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

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt

Ištvanas Kvik: 
Romų tautybė 
- ne etiketė

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

SKAITYKITE 6 P.

Išrinkti „Tramtatulio“ 
rajoninio rato 
nugalėtojai

SKAITYKITE 4 P.

Kas iš tiesų padeda 
apsaugoti žaizdas 
nuo infekcijų

Grūdų eksportas per 
metus augo 60 proc.

SKAITYKITE 3 P.

Antrajame ture varžysis 
Alvydas Vaicekauskas ir 
Loreta Jakinevičienė

nuo 1989

SKAITYKITE 4P.

Torunė 
– atradimas 
kelionių 
mėgėjams

SKAITYKITE 8 P.
NUKelta Į 5 p. 

Laima
DUOBLIENĖ

Sekmadienį beveik 
paaiškėjo, kas 
artimiausius ketverius 
metus vadovaus 
savivaldybėms – buvo 
renkami savivaldybių 
tarybų nariai ir merai. 

Pirmajame ture pergales iš-
kovojo 19 savivaldybių me-
rų (iš 60-ies). Prienų rajono 
savivaldybėje intriga išlieka. 
Kas taps savivaldybės vado-

vu, paaiškės kovo 17 d. vyk-
siančiame antrajame rinkimų 
ture, kur susirungs du didžiau-
sio rinkėjų palankumo sulau-
kę kandidatai – socialdemo-
kratas Alvydas Vaicekauskas 
bei partijos „Tvarka ir teisin-
gumas“ atstovė Loreta Jaki-
nevičienė. 

Iš devynių kandidatų 
liko du 

Norą tapti Prienų rajono 
savivaldybės meru buvo pa-
reiškę devyni kandidatai: 
Gintautas Bartulis (Lietuvos 

Respublikos liberalų sąjūdis), 
Loreta Jakinevičienė (partija 
„Tvarka ir teisingumas), Vy-
tautas Jonelis (Tėvynės są-
junga – Lietuvos krikščionys 
demokratai), Algis Marcinke-
vičius (Lietuvos laisvės sąjun-
ga (liberalai), Dovilė Ručytė 
(visuomeninis rinkimų ko-
mitetas „Už Prienų kraštą“), 
Alvydas Vaicekauskas (Lie-
tuvos socialdemokratų parti-
ja), Arūnas Vaidogas (Lietu-
vos socialdemokratų darbo 
partija), Egidijus Visockas 

Kaliningrado srityje 
dislokuojamos sistemos S-400

Kaliningrado srityje 
dislokuotos Rusijos 
pajėgos stiprinamos 
oro erdvės gynybos 
sistemomis S-400, 
naujienų agentūrai 
„Interfax“ pirmadienį 
pranešė Baltijos karinis 
laivynas.

„Kaliningrado srities oro 
erdvės gynyba buvo sutvir-
tinta ilgojo nuotolio oro er-
dvės gynybos raketų sistemų 
S-400 „Triumf“ pulku, per-
duotu Baltijos kariniam lai-
vynui remiantis įsakymu dėl 
valstybės gynybos“ – nurodė 
laivyno spaudos tarnyba.

„Sistemos S-400 iki atei-
nančios savaitės pabaigos 
pradės kovinį budėjimą ir gins 
šalies vakariausio regiono oro 
erdvę“, – pridūrė ji.

Be sistemų S-400 Kalinin-
grado srityje taip pat dislokuo-
ta raketų kompleksų S-300, 
didelio nuotolio priešlaivinių 
raketų sistemų „Bal“ ir „Bas-
tion“, taip pat taktinių raketų 
sistemų „Iskander-M“.

Zenitinių raketų sistema S-
400 „Triumf“, kurią sukūrė 
priešlėktuvinės gynybos kon-
cernas „Almaz-Antei“, yra 
skirta ginti politinius, admi-
nistracinius, ekonominius ir 
karinius objektus nuo aviaci-
jos, strateginių, sparnuotųjų, 
taktinių ir operatyvinių takti-
nių balistinių raketų, taip pat 
balistinių vidutinio nuotolio 
raketų smūgių.

S-400 gali smogti taiki-
niams, esantiems už 400 km; 
sistema vienu metu gali ata-
kuoti kelis taikinius.  BNS

Policija per šiuos rinkimus pradėjo 
tris kartus mažiau tyrimų
Per šiuos savivaldos 
rinkimus pradėta tris 
kartus mažiau ikiteisminių 
tyrimų nei 2015-aisiais, 
sako policijos generalinio 
komisaro pavaduotojas 
Edvardas Šileris.

„Turime tris kartus mažiau 
pradėtų ikiteisminių tyrimų, 
palyginti su 2015 metais, 11 
ikiteisminių tyrimų“, – pirma-
dienį per spaudos konferenci-
ją Seime sakė E. Šileris.

Policija šių rinkimų metu 
turėjo mažiau darbo, išties pa-
sidžiaugti reikia, kad rinkimai 
tampa civilizuotesni, nematė-
me masinio vežimo balsuoti, 

balsų pirkimo, kas sąlygotų 
rinkimų rezultatų panaikini-
mą“, – pažymėjo policijos 
atstovas.

Per praėjusius savivaldos 
rinkimus policija buvo pradė-
jusi 35 ikiteisminius tyrimus.

Šiemet keli tyrimai buvo 
pradėti dėl galimo balsų pir-
kimo: Raseinių, Švenčionių 
rajonuose bei Kalvarijos sa-
vivaldybėje. 

Policija taip pat tiria galimą 
šmeižtą per rinkimus – soci-
alinio tinklo „Facebook“ pa-
skyroje, įtariama, meluota 
apie perkamus balsus Žemai-
čių Naumiestyje.  BNS
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Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite 
nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

REDAKTORIAUS SAVAITĖ

mantvydas
pREkEvIČIUs

Banga gena bangą, o 
purslai taškosi į šonus, 

atsitrenkdami į jūros pakran-
tėje stovinčios mergaitės ko-
jas. Diena veja naktį, naktis 
– dieną. O bangos, didesnės 
ar mažesnės, šias kojas ska-
lauja nuolat. Nuolat skalauja, 
nuolat į jas dūžta arba švelniai 
paglosto, bet taip yra ir bus 
amžinai. Bangavimas nesu-
stos per amžius. 

Ir štai mintyse išnyra dainos 
žodžiai: „prie jūros miega se-
sės trys“. Taip, ta pati daina, su 
kurios žodžiais mes iškovojo-
me nepriklausomybę. Kiek ir 
kokios bangos talžytų mūsų 
krantus, mes vis tiek keliausi-
me į priekį. Laikas nesustoja. 
Jis verčia mus eiti į priekį.

Atėję ir praėję rinkimai 
į savivaldybių tarybas 
panašūs į tas pačias 
bangas. Atlėkė, palietė 
krantą ir nulėkė atgal, 
iki kitos bangos. 

Nors dažnai pasigirsta nusi-
vylimų arba džiaugsmo šūks-
nių, visgi reikia pripažinti, jog 
rinkimai – tik dar viena ban-
ga, sudūžtanti į mūsų krantą. 
Didelė pompastika tuoj nu-
tils, o krašto gyventojai ir vėl 
pradės skųstis jiems nepalan-
kiais sprendimais bei blogais 
valdžios pareigūnais. Tiesa, 
faktas, jog tik prieš keletą va-
landų baigėsi šių pareigūnų 
rinkimai ir juose dalyvauti 
panoro tik kas antras rinkėjas 
– liks nutylėtas. Liks nutylėta 
ir tai, kad kandidatus rinkome 
ne pagal darbus, o pagal pa-
vardes ar pavadinimus.

Kartais gana absurdiškai 
atrodo netgi džiaugsmas, kad 
rinkimuose gerai „pasiro-
dė“ opozicija (nepriklauso-
mai nuo to, ar matosi jos reali 
veikla, ar ne) arba didžiausią 
įtaką turinti politinė jėga (ne-
svarbu, kad net nežinome, ar 
tai duos mums kokios nau-
dos). 

Kartais besigilindami, ku-

ri jėga yra geresnė, pamirš-
tame, kad renkame ne poli-
tikus, o žmones, kurie turės 
laviruoti ne tik ginčydamiesi 
posėdžių salėje, bet ir eko-
nomikos, kultūros bei švieti-
mo labirintuose. Būtent šios 
valdžios sprendimai suteikia 
laisvas vietas ne tik politinio 
pasitikėjimo postuose, bet ir 
bendroje krašto ekonomiko-
je. Nuo šios tarybos veiklos 
priklauso, ar į kraštą ateis di-
desni investuotojai ir pramonė 
su dešimtimis ar šimtais darbo 
vietų, ar ne. Nuo jų priklauso, 
ar žiniasklaidoje regėsime po-
litikų rietenas, ar galimybes 
savo asmenybei puoselėti. 

Po rinkimų vykstantys ko-
alicijų kūrimo viražai anaip-
tol nebeprimena sėkmingos, 
perspektyvius planus bei idė-
jas turinčių žmonių koman-
dos kūrimo. Jeigu konkrečioje 
įmonėje ar projekte renkami 
įvairių specializacijų koman-
dos nariai, kad, suvieniję savo 
skirtingas patirtis ir gabumus, 
galėtų sukurti visapusiškai ko-
kybišką produktą, tai savival-
dybėse kuriamos komandos 
iš vienminčių bei paklusnių 
politikų tam, kad viena kilusi 
mintis būtų įgyvendinta kuo 
lengviau ir greičiau. 

Kam kurti visą 
automobilį, jeigu 
užtenka sutarti, kad jo 
ratai, visų nuomone, 
bus juodi!

Tik kyla klausimas – kokia 
ta juodų ratų prasmė, jeigu 
ratuose nėra universalesnių ir 
įvairesnių patobulinimų?

Kam pirkti vežimą, 
jeigu gali nusipirkti 
automobilį? Kam pirkti 
gulbės plunksną, jei 
gali nusipirkti parkerį 
arba tušinuką?

Jeigu įmonėje vertinamos 
skirtingos nuomonės, nes jos 
padeda sukurti įvairiapusiš-
kesnį ir kartu plačiajai visuo-
menei patrauklesnį produk-
tą, tai valdžioje dažniausiai 
stengiamasi sėkmingai judėti 

į priekį taikant tą patį kurpalį  
– svarbiausia, jog jis sukurtas 
bendru, neginčijamu pritari-
mu. Ir šioje vietoje, politikoje, 
visada pamirštamas pats svar-
biausias kūrimo aspektas, kad 
siekiama bendro tikslo. Ne 
kiekvieno atskirai pastebėto ir 
norimo tikslo, bet vieno ben-
dro tikslo.

Elementaru, kad 
siekis sukurti puikų 
produktą bei sėkmingai 
jį parduoti suteiks 
galimybę gauti 
papildomų pajamų, 
kurios leis pagerinti 
darbo sąlygas, esamų 
ir naujų darbuotojų 
pajamas, o visą 
įmonės infrastruktūrą 
nukreipti tam pačiam 
tikslui – gauti dar 
daugiau pajamų ir 
dar intensyviau kurti 
gėrį visiems verslo 
dalyviams. 

Tuo tarpu politikoje daž-
niausiai kuriamas tas gėris, 
kurį reikia „padaryti“. Nepri-
klausomai nuo pajamų, inf-
rastruktūros ar pavienių spe-
cialistų pajamų. Užuot kūrus 
bendrą ekonominį gėrį ir kal-
bėjus apie jo duodamus vai-
sius, kalbama apie darbuotojų 
atlyginimų koregavimą, pro-
dukto žaliavos sandėliavimą 
kitame sandėlyje, ginčijamasi, 
ar reikia buhalterijai geresnio 
telefono, kad ji galėtų tiksliau 
apskaičiuoti negaunamas pa-
jamas, ar ne...

Bangos dūžta nesustoda-
mas, tačiau krantas išlieka. 
Kartais jo išlieka daugiau, 
kartais – mažiau. Viskas pri-
klauso nuo to, kokio stipru-
mo banga ateis ir kaip greitai 
ji išsikvėps. Priklauso ir nuo 
to, ką banga paliks ant kranto. 
Balas ar krantą sutvirtinančių 
medžių sėklas?

Tel. 8 604 80752 
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/labirintai
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KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ    tel. 8 682 12642
laimaduobl@gmail.com 

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė ASIPAVIČIENĖ    tel. 8 604 80804
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Darbo užmokesčio atotrūkis padidėjo 
Vidutinis mėnesinis paskaičiuotasis (bruto) darbo užmokestis 
Vilniaus regione ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su trečiuoju, padidėjo 
3,7 proc. iki 1075,1 euro, tuo metu Vidurio ir vakarų Lietuvos 
regione – 3,5 proc. iki 891,5 euro.

Rinkėjai daugiausiai balsų atidavė komitetams
Savivaldos rinkimuose balsuojant už kandidatų sąrašus 
daugiausiai balsų surinko visuomeniniai komitetai, o iš partijų 
didžiausią pasitikėjimą užsitikrino Tėvynės sąjunga-Lietuvos 
krikščionys demokratai.

Svarbesni 2019 metų vasario mėn. 
darbai Prienų r. savivaldybėje

Vasario 1 d. Prienų r. savi-
valdybėje lankėsi sveikatos 
apsaugos ministras Aurelijus 
Veryga, Lietuvos Respubli-
kos Seimo Sveikatos reika-
lų komiteto pirmininkė Asta 
Kubilienė. 

Vasario 1 d. Prienų r. savi-
valdybėje lankėsi žemės ūkio 
ministras Giedrius Surplys. 

Vasario 7 d. įvyko Prienų 
rajono ugdymo įstaigų (ir 
darželių) vaiko gerovės ko-
misijų narių susitikimas. 

Vasario 8 d. Jiezne vyko 
renginys „Išgelbėję Lietuvos 
Nepriklausomybę“, skirtas 
Nepriklausomybės kovų me-
tams atminti ir kautynių su 
bolševikais Jiezne pergalės 
100-mečiui paminėti.  

Vasario 9 d. Prienų spor-
to arenoje vyko Atviros ba-
dmintono pirmenybės Prie-
nų rajono savivaldybės mero 
taurei laimėti. Pirmenybėse 
dalyvavo virš 130 sportinin-
kų iš visos Lietuvos. 

Vasario 11 d. grupė Prienų 
„Žiburio“ gimnazijos moki-
nių išvyko į savaitės trukmės 
kelionę po Izraelį. Vizitą ini-
cijavo ir organizavo Izraelio 
ambasada. Kelionės išlaidas 
(1 897 Eur) finansavo Prienų 
r. savivaldybė.

Vasario 12–13 d. Prienų 
rajone organizuota projekto 
„Lyderių laikas 3“ stažuotė. 
Stažuotės dalyviai iš Taura-
gės lankėsi Prienų švietimo 
pagalbos tarnyboje, klausėsi 
Švietimo skyriaus, „Ąžuo-
lo“ progimnazijos, „Revuo-
nos“, Išlaužo ir Skriaudžių 
pagrindinių mokyklų, „Ži-
burio“ gimnazijos atstovų 
pranešimų.

Vasario 13 d. Tradiciniame 
amatų centre (VšĮ „Meninė 
drožyba“) atidaryta paro-
da „Šaknys“, skirta Pakuo-
nio mokyklos 200 metų ju-
biliejui.

Vasario mėn. įrengta ben-
druomenės salė Strielčiuose.

Vasario 14 d. vyko Prienų r. 
savivaldybės tarybos posėdis, 
kuriame patvirtintas 2019–
2021 m. strateginis veiklos 
planas, pritarta vietos projek-

tams, siūlymui Prienų miesto 
garbės piliečio vardą suteikti 
medžio skulptoriui, VšĮ „Me-
ninė drožyba“ direktoriui Al-
gimantui Sakalauskui.

Vasario 15 d. Šilavote vy-
ko atminimo lentos, skirtos 
1919–1920 metų Nepriklau-
somybės kovų Šilavoto vals-
čiaus Vyčio Kryžiaus kava-
lieriams ir savanoriams, ati-
dengimo iškilmės.

Visame rajone vyko Vasa-
rio 16-ajai – Lietuvos vals-
tybės atkūrimo dienai – skir-
ti renginiai. Prienų kultūros  
laisvalaikio centre atidaryta 
tradicinė Prienų krašto meno 
kūrėjų darbų paroda, pasvei-
kinti Prienų rajono savival-
dybės apdovanojimų „Dė-
kingumas“ nominantai, vyko 
Prienų miesto garbės piliečio 
vardo suteikimo iškilmės. 

Vasario mėn. nupirktos 
Prienų „Ąžuolo“ progimna-
zijos stadiono rekonstrukci-
jos techninio darbo projekto 
parengimo paslaugos.

Vasario 17 d. Skriaudžiuo-
se atidengta skulptūra Lietu-
vos valstybės atkūrimo šim-
tmečiui įamžinti ir Skriau-
džių kaimo bendruomenės 15 
metų sukakčiai paminėti.

Vasario mėn. vyko švie-
timo įstaigų vadovų metų 
veiklos užduočių ir pasiektų 
veiklos rezultatų aptarimas su 
meru A. Vaicekausku, priimti 
susitarimai dėl vadovų užmo-
kesčio kintamosios dalies.

Centrinei projektų valdy-
mo agentūrai pateikta pro-
jekto „Prienų miesto J. Vil-
kutaičio-Keturakio gatvės 
atkarpos nuo Vytenio g. iki 
Kęstučio g. rekonstrukcija“ 
paraiška. Projekto suma 222 
000 Eur, Savivaldybės biu-
džeto lėšos 33 300 Eur.

Vasario mėn. Švietimo sky-
rius vykdė neformaliojo vai-
kų švietimo veiklų stebėseną 
– aplankyti 10-ies neforma-

liojo švietimo teikėjų vedami 
užsiėmimai.

Vasario 19 d. vykusiame 
Prienų r. savivaldybės kelių 
eismo saugumo komisijos 
posėdyje svarstyti klausimai, 
susiję su eismo saugumo or-
ganizavimu Prienų, Jiezno, 
Išlaužo ir Balbieriškio seniū-
nijose.

Vasario 21 d. iškilmingo 
renginio metu už 2018 m. 
asmeninius ir komandinius 
sporto pasiekimus pagerbta ir 
apdovanota beveik 200 Prie-
nų rajono sportininkų.

Vasario 22 d. baigtas įgy-
vendinti projektas „Prienų 
krašto muziejaus moderni-
zavimas“. Projekto metu įsi-
gyta įrangos, baldų, stendų, 
dekoro elementų, sukurtas 
ekspozicijų programinis tu-
rinys, modernizuotas apšvie-
timas. Projektas finansuotas 
iš Europos regioninės plėtros 
fondo ir Savivaldybės biudže-
to. Projekto biudžetas – 85 
622 Eur.

Vasario 24 d. Balbieriškyje 
vyko renginys, skirtas Balbie-
riškio kultūros ir laisvalaikio 
centro liaudiškos kapelos „Te-
mela“ veiklos 10-mečiui.

Vasario mėn. vyko Švieti-
mo skyriaus laimėto „Eras-
mus+“ programos projekto 
„Novatoriškų ugdymo(si) 
praktikų taikymas gerinant 
mokinių mokymosi pasie-
kimus“ veiklos, kuriose da-
lyvauja visos rajono moky-
klos.

Prienų r. savivaldybės 
meras Alvydas Vaicekaus-
kas gyventojus priima an-
tradieniais 9–12 val. ir 17–
18 val.

Prienų r. savivaldybės 
mero pavaduotojas Algis 
Marcinkevičius gyventojus 
priima trečiadieniais 9–12 
val. ir 17–18 val.

Išankstinė registracija te-
lefonu  61 102. 
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Izraelio pajėgos nukovė du užpuolikus 
Izraelio pajėgos pirmadienį nušovė du palestiniečius, kurie 
okupuotame Vakarų Krante automobiliu rėžėsi į karius, 
sužeisdami vieną kariškį ir vieną pasienio policijos narį, pranešė 
policija ir armija.

Brolis mirė po sesers spyrio
Šalčininkų rajone sesuo įtariama spyriu į pilvą nužudžiusi brolį. 
Konflikto metu, neblaivi (1,79 prom. alkoholio) 41 metų moteris 
koja spyrė į pilvą 53 metų broliui. Vyras nukrito ir įvykio vietoje 
mirė.

Politinė reklama apmokėta iš LSDP Prienų skyriaus rinkiminės sąskaitos.  
Užs. Nr. 2019/6 

Mieli kraštiečiai!
Nuoširdžiai dėkoju, kad kovo 3 dieną vykusiuose  

savivaldos rinkimuose Jūs išreiškėte didžiulį pasitikėji-
mą manimi ir visa socialdemokratų partijos komanda.

Laukia antrasis Prienų r. savivaldybės mero rinkimų  
turas, tad kviečiu palaikyti  mane kovo 17 d. ir suteikti 

man galimybę toliau garbingai tarnauti savo krašto  
žmonėms.

Pagarbiai kandidatas į merus  
Alvydas Vaicekauskas

Gerb. Prienų krašto žmonės
Tariu ačiū, kad balsuodami ir palaikydami mūsų koman-
dą Jūs išreiškėte pasitikėjimą manimi, kaip politike, kaip 
žmogumi, kuriam nuoširdžiai rūpi mūsų krašto žmonės, 
jo gerovė. Dėkoju visiems partijos Tvarka ir teisingumas 
kandidatams į Prienų rajono savivaldybės tarybą už at-

sakingus politinius žingsnius, kuriuos kartu žengėme 
pažangios ir efektyvios savivaldos kūrimo keliu. Sakau 

ačiū už toleranciją visiems kandidatams į  Prienų rajono 
savivaldybės Merus ir Tarybą. Manau, kad politinė kul-

tūra yra  labai svarbi kiekvienam politikui. 

Nuoširdžiai Jūsų, Loreta Jakinevičienė 

Politinė reklama bus apmokėta iš Partijos Tvarka ir teisingumas 
politinės kampanijos sąskaitos. Užs.Nr. 2019/7 

LoretaLoreta
JAKINEVIČIENĖJAKINEVIČIENĖ
Kandidatė į prienų rajono 
savivaldybės merus
Kandidatė į prienų rajono
savivaldybės merus

Politinė reklama bus apmokėta iš PARTIJA TVARKA IR TEISINGUMAS politinės kampanijos sąskaitos, užs. nr. 30782, spausdinta UAB „Judex spauda“, 5000 egz.

STIPRI ŠEIMA – SAUGI BENDRUOMENĖ – ATSAKINGA SAVIVALda

Grūdų eksportas per 
metus augo 60 proc.
Lietuvos grūdų eksportas 
per metus – sausio 
mėnesį, palyginti su 
praėjusių metų sausiu 
– augo daugiau nei 60 
proc., skelbia žemės ūkio 
leidinys „Agrorinka“.

Lietuvos grūdų supirkimo 
įmonės sausio mėnesį ekspor-
tavo 94,9 tūkst. tonų grūdų, 
iš jų 36 proc. sudarė kviečiai 
– 34 tūkst. tonų, jų eksportas 
sumažėjo 85,4 proc., jie išvež-
ti į Latviją, Vokietiją ir Suomi-
ją (vidutinė kaina – 205 eurai 
už toną).

Miežių eksportas augo ke-
turis kartus iki 40,4 tūkst. to-
nų, jie eksportuoti į Latviją, 
Estiją,

Suomiją ir Turkiją (197,7 
euro), avižos ( 7,9 tūkst. tonų) 
eksportuotos į Latviją, Lenki-
ją, Belgiją ir Norvegiją (209,1 
euro), grikiai (307,8 tonų) – į 
Lenkiją, Italiją ir Prancūziją 
(218,5 euro), o kvietrugiai – į 
Latviją (182,4 euro).

Sausį eksportuota 33,2 proc. 
mažiau (21,1 tūkst. tonų) žir-
nių ir pupų, jie vežti į Latvi-
ją, Lenkiją, Olandiją, Švedi-
ją, Didžiąją Britaniją, Egiptą, 
Jordaniją ir Jungtinius arabų 
emyratus (225,9 euro).

Rapsų eksportuota 37,6 
proc. daugiau (4,5 tūkst. to-
nų), jie išvežti į Latviją, Estiją, 
Švediją ir Prancūziją (361,1 
euro). BNS
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Komitetų pergalė - partinės sistemos erozija 
Rinkimų komitetų dominavimas savivaldos rinkimuose rodo 
partinės sistemos eroziją, sako sekmadienio savivaldos rinkimų 
rezultatus vertinantys politologai.

Sukčiai iš moters pasisavino 4 tūkst. eurų
Į Klaipėdos policiją kreipėsi moteris, sukčiai iš jos sąskaitos 
pasisavino 4 tūkst. eurų. Sekmadienį, 17 val., jai paskambino 
nepažįstamas vyras, prisistatė esąs iš Saugos ir prevencijos 
tarnybos. Moteris jam padiktavo prisijungimo prie banko kodą.

Išrinkti „Tramtatulio“ rajoninio rato nugalėtojai

Laima
DUOBLIENĖ

Lietuvos vaikų ir 
moksleivių – lietuvių 
liaudies kūrybos atlikėjų 
– konkursas „Tramtatulis“ 
rengiamas kas dveji 
metai. 

Konkurso tikslas – skatin-
ti jaunąją kartą domėtis sa-
vo krašto tradicine kultūra, 
skleisti liaudies kūrybą, ugdy-
ti jaunuosius folkloro atlikėjus 

(dainininkus, muzikantus, pa-
sakotojus). Šiemet surengtas 
jau aštuntasis konkursas, ku-
ris skiriamas lietuvių tautosa-
kos rinkėjo ir leidėjo Antano 
Juškos 200 metų sukakčiai 
paminėti. 

Vasario 28 d. Prienų rajono 
kultūros ir laisvalaikio centre 
vyko konkurso „Tramtatulis“ 
rajoninis ratas. Jame dalyvavo 
13 kolektyvų, kuriuos vertino 
Suvalkijos (Sūduvos) regiono 
vaikų folkloro kolektyvų eks-
pertė-konsultantė Giedrė Ra-

munė Pečiulienė (komisijos 
pirmininkė) ir Prienų KLC 
direktoriaus pavaduotoja Li-
gita Gediminienė. 

Komisija į konkurso regio-
ninį ratą atrinko aštuonis ko-
lektyvus ar solistus. 

Prienų rajonui regioninia-
me rate atstovaus Skriaudžių 
pagrindinės mokyklos ins-
trumentinis duetas Austėja 
Naujokaitytė ir Indrė Sipa-
vičiūtė, šios mokyklos solis-
tė Samanta Pučkaitė, pasa-
korius Justas Gudanavičius 

ir Veiverių KLC kanklininkė 
Gabija Galeckaitė (visų atli-
kėjų vadovė – Vilma Pučkie-
nė), „Ąžuolo“ progimnazijos 
duetas Goda Sodaitytė ir Pau-
lina Eva Pranckevičiūtė (vad. 
Alma Liutkienė), Jiezno gim-
nazijos pasakotoja Toma Ta-
mulynaitė (vad. Ramutė Bu-
bnienė), Jiezno KLC armoni-
kierė Erika Švenčionytė (vad. 
Ingrida Valentienė), Jiezno 
gimnazijos pasakotojas Ga-
brielius Judickas (vad. Nijolė 
Kuliešienė). 

Konkurso dalyvius ir jų va-
dovus sveikino bei toliau liau-
dies kūrybos grožį puoselėti ir 
skleisti linkėjo Prienų rajono 
savivaldybės Švietimo sky-
riaus vyr. specialistė Virgini-
ja Zujienė ir Prienų KLC di-
rektorė Virginija Naudžiūtė. 
Visi konkurso dalyviai buvo 
apdovanoti Prienų KLC di-
rektorės padėkomis ir sal-
džiomis dovanėlėmis, o jiems 
pasiruošti padėjusios vadovės 
– gėlėmis.

Komisijos pirmininkė G. R. 

Pečiulienė, susitikusi su kon-
kurso dalyvių vadovais, gyrė 
nuolat augantį atlikėjų meni-
nį lygį, negailėjo nuoširdžių ir 
naudingų patarimų. 

Kartu su prieniškiais Suval-
kijos (Sūduvos) rate dėl teisės 
dalyvauti respublikiniame ra-
te varžysis Kauno, Marijam-
polės, Jurbarko, Šakių, Vil-
kaviškio rajonų, Kalvarijos, 
Kazlų Rūdos, Birštono sa-
vivaldybių jaunieji atlikėjai. 
Regioninės varžytuvės vyks 
kovo 22 dieną Prienuose. 

Kopūsto lapai ir briliantinė žaluma: kas iš tiesų padeda apsaugoti 
žaizdas nuo infekcijų buityje gautų žaizdų. „Pačios 

dažniausios yra pjautinės 
žaizdos, kurias lemia nelai-
mės virtuvėje ar dirbant su 
buities įrankiais, įprastai jas 
pakanka dezinfekuoti anti-
septiku ir naudoti tvarsčius. 

Kita labai dažna grupė – nu-
brozdinimai, ypač vaikų, len-
gvesniam jų gijimui rekomen-
duojami specialūs tepaliukai“, 
– sako I. Plynytė. O trečia ap-
silankančių dėl žaizdų grupė 

– tie, kurių žaizdos jau paveik-
tos užkrėtimo.

Svarbi dezinfekcija
Pasak vaistinės specialis-

tės, atsiradus net mažiausiai 
žaizdai pirmiausia svarbu ją 
nuplauti po tekančiu vande-

niu, švelniai nusausinti 
ir dezinfekuoti specia-
liomis priemonėmis, o 
tam galioja tam tikros 
taisyklės.

„Tiesiai ant žaizdos pil-
ti dezinfekcinės priemo-
nes galima tik tuo atveju, 
jei žaizda negili, pavyz-
džiui, nubrozdinimas. 
Jei sužeidimas sunkesnis, 
reikėtų dezinfekuoti tik 
žaizdos kraštus, antraip 
galima suerzinti žaizdą, 
pažeisti audinius ir giji-
mas bus tik sunkesnis“, 

– paaiškina „Eurovaistinės“ 
farmacijos specialistė. Norint 
apsaugoti žaizdas nuo užkrė-
timų, prieš liečiantis prie jų la-
bai svarbu ir kruopščiai nusi-

plauti rankas bei saugoti žaiz-
dą nuo šiurkščių audinių.

O štai populiarių liaudiš-
kų priemonių – kopūsto la-
pų, šaltalankių, šalpusnių ar 
trauklapių, vaistininkai siūlo 
geriau nedėti, nes jie gali tap-
ti infekcijos priežastimi. Taip 
pat nereikėtų žaizdų valyti va-
ta ar tiesiogiai ant žaizdos pilti 
spiritinių skysčių, pavyzdžiui, 
jodo tirpalo ar briliantinės ža-
lumos – stipriai pažeidus audi-
nius, gijimo procesas taip pat 
pasunkėja.

Jei žaizda švari, rekomen-
duojama pleistrą ar tvarstį 
keisti vieną kartą per parą ir 
naudoti specialius tepalus, o 
nakčiai naudinga leisti žaiz-
dai pailsėti nuo priemonių ir 
ją tik pridengti švariu tvars-
čiu. „Taip į žaizdą lengviau 
pateks oro ir ji greičiau gis“, 
– paaiškina I. Plynytė. Pasak 
jos, palikti visai neaprištas re-
komenduojama tik jau apgi-
jusias žaizdas, ant kurių užsi-
dėjęs šašas.

Rimčiausia 
komplikacija

„Eurovaistinės“ specialistė 
sako, kad neatsakingai prižiū-
rint žaizdą, jos nedezinfekuo-
jant, rečiau nei kartą per parą 
keičiant tvarsčius ar nesaugant 
nuo aplinkos poveikio, kyla 
grėsmė komplikacijoms, o šios 
gali išplisti ir pažeisti gilesnius 
audinius – raumenis, kaulus, 
užkrėsti kraują.

„Paraudusi žaizda, patinę 
aplink ją esantys audiniai, bal-
tai gelsvos apnašos ar nemalo-
nus kvapas – pagrindiniai pū-
liuojančios žaizdos požymiai. 
O neprižiūrimos pūliuojan-
čios žaizdos gali komplikuotis 
kraujo užkrėtimu – sepsiu. Už-
krėtimas pasireiškia kūno tem-
peratūros sumažėjimu, bendru 
silpnumu, odos blyškumu, 
intensyviu širdies plakimu, 
padažnėjusiu kvėpavimu“, – 
perspėja vaistininkė. Pajutus 
tokius simptomus ir pakitimus 
žaizdoje, patariama nedelsti ir 
kreiptis į specialistus. 

jos specialistė Ilma Plynytė 
vardija, kad žaizdų būna to-
kių įvairių, kiek yra priežas-
čių joms atsirasti: pjautinių, 

kirstinių, durtinių ar net šau-
tinių, taip pat dažni paprasti 
nubrozdinimai arba žaizdos 
nuo įkandimų.

Daugiausia žmonių į vais-
tines plūsta dėl paprastesnių, 

Jei vaikystėje teko 
praleisti daugiau laiko 
kaime ar sode, greičiausiai 
ši situacija bus daugiau 
mažiau pažįstama – vos 
nusibrozdinus ranką 
ar koją, kažkas iš 
suaugusių jau skuba 
ieškoti trauklapio ir, 
ranka nubraukę purvą, 
nedelsiant „klijuoja“ 
ant žaizdos. 

Žiemą ar pavasarį, kai 
trauklapiai neauga, kitas 
bando panaudoti kopūsto 
lapą. Dar kiti iš vaistinėlės 
traukia jodą arba namuo-
se padarytos dezinfekuo-
jančios užpiltinės. Ir nors 
įprasta sakyti, kad nedi-
delė žaizda „iki vestuvių 
sugis“, infekcija gali ne juo-
kais paveikti sveikatą, tad bet 
ko ant žaizdos dėti, vis dėlto, 
nereikėtų.

„Eurovaistinės“ farmaci-
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Siūlys vietoj Astravo AE įrengti dujinę elektrinę 
Premjeras Saulius Skvernelis pareiškė žadantis pasiūlyti 
Baltarusijos valdžiai didžiąją dalį statomos Astravo AE 
infrastruktūros, įskaitant tinklus ir elektros generavimo įrangą, 
išnaudoti dujomis kūrenamai elektrinei įrengti.  

Rusija naftos gavybą šiemet padidino 3,7 proc. 
Rusija naftos bei dujų kondensato sausį ir vasarį išpumpavo 3,7 
proc. daugiau nei prieš metus – 91,42 mln. tonų (vidutiniškai 11,36 
mln. barelių per parą). Naftos eksportas už NVS ribų sausį-vasarį 
buvo 5 proc. solidesnis nei prieš metus – 39,61 mln. tonų.

(Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga), Rima Zablackienė 
(Darbo partija). 

Suskaičiavus rinkėjų bal-
sus paaiškėjo, kad daugiausiai 
balsų gavo A. Vaicekauskas, 
už kurį balsavo 3914 (32,27 
proc.) rinkėjų. L. Jakinevičie-
nę palaikė 1591 (13,12 proc.) 
rinkėjas. Tik 40-čia balsų 
nuo jos atsiliko E. Visockas, 
už kurį balsavo 1551(12,79 
proc.) rinkimuose dalyvavu-
sių Prienų rajono savivaldy-
bės rinkėjų. Ketvirtoje vietoje 
liko A. Vaidogas – 1262 (10,4 
proc.) balsų, penktoje – A. 
Marcinkevičius – 1044 (8,61 
proc.) balsų. Po jų rikiuoja-
si G. Bartulis, sulaukęs 646 
(5,33 proc.), V. Jonelis – 622 
(5,13proc.), D. Ručytė – 531 
(4,38 proc.) ir R. Zablackienė 
– 528 (4,35 proc.) rinkėjų pa-
laikymo.

Į vieną Tarybos nario 
vietą – daugiau nei 13 

kandidatų
Į 24 (be mero) Prienų rajo-

no savivaldybės tarybos vietas 
norėjo patekti 321 kandidatas, 
arba daugiau nei 13 kandidatų 
į vieną vietą. 

Daugiausia (net 50 kan-
didatų) buvo iškėlusi partija 
„Tvarka ir teisingumas“, ma-
žiausiai (15) – Tėvynės są-
junga-Lietuvos krikščionys 
demokratai. 

Išankstiniais duomenimis, 
daugiausia – šešias vietas – 
Prienų rajono savivaldybės 
taryboje gavo Lietuvos soci-
aldemokratų partijos atstovai.  
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga iškovojo keturias, par-
tija „Tvarka ir teisingumas“ 
bei Lietuvos socialdemokratų 
darbo partija – po tris, Lietu-
vos laisvės sąjunga (liberalai), 
Tėvynės sąjunga-Lietuvos 
krikščionys demokratai ir Vi-
suomeninis rinkimų komite-
tas „Už Prienų kraštą“ – po 
dvi, Darbo partija ir Lietuvos 
Respublikos liberalų sąjūdis 
– po vieną vietą. 

Jei bus patvirtinti išanksti-
niai rezultatai, Tarybos nariais 

Antrajame ture varžysis Alvydas 
Vaicekauskas ir Loreta Jakinevičienė

taps socialdemokratai Alvy-
das Vaicekauskas (1230 bal-
sai), Deividas Dargužis (993 
balsai), Jūratė Zablackienė 
(859 balsai), Aleksas Bani-
šauskas (611 balsų), Mindau-
gas Rukas ir Angelė Mickie-
nė, LVŽS atstovai Egidijus 
Visockas (666 balsai), Artūras 
Buitkus (561 balsas), Jonas 
Vilionis (479 balsai) ir Rita 
Keturakienė (476 balsai), PTT 
atstovai Loreta Jakinevičienė 
(703 balsai), Cezaras Pace-
vičius (394 balsai) ir Vaidas 
Kupstas (342 balsai), LSDDP 
atstovai Arūnas Vaidogas (563 
balsai), Algimantas Šidlaus-
kas (438 balsai) ir Vytas Buja-
nauskas (314 balsų), LLS at-
stovai Algis Marcinkevičius ir 
Algirdas Kederys (270 balsų), 
TS-LKD atstovai Vytautas Jo-
nelis (285 balsai) ir Audrius 
Narvydas (229 balsai), VKM 
atstovės Rasa Ivanauskienė 
(323 balsai) ir Dovilė Ručytė 
(265 balsai), DP atstovė Ri-
ma Zablackienė (256 balsai) 
bei LRLS atstovas Gintautas 
Bartulis (192 balsai). 

Jei meru bus išrinktas 
A.Vaicekauskas, į Tarybą pa-
teks Henrikas Radvilavičius, 
jei L.Jakinevičienė – Aušra 
Deltuvienė.  

Dauguma į Tarybą išrinktų 
narių – dirbę praėjusios ka-
dencijos Taryboje ir tik šeši 
yra nauji. 

Balsavo daugiau nei 
pusė rinkėjų 

Prienų rajono savivaldybė-
je rinkimų teisę turėjo 23577 
rinkėjai. Savo valią rinkimuo-
se išreiškė kiek daugiau nei 
pusė –mero rinkimuose da-
lyvavo 12130 (51,45 proc.), 
savivaldybės tarybos narių 
rinkimuose – 12138 (51,48 
proc.).

Aktyviausiai balsavo Užu-
guosčio rinkimų apylinkės 
rinkėjai – beveik 64 proc., 
Jiezno miesto – 59 proc., Vyš-
niūnų – daugiau nei 58 proc. 
Prienų mieste aktyviausi bu-
vo Dariaus ir Girėno rinkimų 
apylinkės rinkėjai – balsavo 
daugiau nei 55 proc. 

Mažiausiai aktyvūs buvo 

Skriaudžių (35,5 proc.), Išlau-
žo (39,4 proc.), Šilavoto (42,5 
proc.), Klebiškio (43 proc.) 
rinkimų apylinkių rinkėjai. 

Išankstiniame balsavime 
dalyvavo 2450, arba 10,4 
proc. Prienų rajono rinkėjų.   

Prienų rajono rinkimų apy-
gardoje yra 34 rinkimų apy-
linkės. Pirmieji rinkėjų balsus 
suskaičiavo ir VRK jau prieš 
22 valandą duomenis pa-
teikė mažiausios Vėžionių 
rinkimų apylinkės balsų 
skaičiuotojai. Čia yra 275 
rinkėjai. Vėliausiai – apie 
5 valandą ryto buvo pa-
teikti didžiausios Dariaus ir 
Girėno rinkimų apylinkės 
rezultatai, kurioje balsuoti 
gali 2537 rinkėjai. 

Pažeidimų – mažai
Kaip informavo 

Prienų rajono polici-
jos komisariato lai-
kinasis vadovas Al-
binas Jakimavičius, 
rinkimai praėjo ra-
miai. Buvo gauti tik 
du pranešimai dėl gali-
mų pažeidimų. Ketvir-
tadienį Šilavote dėl rin-
kimų plakatų (turto) sugadi-
nimo pradėta administracinė 
teisena. Šeštadienį bu-
vo gautas pranešimas 
dėl galimai pažeistų 
politinės reklamos 
sąlygų. Medžiaga 
perduota VRK. 

Rinkimų die-
ną policijos pa-
reigūnai važinė-
jo po rinkimų 
apylinkes, ste-
bėjo ar nėra ga-
limų papirkimo 
atvejų ar kitų 
pažeidimų. Pa-
žeidimų nenu-
statyta.

Stebėtojai 
taip pat dide-
lių pažeidimų 
nepastebėjo. Yra 
pasitaikę, kad į 
balsavimo kabi-
nas įeidavo po du 
žmones, tačiau per-
spėjus, vienas išei-
davo. 
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Naftos kainos patraukė aukštyn 
Atsiradus JAV „juodojo aukso“ gavybos augimo lėtėjimo ženklų, 
naftos kainos pirmadienį lėtai kopia aukštyn. Gegužės mėnesio 
ateities sandorių „Brent“ rūšies naftos kaina paūgėjo 0,25 JAV 
dolerio, arba 0,38 proc., iki 65,32 JAV dolerio už barelį.

Paskolino Ukrainai dar 529 mln. eurų 
Didžiausias Vokietijos komercinis bankas „Deutsche Bank“ 
Ukrainai su Pasaulio banko garantijomis paskolino dar 529 mln. 
eurų. Šią paskolą sudaro dvi dalys – 240 mln. eurų ketveriems 
metams ir 289 mln. eurų dešimčiai metų.

Ištvanas Kvik: Romų tautybė - ne etiketė
Balandžio mėnesį 
minėsime Tarptautinę 
romų dieną. Ta proga 
Vilniaus centre bus 
rengiamas pirmas tokio 
masto romų festivalis 
GYPSY FEST 2019. 

Vilniečiai ir miesto svečiai 
bus kviečiami pasimėgauti 
spalvinga šokėjų eisena, či-
goniškais muzikos ritmais ir 
netgi paragauti nacionalinių 
romų patiekalų. Vienas iš fes-
tivalio organizatorių, ansam-
blio „Sare Roma” vadovas Iš-
tvanas Kvik sako, kad ši diena 
- puiki proga pažinti vieniems 
kitus, nepaisant tautybių eti-
kečių. Apie artėjantį renginį 
Ištvanas sutiko papasakoti 
mūsų skaitytojams. 

Ištvanai, artėja Tarptauti-
nė romų diena. Kaip ji bus 
minima Lietuvoje? 

Tarptautinė romų diena ba-
landžio 8-ąją pasaulyje mini-
ma jau seniai – ji buvo įtei-
sinta 1990 m. Lenkijoje per 
Pasaulinį romų kongresą, 
siekiant prisiminti pirmą di-
delį tarptautinį romų atstovų 
susitikimą 1971-aisiais Lon-
done. Šventiniai ir gražūs 
minėjimai vyksta daugelyje 
tų šalių, kur gyvena didesnės 
romų bendruomenės – esame 
dalyvavę šventėse Latvijoje, 
Slovakijoje, Švedijoje, šie-

met esame pakviesti koncer-
tuoti Kroatijos garbingiems 
šventės svečiams – visuome-
nės veikėjams, politikams, 
oficialiems šalies atstovams  
– valstybiniame Kroatijos te-
atre. Tad neatsiliekame ir mes 

– Lietuvoje tarptautinę romų 
dieną minėsime ir švęsime ke-
liais etapais. 

Visų pirma, balandžio 5-ąją 
rengsime konferenciją Seime. 
Tai oficiali dalis - kvietimas 
atsigręžti į romų problemas 
Lietuvoje bei Europoje. Kon-
ferencijoje dalyvaus Lietuvos 
romų atstovai, politikai, tau-
tinių mažumų atstovai, ro-
mų bendruomenių atstovai iš 
kitų Europos sąjungos šalių. 
Konferencijoje bus pristato-
ma romų bendruomenių pa-
dėtis tiek Lietuvoje, tiek ki-
tose šalyse. 

Antrasis etapas – smagi 
muzikinė eisena Gedimino 
prospektu iki Katedros aikš-
tės, kuri vyks balandžio 14 d. 
Ši dalis bus pati įdomiausia 
Lietuvos visuomenei – eise-
nos dalyvių tarpe romų šo-
kėjos bei Marijampolės, Pa-
nevėžio, Kybartų, Šiaulių 
vaikų romų kolektyvai šoks 
bei kvies praeivius prisijung-
ti į smagią eiseną. Mobilioje 
scenoje, važiuojančioje eise-
nos centre, gros muzikantai, 
bus atliekami specialūs šokių, 
ugnies teatro numeriai – visų 
staigmenų nesinori išduoti 
(šypsosi). Bus tikrai smagu. O 
Katedros aikštėje specialioje 
scenoje planuojame parodyti 
trumpą teatralizuotą muziki-

nį pasirodymą. Taip pat Ka-
tedros aikštėje bus vaišina-
ma čigoniškais skanumynais 
– kviečiu visus pasinaudoti 
šia reta galimybe paskanau-
ti romų kulinarinio paveldo 
patiekalų.

Tai bus pirmas Lietuvo-
je tokio masto romų festi-
valis? Laukiate svečių ir iš 
užsienio šalių?

Šią šventę pažymime jau 
seniai, tačiau šiemet bus tik 
antri metai, kuomet šventė 
yra tokio masto. 2018-aisiais 
taip pat surengėme eitynes 
su žirgais, karietomis, ugnies 
šou, svečiais iš užsienio, lietu-
viškomis žvaigždėmis. Atgar-
siai buvo daugiau negu pui-
kūs, tad šiemet nusprendėme 
surengti dar ryškesnę šventę 
– taip, kaip mes, romai, mo-
kame – dar daugiau dalyvių, 
dar daugiau muzikos, spalvų 
ir geros nuotaikos! Žinoma, 
tokią šventę surengti yra ne-
lengva, tačiau daugelis mūsų 
draugų žiūri į šį renginį am-
bicingai ir padeda dažnai be 
jokių išlygų ar sąlygų. 

Šiemet eitynėse „GYPSY 
FEST 2019“ dalyvaus latvių 
ansamblis AME ROMA, če-
kų ansamblis SKUPINA IM-
PERIO, rumunų ansamblis 
ROMA FEST, žymi romų 
atlikėja GITANA iš Čeki-
jos, ELLADA iš Vokietijos,  
flamenko klubas TIENTOS, 
rytietiškų šokių studija SUL-
TANA, Angel Project studi-
ja, romų šokių šokėjos, Ma-
rijampolės, Panevėžio, Ky-
bartų, Šiaulių, Eišiškių vaikų 

romų kolektyvai. Be abejo, 
dalyvaus ir lietuviškos romų 
žvaigždės – Radži, ansam-
blis SARE ROMA, duetas 
Romanik, iš Šiaulių atvyks 
romų dainininkė Konsuela, 
pasirodys ir RAKIA KLEZ-

MER ORKESTAR iš Vil-
niaus. Šventės vedantysis – 
ImproAkademijos vadovas 
Dainius Palivonas, režisierius 
– Marius Jampolskis. Šventę 
papuoš Ugnies teatras, dėl pa-
sirodymo taip pat tariamės ir 

su cirko akrobatais. Katedros 
aikštėje pasveikinimo žodį 
tars IRU (International Ro-
ma Union) prezidentas, kiti 
garbūs svečiai. Planuojame 
pradžiuginti ir Lietuvos jau-
nimą, pristatydami šiuolai-
kinės romų muzikos kūrėjus 
bei ypatingą DJ, miksuojantį 
romų dainų motyvus su šiuo-
laikine, progresyvia muzika. 
O vakarinėje dalyje ruošiame 
GRAND koncertą „Legendos 
klube“, kur pasirodys visi ro-
mų artistai bei muzikantai, at-
vykę į šią šventę.

Sakėte, kad festivalio šū-
kis bus „Romas ne džinas”. 
Kokia žinutė slepiasi po šia 
fraze? 

Šis šūkis – pirmas žingsnis 
siekiant laužyti stereotipus. 
Žmogus iš prigimties toks 
jau yra, kad nežinodamas, 
nepažindamas, susikuria is-
torijas, fantazijas, kaip kas 
galėtų būti. Tas pats vyksta 
ir kalbant apie romus – žmo-
nės nepažįsta mūsų tautos, 
nežino, kas mes, kokie mes, 
todėl dažnai romus mistifi-
kuoja, priskiria tam tikrų sa-
vybių, galių. O mes juk – pa-
prasti žmonės. Tokie, kaip 
jūs. Mums taip pat skauda 
širdį, mes taip pat verkiame 
ir džiaugiamės, jaučiame, 

mylime ar nemėgstame. Tad 
šis šūkis yra kvietimas sustoti 
ir pagalvoti. Romas – ne dži-
nas, ne burtininkas, ne kerė-
tojas, romas – toks pats žmo-
gus, kaip ir visi kiti. Pažinkite 
mus. Ir priimkite mus tokius, 
kokiais mes esame – tiesiog 
žmonėmis.

Dažnai Jūsų aplinkos 

žmonėms tenka susidurti 
su visuomenės nuostata, esą 
jeigu esi čigonas, tai būtinai 
blogietis?

Nors šiais laikais žmonės 
tikrai daug keliauja ir pama-
to nemažai margo pasaulio, 
pilno skirtingos odos spalvos, 
skirtingų kultūrų, skirtingų 
papročių, gyvenimo būdo, 
elgesio žmonių ir tai maty-
dami tampa vis atviresniais, 
kosmopolitiškesniais, pakan-
tesniais kitokiems, tačiau si-
tuacija Lietuvoje vis dar nėra 
palanki romams. Taip, nuo 
pat tautosakos ištakų yra įsi-
šaknijusi mintis, jog čigonas 
- blogasis personažas. Nema-
loni ta nuostata, todėl mes ir 
stengiamės, kad žmonės pa-
matytų mus – atvirom širdim 
ir atvirais, besišypsančiais 
veidais. Romus – dainuojan-
čius, šokančius, kuriančius, 
besidalinančius su visais tuo, 
ką turi. Romus, kurie yra pil-
naverčiai ir pilnateisiai pasau-
lio piliečiai.  

Ar šiandien visuomenė 
vis dar nepasiruošusi ro-
mų integracijai, ar patys 
romai?

Romai Lietuvoje gyvena 
jau virš 500 metų. Tai yra vie-
na seniausių tautinių mažumų 
Lietuvoje, ir mes visada bu-

vome ir esame bendraujanti 
tauta. Stengiamės draugauti ir 
būti pilnaverčiais visuomenės 
nariais, tuo pačiu išlaikydami 
ir savo kultūrą bei tradicijas 
– gal dėl šių mūsų vertybių 
laikymosi dažnai ir esame 
nepriimami, atstumiami. Pa-
vyzdžiui, einant darbintis ar 
nuomotis būstą, apsirengus 

tradicine romių apranga, ge-
ro rezultato dažniausiai nesu-
lauksi. Žmonės iškart „klijuo-
ja etiketę“ ir net nebendrau-
ja. Todėl mes ir stengiamės 
– kad per sluoksnį įvairiausių 
„štampų“, etikečių ir šablonų 
pamatytumėte mus – Lietu-
vos romus, turinčius tokius 
pačius tikslus, tokias pačias 
žmogiškąsias vertybes, besi-
laikančius tų pačių įstatymų 
ir taisyklių. 

Tokia misija,  atrodo, nė-
ra lengvai ir greitai pasie-
kiama…

Be abejo, kuo giliau įsiša-
knyjusios nuostatos, tuo sun-
kiau jas pakeisti. Kuo žmo-
nės siauriau žiūri į gyvenimą, 
tuo mažiau jie mato. Todėl 
mes kviečiame visus plačiai 
atverti akis ir pamatyti mus, 
Lietuvos romus. Tokius, ko-
kiais mes esame – atviromis 
širdimis ir mintimis. 

„GYPSY FEST 2019“ ba-
landžio 14 d. programa:

13 val. interaktyvi teatrališ-
ka eisena nuo Lukiškių aikštės 
iki Katedros aikštės.

15 val. sveikinimo kalbos, 
koncertas ir vaišės Katedros 
aikštėje.

20 val. GRAND koncertas 
muzikiniame teatre „Legen-
dos klubas”.
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Alabamoje tornado aukų padaugėjo iki 22 
Alabamos valstijoje sekmadienį siautėjo mažiausiai 22 gyvybes 
nusinešęs ir dar kelis žmones sužeidęs tornadas, kuris buvo dalis 
audros, taip pat sukėlusios kitų tornadų JAV pietryčiuose.

Žada pertvarkyti socialdemokratų skyrius
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Gintautas 
Paluckas po savivaldos rinkimų žada pertvarkyti skyrius 
didžiuosiuose miestuose. VRK duomenimis, Kaune ir Klaipėdoje 
socialdemokratams gresia negauti nė vieno mandato.
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VRK svarstys parašų už A. Juozaitį rinkimą 
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) artimiausiame posėdyje ketina 
svarstyti parašų už kandidatą į prezidentus Arvydą Juozaitį rinkimą 
agitacijos draudimo laikotarpiu. Šeštadienį Lietuvoje įsigaliojus 
politinės agitacijos draudimui, jo komanda vistiek rinko parašus.

Policija pradėjo 11 ikiteisminių tyrimų
Policija sekmadienį pradėjo keturis  tyrimus dėl galimų 
pažeidimų per savivaldos rinkimus, dar septyni pradėti prieš 
balsavimą sekmadienį. 2015 metais vykusiais rinkimais pradėti 35 
ikiteisminiai tyrimai.

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Dabar ne pats geriausias 
laikas keliauti, tačiau 
jeigu jau susiruošei ir 
apsisprendei, tada – 
pirmyn. Taip ir mes praėjusį 
savaitgalį susidomėjome 
pasiūlyta kelione į 
kaimyninę Lenkiją ir 
galimybe aplankyti 
gražų Torunės miestą bei 
sostinę Varšuvą. Jeigu apie 
Varšuvą daugiau ar mažiau 
žinojome, tai Torunė buvo 
tikras atradimas. 

Kelionė neprailgo
Laimė, pasitaikė puikus gi-

das, beje, prienietis Arvydas 
Lekavičius, kuris visą kelią 
iki Torunės pasakojo Lenki-
jos istoriją, ypač tų vietų, pro 
kurias važiavome, aiškino 
valdovų giminystės ryšius, 
kovas ir laimėjimus, žemių 
pasidalijimus bei vedybas iš 
išskaičiavimo.

Iš Prienų išvažiavę 6 val. 
ryto, Torunę pasiekėme apie 
14 val. Vaizdai pro autobuso 
langus dar buvo ganėtinai ny-
kūs, nebent kur ne kur miško 

Torunė – atradimas kelionių mėgėjams
pievoje matėme besiganan-
čias stirnaites. Orai kaip ir 
pas mus – apie 0 ar –1 laips-
nį šalčio.

Torunėje nustebino nema-
žas turistų skaičius gatvėse. 
Grojo gatvės muzikantai, vy-
resni žmonės vaikštinėjo, le-
sino balandžius ar užeidavo į 
kavinukes sušilti, išgerti kavos 
ir suvalgyti pyragaitį, o gal čia 
populiarų meduolį.

Šiek tiek istorijos
Torunė – šiaurinės Len-

kijos dalies miestas, įkurtas 
kryžiuočių XIII amžiuje prie 
vienos didžiausių šalies upių 
Vyslos. Tai antroji Kujavijos 
Pamario vaivadijos sostinė, 
pramoninis miestas, kuriame 
išvystyta chemijos, tekstilės, 
prietaisų, baldų, medienos 
pramonė. Gidas pasakojo, 
kad Torunės senamiestis yra 
vienas didžiausių Lenkijo-
je. Karo metu jis buvo mažai 
sugriautas (liko apie 95 proc. 
senamiesčio, tuo tarpu Var-
šuva buvo beveik sulyginta 
su žeme).

Nuo 1233 m. Torunė turi 
miesto teises, buvo Hanzos 
miestų sąjungos narė. Prie 
Vyslos įsikūręs miestas tuo 

metu buvo vieni pagrindinių 
upių vartų, uostas, per kurį į 
kitas Lenkijos vietoves pluk-
dydavo įvairiausius krovinius. 
Taigi, viduramžiais Torunė 
klestėjo, nes miestelio gyven-
tojai sugebėjo išnaudoti situ-
aciją, kad per juos „plaukia“ 
didžiuliai kiekiai produktų, 
gaminių, medžiagų ir prekių. 
Torunė tada buvo vokiškas 
miestas, valdomas Kryžiuo-
čių ordino.Pasak gido, Toru-
nei buvo labai svarbi Vyslos 
upė, kuri maitino ir pirklius, ir 
vargšus. Kai Vysla išsiliedavo 
iš krantų, miestą nuo potvynių 
gelbėdavo gynybinė siena. 
Vysla tarnavo ir kaip apsau-
ginė juosta.

Sužavėjo Torunės 
senamiestis

Vos išlipę iš autobuso pa-
traukėme apžiūrėti senamies-
čio. Vyslos dešiniajame krante 
yra taisyklingo vidurinių am-
žių plano senamiestis ir nau-
jamiestis, kurie XIII a. buvo 
apjuosti gynybine siena su 
bokštais ir vartais, beje, visai 
neblogai išsilaikiusiais. 1997 
m.Torunės senamiestis buvo 
įtrauktas į UNESCO pasauli-
nio kultūros paveldo sąrašą. 

Vos pasukę į kairę, pama-
tėme pakrypusį bokštą, pana-
šų į Pizos. Šis bokštas anks-
čiau atliko tam tikras saugos 
funkcijas. O už jo – jau ir se-
namiestis. 

Senamiestyje mus pasitiko 
abipus gatvės išsidėstę goti-
kiniai, renesansiniai namai, 
bažnyčios, prabangūs namai, 
parduotuvės, meduoliais kve-
piančios kavinukės, barai, par-
duotuvės. Patiko graži ir įspū-
dinga miesto gotikinio stiliaus 
rotušė su aikšte (tiesa, nelabai 

didelė), bažnyčios. Kelionės 
vadovas sakė, jog iš rotušės 
bokšto atsiveria puikus vaiz-
das, tačiau dėl laiko stokos 
šią pramogą į teko atidėti ki-

tam apsilankymui. Eidami 
senamiesčiu matėme nema-
žai įvairaus dydžio skulptū-
rų, statulų, kurios kiekviena 
turi savo istorijas ar net legen-
das, sudominančias turistus ir 
miesto svečius.

Pavyzdžiui, daugelis turis-
tų (mes – ne išimtis) fotogra-
fuojasi prie įspūdingo atleto, 
mažo šunelio skulptūrų. Bron-
zinis asiliukas irgi sulaukė 
nemažo dėmesio. Kai kurie 
netgi ropštėsi ant jo nusifo-
tografuoti. Ir tik vėliau suži-

nojome, jog ant šio asiliuko 
sodindavo miesto melagius ir 
juos gėdindavo kiti miestelė-
nai. Taigi, kartais nežinant gali 
ir apsijuokti...

Torunė – gimtasis N. 
Koperniko miestas

Torunėje randame ir žy-
maus mokslininko Nikolajaus 
Koperniko gatvę, ir jo gimtą-
jį namą. Nikolajus Koperni-
kas – vokiečių kilmės lenkų 
mokslininkas gimė būtent To-
runėje. Mieste veikia jo var-
do universitetas, kuris, beje, 
užima gana aukštą vietą tarp 
geriausių pasaulio universite-
tų.  Deja, jo muziejuje taip pat 
neteko apsilankyti.

Eidami toliau Naujamies-
tyje (Torunės naujamiestis tik 
31 metais jaunesnis už sena-
miestį) randame gotikinę ba-
zilikinę šv. Jokūbo bažnyčią, 
pastatytą XIV a., ne mažiau 
įdomias vadinamosios Di-
bovskio pilies liekanas, daug 
barokinių bažnyčių, neorene-

sansinį vadinamąjį Artuso kie-
mą bei įdomios architektūros 
gyvenamųjų namų, visuome-
ninių, pramoninių pastatų.

Lydėjo nuostabus 
meduolių kvapas 

Torunė garsėja savo nepa-
prastais meduoliais. Pirmieji 
meduoliai čia iškepti 1380-
aisiais, o meduolius su im-
bieru pradėjo kepti vienuolės. 
Torunės meduolių receptai 
yra griežtai saugomi. Sako-
ma, kad iš Torunės negalima 
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Eismo įvykis Rusijos Dagestane 
Trys žmonės žuvo ir dar du patyrė rimtų sužalojimų per eismo 
įvykį sekmadienį Rusijai priklausančioje Dagestano respublikoje 
Šiaurės Kaukaze, lengvajam automobiliui susidūrus su vilkiku.

Michaelo Jacksono ranča vėl parduodama
Velionio popmuzikos karaliaus Michaelo Jacksono (Maiklo 
Džeksono) ranča „Neverland“ Kalifornijoje vėl parduodama 
– šįkart už ją prašoma 31 mln. JAV dolerių, nors dar prieš ketverius 
metus kaina siekė 100 mln. JAV dolerių.

grįžti be meduolių. Tik neži-
nia, kiek mūsų grupės turistų 
spėjo jų įsigyti, kadangi kelio-
nės grafikas buvo labai griež-
tai sustyguotas. Jeigu norėjai 
papietauti ir susipažinti su 
lenkų virtuve, teko meduolių 
atsisakyti. Bet meduolių kva-
pą tikrai jautėme visą viešna-
gės laiką. 

Įspūdingasis Torunės 
fontanas ir angelai

Vaikštant po senamiestį gi-
das pasakojo ir apie labai įspū-
dingą Torunės fontaną, vei-
kiantį vasaros metu. Deja, šį 
kartą ir fontanais pasimėgauti 
negalėjome. Gidas pasakojo, 
kad šio fontano projekte yra 
„paslėpta“ N. Koperniko te-
orijų: fontano vandens pavir-
šius nematomas, padengtas 
granito plokštelėmis su įra-
šytu lotynišku tekstu ir helio-
centrinės sistemos pavyzdžiu, 
paimtu iš N. Koperniko moks-
linio darbo (knygos) 8-ojo 
puslapio. Fontano žiedai – ats-
kirų planetų orbitos – turi 113 
vandens purkštukų. Tik galė-
jome įsivaizduoti, kaip gražu 
vasarą prie šio fontano. Tai, ko 
nepamatėme svečiuodamiesi 
Torunėje žiemos pabaigoje, 
tikimės išvysti apsilankę šia-
me mieste šiltuoju metų laiku. 
Senamiestyje daug kur mažo-
ji architektūra puošia ir pasta-
tus. Vieni naujausių jos pavyz-
džių – jaukiai įsikomponavę 
į miesto atmosferą angelai 
bei įvairios žmonių figūros. 
Ypač ilgai stebėjome skulp-
tūrėlėmis papuoštą karčemą. 
Sakoma, kad angelai sukurti 
neatsitiktinai, nes juos kūręs 
menininkas studijavo Toru-
nėje ir užsimerkusius angelus, 
kaip savo diplominį darbą, su-
kūrė pastatui, kuriame kadaise 
veikė viešoji biblioteka, skirta 
akliems vaikams. 

Pasivaikščioję po nuosta-
bią Torunę, jau temstant iš-
vykome į Lenkijos sostinę 
Varšuvą, iki kurios buvo apie 
300 km. 

Prisikėlusi iš pelenų 
Varšuva – Lenkijos mies-

tas, tarsi feniksas prisikėlęs iš 
pelenų. Kaip pasakojo mūsų 
kelionės vadovas, karo metais 
Lenkijos sostinė buvo beveik 
visiškai sugriauta. Galbūt to-
dėl visur akcentuojamas var-

šuviečių patriotizmas ir kova. 
Sunku netgi suprasti, kiek žu-
vo žmonių karo metais, tačiau 
tai liudija skulptūros, monu-
mentai ir įvairūs užrašai. Len-
kai moka įvertinti savo didvy-
rius ir paprastus, laisvę mylin-
čius žmones. Varšuvos centras 
įtrauktas į UNESCO pasaulio 
paveldo sąrašą. 

Varšuvoje, kadangi atvyko-
me jau tamsiu paros metu, pir-
miausia aplankėme Vilanovo 
rūmų sodą. Vilanovo rūmai 
jau buvo uždaryti, tad teko 
pasitenkinti nuostabiu kara-
liškuoju sodu.Vaikščiojome 
po parką, gėrėjomės jo šviesų 
ornamentais ir grožiu.  

Pirmos dienos kelionė ir 
baigėsi šiuo puikiu ir nepa-
mirštamu reginiu. Tie, kurie 
panoro susipažinti su naktiniu 
Varšuvos gyvenimu, išvyko į 
miesto centrą.

Kitą dieną, po nakvynės 
Vilanovo viešbutyje, apžiū-
rėjome UNESCO saugomą 
Varšuvos senamiestį, kurio la-
bai mažai buvo likę po karo, 
bet jis dabar atstatytas. Didelį 
įspūdį paliko Turgaus aikštė 
su miesto simboliu Undinės 
skulptūra, gotikinė Šv. Jono 
katedra, Žygimanto kolona, 
šiaurinį miesto sparną saugo-
jusios Barbakano sienos. Nors 
daug mūsų keliautojų jau bu-
vo ne kartą lankęsi Varšuvoje 
ir matę kai kuriuos istorinius 
objektus, tačiau nė vienas ne-
buvo matę ar girdėję apie va-
dinamąjį Stalino pirštą – mies-
to centre esančius Kultūros ir 
mokslo rūmus. Šis įspūdingas 
pastatas – Sovietų Sąjungos 
„dovana“ varšuviečiams. Jis 
pastatytas ne taip seniai, 1955 
metais. Kaip pasakojo eks-
kursijos vadovas, vieni šiais 
rūmais žavisi, kiti siekia, kad 
būtų nugriauti, tačiau niekas 
nepaneigs, kad statinys tikrai 
įspūdingas. Tuo metu tai bu-
vo antras pagal aukštį pasta-
tas Europoje. Nuo apžvalgos 
aikštelės, kuri yra 30-ajame 
aukšte, atsiveria nuostabi 
miesto panorama. Pakilome 
greitaeigiu liftu ir iš 30 aukšto 
apžvalgos aikštelės grožėjo-
mės Varšuvos vaizdais. 

Varšuvoje yra labai daug 
vietų, kurios mena žiaurius 
karo laikus, žuvusius šim-
tus tūkstančių miesto gyven-
tojų. Jų garbei stovi monu-

mentai, skulptūros, bylojan-
čios apie varšuviečių ištver-
mę ir atsidavimą tėvynei. 
Varšuvos gatvės taip pat buvo 
pilnos žmonių besidžiaugian-
čių saulėtu, nors ir šaltoku se-
kmadieniu, daugelis lankėsi 
bažnyčiose, kurių čia gausu.

Varšuva yra Varšuva, čia 
yra ką pamatyti, sužinoti, 

juolab kad mus sieja bendra 
istorija. Mėgstame lankytis 
ne tik Lenkijos sostinėje, bet 
ir kituose miestuose. Ypač vi-
sus traukia Krokuva, tituluo-
jama karalių miestu. O dabar 
daugiau keliaujančių atsiras 
ir į Torunę. Šis miestas pati-
ko, todėl tikrai norėsime čia 
sugrįžti ir vasarą.
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Panaudojo vandens patrankas prieš studentus 
Alžyro policija panaudojo vandens patrankas prieš studentus, 
sekmadienį protestavusius prieš silpnos sveikatos prezidento 
Abdelazizo Bouteflikos (Abdelazizo Buteflikos) sprendimą siekti 
penktosios kadencijos, pranešė šaltiniai saugumo tarnybose.

Gali būti skirta 6,6 mlrd. JAV dolerių bauda
Brazilijos vyriausybė pareikalavo atlikti „Vale“ veiklos tyrimą, 
kuriam pasibaigus kasybos milžinei gali būti skirta bauda, 
sieksianti 20 proc. jos metinių įplaukų arba 25 mlrd. realų (6,6 
mlrd. JAV dolerių), rašo agentūra „Bloomberg“.

išsivysto tokia būsena kaip 
perdegimo sindromas, kuris 
dar vadinamas profesiniu per-
degimu, taip kaip skendimas 
pelkėje, kai žmogus vis ban-
do išsikapanoti, bet iš tikrųjų 
klimpsta vis giliau.

– Dėl kokių priežasčių su-
sidaro uždaras ratas?

– Dažnai būna sunku nu-
traukti skubėjimą ir lėtinti 
gyvenimo tempą, nes sulau-
kiame tam tikro pastiprini-
mo iš aplinkos. Pagyrimas, 
algos pakėlimas, paaukštini-
mas darbe – šios priemonės 
tarsi motyvuoja gyventi dar 
greičiau. Ilgainiui skubėjimas 
tampa įpročiu, gyvenimo nor-
ma. Nerimas ir nuogąstavi-
mas, kad galiu kažką svarbaus 
pražiopsoti, įsitikinimas, kad 
privalau tam tikras užduotis 
atlikti šiandien, o ne rytoj – vi-
sa tai atsiliepia ir santykiams 
su artimaisiais. Juk žinoma, 
kad šeima visada atleis.

Ateina laikas, kai į skubė-
jimą pradeda reaguoti visas 
kūnas. Dirglumas, nervinė 
įtampa, sumažėjęs apetitas, 
nemiga, vangumas – tokios 
būsenos aplanko vis dažniau, 
kol vieną rytą atėjęs į darbą 
žmogus nieko nenori daryti. 
Jam viskas atsibodo.

Yra ne viena liūdna istorija, 
pasakojanti apie tai, kaip ke-
letą metų be atostogų tempęs 
žmogus pagaliau išvyksta į 
išsvajotą kelionę ir numiršta. 
Tai – kaina kurią moka dar-
boholikai.

– Ar yra priemonių, ku-
rios apsaugotų nuo tokios 
tragedijos?

– Tikslų siekimo kultūra, 
kurioje mes gyvename, yra 
negailestinga. Ji įvaro žmogų 
į kampą, jis nebegali sustoti, 
nes pasidaro žalingų įpročių 
vergu. Dirbdamas su žmo-
nėmis, kurių biografijos pui-
kios žvelgiant iš šono, dažnai 
girdžiu abejonių, kaip toliau 
gyventi.

Kad žmogus mokėtų lai-
ku sustoti, jis turi žinoti, kaip 
tai padaryti. Įprotis skubė-
ti nesusiformuoja per vieną 
dieną. Yra ne vienas būdas, 
kaip lėtinti gyvenimo tempą. 
Pavyzdžiui, galima peržiūrė-

kas planuoja rečiau stoti, jo 
bolidas gali išvystyti didesnį 
greitį, jis gali aplenkti daugiau 
varžovų. Tačiau jis rizikuoja, 
nes gali baigtis kuras dar ne-
pasiekus finišo.

Taip yra ir su mūsų svei-
kata, nes organizmo resursai 
riboti. Mes galime mažiau 
miegoti, paskubomis valgy-
ti, pamiršti savo pomėgius ir 
palikti juos šviesesniems lai-
kams. Mes tarsi susikuriame 
iliuziją, kad varžydami save 
galime daugiau atlikti svarbių 
darbų. Iš tikrųjų daug kam tai 
pavyksta. Bėda ta, kad siekda-

mas užsibrėžtų tikslų žmogus 
nesuvokia, kad tai daro savo 
resursų sąskaita.

– Kuo gali baigtis amžinos 
grumtynės su laiku?

– Nuolatinis skubėjimas 
ir nespėjimo jausmas sutrik-
do organizmo pusiausvyrą. 
Žmogus nesugeba susikaup-
ti, jaučiasi apatiškas, praranda 
gyvenimo džiaugsmą. Nėra 
teisinga manyti, kad savait-
galį pavyks atsigriebti ar su-
laukus senatvės pavyks gerai 
išsimiegoti.

Fiziologiškai to neįmano-
ma padaryti, nes mūsų kūnas 
įpratęs prie tam tikro darbo ir 
poilsio ritmo. Jei mes jį sutrik-
dome, jaučiamės liguistai. Dėl 
pernelyg didelio darbo krūvio NUKelta Į 11 p. 

simas, ar įmanoma gamtoje 
ko nors nespėti. Ar gamtoje 
yra tokių nespėjimo faktų, ar 
gali būti, kad susimaišytų me-
tų laikai ir po žiemos ateitų ne 
pavasaris, o ruduo?

Šis klausimas svarbus ne tik 
suaugusiesiems. Vieną vakarą 
mano mažametis sūnus susi-
graudino, kaip nori braškių, 
o jų nėra, nes lysvės apsnig-
tos. Net suaugęs žmogus gali 
jausti sukrėtimą, kad nori to, 
ko nėra. Tokia psichologinė 
būsena susijusi su norais ir 
svajonėmis. Iš tikrųjų laikas 
nekreipia dėmesio į mūsų 

norus, jis teka savo vaga. Bet 
susikurdami idėją, kas turėtų 
įvykti per tam tikrą laiko at-
karpą, sukuriame planą, kuris 
neturi nieko bendro su tikrove, 
todėl susiduriame su neįvei-
kiamomis kliūtimis.

Taip atsiranda praraja tarp 
mūsų norų ir galimybių. Juk 
norėdamas visą arbūzą sutal-
pinti į vieno litro talpos indą, 
galiu tai padaryti tik pjaus-
tydamas arbūzą po gabaliu-
ką. Lygiai taip pat atsitinka ir 
su laiku.

Greitas skubėjimas ne vi-
sada atsiperka. Pavyzdžiui, 
automobilių sporto lenkty-
nėse „Formulė –1“ gali bū-
ti iš anksto suplanuoti du ar 
trys sustojimai. Jei sportinin-

Kaip viską suspėti ir 
neišprotėti, nėra tik re-
torinis klausimas. Su to-
kia problema susiduria 
daugelis talentingų 
verslininkų ir vadybininkų, 
nerimaujančių, kad gali 
kažką svarbaus pražiopsoti 
savo gyvenime.

Stresas, lėtinis nuovargis ir 
išsekimas – kaina, kurią tenka 
sumokėti už tai, kad nepaiso-
ma protinio darbo higienos. 
Karjeros užkulisiuose neretai 
lieka ne tik bemiegės naktys, 
bet ir sveikatos sutrikimai, 
yrantys partnerystės ryšiai ar 
nusivylimas šeima.

Apie dėmesingumo lavini-
mą ir sąmoningumo ugdymą 
parašęs knygą „Staigmena 
gyventi“ psichologas Paulius 
Rakštikas niekam nelinkėtų 
skubėti.

„Laikas skubėti lėtai, nes 
niekas nepridaro tiek žalos, 
kiek mūsų pačių noras viską 
suspėti“, – įspėjo psichologas 
P. Rakštikas.

– Ar yra skirtumas tarp 
fizinio skubėjimo ir skubėji-
mo mintyse, kuris atsiranda 
dėl didelio kiekio informaci-
jos ir laiko deficito?

– Laikas yra viena pagrindi-
nių materijos egzistavimo for-
mų. Pats laikas nėra nei grei-
tas, nei lėtas, jis neatsiejamas 
nuo judančios materijos. Bet 
skubėjimas ar neskubėjimas 
yra tik mūsų pačių susikurti 
žodžiai ir mūsų emocijos.

Laiko tėkmė nepriklauso 
nuo mūsų suvokimo – mes 
galime manyti, kad jo beveik 
nėra arba dar liko visa amži-
nybė, bet laikrodžio rodyklė 
tiksi tokiu pačiu greičiu. Aiš-
ku, būtų galima užduoti klau-
simą, kodėl sakome, kad lai-
kas greitai praėjo, kodėl diena 
pralėkė kaip akimirka. Turbūt 
nereikia didelių išvedžiojimų, 
kad suprastume – skubėjimas 
kyla dėl mūsų mąstymo ir po-
žiūrio į tikrovę.

– Ar galite pateikti pavyz-
dį, kas atsitinka, kai žmogus 
nepaiso dėsnių ir elgiasi taip, 
lyg paroje būtų ne 24 valan-
dos, o dvigubai daugiau?

– Daugelis žmonių skun-
džiasi tuo, kad kažko nespėja 
atlikti. Tada kyla esminis klau-
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ti darbotvarkę, susiplanuoti 
darbus, kuriuos galima atlikti 
vėliau, reguliuoti krūvį, atsi-
sakyti viršvalandžių, pakore-
guoti darbotvarkę taip, kad ji 
atitiktų protinio darbo higie-
nos reikalavimus.

Darbas, bendravimas, poil-
sis, laisvalaikis – tai kertiniai 
akmenys. Jei žmogus neturi 
bent vienos atramos, jis griau-
na harmoningo gyvenimo pa-
matus. Prisiminkime, neįma-
noma pastatyti palapinės, jei 
yra tik vienas skersinis.

– Vaistinių lentynose gau-
su įvairių medikamentų nuo 
nemigos, nerimo ir dirglu-
mo. Gal žmogui paprasčiau 
išgerti tabletę nei ieškoti psi-
chologo?

– Pirmiausia, reikia ne vie-
nos priemonės, o viso kom-

plekso. Yra žinoma, kad che-
miniai vaistai gelbsti trum-
pai, o naujų įpročių forma-
vimas garantuoja ilgalaikius 
pokyčius.

Antra, mes turime išmokti 
dėmesingo įsisąmoninimo. 
Trečia, turime į savo darbo 
kalendorių įtraukti taip pat 
įvairias poilsio priemones: tai 
fizinis aktyvumas, išvykos į 
gamtą, bendravimas su arti-
maisiais ir draugais, skaitymo 
malonumas. Taip pat nega-
lima užmiršti pomėgių. Mes 
turime tam rasti laiko, nes tai 
suteikia teigiamų emocijų ir 
gyvenimo prasmę.

Ketvirta, žmogus turi atsi-
gręžti į gamtą, išbandyti pir-
miausia tai, kas natūralu, nes 
kokybiški augalinės kilmės 
preparatai neturi šalutinio 
poveikio. Pavyzdžiui, laiko ir 

mokslo patikrintas derinys iš 
ramunėlių, melisų, pipirmė-
čių, apynių spurgų ir valerijo-
nų stiprina nervų sistemą.

Toks augalinių medžiagų 
derinys padeda atsipalaiduo-
ti, mažina nerimą, gerina mie-
gą, tai – skubioji pagalba, jei 
žmogus jaučiasi pervargęs, iš-
sekęs. Jis neturi laukti tos die-
nos, kai viskas atrodys pilka ir 
nuobodu. Žmogus turi mokėti 
skaityti tuos ženklus, kuriuos 
jam siunčia organizmas.

Lėtas skubėjimas – tai ge-
bėjimas atlikti kasdienius dar-
bus, darant tam tikras pauzes, 
kurios yra būtinos. Kai mes 
sakome „skubėk lėtai“, tai ne-
reiškia užtraukti automobilio 
rankinį stabdį. Imkime pavyz-
dį iš maratono bėgiko, juk jis 
niekada nepasieks finišo, jei 
visą laiką bėgs kaip sprinte-
ris, kurio tikslas – tik trumpa 
distancija. 

Stebės užsienio pajėgų išvedimą iš Sirijos
Izraelio premjeras Benjaminas Netanjahus pareiškė, kad Izraelis 
ir Rusija ruošiasi steigti bendrą komandą, stebėsiančią užsienio 
valstybių pajėgų išvedimą iš Sirijos. Izraelis siekia, kad karo 
draskomoje šalyje nebeliktų Irano dalinių.

800 palestiniečių piligrimų išleisti į Meką
Maždaug 800 Gazos Ruože gyvenančių palestiniečių sekmadienį 
kirto Egipto sieną ir išvyko piligriminės kelionės į Meką. Tai yra 
pirmas atvejis nuo 2014 metų, kai Egipto valdžia išdavė vizas 
tokiai kelionei į islamo švenčiausią vietą.

Lenktynės su laiku neretai baigiasi 
alinančiu išsekimu

norėta savo muzika užtvin-
dyti visą pasaulį. Dėkui Die-
vui, to neįvyko. Svarbiausia 
kiekviena, net trumpiausia, 
dainelė turi savo istoriją, o 
jei kiek dažniau skamba – ir 
gyvenimą. Apie tai ir pakal-
bėsime koncertų metu. Daug 
istorijų bus atskleista pirmą 
kartą“, – intriguoja G. Ku-
previčius.

Svarbiausia, kad visi G. 
Kuprevičiaus kūriniai tarsi 
neįvardytos dedikacijos klau-
sytojams. „Juk be jų, kaip ir 
be mano draugų atlikėjų, vi-
sas kompozitoriaus triūsas 
būtų perniek. Yra autorių, 
kurie tvirtina, kad publikos 
nuomonė jiems nesvarbi. Ne-
sutinku. Man svarbus ir įdo-
mus kiekvienas, kuris skiria 
dėmesio ir laiko mano mu-
zikai. O šio koncerto atveju 
– ir mūsų duetui. Visų labai 
laukiame, jūs mums labai 
svarbūs“, – sako klausytojų 
koncerte laukiantis G. Ku-
previčius. Jam pritaria ir J. 
Sakalauskas.

Artūras Klimas
Koncertas Birštono Kurhauze 

š.m. kovo 16 d. 19 val.

Lietuviškos dainos pagal Giedrių 
Kuprevičių ir Joną Sakalauską

jos ištrauką, bet ir ariją iš G. 
Kuprevičiaus operos-sarsue-
los „DaliGala“, kurią atlikti 
yra tekę tik man vienam, kuo 
labai didžiuojuosi“, – sako J. 
Sakalauskas.

Koncerte bus ir daugiau 
ištraukų iš G. Kuprevičiaus 
sukurtų operų, miuziklų, 
operečių. Kai kurios dainos 
tapo tokios mylimos klau-
sytojų, kad įvardinamos tau-
tos dainomis, kaip „Skriski 
Lietuvėlėn“, „Obelų žiedai“, 
„Alsuoti“, „Ant kalnelio, ant 
aukštojo“. „Tai G. Kuprevi-
čiui tik pagyrimas“, – juo-
kauja J. Sakalauskas.

Anot dainininko, G. Ku-
previčius ypač jautrios kom-
pozicijos, melodikos meis-
tras, kurio dainoms ir arijoms 
būdingas išskirtinis melodiz-
mas bei nuotaika.

Muzikos kūrėjas akcentuo-
ja, kad bėgant metams jo kū-
ryba ne tiek kito, kiek gausė-
jo. „Neseniai buvę muzikinių 
technologijų kurso studen-
tai iš esmės atnaujino mano 
svetainę, ir tuomet nustėrau 
– kiek joje muzikos, natų, 
garso ir vaizdo įrašų! Atrodo, 

Kompozitorius Giedrius 
Kuprevičius ir dainininkas 
Jonas Sakalauskas laukia 
susitikimo su žiūrovais, 
kuomet pristatys savo 
kūrybą, sujungtą 
noro pasidalyti bei 
gimusią iš jaunatviško 
maksimalizmo ir brandžios 
kūrybinės patirties.

G. Kuprevičiaus 75-ajam 
jubiliejui skirtoje programo-
je – visą tautos dainiumi va-
dinamo kompozitoriaus kelią 
nusakančios dainos, pasako-
jimai apie jų sukūrimo isto-
rijas, likimus ir neįtikėtinus 
nuotykius, kurias atlieka ba-
ritonas J. Sakalauskas bei pa-
pildo fortepijoninių improvi-
zacijų intarpai.

J. Sakalauskas pasakoja, 
kad G. Kuprevičiaus kūryba 
žavisi ir ją atlieka nuo pat pir-
mųjų savo žingsnių scenoje. 
„Pirmas mano pasirodymas 
scenoje buvo būtent Rolando 
partija G. Kuprevičiaus miu-
zikle „Ugnies medžioklė su 
varovais“, kurį 2004 m. statė 
Gytis Padegimas. Mūsų ben-
drame koncerte bus galima 
išgirsti ne tik Rolando parti-
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Kryme sulaikytas Ukrainos arkivyskupas
Rusijos aneksuotame Kryme sekmadienį buvo sulaikytas 
Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios arkivyskupas, pranešė pats 
dvasininkas. Arkivyskupas Klimentas sakė, kad pareigūnai jį 
sulaikė autobusų stotyje, bet nepranešė už ką yra sulaikomas.

Pora spardė automobilius ir gąsdino vaikus
Kauno policija sulaikė automobilius spardžiusį bei vaikams 
grasinusį neblaivų vyrą ir moterį. Pareigūnai sulaikė du asmenis: 
vyrą (gim. 1975 m.), jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis (2,55 
prom.) ir moterį (gim. 1974 m.) - (2,13 prom.).

Pirmąją pavasario 
dieną į Balbieriškio 
pagrindinę  mokyklą, 
puoselėjančią tolerancijos, 
gamtosaugos bei sveikos 
gyvensenos vertybes, 
atvyko daug vieni kitiems 
besišypsančių svečių. 

Tai Balbieriškio parapijos 
klebonas Remigijus Vepraus-
kas, Prienų rajono savivaldy-
bės mero pavaduotojas Algis 
Marcinkevičius, Prienų ra-
jono savivaldybės Švietimo 
skyriaus vedėjas Rimvydas 
Zailskas, Prienų rajono savi-
valdybės Švietimo skyriaus 
vyriausioji specialistė Virgi-
nija Zujienė, Prienų rajono 
savivaldybės Švietimo pa-
galbos tarnybos metodinin-
kė Oksana Radzvilavičienė, 
Balbieriškio seniūnijos se-
niūnės pavaduotoja Vilma 
Galinytė, mokyklos bičiulis 
ir rėmėjas Mark Potter, Bal-
bieriškio bibliotekos vyres-
nioji bibliotekininkė Edita 
Marcinkevičienė,   dūdelė-
mis grojantys mokinių ko-
lektyvai iš Stakliškių gimna-
zijos,  Prienų ,,Ąžuolo“ pro-
gimnazijos, Naujosios Ūtos,  
Šilavoto, Skriaudžių, Išlau-
žo, Balbieriškio pagrindinių 
mokyklų, tėveliai, seneliai, 
mokytojai. Mokykloje vy-
ko rajoninis pradinių klasių 
mokinių instrumentinės mu-
zikos festivalis ,,Pasidirbau 
aš dūdelę“, kurį organizavo 
Balbieriškio pagrindinė mo-
kykla ir  Prienų švietimo pa-
galbos tarnyba.

Mokyklos direktorius Sta-
sys Valančius, paskelbęs 
penktąjį  Balbieriškio pa-
grindinėje mokykloje vyks-
tantį rajoninį pradinių klasių 
mokinių instrumentinės mu-

Draugystės melodijos Balbieriškyje 
zikos festivalį ,,Pasidirbau aš 
dūdelę“, palinkėjo visiems 
geros nuotaikos, skambių 
melodijų.

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui Gražina Antanavi-
čienė, renginio koordinato-
rė,  palinkėjo budinti žemę 
festivalio muzikos garsais, o 
visus, esančius šventėje, te-
gu sujungia draugystės me-
lodijos. 

Balbieriškio parapijos kle-
bonas Remigijus Veprauskas 
kalbėjo, kad muzika, daina 
žmogaus gyvenime užima 
labai svarbią vietą, džiaugė-
si, kad mokiniai mėgsta gro-
ti dūdelėmis, palinkėjo, kad 
muzika kiekvieną lydėtų visą 
gyvenimą.

Prienų rajono savivaldybės 
vicemeras Algis Marcinkevi-
čius pasidžiaugė visais, susi-
rinkusiais į festivalį, palinkė-
jo muzikuoti, ugdytis kūry-
biškumą.

Švietimo skyriaus vedėjas 
Rimvydas Zailskas džiaugėsi 
matydamas pilną salę moki-
nių, mėgstančių groti dūdelė-
mis, ir nekantraudamas laukė 
jų pasirodymo.

Mokyklos bičiulis ir rėmė-
jas Mark Potter kalbėjo, kad 
džiaugiasi vėl lankydamasis  
mokykloje, susitikdamas su 
mokiniais.

Vertinimo komisijos na-
riai – Prienų meno mokyklos 
mokytojas Algirdas Seniū-
nas,  Prienų rajono savival-
dybės administracijos Švie-
timo skyriaus vyriausioji 
specialistė Virginija Zujienė, 
Prienų švietimo pagalbos tar-
nybos metodininkė Oksana 
Radzvilavičienė,  Balbieriš-
kio pagrindinės mokyklos 
direktorius Stasys Valančius 

– atidžiai klausėsi muzikantų 
atliekamų kūrinių ir džiaugė-
si gražiais jų pasirodymais.

Renginio dalyvius muziki-
niais kūriniais džiugino Prie-
nų meno mokyklos mokyto-
jas Algirdas Seniūnas ir šios 
mokyklos mokiniai Kasparas 
Žukauskas ir Karolis Pūkas,  
Balbieriškio pagrindinės mo-
kyklos pradinių klasių moki-
nių liaudies šokių kolektyvas 
,,Ringutis“, vadovaujamas 
mokytojos Ramutės Švedie-
nės, vokalinis mokinių  an-
samblis, vadovaujamas fes-
tivalio organizatoriaus Sau-
liaus Kondroto, eilėraščių 
posmus dovanojo 4 klasės 
mokiniai su mokytoja Irena 
Petraškiene.  Visi festivalio 
rengėjai ir svečiai buvo ap-
dovanoti suvenyrais, kuriuos 
kūrė pradinių klasių moky-
toja Aldona Krilavičienė su 
mokiniais.

Prienų  meno mokyklos 
mokytojas Algirdas Seniū-
nas pravedė informatyvią 
pamokėlę apie pučiamuo-
sius muzikos instrumentus 
–birbynę, Sekminių ragelį, 
lumzdelį, laudytes, švilpy-
nes, skudučius. 

Komisija paskelbė nomi-
nantus.  Nominaciją ,,Už me-
lodingumą“ pelnė Balbieriš-
kio pagrindinės mokyklos 3-
4 klasių mokinių kolektyvas 
,,Jaunieji muzikantai“, va-
dovaujamas mokytojo Sau-
liaus Kondroto, Skriaudžių 
pagrindinės mokyklos 3-4 
klasių mokinių ansamblis 
,,Snaudaliai“ – vadovė mo-
kytoja Gintarija Kereišienė 
ir šios mokyklos antrokų an-
samblis – vadovė Vilma Puč-
kienė,  ,,Už nuoširdų atliki-
mą“ – Šilavoto pagrindinės 

mokyklos 4 klasės mokinių 
ansamblis, vadovaujamas 
mokytojos Lijanos Sarnic-
kienės, Stakliškių gimnazijos 
4 klasės mokinių ansamblis 
,,Bitinukai“ – mokytoja Ona 
Kamblevičienė, ,,Už nuošir-
dų muzikavimą“ – Prienų 
,,Ąžuolo“ progimnazijos 1c 
klasės mokinių instrumenti-
nis ansamblis, vadovaujamas 
mokytojos Almos  Liutkie-
nės, ,,Ąžuolo“ progimnazijos 
kolektyvas ,,Žiogeliai“ – va-
dovė mokytoja Ina Radzevi-
čienė – pelnė nominaciją ,,Už 
įspūdingą kūrinio atlikimą“, 
mokytojos Linos Suchoruko-
vienės vadovaujamas Prienų 
,,Ąžuolo“ progimnazijos 3-4 
klasių instrumentinis ansam-
blis - ,,Už išradingą kūrinio 
interpretaciją“, nominaciją  
,,Už nuotaikingą kūrinio at-
likimą“ pelnė Išlaužo pagrin-
dinės mokyklos 3 klasės mo-
kinių ansamblis, vadovauja-
mas mokytojos Aldonos Ar-
monienės, ir Naujosios Ūtos 
pagrindinės mokyklos moki-
nių instrumentinis  ansamblis 
,,Pabiručiai“ – vadovė Vilija 
Vilkaitienė.  Nominantams 
buvo įteiktos Prienų rajono 
savivaldybės administracijos 
ir Švietimo skyriaus vedėjo 
Rimvydo Zailsko padėkos.

Dėkojame visiems kolek-
tyvams už atliktus kūrinius, 
padėjusius nupinti festivalio 
draugystės juostą. Tikimės, 
kad visi, dalyvavusieji šven-
tėje, muzika, šypsenomis, 
geru žodžiu padovanojo vie-
ni kitiems šventinę nuotaiką, 
draugystę bei toleranciją. 

Balbieriškio pagrindinės  
mokyklos pradinių klasių  

mokytoja metodininkė  
Irena Petraškienė 
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REKLAMA

pApRAsTO skELBImO kAINA vIENAm kARTUI  
pRIvATIEms AsmENIms - 1,�� EUR, vERsLO kLIENTAms - �,�0 EUR. skELBImAI

Prienų 
turguje

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Štai ir pirmas pavasario 
turgus. Tiesa, šeštadienio 
rytą buvo šaltoka, 
temperatūra minusinė, 
bet turguje – jau daugiau 
žmonių, atsirado ir pirmųjų 
žalumyninių daržovių. O 
visa kita kaip ir kiekvieną 
šeštadienį – tos pačios 
pernykštės daržovės, 
vaisiai (obuoliai), pieno 
bei mėsos produktai.

Kilogramas bulvių kaina-
vo 0,3 euro, perkant didesnį 
kiekį (maišelį) buvo galima 
nusiderėti iki 0,25–0,27 eu-
ro. Kilogramą nestandartinių 
(mažų) bulvių buvo galima 
įsigyti ir už 0,7–0,1 euro. To-
kias bulvytes žmonės perka 
kiaulėms ar paukščiams, taip 
pat sėklai.

Kilogramas kopūstų kaina-
vo 0,4 euro, morkų ar svogū-
nų – 0,5–0,7 euro, burokėlių 
– 0,3–0,5 euro, česnakų – 2,5–
3 eurus (perkant galvutėmis, 
už 1 galvutę teko mokėti net 
0,3–0,5 euro). Kilogramą juo-
dų ar baltų ridikų pardavė už 
1 eurą, o tarkuotų morkų – už 
0,8–1 eurą. Iš Kietaviškių šil-
tnamių šeštadienį jau buvo at-
vežta šviežių agurkų ir salotų. 
Kilogramas nestandartinių 
agurkų kainavo 1–1,5 euro, o 
gūželė salotų – 0,5 euro. 100 
g svogūnų laiškų buvo galima 
nusipirkti už 1 eurą.

Neblogai buvo perkamos 
ir raugintos daržovės. Kilo-
gramas raugintų kopūstų kai-
navo 1 eurą, agurkų ar pomi-
dorų – 1,5 euro. Vienas par-
davėjas siūlė pirkti raugintų 
burokėlių, taip pat burokėlių 
salotų bei troškintų kopūs-
tų, kurių kilogramas kainavo 
2–2,5 euro.

Vaisių šiemet mažoka. Be-
je, siūloma pirkti tik obuolių, 
o ankstesniais metais būdavo 
ir kriaušių. Taigi, kilogramą 
lietuviško sodo obuolių bu-
vo galima nusipirkti už 0,5–
0,8 euro. O čia pat esančioje 
„Norfoje“, kilogramas atvež-
tinių obuoliukų kainavo tik 

0,29–0,43 euro...
Po stogeliais prekiaujančios 

moterys turėjo visko: kiau-
šinių, vaistažolių, uogienių, 
mišrainių ir net uogų sirupo. Ir 
pardavė gana nebrangiai. Už 
dešimtį kiaušinių prašė 1,8–2, 
eurus (už antinius – 2,5 euro), 
pusės litro stiklainiukas uo-
gienės ar daržovių mišrainės 
kainavo 1,5–1,8 euro, o 250 
ml buteliukas juodųjų serben-
tų ar aviečių sirupo – 2 eurus, 
tik už šaltalankio sirupą pra-
šė 3,5 euro.

Litras pieno kainavo 0,5 eu-
ro, pusė litro grietinės– 1,7–1, 
euro, pusė kilogramo varškės 
– 0,8–1 eurą, puskilogramis 
sviesto – 3,5–4 eurus, o sūriai 
kainavo nuo 1,5 iki 3,5 euro, 
priklausomai nuo dydžio ir iš 
ko pagamintas – iš varškės ar 
saldaus pieno. Teko pastebėti, 
kad vyresnio amžiaus žmonės 
mėgsta varškės sūrį, o mies-
tiečiai mieliau perka paga-
mintą iš saldaus pieno.

Prekiautojų mėsa nepadau-
gėjo. Ir asortimentas dar gana 
skurdus. Matyt, prekybinin-
kai jaučia, kad nebus pirkėjų. 
Mėsos daugiau perkama, kai 
atšyla oras, kai nereikia mo-
kėti už šildymą ir žmonės turi 
atliekamų pinigų. 

Ne daug kas pirko ir rūkytų 
mėsos gaminių, nors jų buvo 
nemažai, ypač lašinukų. Kilo-
gramas rūkytų lašinių kainavo 
5,5–7,6 euro (sūdytų –atitin-
kamai 20–30 centų mažiau), 
dešros – 6–8 eurus, vytintos 
išpjovos – 8–11 eurų, skilan-
džio (malto) – 8–9 eurus.

Šviežios kiaulienos kainos 
kol kas nepakito. Kilogra-
mas kiaulienos šoninės kai-
navo 3,2–4eurus, karbona-
do ar sprandinės – 4,79–5,2 
euro, karkos – 1,5–2,15 eu-
ro, kumpio – 3,59–4 eurus, 
maltos mėsos – 3,2–4 eurus. 

Kilogramas namie augintos 
mėsinės vištos kainavo 3,8–
4 eurus, o paukštyno vištos 
– 2,3 euro.

Nemažai buvo šviežių ir 
šaldytų žuvų. Kilogramas kar-
šio kainavo 2,3 euro, sterko 
– 6,9 euro, stintų – 5,5–5,99 
euro, strimelių – 1,6 euro, 
upėtakio – 4,9 euro, šamo filė 
– 3,5 euro. Kilogramas šaldy-
tos jūros lydekos kainavo nuo 
2,3 iki 3,6 euro, priklausomai 
nuo žuvies stambumo. Kilo-
gramą sūdytos lašišos filė par-
davė už 9,9 euro, plačiakakčio 
filė – už 4,99 euro. Jau prasi-
deda gavėnia, matyt, žmonės 
todėl ir pirko žuvų ir silkių di-
desniais kiekiais.

Bitininkai už pusės litro sti-
klainį medaus prašė 3,5–4,5 
euro, o už kitus bičių produk-
tus (žiedadulkes ar duonelę) 
– 2–3 eurų už 100 gramų.

Kol kas neblogai perkamas 
linų sėmenų aliejus, pusės li-
tro butelis kainavo 3,5 euro. 
Brangesnis tik kanapių ar 
moliūgų sėklų aliejus, kurio 
250 ml buteliukas kainuoja 
6 eurus.

Šeštadienį turguje nemažai 
ūkininkų prekiavo įvairiais 
grūdais. Centneris miežių 
kainavo 12–13 eurų, kviečių 
– 11–13 eurų, už mišinį su žir-
niais ir vikiais prašė 14 eurų, 
už kilogramą grikių – 1 euro, 
o pašarinių miltų centneris 
kainavo 12 eurų.

Šiek tiek jaučiasi pagyvėji-
mas ir gyvuliukų turgavietė-
je. Apie save pranešė garsiai 
giedantys gaidžiai, už kuriuos 
šeimininkas prašė 5 eurų. 
Jaunos vištaitės ir vištos (bal-
tos, raibos ar rudos) kainavo 
nuo 5,5 euro (dar nededan-
čios kiaušinių), o vyresnės, 
jau pradėjusios dėti – 6,5–8 
eurus.

Daugiau nieko įdomaus ir 
nebuvo. Tiesa, jau padaugėjo 
prekiautojų dėvėtais rūbais 
ir kitokiais sendaikčiais, bet 
jų vis tiek dar mažai. Matyt, 
lemia šaltas oras, nes stovėti 
turguje nuo ankstaus ryto ne-
labai malonu.

Reikia tikėtis, kad po tru-
putį bus vis šilčiau, tai turgu-
je galėsime įsigyti ir vaisme-
džių, dekoratyvinių medelių. 
Na, o apie šv. Velykas galėsim 
pradėti puošti ir savo namus 
bei sodybas.

Vasarinius kviečius „Triso“. Tel. 8 
698 79906.

Kalcio amonio salietrą didmai-
šiais. Tel. 8 689 62945.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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

Brangiai visoje Lietuvoje super-
kame galvijus: karves, jaučius, 
telyčias. Vežame į užsienį. At-
siskaitome vietoje. Tel. 8 615 
28106.

NUKelta Į 14 p. 

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

Automobiliai ir 
jų dalys

Parduoda
„VW Passat“ (2002 m., D, auto-
matas, karavanas, 74 kW, juodos 
spalvos, 1500 Eur). Tel. 8 600 
29651.

Perka
Brangiai perkame 

automobilius,  
mokame nuo 50 
Eur iki 5000 Eur.  
Tel. 8 627 32407.

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 sker-
diena – 1,75 Eur/kg. Atvežame. 
Tel. 8 607 12690.

Nekilnojamasis 
turtas

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

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

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

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

Tel. 8 682 61641.

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

IŠSINUOMOJA
Jauna šeima Prienuose ieško 1-2 
k. buto ilgalaikei nuomai už sim-
bolinę kainą arba gali prižiūrėti 
sodybą. Tel. 8 683 50293.

Astronautų kapsulė nusileido ant TKS 
JAV Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos (NASA) 
ir bendrovės „SpaceX“ paleistas eksperimentinis pilotuojamas 
erdvėlaivis sekmadienį pasiekė Tarptautinę kosminę stotį (TKS) 
taip, po aštuonerių metų pertraukos atnaujinant skrydžius iš JAV.

JAV ir Pietų Korėja neberengs karinių pratybų 
JAV ir Pietų Korėja neberengs savo kasmetinių didelio masto 
bendrų karinių pratybų, sekmadienį patvirtino pietų korėjiečių 
gynybos ministerija. Pietų Korėjoje dislokuoti maždaug 30 tūkst. 
JAV karių.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvar-
kos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, Kaunas) 
prašo atsiliepti Ritą Bekešiūtę ar įgaliotus asmenis. 2019 m. 
kovo mėn. 20 d. 9.00 val. Jūs kviečiami atvykti Prienų r., 
Stakliškių sen., Stakliškių k. prie savo žemės sklypo (kad. 
Nr. 6953/0002:69) suderinti jo ribas su gretimu žemės skly-
pu (kad. Nr. 6953/0002:8), kuriam nurodytu laiku bus atlie-
kami kadastriniai matavimai. Su savimi turėti asmens tapa-
tybę patvirtinančius dokumentus, paveldėjimo dokumentus 
ar įgaliojimus. Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo 
Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 
33-403, Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus dar-
bai bus tęsiami.

Prašome atsiliepti Loretį Bieliauską ar jo įgaliotus as-
menis, kadangi 2019 m. kovo 23 d. 10.00 val. bus atlie-
kami kadastriniai matavimai Piliakalnio g. 17, Pečiauskų 
k., Jiezno sen., Prienų r. sav., (kad. Nr. 6920/0006:0173) ir 
reikia suderinti bendrą žemės sklypo ribą (per 10 dienų). 
Kreiptis į UAB „Žemės sklypas“, adresas: Žalgirio g. 19, 
Raudondvario k., Kauno r. sav., tel. 8 672 42340, el. paš-
tas anenartaviciene@gmail.com.

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!
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Prienuose kultūros ir laisvalaikio centre 
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.

pARyškINTO skELBImO kAINA vIENAm kARTUI  
pRIvATIEms AsmENIms - 1,90 EUR, vERsLO kLIENTAms - �,�0 EUR.skELBImAI

DARBO SKELBIMAI

REIKALINGA
Kavinė-baras ieško barmenės-
padavėjos. Nedirbusias apmo-
kysime. Tel. 8 676 42517.

Viešbučiui-restoranui Birštone 
reikalinga virėja (-as) su patirtimi 
ir virėjos (-os) padėjėja. Tel. 8 
687 53756. CV galima siųsti el.p. 
pusynebirstone@gmail.com

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

Drabužių įkainuotoja. Reikala-
vimai: mados išmanymas, grei-
ta orientacija, atsakingumas, 
kruopštumas, be žalingų įpročių. 
Apmokome. Adresas: Liepų g. 
77, Strielčių k., Prienų r. Tel. 8 
687 50387.

UAB „Nemira“
Modulinių namų gamybos įmonei 

reikalingi: 
1. Staliai; 2. Langų montuotojai; 
3. Elektrikai; 4. Plytelių klojėjai; 5. 
Santechnikai; 6. Pagalbiniai darbi-

ninkai (-ės); 7. Dažytojai (-os). 
Visos socialinės garantijos. 

Apmokamos kelionės išlaidos. 
Informacija: info@k-ready.eu 

Tel. 8 688 35784.

Metalo apdirbimo įmonei reika-
lingi darbuotojai gamyboje. Dar-
bo vieta: Ilgakiemio k., Kauno r. 
Tel. (8 37) 536110.

Kelių statybos ir priežiūros įmo-
nė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2. 
Meistro (gali būti studentas); 3. 
Buldozerio mašinisto; 4. Ekska-
vatoriaus mašinisto; 5. Greiderio 
mašinisto. Darbas Kauno apskri-
tyje. 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 di-
abeto klubas „Versmė“ kovo 9 
d. (šeštadienį), kviečia į neeilinį 
visuotinį klubo narių susirinkimą. 
Darbotvarkė: klubo įstatų svarsty-
mas; klubo revizijos komisijos rin-
kimai; klubo pirmininko rinkimai; 
kiti klausimai.  Birštono „Carito“ 
namuose, Birutės g. 10A, Biršto-
nas. Registracija 10.30 val. Klubo 
pirmininkė Birutė Bartkevičiūtė, 
tel. 8 687 21261.

REKLAMA

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

 

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

Suteikia garantiją. 

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, at-
sijas ir kitus birius krovinius. Tel. 
8 690 66155.

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

Mobiliuoju juostiniu gateriu koky-
biškai pjaunu medieną. Atvykstu 
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

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

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

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

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

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).

Gaminame betoną, kalkinį skie-
dinį, šulinio žiedus (nuo 0,7 
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę 
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį. 
Atliekame metalo tekinimo ir 
suvirinimo darbus. Tel. 8 687 
95399.

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

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

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

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 kaladėmis. Prista-
to. Tel. 8 671 94231.

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

Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo 
malkas, supjautas kaladėmis, 
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas 
nemokamas. Statybinę medieną 
pagal klientų pageidaujamą ilgį 
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą. 
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8 
614 98516, 8 639 48191.

Naudotus: virtuvinį komplektą, 
vokiškus indus, vitrinas, šakočių 
kepimo įrangą („pečių“). Tel. 8 
686 88662.

Pigiai salono baldus: du fotelius, 
sofą, žurnalinį staliuką. Tel. 8 652 
274741.

PASLAUGOS

Paskolos!!! Turimų pa-
skolų ir skolų refinansa-
vimas. Suteikiame paskolas ir 
refinansuojame turimas bei kt. 
skolas sumoje iki 10 000 eurų, 
laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn. 
Palūkanos konkurencingai ma-
žiausios rinkoje. Konsultuojame 
pensijų kaupimo II - III pakopoje 
klausimais. Tarpininkas Ričiardas 
(ind. veiklos pažym. Nr. 621263). 
Tel. 8 601 50935.

Bilietai:

AKTORĖ:

www.urviniszmogus.lt/urvinemama

BIRŠTONO KULTŪROS CENTRAS
KOVO 9 D. 19 VAL.
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UžsAkANT kETURIs skELBImUs, pENkTąjį - įDĖsImE NEmOkAmAI
(pAsIūLymAs gALIOjA pRIvATIEms AsmENIms) Tv pROgRAmA

Ketvirtadienis, kovo � d. Penktadienis, kovo � d.

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25 
Štutgarto kriminalinė policija 5 
11:15 aukštuomenės daktaras 2 
12:00 Gyvenimas 13:00 Klauskite 
daktaro 13:58 loterija „Keno loto” 
14:00 Žinios 16:30 premjera. po-
nių rojus 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Specialus tyrimas 20:25 Lo-
terija „Keno loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Gimę 
tą pačią dieną 22:30 Dviračio ži-
nios 23:00 premjera. Babilonas 
Berlynas 23:50 Smegenų paslap-
tys. Marselis prustas. 00:10 Štut-
garto kriminalinė policija 5 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(670) 06:35 Mano gyvenimo švie-
sa (671) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (672) 07:35 tomas ir Džeris 
(33) 08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (119) 08:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (120) 09:55 Monikai 
reikia meilės (27) 10:25 Namai, 
kur širdis (16) 11:00 Nuo... Iki... 
11:30 paveldėtoja 2 (28) 12:00 
Mano likimas (35) 13:00 pReM-
JeRa Svaragini. amžina drau-
gystė (7) 13:30 pReMJeRa Sva-
ragini. amžina draugystė (8) 14:00 
Dvi širdys (1510) 14:30 Dvi širdys 
(1511) 15:00 Dvi širdys (1512) 
15:30 Dvi širdys (1513) 16:00 La-
bas vakaras, Lietuva 17:00 Yra, 
kaip yra 18:00 Žinios 18:55 Spor-
tas 18:58 Orai 19:00 KK2 19:30 
Valanda su Rūta 20:30 Monikai 
reikia meilės (34) 21:00 Žinios 
21:50 Sportas 21:58 Orai 22:00 
VaKaRO SeaNSaS pabėgti ne-
įmanoma 00:05 Judantis objektas 
(7) 01:00 pagirios 3: velniai žino 
kur 02:45 alchemija. VDU karta 
03:15 RetROSpeKtYVa 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 aladinas 
1/143s.  06:55 Simpsonai 12/17s.  
07:25 Simpsonai 12/18s.  07:55 
Gero vakaro šou 5/25s.  08:55 
Meilės sūkuryje 159 10:00 Mei-
lės žiedai 141 11:00 Meilės žiedai 
142 12:00 Svotai 6/8s. 13:00 pa-
žadėtoji 6/184s. 13:30 pažadėtoji 
6/185s. 14:00 pažadėtoji 6/186s. 
14:30 pažadėtoji 6/187s. 15:00 
Simpsonai 12/19s. 15:30 Simp-
sonai 12/20s. 16:00 tV3 žinios 
16:25 TV3 orai 16:30 tV pagalba 
13/5s. 18:30 tV3 žinios 19:22 TV3 
sportas 19:27 TV3 orai 19:30 Fa-
rai 12/25s. 20:30 prakeikti 7/17s. 
21:00 tV3 vakaro žinios 21:52 
TV3 sportas 21:57 TV3 orai 22:00 
Rytoj, kai prasidėjo karas 00:05 
Rezidentas 1/5s. 

07:15 Vaikai šėlsta (33) 07:40 
Stoties policija (12) 08:40 Sudu-
žusių žibintų gatvės (21) 09:40 
Nepataisomi (7) 10:40 Kobra 11 
(5) 11:45 Mentalistas (22) 12:45 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų ty-
rimų skyrius (3) 13:45 Stoties po-
licija (13) 14:50 Sudužusių žibintų 
gatvės (22) 15:55 Nepataisomi (8) 
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 
(6) 18:35 Mentalistas (23) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius (4) 20:25 Tautos 
tarnas (13) 21:00 pranašas 22:50 
Juodasis horizontas 00:45 Juo-
dasis sąrašas (5) 01:30 Lemtingi 

skambučiai (3)  

05:20 „Gyvybės langelis“ (1/22) 
06:09 programa 06:10 TV par-
duotuvė 06:30 „pasaulis iš vir-
šaus“ 07:00 Vantos lapas 07:30 
Kitoks pokalbis su D 08:00 Re-
porteris  08:58 Orai 09:00 Ant 
bangos 10:00 „Širdies plakimas“ 
(17) 11:10 „Viskas dėl tavęs“ (8) 
12:20 „Bitininkas“ (1/12) 13:30 TV 
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (3/24) 
14:55 „Gluchariovas“ (3/55) 16:00 
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 
16:58 Orai 17:00 „Gyvybės lange-
lis“ (2/12) 18:00 Reporteris 18:48 
Orai 18:50 Rubrika „Mes europie-
čiai“.” 18:55 „Jekaterina Didžioji” 
(3) 20:00 Reporteris 20:30 Lietu-
va tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Ne 
spaudai 22:00 Reporteris 22:53 
Orai 22:55 Rubrika „Mes europie-
čiai“.” 23:00 adomo obuolys 00:00 
„Gluchariovas“ (3/53)   

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Žvejo 
nuotykiai 3/17s.  07:30 Havajai 
5.0 5/506s.  08:30 prakeikti 7/16s.  
09:00 Vienam gale kablys 20/9s.  
09:30 CSI kriminalistai 505  10:30 
Simpsonai 26/9s. 11:00 Simp-
sonai 26/10s. 11:30 Kulinarijos 
meistras 3/9s.  12:30 Vedęs ir turi 
vaikų 4/402s.  13:00 Vedęs ir turi 
vaikų 4/403s.  13:30 Univeras 178  
14:00 Univeras 179  14:30 Televi-
trina 13 15:00 Havajai 5.0 5/507s. 
16:00 CSI kriminalistai 506 16:55 
Kulinarijos meistras 3/10s. 17:55 
Vedęs ir turi vaikų 4/404s. 18:25 
Vedęs ir turi vaikų 4/405s. 18:55 
Univeras 180 19:25 Univeras 
181 20:00 Virtuvė 6/9s. 20:30 
Žinios 20:55 Orai 21:00 Naša 
Raša 3/45s. 21:30 Naša Raša 
3/46s. 22:00 eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris”– Gran Kanarijos 
“Herbalife” 146 00:00 Daktaras 
Hausas 6/610s. 01:00 Svieto ly-
gintojai 5/5s. 01:50 Amerikietiška 
siaubo istorija 4/9s. 

 
05:20 Kultūrų kryžkelė. trembi-
ta 05:35 Garsiau. Muzikinė laida 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2018. „Nik West Band”. 1 
d.  07:00 7 Kauno dienos  07:30 
Grizis ir lemingai 07:40 Kaimy-
nai piratai 07:55 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 08:20 
Į sveikatą!  08:45 Meno ritmai 
09:15 Labas rytas, Lietuva  12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:15 
Briliantinis tenoras 13:10 Stam-
biu planu 14:00 atspindžiai. pa-
veldo kolekcija  14:25 LRT stu-
dija Vilniaus knygų mugėje 2019. 
Sigito parulskio poezijos rinkinio 
„Subjektyvi kronika” pristatymas.  
15:10 Meno ritmai 15:40 Grizis ir 
lemingai 15:50 premjera. Kaimy-
nai piratai 16:05 premjera. Šeche-
razada. Nepapasakotos istorijos 
16:30 laba diena, lietuva  18:00 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 
18:15 Giminės 19:00 Martyno liu-
terio gyvenimas 19:15 Nepažintas 
Hemingway. Metai Italijoje 20:10 
Kultūros diena. 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Spor-
tas. Orai 21:30 premjera 23:30 
anapus čia ir dabar 00:15 DW 
naujienos rusų kalba 00:30 Dabar 
pasaulyje 01:00 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2018. „Nik West 
Band” 01:50 elito kinas. Šokėja 
03:40 anapus čia ir dabar  04:30 
Mokslo sriuba

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25 
Štutgarto kriminalinė policija 5  
11:15 aukštuomenės daktaras 
2 12:00 (Ne)emigrantai 13:00 
Vartotojų kontrolė 13:58 loterija 
„Keno loto” 14:00 Žinios 14:15 
laba diena, lietuva 15:00 Žinios 
16:30 premjera. ponių rojus 17:30 
Žinios. Sportas. Orai 18:00 tV žai-
dimas „Kas ir kodėl?” 18:30 Na-
cionalinė paieškų tarnyba 19:30 
Beatos virtuvė 20:25 loterija „Ke-
no loto” 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 Auksinis pro-
tas 22:45 Klausimėlis  23:00 Fan-
tastiškas penktadienis. premjera. 
Mergina su drakono tatuiruote  
01:35 Karinės paslaptys 02:00 
lRt radijo žinios 02:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 5 03:00 LRT ra-
dijo žinios 03:05 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 03:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite  04:00 lRt radijo 
žinios 04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 05:00 ponių rojus

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(673) 06:35 Mano gyvenimo 
šviesa (674) 07:05 Mano gyve-
nimo šviesa (675) 07:35 Tomas ir 
Džeris (34) 08:00 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (121) 08:55 Volkeris, 
teksaso reindžeris (122) 09:55 
Monikai reikia meilės (28) 10:25 
Namai, kur širdis (17) 11:00 Va-
landa su Rūta 12:00 Mano likimas 
(36) 13:00 pReMJeRa Svaragi-
ni. amžina draugystė (9) 13:30 
pReMJeRa Svaragini. amžina 
draugystė (10) 14:00 Dvi širdys 
(1514) 14:30 Dvi širdys (1515) 
15:00 Dvi širdys (1516) 15:30 Dvi 
širdys (1517) 16:00 Labas vaka-
ras, Lietuva 17:00 Bus visko 18:00 
Žinios 18:55 Sportas 18:58 Orai 
19:00 KK2 penktadienis 20:30 
SaVaItĖS HItaS Žaliasis žibin-
tas 22:50 atpildas 00:55 Baubas 
3 02:30 pabėgti neįmanoma 

TV3
05:05 Kaulai 5/2s. 06:10 Televitri-
na 3 06:25 Kempiniukas plačia-
kelnis 10/214s.  06:55 Simpsonai 
12/19s.  07:25 Simpsonai 12/20s.  
07:55 Farai 12/25s.  08:55 Mei-
lės sūkuryje 160 10:00 Meilės 
žiedai 143 11:00 Meilės žiedai 
144 12:00 Svotai 6/9s. 13:00 
pažadėtoji 6/188s. 13:30 paža-
dėtoji 6/189s. 14:00 pažadėtoji 
6/190s. 14:30 pažadėtoji 6/191s. 
15:00 Simpsonai 12/21s. 15:30 
Simpsonai 13/1s. 16:00 tV3 ži-
nios  16:25 TV3 orai  16:30 TV 
pagalba 13/6s. 18:30 tV3 žinios 
19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 orai 
19:30 Sparnai 21:15 Blogos ma-
mos 23:20 paskutinį kartą Vega-
se 01:25 linkėjimai iš paryžiaus  
03:00 Taksi 3  04:30 Svotai 6/5s. 
05:20 Svotai 6/6s.  

07:15 Vaikai šėlsta (34) 07:40 Sto-
ties policija (13) 08:40 Sudužusių 
žibintų gatvės (22) 09:40 Nepatai-
somi (8) 10:40 Kobra 11 (6) 11:45 
Mentalistas (23) 12:45 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius (4) 13:45 Stoties policija (14) 
14:50 Sudužusių žibintų gatvės 
(23) 15:55 Nepataisomi (9) 17:00 
Kobra 11 (7) 18:00 NKl čempio-
natas. palangos “Kuršiai” - Klaipė-
dos “Neptūnas-akvaservis” 20:00 

amerikietiškos imtynės (8) 21:00 
amerikietiškos imtynės (8) 22:00 
Sukeisti žudikai 23:50 pranašas 
01:30 Juodasis sąrašas (6)  

05:20 „Gyvybės langelis“ (1/23) 
06:09 programa 06:10 TV par-
duotuvė 06:30 „pasaulis iš vir-
šaus“ 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 „Bitinin-
kas“ (1/13) 13:30 tV parduotu-
vė 13:45 „Miškinis“ (3/25) 14:55 
„Gluchariovas“ (3/56) 16:00 Re-
porteris 16:30 Kitoks pokalbis 
su D 16:58 Orai 17:00 „Gyvybės 
langelis“ (2/13) 18:00 Reporteris 
18:53 Orai 18:55 „Jekaterina Di-
džioji” (4) 20:00 Reporteris 20:30 
Kitoks pokalbis su D 20:58 Orai 
21:00 „prokuroras“ (5) 22:00 
Reporteris 22:58 Orai 23:00 Ant 
bangos 01:05 „Bitininkas“ (1/7) 
02:10 „Kelrodė žvaigždė“ (52) 
03:00 „Šėtono medžioklė“ (8) 
03:50 „Spąstai pelenei“ (4) 04:35 
„albanas“ (52) 05:20 „Gyvybės 
langelis“ (1/24)  

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Jokių 
kliūčių! 2/216s.  07:30 Havajai 
5.0 5/507s.  08:30 prakeikti 7/17s.  
09:00 praeities žvalgas 4/26s.  
09:30 CSI kriminalistai 506  10:30 
Simpsonai 26/11s. 11:00 Simp-
sonai 26/12s. 11:30 Kulinarijos 
meistras 3/10s.  12:30 Vedęs ir turi 
vaikų 4/404s.  13:00 Vedęs ir turi 
vaikų 4/405s.  13:30 Univeras 180  
14:00 Univeras 181  14:30 Televi-
trina 13 15:00 Havajai 5.0 5/508s. 
16:00 CSI kriminalistai 507 16:55 
Kulinarijos meistras 3/11s. 17:55 
Vedęs ir turi vaikų 4/406s. 18:25 
Vedęs ir turi vaikų 4/407s. 19:00 
europos taurės krepšinio rungty-
nės. Vilniaus “Rytas” – Valensijos 
“Basket” 18 21:00 Žinios 21:50 
Sportas  21:55 Orai 22:00 Kita 
moteris 00:10 Iksmenai. pirma 
klasė 02:30 padaras 

 
05:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
4. (9 s.)  06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2018. „Nik West 
Band”. 2 d.  07:00 Mokytojų kam-
barys  07:30 Grizis ir lemingai 
07:40 Kaimynai piratai 07:55 Še-
cherazada. Nepapasakotos isto-
rijos 08:20 Garsiau  08:45 Meno 
ritmai 09:15 Labas rytas, Lietuva  
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Misija – pasaulio lietuva 
13:00 7 Kauno dienos  13:30 
lRt studija Vilniaus knygų mugėje 
2019. Roberto petrausko knygos 
„Barbarosa 14:15 Nepažintas He-
mingway. Metai Italijoje  15:10 Me-
no ritmai 15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 premjera. Kaimynai piratai 
16:05 premjera. Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos 16:30 
laba diena, lietuva  18:00 Ke-
lias 18:20 lietuvos tūkstantme-
čio vaikai 19:15 Šimtas reginių 
senoviniame mieste 19:39 Šim-
tas reginių senoviniame mieste 
20:10 Kultūros diena. 20:30 pa-
norama  21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. Orai 21:30 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom” 22:00 
Franko Sinatros istorija 23:30 
europos kinas. premjera. Šešios 
siaubingos dienos 01:00 DW nau-
jienos rusų kalba 

Redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, kovo 6 d.

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 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 tar-
nyba  13:00 Klauskite daktaro 
13:58 loterija „Keno loto” 14:00 
Žinios 14:15 laba diena, lietu-
va 16:30 premjera. ponių rojus 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Gyveni-
mas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 loterija 
„Jėga” 21:30 aš – laidos vedėjas 
22:30 Dviračio žinios 23:00 prem-
jera. paskutinė karalystė 2 00:00 
lRt radijo žinios 00:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 5 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(667) 06:35 Mano gyvenimo švie-
sa (668) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (669) 07:35 tomas ir Džeris 
(32) 08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (117) 08:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (118) 09:55 Monikai 
reikia meilės (26) 10:25 Namai, 
kur širdis (15) 11:00 Nuo... Iki... 
11:30 paveldėtoja 2 (27) 12:00 
Mano likimas (34) 13:00 pReM-
JeRa Svaragini. amžina drau-
gystė (5) 13:30 pReMJeRa Sva-
ragini. amžina draugystė (6) 14:00 
Dvi širdys (1506) 14:30 Dvi širdys 
(1507) 15:00 Dvi širdys (1508) 
15:30 Dvi širdys (1509) 16:00 La-
bas vakaras, Lietuva 17:00 Yra, 
kaip yra 18:00 Žinios 18:55 Spor-
tas 18:58 Orai 19:00 KK2 19:30 
Nuo... Iki... 20:00 paveldėtoja 2 
(28) 20:30 Monikai reikia meilės 
(33) 21:00 Žinios 21:54 Sportas 
21:58 Orai 22:00 VAKARO SE-
aNSaS pagirios 3: velniai žino kur 
00:05 Judantis objektas (6) 01:00 
tobulas apiplėšimas 

TV3
05:10 Kvantikas 2/2s. 06:10 Te-
levitrina 3 06:25 aladinas 1/142s.  
06:55 Simpsonai 12/15s.  07:25 
Simpsonai 12/16s.  07:55 prieš 
srovę 19/9s.  08:55 Meilės sūku-
ryje 158 10:00 Meilės žiedai 139 
11:00 Meilės žiedai 140 12:00 
Svotai 6/7s. 13:00 pažadėtoji 
6/180s. 13:30 pažadėtoji 6/181s. 
14:00 pažadėtoji 6/182s. 14:30 
pažadėtoji 6/183s. 15:00 Simp-
sonai 12/17s. 15:30 Simpsonai 
12/18s. 16:00 tV3 žinios 16:25 
TV3 orai 16:30 tV pagalba 13/4s. 
18:30 tV3 žinios 19:22 TV3 spor-
tas 19:27 TV3 orai 19:30 Gero 
vakaro šou 5/25s. 20:30 prakeikti 
7/16s. 21:00 tV3 vakaro žinios 
21:52 TV3 sportas  21:57 TV3 
orai 22:00 linkėjimai iš paryžiaus 
22:25 Vikinglotto 10 23:55 Rezi-
dentas 1/4s. 00:55 Kaulai 5/1s. 

07:15 Vaikai šėlsta (32) 07:40 Sto-
ties policija (11) 08:40 Sudužusių 
žibintų gatvės (20) 09:40 Nepatai-
somi (6) 10:40 Kobra 11 (4) 11:45 
Mentalistas (21) 12:45 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(2) 13:45 Stoties policija (12) 14:50 
Sudužusių žibintų gatvės (21) 
15:55 Nepataisomi (7) 17:00 Info 
diena 17:30 Kobra 11 (5) 18:35 
Mentalistas (22) 19:30 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius (3) 20:25 tautos tarnas (12) 
21:00 Juodasis horizontas 22:55 

Romeo turi mirti 01:10 Juodasis 
sąrašas (4) 01:55 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi (2)   

05:20 „Gyvybės langelis“ (1/21) 
06:09 programa 06:10 TV par-
duotuvė 06:30 „pasaulis iš vir-
šaus“ 07:00 Skinsiu raudoną ro-
žę 07:30 Krepšinio pasaulyje su 
V 08:00 Reporteris  08:58 Orai 
09:00 „Gurovo bylos. Mirtis tiesio-
giniame eteryje“ (3/2) 10:00 „Šir-
dies plakimas“ (16) 11:10 „Viskas 
dėl tavęs“ (7) 12:20 „Bitininkas“ 
(1/11) 13:30 tV parduotuvė 13:45 
„Miškinis“ (3/23) 14:55 „Gluchario-
vas“ (3/54) 16:00 Reporteris 16:30 
Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 
„Gyvybės langelis“ (2/11) 18:00 
Reporteris 18:48 Orai 18:50 Ru-
brika „Mes europiečiai“.” 18:55 
„Jekaterina Didžioji“ (2) 20:00 
Reporteris 20:30 Lietuva tiesio-
giai 20:58 Orai 21:00 Ant ban-
gos 22:00 Reporteris 22:53 Orai 
22:55 Rubrika „Mes europiečiai“.” 
23:00 Nuoga tiesa. Debatų laida. 
Ved 00:00 „Gluchariovas“ (3/52) 
00:30 Čempionai 01:05 „Bitinin-
kas“ (1/5) 

TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 Žvejo 
nuotykiai 3/16s.  07:30 Havajai 
5.0 5/505s.  08:30 prakeikti 7/15s.  
09:00 Statybų gidas 5/26s.  09:30 
CSI kriminalistai 504  10:30 Simp-
sonai 26/7s. 11:00 Simpsonai 
26/8s. 11:30 Kulinarijos meistras 
3/8s.  12:30 Vedęs ir turi vaikų  
13:30 Univeras 176  14:00 Unive-
ras 177  14:30 Televitrina 13 15:00 
Havajai 5.0 5/506s. 16:00 CSI 
kriminalistai 505 17:00 Kulinarijos 
meistras 3/9s. 18:00 Vedęs ir turi 
vaikų 19:00 Univeras 20:00 Virtu-
vė 6/8s. 20:30 Žinios 20:55 Orai 
21:00 Naša Raša 2/37s. 21:30 
Naša Raša 2/38s. 21:45 UEFA 
čempionų lygos rungtynės. “pa-
ris Saint-Germain” – “Manchester 
United FC” 67 23:55 Daktaras 
Hausas 6/609s. 00:50 Svieto ly-
gintojai 5/4s. 01:40 Amerikietiška 
siaubo istorija 4/8s. 

 
05:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
4. (8 s.)  06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Klaipėdos pi-
lies džiazo festivalis 2018. Furat 
Qaddouri & Band ir Klaipėdos ka-
merinis orkestras 07:00 Kultūrų 
kryžkelė. Rusų gatvė 07:30 Grizis 
ir lemingai 07:40 Kaimynai piratai 
07:55 Šecherazada. Nepapasa-
kotos istorijos 08:20 pradėk nuo 
savęs 08:45 Meno ritmai 09:15 
Labas rytas, Lietuva  12:00 DW 
naujienos rusų kalba 12:15 LRT 
studija Vilniaus knygų mugėje 
2019. andriaus tapino knygos 
„prezidentas” pristatymas.  13:00 
Kultūringai su Nomeda  13:45 Li-
nija, spalva, forma 14:10 1917-ųjų 
Rusija. ant revoliucijos slenksčio 
15:10 Meno ritmai 15:40 Grizis ir 
lemingai 15:50 premjera. Kaimy-
nai piratai 16:05 premjera. Šeche-
razada. Nepapasakotos istorijos 
16:30 laba diena, lietuva  18:00 
Kultūrų kryžkelė. trembita 18:20 
Euromaxx 18:55 FIBa Čempio-
nų lyga. aštuntfinalis. Klaipėdos 
„Neptūnas” – Jeruzalės „Hapoel” 
21:00 Kultūros diena 21:30 Elito 
kinas. premjera. Šokėja  23:20 
premjera. Sugrįžimas 00:45 DW 
naujienos rusų kalba. 01:00 Dabar 
pasaulyje 01:30 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2018. 

Šeštadienis, kovo 9 d.

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.  06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą“. 06:55 
Jokas 08:30 Karinės paslaptys 
09:00 labas rytas, lietuva. 09:30 
Žinios. Orai. 12:00 Jeloustouno 
gamta 12:55 Užburianti Indonezi-
ja 13:50 Džesika Flečer 6. (6/14, 
6/15 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 23:00 Vidurnaktis paryžiu-
je 00:35 Mergina su drakono ta-
tuiruote 03:10 Jeloustouno gamta 
04:00 teisė žinoti 04:25 Džesika 
Flečer 6. (6/14, 6/15 s.)

 
06:30 tomas ir Džeris (33) 06:55 
Žvėrelių būrys (10) 07:20 “Nicke-
lodeon” valanda. Keista šeimynėlė 
(7) 07:45 Neramūs ir triukšmingi 
(3) 08:10 Riterių princesė Nela 
(40) 08:35 tomo ir Džerio nuo-
tykiai (1) 09:05 Ogis ir tarakonai 
(30) 09:15 KINO pUSRYČIaI. 
pReMJeRa Dingęs Drakonas 
11:05 Skūbis Dū 12:50 laikrodžių 
stabdytojai 14:40 Keista porelė 2 
16:30 Gyvūnų pasaulis 17:00 Bus 
visko 18:00 Žinios 18:55 Sportas 
18:58 Orai 19:00 SUpeRKINaS 
Madagaskaras 2 20:45 paskutinis 
tėvų išbandymas. Mažieji Fokeriai 
22:40 Kitoks parodijų filmas 00:25 
Žaliasis žibintas 

TV3
05:20 Svotai 6/6s. 06:15 Televitri-
na 3 06:30 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą 1/151s.  07:00 Trans-
formeriai. Maskuotės meistrai 
4/419s. 07:30 aladinas 1/144s. 
08:00 Čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą 1/152s. 08:30 Kempiniukas 
plačiakelnis 10/215s. 09:00 Virtu-
vės istorijos 9/10s. 09:30 Gardu 
Gardu 7/11s. 10:00 Svajonių ūkis 
5/27s. 10:30 Būk sveikas! 1/6s. 
11:00 Sparkas. Kosminė istorija 
12:50 princesė 14:40 Simpsonai 
29/17s. 15:10 ekstrasensų mūšis 
18/10s. 17:00 Raudonas kilimas 
5/10s. 17:30 Namų idėja su IKea 
1/2s. 18:30 tV3 žinios  19:17 TV3 
sportas  19:22 TV3 orai 19:25 Eu-
rojackpot 10 19:30 Turtuolis varg-
šas 1/3s. 21:00 Sūnaus globa 
23:00 Namas gatvės gale 00:55 
Blogos mamos  02:40 Rytoj, kai 
prasidėjo karas  04:30 Svotai 6/7s. 
05:20 Svotai 6/8s.  

06:15 Vaikai šėlsta (30) 06:40 
Vaikai šėlsta (31) 07:05 Vaikai 
šėlsta (32) 07:30 Vaikai šėlsta (33) 
08:00 Vaikai šėlsta (34) 08:29 „top 
Shop“ televitrina 08:45 Sveikatos 
aBC televitrina 09:00 Tarptautinis 
galiūnų turnyras “Savickas Clas-
sic” 10:00 Nutrūkę nuo grandi-
nės (29) 10:30 Iš visų jėgų (7) 
11:05 Būk ekstremalas (7) 11:40 
Spec. būrys. Išlieka stipriausi (3) 
12:50 pragaro viešbutis (3) 13:50 
ekstrasensų mūšis (11) 16:00 
lemtingi skambučiai (4) 17:00 
Betsafe–lKl. pieno žvaigždės 
- Lietkabelis 19:30 Mes vieno 
kraujo 22:10 MaNO HeROJUS 
Įtėvis 00:10 AŠTRUS KINAS Na-
mas girios glūdumoj 01:50 Juo-
dasis sąrašas (5) 02:35 Juodasis 
sąrašas (6)  

05:20 „Gyvybės langelis“ (1/24) 
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. Mariana Korvelytė – Mo-
ravskienė“ 07:55 „pavojingiausios 
kelionės. Brazilija“ 08:30 „pavo-
jingiausios kelionės. Mianma-
ras“ 09:00 Skinsiu raudoną rožę 
09:30 Vantos lapas 10:00 Skonio 
reikalas 10:30 Kitoks pokalbis su 
D 11:00 „pagrindinis įtariamasis. 
tenison“ (1/1) 13:00 „tarp meilės 
ir neapykantos“ (5; 6) 15:15 „pa-
saulio turgūs. tailandas“ 16:00 Ži-
nios 16:18 Orai 16:20 Čempionai 
16:50 „tV europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Žibutė-Rozalija preiby-
tė“ 17:25 „Neišsižadėk“ (86) 18:00 
Žinios 18:28 Orai 18:30 „Neišsi-
žadėk“ (86 tęs.; 87) 20:00 Žinios 
20:23 Orai 20:25 „Gurovo bylos. 
trys dienos“ (4/3; 4/4) 22:00 Žinios 
22:28 Orai 22:30 „Gurovo bylos. 
trys dienos“ (4/4 tęs.) 23:05 „Men-
tų karai. Odesa“ (1/9; 1/10) 00:40 
„40 plius, arba jausmų geometri-
ja“ (1; 2) 01:25 „Moterų daktaras“ 
(2/59; 2/60) 02:10 „Vera. pelkė“ 
(7/4) 02:55 „tarp meilės ir nea-
pykantos“ (3; 4) 03:40 „Kelrodė 
žvaigždė“ (19; 20) 04:35 Vantos la-
pas 05:00 „Spąstai pelenei“ (3; 4) 
05:10 „pavojingiausios kelionės. 
laosas“ 05:35 „pavojingiausios 
kelionės. Madagaskaras“ 

TV6
06:25 ledo kelias 8/5s.  07:25 
Upės ir žmonės 1/5s.  08:30 San-
dėlių karai 2/13s.  09:00 Vienam 
gale kablys 20/9s.  09:30 Statybų 
gidas 5/27s. 10:00 Gazas dugnas 
2/10s. 10:30 autopilotas 2/10s. 
11:00 lietuvos mokyklų žaidy-
nės 3/23s. 11:30 Žaidimų balsas 
1/2s. 12:00 Jokių kliūčių! 2/1s. 
13:00 Upės ir žmonės 1/6s. 14:00 
Žvejo nuotykiai 3/18s. 15:00 ledo 
kelias 8/6s. 16:00 Bearas Gryllsas. 
laukinis iššūkis žvaigždėms 2/2s. 
17:00 Sandėlių karai 2/15s. 17:30 
Sandėlių karai 2/16s. 18:00 Juko-
no vyrai 203 19:00 amerikos die-
vaitis 16/11s. 21:00 Žinios  21:50 
Sportas 21:55 Orai 22:00 Iksme-
nai. praėjusios ateities dienos 
00:35 Kita moteris  02:30 Ameri-
kos talentai 11/3s.  

 
05:10 Misija – pasaulio lietuva 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:30 
Misija: Vilnija 08:00 Gimtoji žemė 
08:30 aRtS21 09:00 aš – laidos 
vedėjas 10:00 Į sveikatą! 10:30 
Garsiau 11:00 pradėk nuo savęs 
11:30 Mokslo sriuba 12:00 V. a. 
Mocartas. Opera „Idomenėjas” 
15:00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 15:30 Kultūrų 
kryžkelė. Rusų gatvė 16:00 Eu-
romaxx 16:30 Klauskite daktaro 
17:20 Stilius 18:15 Misija – pa-
saulio Lietuva 19:00 Daiktų isto-
rijos 19:45 Stambiu planu 20:30 
panorama 20:52 Sportas. Orai 
21:00 Kino žvaigždžių alėja 22:30 
Merūnas Vitulskis 23:45 aRtS21 
00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Eu-
ropos kinas. Šešios siaubingos 
dienos 02:15 Sugrįžimas 02:20 
Vidurnaktis paryžiuje 03:40 Kul-
tūrų kryžkelė. Rusų gatvė 03:50 
Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom” 04:10 Klauskite dak-
taro 04:20 Daiktų istorijos 05:05 
Vartotojų kontrolė
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ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA
[ledo storis, cm]
+1 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+2 KAUNO MARIOS 
+2 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+1 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA rAdiACiNis FoNAs

40KAUNE 
nSv/val. 

41ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8849 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8260 nSv/val. 

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

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

(š
io

 n
um

er
io
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ts

ak
ym

ai
)

Lošimo Nr. 1195
Data: 2019-03-03

    
69 33 48 50 54 75 12 58 60 09 
57 43 52 38 66 22 72 61 36 07 
73 67 56 63 04 06 49 23 14 51 
29 44 17 05 70 59 53 35

 VISA LENTELĖ
65 31 20 55 02 01 24

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

380173.00€   1
36.50€ 491
2.50€ 13975
1.00€ 40976

PAPILDOMI PRIZAI
022*705 600 Eurų

0666410 VW GOLF S-VAN

0337158 VW GOLF S-VAN

0346013 VW GOLF S-VAN

0409829 VW GOLF S-VAN

0496899 VW GOLF S-VAN

0227722 VW TOUAREG

045*985 Dviratis Azimut

029*739 Dviratis Azimut

049*457 Hamakas Spokey 
Zuni

013*772 Hamakas Spokey 
Zuni

021*211 Hamakas Spokey 
Zuni

046*444 Hamakas Spokey 
Zuni

009*741 Hamakas Spokey 
Zuni

05**119 Hamakas Spokey 
Zuni

02**257 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi

047*552 Išmanusis tel. SAM-
SUNG J4 Plus

024*805 Langų valyt. Karcher 
WV2 Premium

028*482 Langų valyt. Karcher 
WV2 Premium

053*437 Langų valyt. Karcher 
WV2 Premium

064*204 Langų valyt. Karcher 
WV2 Premium

032*337 Langų valyt. Karcher 
WV2 Premium

05**066 Lauko kepsninė Mu-
stang 43cm

008*105 Pakvietimas į TV 
studiją

050*652 Pakvietimas į TV

022*350 Pakvietimas į TV

033*206 Pakvietimas į TV

KOVO

6
T R E Č I A D I E N I s

vILNIUs
+6

0
KOVO

7
kETvIRTADIENIs

+8
kLAIpĖDA

-3 +10+2

KOVO

8
p E N k TA D I E N I s

KOVO

9
š E š TA D I E N I s

KOVO

10
s E k m A D I E N I s

KOVO

11
p I R m A D I E N I s

KOVO

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

vILNIUs
-2

-3
-1

kLAIpĖDA
-4 +1-2

vILNIUs
+10

+7
+10
kLAIpĖDA

+6 +8+6

vILNIUs
+8

+2
+9
kLAIpĖDA

+2 +6+3

vILNIUs
+4

+4
+5
kLAIpĖDA

+3 +4+3

vILNIUs
+6

+1
+7
kLAIpĖDA

+1 +3+3

vILNIUs
-1

-5
0

kLAIpĖDA
-5 0-4

021*961 Planšet. kompiuteris 
LENOVO E7

015*547 Planšet. kompiuteris 
LENOVO E7

063*128 Trintuvas Nutribulet 
600

067*428 Trintuvas Nutribulet 
600

061*068 Trintuvas Nutribulet 
600

037*259 Trintuvas Nutribulet 
600

039*334 Trintuvas Nutribulet 
600

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
200 000 Eur

Lošimo Nr. 686
Data: 2019-02-25

Tel. 1634
500 Eur - 686-0004948

500 Eur - 686-0011189

500 Eur - 686-0013847

500 Eur - 686-0025650

500 Eur - 686-0035855

50 Eur - 686-0004*38

50 Eur - 686-0004*66

50 Eur - 686-001**30

50 Eur - 686-001**77

50 Eur - 686-0025*98

50 Eur - 686-0027*28

50 Eur - 686-003**04

50 Eur - 686-0032*89

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
1 X 3000€, 3 X 1000€ IR 30 
X 300€

Lošimo Nr. 318
Data: 2019-03-01

SKAIČIAI
07, 16, 18, 19, 24 + 01, 06

LAIMĖJIMAI
5 + 2 29863275.92€   0

5 + 1 455563.60€        0

5 91878.30€ 0

4 + 2 3970.00€ 2

4 + 1 208.30€ 2

4 76.00€ 4

3 + 2 50.50€ 11

2 + 2 18.20€ 117

3 + 1 15.50€ 101

3 10.50€ 190

1 + 2 9.40€ 606

2 + 1 7.40€ 1550

PROGNOZĖ: 40 000 000 Eur

Kovo 6 d.
TREČIADIENIS
Pelenų diena

Saulė teka 07:00
leidžiasi 18:02

Dienos ilgumas 11.02
Jaunatis (0 mėnulio diena)

Gerasimas, Norvilas, Ramin-
ta, Rožė

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

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

sias gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Kovo 7 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 06:57
leidžiasi 18:04

Dienos ilgumas 11.07
Jaunatis (1 mėnulio diena)

Felicita, Rimtautas, Galmantė, 
Tomas, Laima

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

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

sias gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Kovo 8 d.
PENKTADIENIS

Tarptautinė moterų solidaru-
mo diena (moters diena) 

Saulė teka 06:55
leidžiasi 18:06

Dienos ilgumas 11.11
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Vydminas, Gaudvilė, Beata

Tinkamas laikas sėti: 
saulėgrąžas.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti, kon-
servuoti ir šaldyti vaisius.

Kovo 9 d.
ŠEŠTADIENIS

Lietuvos vardo diena
Saulė teka 06:53
leidžiasi 18:08

Dienos ilgumas 11.15
Jaunatis (3 mėnulio diena)

Dominykas, Domas, Pranciška, 
Žygintas, Visgailė, Pranė
Tinkamas laikas sėti: 

saulėgrąžas.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti, kon-
servuoti ir šaldyti vaisius.

Kovo 10 d.
SEKMADIENIS

40-ties paukščių diena
Saulė teka 06:50

leidžiasi 18:10
Dienos ilgumas 11.20

Jaunatis (4 mėnulio diena)
Silvija, Naubartas, Butgailė, 

Emilis, Geraldas
Tinkamas laikas sėti: 

saulėgrąžas.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Kovo 11 d.
PIRMADIENIS

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo diena
Saulė teka 06:48

leidžiasi 18:12
Dienos ilgumas 11.24

Jaunatis (5 mėnulio diena)
Konstantinas, Gedimtas, Vijo-

lė, Kostas
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, kalendras, pankolius, 
sėjamąsias gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Kovo 6 d. 12.30 val. Pakuonio lais-
valaikio salėje – renginys vaikams 
„Aš myliu Lietuvą“, skirtas Lietu-
vos nepriklausomybės atkūrimo 
dienai paminėti. Viktorina ir kitos 
kūrybinės užduotys.

Kovo 6 d. 18 val. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre – Liliputų 
cirkas. Jubiliejinė 30-mečio pro-
grama. Programoje išvysite akro-
batus, iliuzionistus, žonglierius 
ir, žinoma, vaikučius linksmins 
mažiausi pasaulio klounai. Pro-
gramos trukmė - 1val. 30 min. (su 
pertrauka). Bilieto kaina 7 Eur. Su 
skrajute (išankstiniai bilietai) –  6 
Eur, skrajutės dalinamos moky-
klose, darželiuose). Renginio 
dieną bilieto kaina visiems – 7 Eur. 
Vaikai iki 3 metų (su suaugusiųjų 
priežiūra, neužimant papildomos 
vietos) įleidžiami nemokamai.

Kovo 7 d. 11 val. Balbieriškio 
pagrindinės mokyklos salėje 
– minėjimas-koncertas „Mes 
vaikai laisvos Lietuvos“.

Kovo 7 d. 13 val. Ašmintos lais-
valaikio salėje – Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo dienos 
minėjimas „Mano Lietuva“. Do-
kumentinio filmo „Viltis ir stebu-
klas Balbieriškyje“ peržiūra.

Kovo 7 d. 17.30 val. Jiezno kul-
tūros ir laisvalaikio centre – su-
sitikimas su prof. Dainiumi Pūru 
– „Pasikalbėkime apie psichikos 
sveikatą“. Renginys nemoka-
mas.

Kovo 7 d. 18 val. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre – kino filmas 
„Pasmerkti. Kauno romanas“. 
Bilieto kaina 5 Eur.

Kovo 8 d. – Nacionalinis diktan-
tas. Diktantas bus transliuojamas 
per LRT radiją ir internetu. Naci-
onalinio diktanto organizatorius 
– VšĮ Pilietinės minties institutas. 
Rašyti Nacionalinio diktanto kvie-
čiame kovo 8 d. 11 val. į Prienų 
rajono savivaldybės didžiąją 
salę (Laisvės a. 12, II aukštas). 
Kalbos mylėtojų lauks ir Prienų 
Justino Marcinkevičiaus viešoji 
biblioteka, Ašmintos biblioteka, 

Balbieriškio biblioteka, Išlaužo 
biblioteka, Jiezno biblioteka, 
Kašonių biblioteka, Kunigiškių 
biblioteka, Pakuonio biblioteka, 
Purvininkų biblioteka, Stakliškių 
biblioteka, Strielčių biblioteka, 
Sūkurių biblioteka, Tartupio bi-
blioteka, Veiverių biblioteka, 
Vyšniūnų biblioteka. Į pasirinktą 
patogiausią vietą rašyti diktan-
to prašome atvykti kovo 8 d. 
10.45 val. Išsamesnė informacija 
– www.prienai.lt

Kovo 8 d. 13 val. Naujosios Ūtos 
laisvalaikio salėje – renginys „Neš-
ti pavasarį širdy“, skirtas Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
dienai. Tautodailininkės Ramutės 
Onutės Bidvienės autorinės dar-
bų parodos „Prakalbintas linas“ 
atidarymas.

Kovo 8 d. 13 val. Šilavoto pa-
grindinėje mokykloje – popie-
tė-viktorina „Laisvės spalvos“, 
skirta Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienai.

Kovo 8 d. 17 val. Stakliškių kul-
tūros ir laisvalaikio centre – kon-
certas „Vėrinys Tėvynei“, skirtas 
Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo dienai. Gražiausias dainas 
atliks liaudiška kapela „Korys“, 
vokalinis ansamblis „Guosta“, 
solistas V. Lengvinas.

Kovo 8 d. 17.30 val. Veiverių 
šaulių namuose – minėjimas 
„Dainuoju Lietuvą“, skirtas Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkū-
rimo dienai. Dalyvauja Kauno 
Juozo Gruodžio konservatorijos 
dainavimo metodinės grupės 
mokiniai. 

Kovo 9 d. 13 val. Jiezno kultūros 
ir laisvalaikio centre – vokalinių 
solistų, duetų, tercetų festivalis 
„Dainą dainuoji – gyvenimą 
gyveni“, skirtas Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo dienai. 
Dalyvaus atlikėjai iš Kalvarijos, 
Prienų, Alytaus ir Kaišiadorių 
rajonų.

Kovo 9 d. Prienų r. savivaldybės 
kūno kultūros ir sporto centro 
salėje – Prienų r. savivaldybės 
2019 m. salės futbolo pirmeny-
bių finalai, prizininkų apdovano-
jimai ir pirmenybių uždarymas. 

Informacija tikslinama.

Kovo 10 d. 12.40 val. Pakuonio 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 
dangų bažnyčioje – minėjimas  
„... mes kiekvienas turim savo 
Lietuvą“, skirtas Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo dienai. Po 
minėjimo – Šv. Mišios. Vokalinio 
ansamblio „RE nata“ koncertinė 
programa.

Kovo 10 d. Prienų sporto arenoje 
– Prienų r. savivaldybės ir laikraš-
čio „Gyvenimas“ 2018–2019 
m. krepšinio pirmenybių finalai, 
sportiniai konkursai, prizininkų 
apdovanojimai ir pirmenybių 
uždarymas. Informacija tiksli-
nama.

Kovo 11 d. Prienuose – Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
dienos šventė. 10.00 val. Malda 
už Tėvynę Prienų Kristaus Apsi-
reiškimo bažnyčioje. 11.00 val. 
Lietuvos bėgimo mėgėjų asocia-
cijos taurės 2018 m. nugalėtojų ir 
prizininkų apdovanojimai Laisvės 
aikštėje.12.00 val. Iškilminga 
Lietuvos valstybės vėliavos pa-
kėlimo ceremonija Laisvės aikš-
tėje. 12.30 val. Šventinis mėgėjų 
meno kolektyvų koncertas. 13.00 
val. Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienos bėgimas 13.20 
val. – 10 km bėgimas (startas 
– prie poilsiavietės „Birštono 
Nemuno vingis“, Turistų g. 18) 
13.35 val. – 5 km bėgimas (star-
tas – Paupio g. 44, Rūdupio k., 
Ašmintos sen.) 13.45 val. – 2 km 
bėgimas (startas – Kęstučio g. ir 
Pramonės g. sankryža, Prienai).
Finišas – Laisvės aikštėje. 14.20 
val. Tautos vienybės bėgimas 
„Už Prienus“.  Kartu išskleisime 
50 metrų Lietuvos trispalvę  (ne-
varžybinis bėgimas aplink Laisvės 
aikštę, gali dalyvauti visi norintys, 
aprangos forma laisva. 14.40 val. 
Bėgimo nugalėtojų apdovano-
jimas Laisvės aikštėje. Šventės 
metu vyks mugė, Alytaus profe-
sinio rengimo centro profesinio 
mokymo programų pristatymas, 
Prienų r. sav. visuomenės svei-
katos biuro sveikatinimo akcija, 
Prienų PK prevencinės veiklos 
reprezentacija ir kt., Prienų PGT 
demonstruos gelbėjimo įrangą, 
vaišinsimės koše, arbata.


