 05:00
Svotai 6/3s.
06:15 Vaikai šėlsta (25, 26, 27,
28, 29) 08:29 „Top Shop“ televitrina. 08:45 Sveikatos ABC
televitrina 09:00 Žiemos galiūnas 10:00 Nutrūkę nuo grandinės (27) 10:30 Iš visų jėgų (5)
11:05 Būk ekstremalas (5) 11:40
Spec. būrys. Išlieka stipriausi (1)
12:50 Pragaro viešbutis (1) 13:50
Ekstrasensų mūšis (9) 15:55
Lemtingi skambučiai (3) 17:00
Betsafe–LKL 19:30 Mes vieno
kraujo 22:10 MANO HEROJUS
Po saulėlydžio 00:05 AŠTRUS
KINAS Nuo sutemų iki aušros.
Budelio duktė 01:50 Juodasis
sąrašas (1, 2)

05:20 „Gyvybės langelis“ (1/19)
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. Liuda Vienožinskaitė-Purėnienė“ 07:55 „Pavojingiausios kelionės. Bangladešas“
08:30 „Pavojingiausios kelionės.
Bolivija“ 09:00 Skinsiu raudoną
rožę 09:30 Vantos lapas 10:00
Kitoks pokalbis su D 10:30 Skonio reikalas 11:00 „Pagrindinis įtariamasis“ (7/2) 13:00 „Tarp meilės
ir neapykantos“ (3; 4) 15:15 „Pasaulio turgūs. Berlynas“ 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempionai
16:50 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Magdalena Avietėnaitė“
17:25 „Neišsižadėk“ (84) 18:00
Žinios 18:28 Orai 18:30 „Neišsižadėk“ (84 tęs.; 85) 20:00 Žinios 20:23 Orai 20:25 „Gurovo
bylos. Trys dienos“ (4/1; 4/2)
22:00 Žinios 22:28 Orai 22:30
„Gurovo bylos. Trys dienos“ (4/2
tęs.) 23:05 „Mentų karai. Odesa“
(1/7; 1/8) 01:25 „Moterų daktaras“
(2/57; 2/58) 02:55 „Tarp meilės ir
neapykantos“ (1; 2) 04:35 Vantos lapas 05:00 „Spąstai Pelenei“ (1; 2)

TV6

06:25 Jukono vyrai 208 07:25
Upės ir žmonės 1/3s. 08:30 Įspūdingiausios atostogų vietos 1/4s.
09:00 Vienam gale kablys 20/8s.
09:30 Statybų gidas 5/26s. 09:55
Gazas dugnas 2/9s. 10:25 Autopilotas 2/9s. 11:00 Lietuvos
mokyklų žaidynės 3/22s. 11:25
Žaidimų balsas 1/1s. 12:00 Jokių kliūčių! 2/215s. 13:00 Upės ir
žmonės 1/4s. 14:00 Žvejo nuotykiai 3/17s. 15:00 Ledo kelias 8/4s.
16:00 Bearas Gryllsas. Laukinis
iššūkis žvaigždėms 1/6s. 17:00
Sandėlių karai 2/11s. 17:30 Sandėlių karai 2/12s. 18:00 Jukono
vyrai 201 19:00 Amerikos dievaitis 16/9s. 21:00 Žinios 21:53
Sportas 21:58 Orai 22:00 Iksmenai. Pirma klasė 00:30 12 galimybių 2. Perkrauta 02:15 Amerikos
talentai 11/1s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:30
Misija: Vilnija 08:00 Gimtoji žemė
08:30 ARTS21. Meno ir kultūros
žurnalas 09:00 Mano mama gamina geriau! 10:00 Į sveikatą!
10:30 Garsiau 11:00 Pradėk
nuo savęs 11:30 Mokslo sriuba
12:00 Onutė Narbutaitė. Opera
„Kornetas 14:00 Premjera. Bravo! 2 15:15 Mokslo ekspresas
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė 16:00 Euromaxx 16:30
Klauskite daktaro 17:20 Stilius
18:15 Misija – Pasaulio Lietuva
19:05 Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Šv. apaštalų
Petro ir Povilo arkikatedra bazilika. 19:15 Premjera 19:45 Stambiu planu 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Europos lengvosios atletikos uždarųjų patalpų čempionatas 23:00 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2019
23:45 Einantis Pilies gatve 00:20
Dabar pasaulyje 00:50 Europos
lengvosios atletikos uždarųjų patalpų čempionatas. Transliacija iš
Glazgo 03:15 Mokslo ekspresas
03:30 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Jonas Basanavičius 04:15
Klauskite daktaro 05:05 Stilius
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Vasario 27 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 07:17
leidžiasi 17:48
Dienos ilgumas 10.31
Delčia (22 mėnulio diena)
Gabrielius, Ginvilas, Skirmantė,
Lošimo Nr. 1194
Fortunatas, Livija, Mandravas,
Data:
2019-02-24
Mandravė
Tinkamas laikas sėti:
lapines petražoles, salierus,
agurkus.
11 34 71 60 13 29 26 16 73 25
Sode, darže:
54 67 08 56 50 55 28 01 40 07
tinkamas laikas kaupti ir šaldy02 46 04 75 65 09 06 42 53 18
ti vaisius.

27 41 52 47 57 14 69 35

Kovo 1 d.
PENKTADIENIS
Saulė teka 07:12
leidžiasi 17:52
Dienos ilgumas 10.40
Delčia (25 mėnulio diena)
Albinas, Tulgaudas, Rusnė, Antanina, Antanė
Tinkamas laikas sėti:
špinatus, salotas, lapinius burokėlius, porus, laiškinius svogūnus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.
Kovo 2 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 07:10
leidžiasi 17:54
Dienos ilgumas 10.44
Delčia (26 mėnulio diena)
Simplicijus, Eitautas, Dautara,
Marcelinas, Elena
Tinkamas laikas sėti:
špinatus, salotas, lapinius burokėlius, salierus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.
Kovo 3 d.
SEKMADIENIS
Tarptautinė rašytojų diena
Lėlių šventė (Hina-Matsuri)
Saulė teka 07:07
leidžiasi 17:56
Dienos ilgumas 10.49
Delčia (27 mėnulio diena)
Kunigunda, Uosis, Tulė, Nonita
Tinkamas laikas sėti:
špinatus, salotas, lapinius burokėlius, salierus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas laistyti.
Kovo 4 d.
PIRMADIENIS
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena, Kovarnių diena
Saulė teka 07:05
leidžiasi 17:58
Dienos ilgumas 10.53
Delčia (28 mėnulio diena)
Kazimieras, Daugvydas, Daina,
Vaclava, Kazys, Vacė
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
porus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas laistyti.

VISA LENTELĖ
70 59 37 58 31 62 15 30 68 48
10 51 49 05 39

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
19555.00€ 1
17.00€ 689
2.00€
10431
1.00€
23881

PAPILDOMI PRIZAI
0262584 Automobilis Mazda
CX-5
040*067 Pakvietimas į TV
studiją
027*307 Pakvietimas į TV
studiją
020*106 Pakvietimas į TV
studiją

Vasario 28 d. 10 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro konferencijų salėje (2
aukšte) – Lietuvos vaikų ir
moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – respublikinio
konkurso „Tramtatulis 2019“
rajoninis ratas.
Kovo 6 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– Liliputų cirkas. Jubiliejinė
30-mečio programa. Programoje išvysite akrobatus,
iliuzionistus, žonglierius ir,
žinoma, vaikučius linksmins
mažiausi pasaulio klounai.
Programos trukmė - 1val.
30 min. (su pertrauka). Bilieto kaina 7 Eur. Su skrajute
(išankstiniai bilietai) – 6 Eur,
skrajutės dalinamos mokyklose, darželiuose). Renginio
dieną bilieto kaina visiems
– 7 Eur. Vaikai iki 3 metų (su
suaugusiųjų priežiūra, neužimant papildomos vietos)
įleidžiami nemokamai.

– kino filmas „Pasmerkti. kitų kultūrų vaikų emocijas
Kauno romanas“. Bilieto bei pastebėti šiuos kultūrikaina 5 Eur.
nius skirtumus, užfiksuotus
fotografijose.
PARODOS PRIENŲ
Prienų krašto muziejuje
RAJONE
eksponuojama kilnojama
Prienų r. savivaldybės fojė paroda „Šeimos istorija
(2 aukšte) eksponuojama – Lietuvos valstybės istorija
Ukrainos dailininkų plene- XIX amžiaus pabaigoje – XX
ro Prienų krašte dalyvių amžiuje“. Paroda veiks iki
Sergey Matyash ir Volody- vasario 28 d.
myr Nemyra tapybos darbų
paroda.

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
Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai paminėti. Paroda
veiks iki vasario 28 d.
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019*385 Pakvietimas į TV
studiją

PROGNOZĖ: Aukso puode –
380 000 Eur
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kovo
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Lošimo Nr. 685
Data: 2019-02-18

0
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KLAIPĖDA

+2

+3 +5

PIRMADIENIS

+1
+5

KLAIPĖDA

VILNIUS

0

Tel. 1634
AutomobilisToyota RAV4 Hybrid
685-0018397

kovo

5

100 Eur - 685-0006*38
100 Eur - 685-0008*48

+3

+2 +6

ANTRADIENIS

+2
+6

100 Eur - 685-0015*12

KLAIPĖDA

VILNIUS

100 Eur - 685-0040*86

+3 +6

Sekančio tiražo prizas:
Volkswagen Golf S-VAN
ir 20 x 500€

Lošimo Nr. 317
Data: 2019-02-22
SKAIČIAI
14, 16, 21, 25, 26 + 08, 10

LAIMĖJIMAI
5+2

19742573.22€ 0

5+1

1684414.10€

0

5

297249.50€

0

Sudoku

+5

S E KM A D I E N I S

VILNIUS

0

0

Š E ŠTA D I E N I S

kovo

Prienų sporto arenoje eksponuojama fotografo Algimanto Barzdžiaus fotografijų paroda „Laimingi Afrikos
vaikai“. Tai unikali galimybė
pažinti ne tik fotografo AlgiKovo 7 d. 18 val. Prienų manto Barzdžiaus kūrybą,
kultūros ir laisvalaikio centre bet ir daugiau sužinoti apie

+5

KETVIRTADIENIS

VILNIUS

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.

+1 +8

VANDENS TEMPERATŪRA
[ledo storis, cm]
4+2

5828.40€ 0

4+1

289.90€

2

4

104.60€

3

3+2

84.00€

5

2+2

28.00€

92

3+1

20.70€

106

3

14.70€

191

1+2

13.30€

419

2+1

8.50€

1395

+1 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+1 KAUNO MARIOS
+1 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+1 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G1
S0
R0

Numatomos mažos
geomagnetinės audros.
Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 29 000 000 Eur
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

(šio numerio atsakymai)

Vasario 28 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 07:14
leidžiasi 17:50
Dienos ilgumas 10.36
Delčia (23 mėnulio diena)
Osvaldas, Romanas, Vilgardas,
Žygimantė, Romas
Tinkamas laikas sėti:
špinatus, salotas, lapinius burokėlius, laiškinius svogūnus,
smidrus, kopūstus (ir žiedinius).
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE

GAMA RADIACINIS FONAS

37
38

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
9194 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8190 nSv/val.

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

