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Antrajame ture varžysis
Alvydas Vaicekauskas ir
Loreta Jakinevičienė

www.naujasisgelupis.lt

Torunė
– atradimas
kelionių
mėgėjams
Laima

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

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

vu, paaiškės kovo 17 d. vyksiančiame antrajame rinkimų
ture, kur susirungs du didžiausio rinkėjų palankumo sulaukę kandidatai – socialdemokratas Alvydas Vaicekauskas
bei partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovė Loreta Jakinevičienė.

Iš devynių kandidatų
liko du
Norą tapti Prienų rajono
savivaldybės meru buvo pareiškę devyni kandidatai:
Gintautas Bartulis (Lietuvos

Respublikos liberalų sąjūdis),
Loreta Jakinevičienė (partija
„Tvarka ir teisingumas), Vytautas Jonelis (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys
demokratai), Algis Marcinkevičius (Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai), Dovilė Ručytė
(visuomeninis rinkimų komitetas „Už Prienų kraštą“),
Alvydas Vaicekauskas (Lietuvos socialdemokratų partija), Arūnas Vaidogas (Lietuvos socialdemokratų darbo
partija), Egidijus Visockas
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„Kaliningrado srities oro
erdvės gynyba buvo sutvirtinta ilgojo nuotolio oro erdvės gynybos raketų sistemų
S-400 „Triumf“ pulku, perduotu Baltijos kariniam laivynui remiantis įsakymu dėl
valstybės gynybos“ – nurodė
laivyno spaudos tarnyba.
„Sistemos S-400 iki ateinančios savaitės pabaigos
pradės kovinį budėjimą ir gins
šalies vakariausio regiono oro
erdvę“, – pridūrė ji.

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

0,50 €

Be sistemų S-400 Kaliningrado srityje taip pat dislokuota raketų kompleksų S-300,
didelio nuotolio priešlaivinių
raketų sistemų „Bal“ ir „Bastion“, taip pat taktinių raketų
sistemų „Iskander-M“.
Zenitinių raketų sistema S400 „Triumf“, kurią sukūrė
priešlėktuvinės gynybos koncernas „Almaz-Antei“, yra
skirta ginti politinius, administracinius, ekonominius ir
karinius objektus nuo aviacijos, strateginių, sparnuotųjų,
taktinių ir operatyvinių taktinių balistinių raketų, taip pat
balistinių vidutinio nuotolio
raketų smūgių.
S-400 gali smogti taikiniams, esantiems už 400 km;
sistema vienu metu gali atakuoti 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“, – pirmadienį per spaudos konferenciją Seime sakė E. Šileris.
Policija šių rinkimų metu
turėjo mažiau darbo, išties pasidžiaugti reikia, kad rinkimai
tampa civilizuotesni, nematėme masinio vežimo balsuoti,
REKLAMA

Kaina

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.
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http://www.facebook.com/labirintai

balsų pirkimo, kas sąlygotų
rinkimų rezultatų panaikinimą“, – pažymėjo policijos
atstovas.
Per praėjusius savivaldos
rinkimus policija buvo pradėjusi 35 ikiteisminius tyrimus.
Šiemet keli tyrimai buvo
pradėti dėl galimo balsų pirkimo: Raseinių, Švenčionių
rajonuose bei Kalvarijos savivaldybėje.
Policija taip pat tiria galimą
šmeižtą per rinkimus – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, įtariama, meluota
apie perkamus balsus Žemaičių Naumiestyje. BNS

 žvilgsnis
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Darbo užmokesčio atotrūkis padidėjo

Rinkėjai daugiausiai balsų atidavė komitetams

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.

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

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
anga gena bangą, o
purslai taškosi į šonus,
atsitrenkdami į jūros pakrantėje stovinčios mergaitės kojas. Diena veja naktį, naktis
– dieną. O bangos, didesnės
ar mažesnės, šias kojas skalauja nuolat. Nuolat skalauja,
nuolat į jas dūžta arba švelniai
paglosto, bet taip yra ir bus
amžinai. Bangavimas nesustos per amžius.
Ir štai mintyse išnyra dainos
žodžiai: „prie jūros miega sesės trys“. Taip, ta pati daina, su
kurios žodžiais mes iškovojome nepriklausomybę. Kiek ir
kokios bangos talžytų mūsų
krantus, mes vis tiek keliausime į priekį. Laikas nesustoja.
Jis verčia mus eiti į priekį.

B

Atėję ir praėję rinkimai
į savivaldybių tarybas
panašūs į tas pačias
bangas. Atlėkė, palietė
krantą ir nulėkė atgal,
iki kitos bangos.
Nors dažnai pasigirsta nusivylimų arba džiaugsmo šūksnių, visgi reikia pripažinti, jog
rinkimai – tik dar viena banga, sudūžtanti į mūsų krantą.
Didelė pompastika tuoj nutils, o krašto gyventojai ir vėl
pradės skųstis jiems nepalankiais sprendimais bei blogais
valdžios pareigūnais. Tiesa,
faktas, jog tik prieš keletą valandų 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 pavardes ar pavadinimus.
Kartais gana absurdiškai
atrodo netgi džiaugsmas, kad
rinkimuose gerai „pasirodė“ opozicija (nepriklausomai nuo to, ar matosi jos reali
veikla, ar ne) arba didžiausią
įtaką turinti politinė jėga (nesvarbu, kad net nežinome, ar
tai duos mums kokios naudos).
Kartais besigilindami, ku-

ri jėga yra geresnė, pamirštame, kad renkame ne politikus, o žmones, kurie turės
laviruoti ne tik ginčydamiesi
posėdžių salėje, bet ir ekonomikos, kultūros bei švietimo labirintuose. Būtent šios
valdžios sprendimai suteikia
laisvas vietas ne tik politinio
pasitikėjimo postuose, bet ir
bendroje krašto ekonomikoje. Nuo šios tarybos veiklos
priklauso, ar į kraštą ateis didesni investuotojai ir pramonė
su dešimtimis ar šimtais darbo
vietų, ar ne. Nuo jų priklauso,
ar žiniasklaidoje regėsime politikų rietenas, ar galimybes
savo asmenybei puoselėti.
Po rinkimų vykstantys koalicijų kūrimo viražai anaiptol nebeprimena sėkmingos,
perspektyvius planus bei idėjas turinčių žmonių komandos kūrimo. Jeigu konkrečioje
įmonėje ar projekte renkami
įvairių specializacijų komandos nariai, kad, suvieniję savo
skirtingas patirtis ir gabumus,
galėtų sukurti visapusiškai kokybišką produktą, tai savivaldybėse 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?

į priekį taikant tą patį kurpalį
– svarbiausia, jog jis sukurtas
bendru, neginčijamu pritarimu. Ir šioje vietoje, politikoje,
visada pamirštamas pats svarbiausias kūrimo aspektas, kad
siekiama bendro tikslo. Ne
kiekvieno atskirai pastebėto ir
norimo tikslo, bet vieno bendro 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 dažniausiai kuriamas tas gėris,
kurį reikia „padaryti“. Nepriklausomai nuo pajamų, infrastruktūros ar pavienių specialistų pajamų. Užuot kūrus
bendrą ekonominį gėrį ir kalbėjus apie jo duodamus vaisius, kalbama apie darbuotojų
atlyginimų koregavimą, produkto žaliavos sandėliavimą
kitame sandėlyje, ginčijamasi,
ar reikia buhalterijai geresnio
telefono, kad ji galėtų tiksliau
apskaičiuoti negaunamas pajamas, ar ne...
Bangos dūžta nesustodamas, tačiau krantas išlieka.
Kartais jo išlieka daugiau,
kartais – mažiau. Viskas priklauso nuo to, kokio stiprumo banga ateis ir kaip greitai
ji išsikvėps. Priklauso ir nuo
to, ką banga paliks ant kranto.
Balas ar krantą sutvirtinančių
medžių sėklas?

Jeigu įmonėje vertinamos
skirtingos nuomonės, nes jos
padeda sukurti įvairiapusiškesnį ir kartu plačiajai visuomenei patrauklesnį produktą, tai valdžioje dažniausiai
stengiamasi sėkmingai judėti
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Svarbesni 2019 metų vasario mėn.
darbai Prienų r. savivaldybėje
Vasario 1 d. Prienų r. savivaldybėje lankėsi sveikatos
apsaugos ministras Aurelijus
Veryga, Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Asta
Kubilienė.
Vasario 1 d. Prienų r. savivaldybėje lankėsi žemės ūkio
ministras Giedrius Surplys.
Vasario 7 d. įvyko Prienų
rajono ugdymo įstaigų (ir
darželių) vaiko gerovės komisijų narių susitikimas.
Vasario 8 d. Jiezne vyko
renginys „Išgelbėję Lietuvos
Nepriklausomybę“, skirtas
Nepriklausomybės kovų metams atminti ir kautynių su
bolševikais Jiezne pergalės
100-mečiui paminėti.
Vasario 9 d. Prienų sporto arenoje vyko Atviros badmintono pirmenybės Prienų rajono savivaldybės mero
taurei laimėti. Pirmenybėse
dalyvavo virš 130 sportininkų iš visos Lietuvos.
Vasario 11 d. grupė Prienų
„Žiburio“ gimnazijos mokinių išvyko į savaitės trukmės
kelionę po Izraelį. Vizitą inicijavo 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 Tauragės lankėsi Prienų švietimo
pagalbos tarnyboje, klausėsi
Švietimo skyriaus, „Ąžuolo“ progimnazijos, „Revuonos“, Išlaužo ir Skriaudžių
pagrindinių mokyklų, „Žiburio“ gimnazijos atstovų
pranešimų.
Vasario 13 d. Tradiciniame
amatų centre (VšĮ „Meninė
drožyba“) atidaryta paroda „Šaknys“, skirta Pakuonio mokyklos 200 metų jubiliejui.
Vasario mėn. įrengta bendruomenės 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 „Meninė drožyba“ direktoriui Algimantui Sakalauskui.
Vasario 15 d. Šilavote vyko atminimo lentos, skirtos
1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų Šilavoto valsčiaus Vyčio Kryžiaus kavalieriams ir savanoriams, atidengimo iškilmės.
Visame rajone vyko Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – skirti renginiai. Prienų kultūros
laisvalaikio centre atidaryta
tradicinė Prienų krašto meno
kūrėjų darbų paroda, pasveikinti Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ nominantai, vyko
Prienų miesto garbės piliečio
vardo suteikimo iškilmės.
Vasario mėn. nupirktos
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos stadiono rekonstrukcijos techninio darbo projekto
parengimo paslaugos.
Vasario 17 d. Skriaudžiuose atidengta skulptūra Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui įamžinti ir Skriaudžių kaimo bendruomenės 15
metų sukakčiai paminėti.
Vasario mėn. vyko švietimo įstaigų vadovų metų
veiklos užduočių ir pasiektų
veiklos rezultatų aptarimas su
meru A. Vaicekausku, priimti
susitarimai dėl vadovų užmokesčio kintamosios dalies.
Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta projekto „Prienų miesto J. Vilkutaičio-Keturakio gatvės
atkarpos nuo Vytenio g. iki
Kęstučio g. rekonstrukcija“
paraiška. Projekto suma 222
000 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos 33 300 Eur.
Vasario mėn. Švietimo skyrius vykdė neformaliojo vaikų švietimo veiklų stebėseną
– aplankyti 10-ies neforma-

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite
nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir
politikos naujienų!
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liojo švietimo teikėjų vedami
užsiėmimai.
Vasario 19 d. vykusiame
Prienų r. savivaldybės kelių
eismo saugumo komisijos
posėdyje svarstyti klausimai,
susiję su eismo saugumo organizavimu Prienų, Jiezno,
Išlaužo ir Balbieriškio seniūnijose.
Vasario 21 d. iškilmingo
renginio metu už 2018 m.
asmeninius ir komandinius
sporto pasiekimus pagerbta ir
apdovanota beveik 200 Prienų rajono sportininkų.
Vasario 22 d. baigtas įgyvendinti projektas „Prienų
krašto muziejaus modernizavimas“. Projekto metu įsigyta įrangos, baldų, stendų,
dekoro elementų, sukurtas
ekspozicijų programinis turinys, modernizuotas apšvietimas. Projektas finansuotas
iš Europos regioninės plėtros
fondo ir Savivaldybės biudžeto. Projekto biudžetas – 85
622 Eur.
Vasario 24 d. Balbieriškyje
vyko renginys, skirtas Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio
centro liaudiškos kapelos „Temela“ veiklos 10-mečiui.
Vasario mėn. vyko Švietimo skyriaus laimėto „Erasmus+“ programos projekto
„Novatoriškų ugdymo(si)
praktikų taikymas gerinant
mokinių mokymosi pasiekimus“ veiklos, kuriose dalyvauja visos rajono mokyklos.
Prienų r. savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas gyventojus priima antradieniais 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 telefonu 61 102. 
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Izraelio pajėgos nukovė du užpuolikus

Brolis mirė po sesers spyrio

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.

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.

STIPRI ŠEIMA – SAUGI BENDRUOMENĖ – ATSAKINGA SAVIVALda

Loreta
JAKINEVIČIENĖ

Kandidatė į prienų rajono
savivaldybės merus

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

Tariu ačiū, kad balsuodami ir palaikydami mūsų komandą 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 atsakingus 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 kultūra yra labai svarbi kiekvienam politikui.

Mieli kraštiečiai!
Nuoširdžiai dėkoju, kad kovo 3 dieną vykusiuose
savivaldos rinkimuose Jūs išreiškėte didžiulį pasitikėjimą 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
Politinė reklama apmokėta iš LSDP Prienų skyriaus rinkiminės sąskaitos.
Užs. Nr. 2019/6 

Nuoširdžiai Jūsų, Loreta Jakinevičienė
Politinė reklama bus apmokėta iš Partijos Tvarka ir teisingumas
politinės kampanijos sąskaitos. Užs.Nr. 2019/7 

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 eksportavo 94,9 tūkst. tonų grūdų,
iš jų 36 proc. sudarė kviečiai
– 34 tūkst. tonų, jų eksportas
sumažėjo 85,4 proc., jie išvežti į Latviją, Vokietiją ir Suomiją (vidutinė kaina – 205 eurai
už toną).
Miežių eksportas augo keturis kartus iki 40,4 tūkst. tonų, jie eksportuoti į Latviją,
Estiją,
REKLAMA

Suomiją ir Turkiją (197,7
euro), avižos ( 7,9 tūkst. tonų)
eksportuotos į Latviją, Lenkiją, 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) žirnių ir pupų, jie vežti į Latviją, Lenkiją, Olandiją, Švediją, Didžiąją Britaniją, Egiptą,
Jordaniją ir Jungtinius arabų
emyratus (225,9 euro).
Rapsų eksportuota 37,6
proc. daugiau (4,5 tūkst. tonų), jie išvežti į Latviją, Estiją,
Švediją ir Prancūziją (361,1
euro). BNS

 atgarsiai
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Komitetų pergalė - partinės sistemos erozija

Sukčiai iš moters pasisavino 4 tūkst. eurų

Rinkimų komitetų dominavimas savivaldos rinkimuose rodo
partinės sistemos eroziją, sako sekmadienio savivaldos rinkimų
rezultatus vertinantys politologai.

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 – skatinti jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra,
skleisti liaudies kūrybą, ugdyti jaunuosius folkloro atlikėjus

(dainininkus, muzikantus, pasakotojus). Šiemet surengtas
jau aštuntasis konkursas, kuris skiriamas lietuvių tautosakos 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 ekspertė-konsultantė Giedrė Ra-

munė Pečiulienė (komisijos
pirmininkė) ir Prienų KLC
direktoriaus pavaduotoja Ligita Gediminienė.
Komisija į konkurso regioninį ratą atrinko aštuonis kolektyvus ar solistus.
Prienų rajonui regioniniame rate atstovaus Skriaudžių
pagrindinės mokyklos instrumentinis duetas Austėja
Naujokaitytė ir Indrė Sipavičiūtė, šios mokyklos solistė Samanta Pučkaitė, pasakorius Justas Gudanavičius

ir Veiverių KLC kanklininkė
Gabija Galeckaitė (visų atlikėjų vadovė – Vilma Pučkienė), „Ąžuolo“ progimnazijos
duetas Goda Sodaitytė ir Paulina Eva Pranckevičiūtė (vad.
Alma Liutkienė), Jiezno gimnazijos pasakotoja Toma Tamulynaitė (vad. Ramutė Bubnienė), Jiezno KLC armonikierė Erika Švenčionytė (vad.
Ingrida Valentienė), Jiezno
gimnazijos pasakotojas Gabrielius Judickas (vad. Nijolė
Kuliešienė).

Konkurso dalyvius ir jų vadovus sveikino bei toliau liaudies kūrybos grožį puoselėti ir
skleisti linkėjo Prienų rajono
savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė Virginija Zujienė ir Prienų KLC direktorė Virginija Naudžiūtė.
Visi konkurso dalyviai buvo
apdovanoti Prienų KLC direktorės padėkomis ir saldžiomis dovanėlėmis, o jiems
pasiruošti padėjusios vadovės
– gėlėmis.
Komisijos pirmininkė G. R.

Pečiulienė, susitikusi su konkurso dalyvių vadovais, gyrė
nuolat augantį atlikėjų meninį lygį, negailėjo nuoširdžių ir
naudingų patarimų.
Kartu su prieniškiais Suvalkijos (Sūduvos) rate dėl teisės
dalyvauti respublikiniame rate varžysis Kauno, Marijampolės, Jurbarko, Šakių, Vilkaviškio rajonų, Kalvarijos,
Kazlų Rūdos, Birštono savivaldybių jaunieji atlikėjai.
Regioninės varžytuvės vyks
kovo 22 dieną Prienuose.

Kopūsto lapai ir briliantinė žaluma: kas iš tiesų padeda apsaugoti
žaizdas nuo infekcijų
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 namuose padarytos dezinfekuojančios užpiltinės. Ir nors
įprasta sakyti, kad nedidelė žaizda „iki vestuvių
sugis“, infekcija gali ne juokais paveikti sveikatą, tad bet
ko ant žaizdos dėti, vis dėlto,
nereikėtų.
„Eurovaistinės“ farmaciREKLAMA

jos specialistė Ilma Plynytė
vardija, kad žaizdų būna tokių įvairių, kiek yra priežasčių joms atsirasti: pjautinių,

buityje gautų žaizdų. „Pačios
dažniausios yra pjautinės
žaizdos, kurias lemia nelaimės virtuvėje ar dirbant su
buities įrankiais, įprastai jas
pakanka dezinfekuoti antiseptiku ir naudoti tvarsčius.

kirstinių, durtinių ar net šautinių, taip pat dažni paprasti
nubrozdinimai arba žaizdos
nuo įkandimų.
Daugiausia žmonių į vaistines plūsta dėl paprastesnių,

Kita labai dažna grupė – nubrozdinimai, ypač vaikų, lengvesniam jų gijimui rekomenduojami specialūs tepaliukai“,
– sako I. Plynytė. O trečia apsilankančių dėl žaizdų grupė

– tie, kurių žaizdos jau paveiktos užkrėtimo.

Svarbi dezinfekcija

Pasak vaistinės specialistės, atsiradus net mažiausiai
žaizdai pirmiausia svarbu ją
nuplauti po tekančiu vandeniu, švelniai nusausinti
ir dezinfekuoti specialiomis priemonėmis, o
tam galioja tam tikros
taisyklės.
„Tiesiai ant žaizdos pilti dezinfekcinės priemones galima tik tuo atveju,
jei žaizda negili, pavyzdžiui, nubrozdinimas.
Jei sužeidimas sunkesnis,
reikėtų dezinfekuoti tik
žaizdos kraštus, antraip
galima suerzinti žaizdą,
pažeisti audinius ir gijimas bus tik sunkesnis“,
– paaiškina „Eurovaistinės“
farmacijos specialistė. Norint
apsaugoti žaizdas nuo užkrėtimų, prieš liečiantis prie jų labai svarbu ir kruopščiai nusi-

plauti rankas bei saugoti žaizdą nuo šiurkščių audinių.
O štai populiarių liaudiškų priemonių – kopūsto lapų, šaltalankių, šalpusnių ar
trauklapių, vaistininkai siūlo
geriau nedėti, nes jie gali tapti infekcijos priežastimi. Taip
pat nereikėtų žaizdų valyti vata ar tiesiogiai ant žaizdos pilti
spiritinių skysčių, pavyzdžiui,
jodo tirpalo ar briliantinės žalumos – stipriai pažeidus audinius, gijimo procesas taip pat
pasunkėja.
Jei žaizda švari, rekomenduojama pleistrą ar tvarstį
keisti vieną kartą per parą ir
naudoti specialius tepalus, o
nakčiai naudinga leisti žaizdai pailsėti nuo priemonių ir
ją tik pridengti švariu tvarsčiu. „Taip į žaizdą lengviau
pateks oro ir ji greičiau gis“,
– paaiškina I. Plynytė. Pasak
jos, palikti visai neaprištas rekomenduojama tik jau apgijusias žaizdas, ant kurių užsidėjęs šašas.

Rimčiausia
komplikacija

„Eurovaistinės“ specialistė
sako, kad neatsakingai prižiūrint žaizdą, jos nedezinfekuojant, 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, baltai gelsvos apnašos ar nemalonus kvapas – pagrindiniai pūliuojančios žaizdos požymiai.
O neprižiūrimos pūliuojančios žaizdos gali komplikuotis
kraujo užkrėtimu – sepsiu. Užkrėtimas pasireiškia kūno temperatūros sumažėjimu, bendru
silpnumu, odos blyškumu,
intensyviu širdies plakimu,
padažnėjusiu kvėpavimu“, –
perspėja vaistininkė. Pajutus
tokius simptomus ir pakitimus
žaizdoje, patariama nedelsti ir
kreiptis į specialistus. 

politika 
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Siūlys vietoj Astravo AE įrengti dujinę elektrinę

Rusija naftos gavybą šiemet padidino 3,7 proc.

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 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.

Antrajame ture varžysis Alvydas
Vaicekauskas ir Loreta Jakinevičienė
ATKelta IŠ 1 p.
(Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga), Rima Zablackienė
(Darbo partija).
Suskaičiavus rinkėjų balsus paaiškėjo, kad daugiausiai
balsų gavo A. Vaicekauskas,
už kurį balsavo 3914 (32,27
proc.) rinkėjų. L. Jakinevičienę palaikė 1591 (13,12 proc.)
rinkėjas. Tik 40-čia balsų
nuo jos atsiliko E. Visockas,
už kurį balsavo 1551(12,79
proc.) rinkimuose dalyvavusių Prienų rajono savivaldybės rinkėjų. Ketvirtoje vietoje
liko A. Vaidogas – 1262 (10,4
proc.) balsų, penktoje – A.
Marcinkevičius – 1044 (8,61
proc.) balsų. Po jų rikiuojasi 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 palaikymo.

Į vieną Tarybos nario
vietą – daugiau nei 13
kandidatų
Į 24 (be mero) Prienų rajono savivaldybės tarybos vietas
norėjo patekti 321 kandidatas,
arba daugiau nei 13 kandidatų
į vieną vietą.
Daugiausia (net 50 kandidatų) buvo iškėlusi partija
„Tvarka ir teisingumas“, mažiausiai (15) – Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai.
Išankstiniais duomenimis,
daugiausia – šešias vietas –
Prienų rajono savivaldybės
taryboje gavo Lietuvos socialdemokratų partijos atstovai.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga iškovojo keturias, partija „Tvarka ir teisingumas“
bei Lietuvos socialdemokratų
darbo partija – po tris, Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai),
Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai ir Visuomeninis rinkimų komitetas „Už Prienų kraštą“ – po
dvi, Darbo partija ir Lietuvos
Respublikos liberalų sąjūdis
– po vieną vietą.
Jei bus patvirtinti išankstiniai rezultatai, Tarybos nariais
REKLAMA

taps socialdemokratai Alvydas Vaicekauskas (1230 balsai), Deividas Dargužis (993
balsai), Jūratė Zablackienė
(859 balsai), Aleksas Banišauskas (611 balsų), Mindaugas Rukas ir Angelė Mickienė, 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 Pacevičius (394 balsai) ir Vaidas
Kupstas (342 balsai), LSDDP
atstovai Arūnas Vaidogas (563
balsai), Algimantas Šidlauskas (438 balsai) ir Vytas Bujanauskas (314 balsų), LLS atstovai Algis Marcinkevičius ir
Algirdas Kederys (270 balsų),
TS-LKD atstovai Vytautas Jonelis (285 balsai) ir Audrius
Narvydas (229 balsai), VKM
atstovės Rasa Ivanauskienė
(323 balsai) ir Dovilė Ručytė
(265 balsai), DP atstovė Rima Zablackienė (256 balsai)
bei LRLS atstovas Gintautas
Bartulis (192 balsai).
Jei meru bus išrinktas
A.Vaicekauskas, į Tarybą pateks Henrikas Radvilavičius,
jei L.Jakinevičienė – Aušra
Deltuvienė.
Dauguma į Tarybą išrinktų
narių – dirbę praėjusios kadencijos Taryboje ir tik šeši
yra nauji.

Balsavo daugiau nei
pusė rinkėjų
Prienų rajono savivaldybėje rinkimų teisę turėjo 23577
rinkėjai. Savo valią rinkimuose išreiškė kiek daugiau nei
pusė –mero rinkimuose dalyvavo 12130 (51,45 proc.),
savivaldybės tarybos narių
rinkimuose – 12138 (51,48
proc.).
Aktyviausiai balsavo Užuguosčio rinkimų apylinkės
rinkėjai – beveik 64 proc.,
Jiezno miesto – 59 proc., Vyšniūnų – daugiau nei 58 proc.
Prienų mieste aktyviausi buvo Dariaus ir Girėno rinkimų
apylinkės rinkėjai – balsavo
daugiau nei 55 proc.
Mažiausiai aktyvūs buvo

Skriaudžių (35,5 proc.), Išlaužo (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 apygardoje yra 34 rinkimų apylinkės. Pirmieji rinkėjų balsus
suskaičiavo ir VRK jau prieš
22 valandą duomenis pateikė mažiausios Vėžionių
rinkimų apylinkės balsų
skaičiuotojai. Čia yra 275
rinkėjai. Vėliausiai – apie
5 valandą ryto buvo pateikti didžiausios Dariaus ir
Girėno rinkimų apylinkės
rezultatai, kurioje balsuoti
gali 2537 rinkėjai.

Pažeidimų – mažai
Kaip informavo
Prienų rajono policijos komisariato laikinasis vadovas Albinas Jakimavičius,
rinkimai praėjo ramiai. Buvo gauti tik
du pranešimai dėl galimų pažeidimų. Ketvirtadienį Šilavote dėl rinkimų plakatų (turto) sugadinimo pradėta administracinė
teisena. Šeštadienį buvo gautas pranešimas
dėl galimai pažeistų
politinės reklamos
sąlygų. Medžiaga
perduota VRK.
Rinkimų dieną policijos pareigūnai važinėjo po rinkimų
apylinkes, stebėjo ar nėra galimų papirkimo
atvejų ar kitų
pažeidimų. Pažeidimų nenustatyta.
Stebėtojai
taip pat didelių pažeidimų
nepastebėjo. Yra
pasitaikę, kad į
balsavimo kabinas įeidavo po du
žmones, tačiau perspėjus, vienas išeidavo.

 verta žinoti
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Naftos kainos patraukė aukštyn

Paskolino Ukrainai dar 529 mln. eurų

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.

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

Vilniečiai ir miesto svečiai
bus kviečiami pasimėgauti
spalvinga šokėjų eisena, čigoniškais muzikos ritmais ir
netgi paragauti nacionalinių
romų patiekalų. Vienas iš festivalio organizatorių, ansamblio „Sare Roma” vadovas Ištvanas Kvik sako, kad ši diena
- puiki proga pažinti vieniems
kitus, nepaisant tautybių etikečių. Apie artėjantį renginį
Ištvanas sutiko papasakoti
mūsų skaitytojams.
Ištvanai, artėja Tarptautinė romų diena. Kaip ji bus
minima Lietuvoje?
Tarptautinė romų diena balandžio 8-ąją pasaulyje minima jau seniai – ji buvo įteisinta 1990 m. Lenkijoje per
Pasaulinį romų kongresą,
siekiant prisiminti pirmą didelį tarptautinį romų atstovų
susitikimą 1971-aisiais Londone. Šventiniai ir gražūs
minėjimai vyksta daugelyje
tų šalių, kur gyvena didesnės
romų bendruomenės – esame
dalyvavę šventėse Latvijoje,
Slovakijoje, Švedijoje, šie-

– Lietuvoje tarptautinę romų
dieną minėsime ir švęsime keliais etapais.
Visų pirma, balandžio 5-ąją
rengsime konferenciją Seime.
Tai oficiali dalis - kvietimas
atsigręžti į romų problemas
Lietuvoje bei Europoje. Konferencijoje dalyvaus Lietuvos
romų atstovai, politikai, tautinių mažumų atstovai, romų bendruomenių atstovai iš
kitų Europos sąjungos šalių.
Konferencijoje bus pristatoma romų bendruomenių padėtis tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse.
Antrasis etapas – smagi
muzikinė eisena Gedimino
prospektu iki Katedros aikštės, kuri vyks balandžio 14 d.
Ši dalis bus pati įdomiausia
Lietuvos visuomenei – eisenos dalyvių tarpe romų šokėjos bei Marijampolės, Panevėžio, Kybartų, Šiaulių
vaikų romų kolektyvai šoks
bei kvies praeivius prisijungti į smagią eiseną. Mobilioje
scenoje, važiuojančioje eisenos 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-

Tai bus pirmas Lietuvoje tokio masto romų festivalis? 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, lietuviškomis žvaigždėmis. Atgarsiai buvo daugiau negu puikūs, tad šiemet nusprendėme
surengti dar ryškesnę šventę
– taip, kaip mes, romai, mokame – dar daugiau dalyvių,
dar daugiau muzikos, spalvų
ir geros nuotaikos! Žinoma,
tokią šventę surengti yra nelengva, tačiau daugelis mūsų
draugų žiūri į šį renginį ambicingai ir padeda dažnai be
jokių išlygų ar sąlygų.
Šiemet eitynėse „GYPSY
FEST 2019“ dalyvaus latvių
ansamblis AME ROMA, čekų ansamblis SKUPINA IMPERIO, rumunų ansamblis
ROMA FEST, žymi romų
atlikėja GITANA iš Čekijos, ELLADA iš Vokietijos,
flamenko klubas TIENTOS,
rytietiškų šokių studija SULTANA, Angel Project studija, romų šokių šokėjos, Marijampolės, Panevėžio, Kybartų, Šiaulių, Eišiškių vaikų

met esame pakviesti koncertuoti Kroatijos garbingiems
šventės svečiams – visuomenės veikėjams, politikams,
oficialiems šalies atstovams
– valstybiniame Kroatijos teatre. Tad neatsiliekame ir mes

nį pasirodymą. Taip pat Katedros aikštėje bus vaišinama čigoniškais skanumynais
– kviečiu visus pasinaudoti
šia reta galimybe paskanauti romų kulinarinio paveldo
patiekalų.

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

Balandžio mėnesį
minėsime Tarptautinę
romų dieną. Ta proga
Vilniaus centre bus
rengiamas pirmas tokio
masto romų festivalis
GYPSY FEST 2019.
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MER ORKESTAR iš Vilniaus. Šventės vedantysis –
ImproAkademijos vadovas
Dainius Palivonas, režisierius
– Marius Jampolskis. Šventę
papuoš Ugnies teatras, dėl pasirodymo taip pat tariamės ir

mylime ar nemėgstame. Tad
šis šūkis yra kvietimas sustoti
ir pagalvoti. Romas – ne džinas, ne burtininkas, ne kerėtojas, romas – toks pats žmogus, kaip ir visi kiti. Pažinkite
mus. Ir priimkite mus tokius,
kokiais mes esame – tiesiog
žmonėmis.
Dažnai Jūsų aplinkos

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. Pavyzdžiui, einant darbintis ar
nuomotis būstą, apsirengus

su cirko akrobatais. Katedros
aikštėje pasveikinimo žodį
tars IRU (International Roma Union) prezidentas, kiti
garbūs svečiai. Planuojame
pradžiuginti ir Lietuvos jaunimą, pristatydami šiuolaikinės romų muzikos kūrėjus
bei ypatingą DJ, miksuojantį
romų dainų motyvus su šiuolaikine, progresyvia muzika.
O vakarinėje dalyje ruošiame
GRAND koncertą „Legendos
klube“, kur pasirodys visi romų artistai bei muzikantai, atvykę į šią šventę.
Sakėte, kad festivalio šūkis 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 istorijas, fantazijas, kaip kas
galėtų būti. Tas pats vyksta
ir kalbant apie romus – žmonės nepažįsta mūsų tautos,
nežino, kas mes, kokie mes,
todėl dažnai romus mistifikuoja, priskiria tam tikrų savybių, galių. O mes juk – paprasti žmonės. Tokie, kaip
jūs. Mums taip pat skauda
širdį, mes taip pat verkiame
ir džiaugiamės, jaučiame,

žmonėms tenka susidurti
su visuomenės nuostata, esą
jeigu esi čigonas, tai būtinai
blogietis?
Nors šiais laikais žmonės
tikrai daug keliauja ir pamato nemažai margo pasaulio,
pilno skirtingos odos spalvos,
skirtingų kultūrų, skirtingų
papročių, gyvenimo būdo,
elgesio žmonių ir tai matydami tampa vis atviresniais,
kosmopolitiškesniais, pakantesniais kitokiems, tačiau situacija Lietuvoje vis dar nėra
palanki romams. Taip, nuo
pat tautosakos ištakų yra įsišaknijusi mintis, jog čigonas
- blogasis personažas. Nemaloni ta nuostata, todėl mes ir
stengiamės, kad žmonės pamatytų mus – atvirom širdim
ir atvirais, besišypsančiais
veidais. Romus – dainuojančius, šokančius, kuriančius,
besidalinančius su visais tuo,
ką turi. Romus, kurie yra pilnaverčiai ir pilnateisiai pasaulio piliečiai.
Ar šiandien visuomenė
vis dar nepasiruošusi romų integracijai, ar patys
romai?
Romai Lietuvoje gyvena
jau virš 500 metų. Tai yra viena seniausių tautinių mažumų
Lietuvoje, ir mes visada bu-

tradicine romių apranga, gero rezultato dažniausiai nesulauksi. Žmonės iškart „klijuoja etiketę“ ir net nebendrauja. Todėl mes ir stengiamės
– kad per sluoksnį įvairiausių
„štampų“, etikečių ir šablonų
pamatytumėte mus – Lietuvos romus, turinčius tokius
pačius tikslus, tokias pačias
žmogiškąsias vertybes, besilaikančius tų pačių įstatymų
ir taisyklių.
Tokia misija, atrodo, nėra lengvai ir greitai pasiekiama…
Be abejo, kuo giliau įsišaknyjusios nuostatos, tuo sunkiau jas pakeisti. Kuo žmonės siauriau žiūri į gyvenimą,
tuo mažiau jie mato. Todėl
mes kviečiame visus plačiai
atverti akis ir pamatyti mus,
Lietuvos romus. Tokius, kokiais mes esame – atviromis
širdimis ir mintimis.
„GYPSY FEST 2019“ balandžio 14 d. programa:
13 val. interaktyvi teatrališka eisena nuo Lukiškių aikštės
iki Katedros aikštės.
15 val. sveikinimo kalbos,
koncertas ir vaišės Katedros
aikštėje.
20 val. GRAND koncertas
muzikiniame teatre „Legendos klubas”.

renginiai 
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Alabamoje tornado aukų padaugėjo iki 22

Žada pertvarkyti socialdemokratų skyrius

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.

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.

 kelionės
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VRK svarstys parašų už A. Juozaitį rinkimą

Policija pradėjo 11 ikiteisminių tyrimų

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

Torunė – atradimas kelionių mėgėjams
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 gidas, beje, prienietis Arvydas
Lekavičius, kuris visą kelią
iki Torunės pasakojo Lenkijos 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 nykūs, nebent kur ne kur miško

REKLAMA

pievoje matėme besiganančias stirnaites. Orai kaip ir
pas mus – apie 0 ar –1 laipsnį šalčio.
Torunėje nustebino nemažas turistų skaičius gatvėse.
Grojo gatvės muzikantai, vyresni žmonės vaikštinėjo, lesino balandžius ar užeidavo į
kavinukes sušilti, išgerti kavos
ir suvalgyti pyragaitį, o gal čia
populiarų meduolį.

Šiek tiek istorijos
Torunė – šiaurinės Lenkijos 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 Lenkijoje. Karo metu jis buvo mažai
sugriautas (liko apie 95 proc.
senamiesčio, tuo tarpu Varšuva 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 plukdydavo įvairiausius krovinius.
Taigi, viduramžiais Torunė
klestėjo, nes miestelio gyventojai sugebėjo išnaudoti situaciją, kad per juos „plaukia“
didžiuliai kiekiai produktų,
gaminių, medžiagų ir prekių.
Torunė tada buvo vokiškas
miestas, valdomas Kryžiuočių ordino.Pasak gido, Torunei 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 apsauginė juosta.

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

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

tam apsilankymui. Eidami
senamiesčiu matėme nemažai įvairaus dydžio skulptūrų, statulų, kurios kiekviena
turi savo istorijas ar net legendas, sudominančias turistus ir
miesto svečius.
Pavyzdžiui, daugelis turistų (mes – ne išimtis) fotografuojasi prie įspūdingo atleto,
mažo šunelio skulptūrų. Bronzinis asiliukas irgi sulaukė
nemažo dėmesio. Kai kurie
netgi ropštėsi ant jo nusifotografuoti. Ir tik vėliau suži-

Torunė – gimtasis N.
Koperniko miestas

Eidami toliau Naujamiestyje (Torunės naujamiestis tik
31 metais jaunesnis už senamiestį) randame gotikinę bazilikinę šv. Jokūbo bažnyčią,
pastatytą XIV a., ne mažiau
įdomias vadinamosios Dibovskio pilies liekanas, daug
barokinių bažnyčių, neorene-

Sužavėjo Torunės
senamiestis
Vos išlipę iš autobuso patraukėme apžiūrėti senamiesčio. Vyslos dešiniajame krante
yra taisyklingo vidurinių amžių plano senamiestis ir naujamiestis, kurie XIII a. buvo
apjuosti gynybine siena su
bokštais ir vartais, beje, visai
neblogai išsilaikiusiais. 1997
m.Torunės senamiestis buvo
įtrauktas į UNESCO pasaulinio kultūros paveldo sąrašą.
Vos pasukę į kairę, pamatėme pakrypusį bokštą, panašų į Pizos. Šis bokštas anksčiau atliko tam tikras saugos
funkcijas. O už jo – jau ir senamiestis.
Senamiestyje mus pasitiko
abipus gatvės išsidėstę gotikiniai, renesansiniai namai,
bažnyčios, prabangūs namai,
parduotuvės, meduoliais kvepiančios kavinukės, barai, parduotuvės. Patiko graži ir įspūdinga miesto gotikinio stiliaus
rotušė su aikšte (tiesa, nelabai

Torunėje randame ir žymaus mokslininko Nikolajaus
Koperniko gatvę, ir jo gimtąjį namą. Nikolajus Kopernikas – vokiečių kilmės lenkų
mokslininkas gimė būtent Torunėje. Mieste veikia jo vardo universitetas, kuris, beje,
užima gana aukštą vietą tarp
geriausių pasaulio universitetų. Deja, jo muziejuje taip pat
neteko apsilankyti.

sansinį vadinamąjį Artuso kiemą bei įdomios architektūros
gyvenamųjų namų, visuomeninių, pramoninių pastatų.

Lydėjo nuostabus
meduolių kvapas
Torunė garsėja savo nepaprastais meduoliais. Pirmieji
meduoliai čia iškepti 1380aisiais, o meduolius su imbieru pradėjo kepti vienuolės.
Torunės meduolių receptai
yra griežtai saugomi. Sakoma, kad iš Torunės negalima

kelionės 
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grįžti be meduolių. Tik nežinia, kiek mūsų grupės turistų
spėjo jų įsigyti, kadangi kelionės grafikas buvo labai griežtai sustyguotas. Jeigu norėjai
papietauti ir susipažinti su
lenkų virtuve, teko meduolių
atsisakyti. Bet meduolių kvapą tikrai jautėme visą viešnagės laiką.

Įspūdingasis Torunės
fontanas ir angelai
Vaikštant po senamiestį gidas pasakojo ir apie labai įspūdingą Torunės fontaną, veikiantį vasaros metu. Deja, šį
kartą ir fontanais pasimėgauti
negalėjome. Gidas pasakojo,
kad šio fontano projekte yra
„paslėpta“ N. Koperniko teorijų: fontano vandens paviršius nematomas, padengtas
granito plokštelėmis su įrašytu lotynišku tekstu ir heliocentrinės sistemos pavyzdžiu,
paimtu iš N. Koperniko mokslinio darbo (knygos) 8-ojo
puslapio. Fontano žiedai – atskirų planetų orbitos – turi 113
vandens purkštukų. Tik galėjome įsivaizduoti, kaip gražu
vasarą prie šio fontano. Tai, ko
nepamatėme svečiuodamiesi
Torunėje žiemos pabaigoje,
tikimės išvysti apsilankę šiame mieste šiltuoju metų laiku.
Senamiestyje daug kur mažoji architektūra puošia ir pastatus. Vieni naujausių jos pavyzdžių – jaukiai įsikomponavę
į miesto atmosferą angelai
bei įvairios žmonių figūros.
Ypač ilgai stebėjome skulptūrėlėmis papuoštą karčemą.
Sakoma, kad angelai sukurti
neatsitiktinai, nes juos kūręs
menininkas studijavo Torunėje ir užsimerkusius angelus,
kaip savo diplominį darbą, sukūrė pastatui, kuriame kadaise
veikė viešoji biblioteka, skirta
akliems vaikams.
Pasivaikščioję po nuostabią Torunę, jau temstant išvykome į Lenkijos sostinę
Varšuvą, iki kurios buvo apie
300 km.

Prisikėlusi iš pelenų
Varšuva – Lenkijos miestas, tarsi feniksas prisikėlęs iš
pelenų. Kaip pasakojo mūsų
kelionės vadovas, karo metais
Lenkijos sostinė buvo beveik
visiškai sugriauta. Galbūt todėl visur akcentuojamas varREKLAMA

Eismo įvykis Rusijos Dagestane

Michaelo Jacksono ranča vėl parduodama

Trys žmonės žuvo ir dar du patyrė rimtų sužalojimų per eismo
įvykį sekmadienį Rusijai priklausančioje Dagestano respublikoje
Šiaurės Kaukaze, lengvajam automobiliui susidūrus su vilkiku.

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.

šuviečių patriotizmas ir kova.
Sunku netgi suprasti, kiek žuvo žmonių karo metais, tačiau
tai liudija skulptūros, monumentai ir įvairūs užrašai. Lenkai moka įvertinti savo didvyrius ir paprastus, laisvę mylinčius žmones. Varšuvos centras
įtrauktas į UNESCO pasaulio
paveldo sąrašą.
Varšuvoje, kadangi atvykome jau tamsiu paros metu, pirmiausia aplankėme Vilanovo
rūmų sodą. Vilanovo rūmai
jau buvo uždaryti, tad teko
pasitenkinti nuostabiu karališkuoju sodu.Vaikščiojome
po parką, gėrėjomės jo šviesų
ornamentais ir grožiu.
Pirmos dienos kelionė ir
baigėsi šiuo puikiu ir nepamirštamu reginiu. Tie, kurie
panoro susipažinti su naktiniu
Varšuvos gyvenimu, išvyko į
miesto centrą.
Kitą dieną, po nakvynės
Vilanovo viešbutyje, apžiūrėjome UNESCO saugomą
Varšuvos senamiestį, kurio labai 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 saugojusios Barbakano sienos. Nors
daug mūsų keliautojų jau buvo ne kartą lankęsi Varšuvoje
ir matę kai kuriuos istorinius
objektus, tačiau nė vienas nebuvo matę ar girdėję apie vadinamąjį Stalino pirštą – miesto centre esančius Kultūros ir
mokslo rūmus. Šis įspūdingas
pastatas – Sovietų Sąjungos
„dovana“ varšuviečiams. Jis
pastatytas ne taip seniai, 1955
metais. Kaip pasakojo ekskursijos vadovas, vieni šiais
rūmais žavisi, kiti siekia, kad
būtų nugriauti, tačiau niekas
nepaneigs, kad statinys tikrai
įspūdingas. Tuo metu tai buvo antras pagal aukštį pastatas Europoje. Nuo apžvalgos
aikštelės, kuri yra 30-ajame
aukšte, atsiveria nuostabi
miesto panorama. Pakilome
greitaeigiu liftu ir iš 30 aukšto
apžvalgos aikštelės grožėjomės Varšuvos vaizdais.
Varšuvoje yra labai daug
vietų, kurios mena žiaurius
karo laikus, žuvusius šimtus tūkstančių miesto gyventojų. Jų garbei stovi monu-

mentai, skulptūros, bylojančios apie varšuviečių ištvermę ir atsidavimą tėvynei.
Varšuvos gatvės taip pat buvo
pilnos žmonių besidžiaugiančių saulėtu, nors ir šaltoku sekmadieniu, 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 visus traukia Krokuva, tituluojama karalių miestu. O dabar
daugiau keliaujančių atsiras
ir į Torunę. Šis miestas patiko, todėl tikrai norėsime čia
sugrįžti ir vasarą.

10 SVEIKATA
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Panaudojo vandens patrankas prieš studentus

Gali būti skirta 6,6 mlrd. JAV dolerių bauda

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.

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“.

Lenktynės su laiku neretai baigiasi alinančiu išsekimu
Kaip viską suspėti ir
neišprotėti, nėra tik retorinis klausimas. Su tokia 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 nepaisoma protinio darbo higienos.
Karjeros užkulisiuose neretai
lieka ne tik bemiegės naktys,
bet ir sveikatos sutrikimai,
yrantys partnerystės ryšiai ar
nusivylimas šeima.
Apie dėmesingumo lavinimą 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 skubėjimo mintyse, kuris atsiranda
dėl didelio kiekio informacijos ir laiko deficito?
– Laikas yra viena pagrindinių materijos egzistavimo formų. Pats laikas nėra nei greitas, 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 amžinybė, bet laikrodžio rodyklė
tiksi tokiu pačiu greičiu. Aišku, būtų galima užduoti klausimą, kodėl sakome, kad laikas greitai praėjo, kodėl diena
pralėkė kaip akimirka. Turbūt
nereikia didelių išvedžiojimų,
kad suprastume – skubėjimas
kyla dėl mūsų mąstymo ir požiūrio į tikrovę.
– Ar galite pateikti pavyzdį, kas atsitinka, kai žmogus
nepaiso dėsnių ir elgiasi taip,
lyg paroje būtų ne 24 valandos, o dvigubai daugiau?
– Daugelis žmonių skundžiasi tuo, kad kažko nespėja
atlikti. Tada kyla esminis klauREKLAMA

simas, ar įmanoma gamtoje
ko nors nespėti. Ar gamtoje
yra tokių nespėjimo faktų, ar
gali būti, kad susimaišytų metų laikai ir po žiemos ateitų ne
pavasaris, o ruduo?
Šis klausimas svarbus ne tik
suaugusiesiems. Vieną vakarą
mano mažametis sūnus susigraudino, kaip nori braškių,
o jų nėra, nes lysvės apsnigtos. 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

kas planuoja rečiau stoti, jo
bolidas gali išvystyti didesnį
greitį, jis gali aplenkti daugiau
varžovų. Tačiau jis rizikuoja,
nes gali baigtis kuras dar nepasiekus finišo.
Taip yra ir su mūsų sveikata, nes organizmo resursai
riboti. Mes galime mažiau
miegoti, paskubomis valgyti, pamiršti savo pomėgius ir
palikti juos šviesesniems laikams. Mes tarsi susikuriame
iliuziją, kad varžydami save
galime daugiau atlikti svarbių
darbų. Iš tikrųjų daug kam tai
pavyksta. Bėda ta, kad siekda-

norus, jis teka savo vaga. Bet
susikurdami idėją, kas turėtų
įvykti per tam tikrą laiko atkarpą, sukuriame planą, kuris
neturi nieko bendro su tikrove,
todėl susiduriame su neįveikiamomis kliūtimis.
Taip atsiranda praraja tarp
mūsų norų ir galimybių. Juk
norėdamas visą arbūzą sutalpinti į vieno litro talpos indą,
galiu tai padaryti tik pjaustydamas arbūzą po gabaliuką. Lygiai taip pat atsitinka ir
su laiku.
Greitas skubėjimas ne visada atsiperka. Pavyzdžiui,
automobilių sporto lenktynėse „Formulė –1“ gali būti iš anksto suplanuoti du ar
trys sustojimai. Jei sportinin-

mas užsibrėžtų tikslų žmogus
nesuvokia, kad tai daro savo
resursų sąskaita.
– Kuo gali baigtis amžinos
grumtynės su laiku?
– Nuolatinis skubėjimas
ir nespėjimo jausmas sutrikdo organizmo pusiausvyrą.
Žmogus nesugeba susikaupti, jaučiasi apatiškas, praranda
gyvenimo džiaugsmą. Nėra
teisinga manyti, kad savaitgalį pavyks atsigriebti ar sulaukus senatvės pavyks gerai
išsimiegoti.
Fiziologiškai to neįmanoma padaryti, nes mūsų kūnas
įpratęs prie tam tikro darbo ir
poilsio ritmo. Jei mes jį sutrikdome, jaučiamės liguistai. Dėl
pernelyg didelio darbo krūvio

išsivysto tokia būsena kaip
perdegimo sindromas, kuris
dar vadinamas profesiniu perdegimu, taip kaip skendimas
pelkėje, kai žmogus vis bando išsikapanoti, bet iš tikrųjų
klimpsta vis giliau.
– Dėl kokių priežasčių susidaro uždaras ratas?
– Dažnai būna sunku nutraukti skubėjimą ir lėtinti
gyvenimo tempą, nes sulaukiame tam tikro pastiprinimo iš aplinkos. Pagyrimas,
algos pakėlimas, paaukštinimas darbe – šios priemonės
tarsi motyvuoja gyventi dar
greičiau. Ilgainiui skubėjimas
tampa įpročiu, gyvenimo norma. Nerimas ir nuogąstavimas, kad galiu kažką svarbaus
pražiopsoti, įsitikinimas, kad
privalau tam tikras užduotis
atlikti šiandien, o ne rytoj – visa tai atsiliepia ir santykiams
su artimaisiais. Juk žinoma,
kad šeima visada atleis.
Ateina laikas, kai į skubėjimą 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 keletą metų be atostogų tempęs
žmogus pagaliau išvyksta į
išsvajotą kelionę ir numiršta.
Tai – kaina kurią moka darboholikai.
– Ar yra priemonių, kurios 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 žmonėmis, kurių biografijos puikios žvelgiant iš šono, dažnai
girdžiu abejonių, kaip toliau
gyventi.
Kad žmogus mokėtų laiku sustoti, jis turi žinoti, kaip
tai padaryti. Įprotis skubėti nesusiformuoja per vieną
dieną. Yra ne vienas būdas,
kaip lėtinti gyvenimo tempą.
Pavyzdžiui, galima peržiūrėNUKelta Į 11 p. 
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Stebės užsienio pajėgų išvedimą iš Sirijos

800 palestiniečių piligrimų išleisti į Meką

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.

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
mokslo patikrintas derinys iš
alinančiu išsekimu
ramunėlių, melisų, pipirmėATKelta IŠ 10 p.

ti darbotvarkę, susiplanuoti
darbus, kuriuos galima atlikti
vėliau, reguliuoti krūvį, atsisakyti viršvalandžių, pakoreguoti darbotvarkę taip, kad ji
atitiktų protinio darbo higienos reikalavimus.
Darbas, bendravimas, poilsis, laisvalaikis – tai kertiniai
akmenys. Jei žmogus neturi
bent vienos atramos, jis griauna harmoningo gyvenimo pamatus. Prisiminkime, neįmanoma pastatyti palapinės, jei
yra tik vienas skersinis.
– Vaistinių lentynose gausu įvairių medikamentų nuo
nemigos, nerimo ir dirglumo. Gal žmogui paprasčiau
išgerti tabletę nei ieškoti psichologo?
– Pirmiausia, reikia ne vienos priemonės, o viso kom-

plekso. Yra žinoma, kad cheminiai vaistai gelbsti trumpai, o naujų įpročių formavimas 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 artimaisiais ir draugais, skaitymo
malonumas. Taip pat negalima užmiršti pomėgių. Mes
turime tam rasti laiko, nes tai
suteikia teigiamų emocijų ir
gyvenimo prasmę.
Ketvirta, žmogus turi atsigręžti į gamtą, išbandyti pirmiausia tai, kas natūralu, nes
kokybiški augalinės kilmės
preparatai neturi šalutinio
poveikio. Pavyzdžiui, laiko ir

čių, apynių spurgų ir valerijonų stiprina nervų sistemą.
Toks augalinių medžiagų
derinys padeda atsipalaiduoti, mažina nerimą, gerina miegą, tai – skubioji pagalba, jei
žmogus jaučiasi pervargęs, išsekęs. Jis neturi laukti tos dienos, kai viskas atrodys pilka ir
nuobodu. Žmogus turi mokėti
skaityti tuos ženklus, kuriuos
jam siunčia organizmas.
Lėtas skubėjimas – tai gebėjimas atlikti kasdienius darbus, darant tam tikras pauzes,
kurios yra būtinos. Kai mes
sakome „skubėk lėtai“, tai nereiškia užtraukti automobilio
rankinį stabdį. Imkime pavyzdį iš maratono bėgiko, juk jis
niekada nepasieks finišo, jei
visą laiką bėgs kaip sprinteris, kurio tikslas – tik trumpa
distancija. 

Lietuviškos dainos pagal Giedrių
Kuprevičių ir Joną Sakalauską
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 programoje – visą tautos dainiumi vadinamo kompozitoriaus kelią
nusakančios dainos, pasakojimai apie jų sukūrimo istorijas, likimus ir neįtikėtinus
nuotykius, kurias atlieka baritonas J. Sakalauskas bei papildo fortepijoninių improvizacijų intarpai.
J. Sakalauskas pasakoja,
kad G. Kuprevičiaus kūryba
žavisi ir ją atlieka nuo pat pirmųjų savo žingsnių scenoje.
„Pirmas mano pasirodymas
scenoje buvo būtent Rolando
partija G. Kuprevičiaus miuzikle „Ugnies medžioklė su
varovais“, kurį 2004 m. statė
Gytis Padegimas. Mūsų bendrame koncerte bus galima
išgirsti ne tik Rolando partiREKLAMA

jos ištrauką, bet ir ariją iš G.
Kuprevičiaus operos-sarsuelos „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 klausytojų, kad įvardinamos tautos dainomis, kaip „Skriski
Lietuvėlėn“, „Obelų žiedai“,
„Alsuoti“, „Ant kalnelio, ant
aukštojo“. „Tai G. Kuprevičiui tik pagyrimas“, – juokauja J. Sakalauskas.
Anot dainininko, G. Kuprevičius ypač jautrios kompozicijos, melodikos meistras, kurio dainoms ir arijoms
būdingas išskirtinis melodizmas bei nuotaika.
Muzikos kūrėjas akcentuoja, kad bėgant metams jo kūryba ne tiek kito, kiek gausėjo. „Neseniai buvę muzikinių
technologijų kurso studentai iš esmės atnaujino mano
svetainę, ir tuomet nustėrau
– kiek joje muzikos, natų,
garso ir vaizdo įrašų! Atrodo,

norėta savo muzika užtvindyti visą pasaulį. Dėkui Dievui, to neįvyko. Svarbiausia
kiekviena, net trumpiausia,
dainelė turi savo istoriją, o
jei kiek dažniau skamba – ir
gyvenimą. Apie tai ir pakalbėsime koncertų metu. Daug
istorijų bus atskleista pirmą
kartą“, – intriguoja G. Kuprevičius.
Svarbiausia, kad visi G.
Kuprevičiaus kūriniai tarsi
neįvardytos dedikacijos klausytojams. „Juk be jų, kaip ir
be mano draugų atlikėjų, visas kompozitoriaus triūsas
būtų perniek. Yra autorių,
kurie tvirtina, kad publikos
nuomonė jiems nesvarbi. Nesutinku. Man svarbus ir įdomus kiekvienas, kuris skiria
dėmesio ir laiko mano muzikai. O šio koncerto atveju
– ir mūsų duetui. Visų labai
laukiame, jūs mums labai
svarbūs“, – sako klausytojų
koncerte laukiantis G. Kuprevičius. Jam pritaria ir J.
Sakalauskas.
Artūras Klimas
Koncertas Birštono Kurhauze
š.m. kovo 16 d. 19 val.
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Kryme sulaikytas Ukrainos arkivyskupas

Pora spardė automobilius ir gąsdino vaikus

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.

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.).

Draugystės melodijos Balbieriškyje
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 Veprauskas, Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis
Marcinkevičius, Prienų rajono savivaldybės Švietimo
skyriaus vedėjas Rimvydas
Zailskas, Prienų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus
vyriausioji specialistė Virginija Zujienė, Prienų rajono
savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Oksana Radzvilavičienė,
Balbieriškio seniūnijos seniūnės pavaduotoja Vilma
Galinytė, mokyklos bičiulis
ir rėmėjas Mark Potter, Balbieriškio bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Edita
Marcinkevičienė, dūdelėmis grojantys mokinių kolektyvai iš Stakliškių gimnazijos, Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos, Naujosios Ūtos,
Šilavoto, Skriaudžių, Išlaužo, Balbieriškio pagrindinių
mokyklų, tėveliai, seneliai,
mokytojai. Mokykloje vyko rajoninis pradinių klasių
mokinių instrumentinės muzikos festivalis ,,Pasidirbau
aš dūdelę“, kurį organizavo
Balbieriškio pagrindinė mokykla ir Prienų švietimo pagalbos tarnyba.
Mokyklos direktorius Stasys Valančius, paskelbęs
penktąjį Balbieriškio pagrindinėje mokykloje vykstantį rajoninį pradinių klasių
mokinių instrumentinės muREKLAMA

zikos festivalį ,,Pasidirbau aš
dūdelę“, palinkėjo visiems
geros nuotaikos, skambių
melodijų.
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Gražina Antanavičienė, renginio koordinatorė, palinkėjo budinti žemę
festivalio muzikos garsais, o
visus, esančius šventėje, tegu sujungia draugystės melodijos.
Balbieriškio parapijos klebonas Remigijus Veprauskas
kalbėjo, kad muzika, daina
žmogaus gyvenime užima
labai svarbią vietą, džiaugėsi, kad mokiniai mėgsta groti dūdelėmis, palinkėjo, kad
muzika kiekvieną lydėtų visą
gyvenimą.
Prienų rajono savivaldybės
vicemeras Algis Marcinkevičius pasidžiaugė visais, susirinkusiais į festivalį, palinkėjo muzikuoti, ugdytis kūrybiškumą.
Švietimo skyriaus vedėjas
Rimvydas Zailskas džiaugėsi
matydamas pilną salę mokinių, mėgstančių groti dūdelėmis, ir nekantraudamas laukė
jų pasirodymo.
Mokyklos bičiulis ir rėmėjas Mark Potter kalbėjo, kad
džiaugiasi vėl lankydamasis
mokykloje, susitikdamas su
mokiniais.
Vertinimo komisijos nariai – Prienų meno mokyklos
mokytojas Algirdas Seniūnas, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji
specialistė Virginija Zujienė,
Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Oksana
Radzvilavičienė, Balbieriškio pagrindinės mokyklos
direktorius Stasys Valančius

– atidžiai klausėsi muzikantų
atliekamų kūrinių ir džiaugėsi gražiais jų pasirodymais.
Renginio dalyvius muzikiniais kūriniais džiugino Prienų meno mokyklos mokytojas Algirdas Seniūnas ir šios
mokyklos mokiniai Kasparas
Žukauskas ir Karolis Pūkas,
Balbieriškio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių liaudies šokių kolektyvas
,,Ringutis“, vadovaujamas
mokytojos Ramutės Švedienės, vokalinis mokinių ansamblis, vadovaujamas festivalio organizatoriaus Sauliaus Kondroto, eilėraščių
posmus dovanojo 4 klasės
mokiniai su mokytoja Irena
Petraškiene. Visi festivalio
rengėjai ir svečiai buvo apdovanoti suvenyrais, kuriuos
kūrė pradinių klasių mokytoja Aldona Krilavičienė su
mokiniais.
Prienų meno mokyklos
mokytojas Algirdas Seniūnas pravedė informatyvią
pamokėlę apie pučiamuosius muzikos instrumentus
–birbynę, Sekminių ragelį,
lumzdelį, laudytes, švilpynes, skudučius.
Komisija paskelbė nominantus. Nominaciją ,,Už melodingumą“ pelnė Balbieriškio pagrindinės mokyklos 34 klasių mokinių kolektyvas
,,Jaunieji muzikantai“, vadovaujamas mokytojo Sauliaus Kondroto, Skriaudžių
pagrindinės mokyklos 3-4
klasių mokinių ansamblis
,,Snaudaliai“ – vadovė mokytoja Gintarija Kereišienė
ir šios mokyklos antrokų ansamblis – vadovė Vilma Pučkienė, ,,Už nuoširdų atlikimą“ – Šilavoto pagrindinės

mokyklos 4 klasės mokinių
ansamblis, vadovaujamas
mokytojos Lijanos Sarnickienės, Stakliškių gimnazijos
4 klasės mokinių ansamblis
,,Bitinukai“ – mokytoja Ona
Kamblevičienė, ,,Už nuoširdų muzikavimą“ – Prienų
,,Ąžuolo“ progimnazijos 1c
klasės mokinių instrumentinis ansamblis, vadovaujamas
mokytojos Almos Liutkienės, ,,Ąžuolo“ progimnazijos
kolektyvas ,,Žiogeliai“ – vadovė mokytoja Ina Radzevičienė – pelnė nominaciją ,,Už
įspūdingą kūrinio atlikimą“,
mokytojos Linos Suchorukovienės vadovaujamas Prienų
,,Ąžuolo“ progimnazijos 3-4
klasių instrumentinis ansamblis - ,,Už išradingą kūrinio
interpretaciją“, nominaciją
,,Už nuotaikingą kūrinio atlikimą“ pelnė Išlaužo pagrindinės mokyklos 3 klasės mokinių ansamblis, vadovaujamas mokytojos Aldonos Armonienės, ir Naujosios Ūtos
pagrindinės mokyklos mokinių instrumentinis ansamblis
,,Pabiručiai“ – vadovė Vilija
Vilkaitienė. Nominantams
buvo įteiktos Prienų rajono
savivaldybės administracijos
ir Švietimo skyriaus vedėjo
Rimvydo Zailsko padėkos.
Dėkojame visiems kolektyvams už atliktus kūrinius,
padėjusius nupinti festivalio
draugystės juostą. Tikimės,
kad visi, dalyvavusieji šventėje, muzika, šypsenomis,
geru žodžiu padovanojo vieni kitiems šventinę nuotaiką,
draugystę bei toleranciją.
Balbieriškio pagrindinės
mokyklos pradinių klasių
mokytoja metodininkė
Irena Petraškienė 
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Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.

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 kainavo 0,3 euro, perkant didesnį
kiekį (maišelį) buvo galima
nusiderėti iki 0,25–0,27 euro. Kilogramą nestandartinių
(mažų) bulvių buvo galima
įsigyti ir už 0,7–0,1 euro. Tokias bulvytes žmonės perka
kiaulėms ar paukščiams, taip
pat sėklai.
Kilogramas kopūstų kainavo 0,4 euro, morkų ar svogūnų – 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 juodų ar baltų ridikų pardavė už
1 eurą, o tarkuotų morkų – už
0,8–1 eurą. Iš Kietaviškių šiltnamių šeštadienį jau buvo atvežta 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. Kilogramas raugintų kopūstų kainavo 1 eurą, agurkų ar pomidorų – 1,5 euro. Vienas pardavėjas siūlė pirkti raugintų
burokėlių, taip pat burokėlių
salotų bei troškintų kopūstų, kurių kilogramas kainavo
2–2,5 euro.
Vaisių šiemet mažoka. Beje, siūloma pirkti tik obuolių,
o ankstesniais metais būdavo
ir kriaušių. Taigi, kilogramą
lietuviško sodo obuolių buvo galima nusipirkti už 0,5–
0,8 euro. O čia pat esančioje
„Norfoje“, kilogramas atvežtinių obuoliukų kainavo tik
REKLAMA
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Astronautų kapsulė nusileido ant TKS

JAV ir Pietų Korėja neberengs karinių pratybų

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

0,29–0,43 euro...
Po stogeliais prekiaujančios
moterys turėjo visko: kiaušinių, 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 uogienės ar daržovių mišrainės
kainavo 1,5–1,8 euro, o 250
ml buteliukas juodųjų serbentų ar aviečių sirupo – 2 eurus,
tik už šaltalankio sirupą prašė 3,5 euro.
Litras pieno kainavo 0,5 euro, 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 miestiečiai mieliau perka pagamintą iš saldaus pieno.

Prekiautojų mėsa nepadaugėjo. Ir asortimentas dar gana
skurdus. Matyt, prekybininkai jaučia, kad nebus pirkėjų.
Mėsos daugiau perkama, kai
atšyla oras, kai nereikia mokėti už šildymą ir žmonės turi
atliekamų pinigų.
Ne daug kas pirko ir rūkytų
mėsos gaminių, nors jų buvo
nemažai, ypač lašinukų. Kilogramas rūkytų lašinių kainavo
5,5–7,6 euro (sūdytų –atitinkamai 20–30 centų mažiau),
dešros – 6–8 eurus, vytintos
išpjovos – 8–11 eurų, skilandžio (malto) – 8–9 eurus.
Šviežios kiaulienos kainos
kol kas nepakito. Kilogramas kiaulienos šoninės kainavo 3,2–4eurus, karbonado ar sprandinės – 4,79–5,2
euro, karkos – 1,5–2,15 euro, 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 karšio 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 šaldytos jūros lydekos kainavo nuo
2,3 iki 3,6 euro, priklausomai
nuo žuvies stambumo. Kilogramą sūdytos lašišos filė pardavė už 9,9 euro, plačiakakčio
filė – už 4,99 euro. Jau prasideda gavėnia, matyt, žmonės
todėl ir pirko žuvų ir silkių didesniais kiekiais.
Bitininkai už pusės litro stiklainį medaus prašė 3,5–4,5
euro, o už kitus bičių produktus (žiedadulkes ar duonelę)
– 2–3 eurų už 100 gramų.
Kol kas neblogai perkamas
linų sėmenų aliejus, pusės litro 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 žirniais ir vikiais prašė 14 eurų,
už kilogramą grikių – 1 euro,
o pašarinių miltų centneris
kainavo 12 eurų.
Šiek tiek jaučiasi pagyvėjimas ir gyvuliukų turgavietėje. Apie save pranešė garsiai
giedantys gaidžiai, už kuriuos
šeimininkas prašė 5 eurų.
Jaunos vištaitės ir vištos (baltos, raibos ar rudos) kainavo
nuo 5,5 euro (dar nededančios 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 nelabai malonu.
Reikia tikėtis, kad po truputį bus vis šilčiau, tai turguje galėsime įsigyti ir vaismedžių, dekoratyvinių medelių.
Na, o apie šv. Velykas galėsim
pradėti puošti ir savo namus
bei sodybas.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos 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 sklypu (kad. Nr. 6953/0002:8), kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai. Su savimi turėti asmens tapatybę 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 darbai bus tęsiami.
Prašome atsiliepti Loretį Bieliauską ar jo įgaliotus asmenis, kadangi 2019 m. kovo 23 d. 10.00 val. bus atliekami 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. paštas anenartaviciene@gmail.com.

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 bendrasavininkių, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8
644 55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Mokame
avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 605 44445.

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

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, automatas, 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

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

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

Avis auginimui, pjovimui ir veislei.
Rūkytus, lietuviškus lašinukus.
Lubinų (saldūs) sėklas. Tel.: (8
319) 41484 (vakare nuo 19 val.),
8 671 42853.
Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną. Perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,14
Eur/kg. Motininių kiaulių skerdiena – 1,75 Eur/kg. Atvežame.
Tel. 8 607 12690.

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonominių,
kultūrinių ir politikos naujienų!
Vasarinius kviečius „Triso“. Tel. 8
698 79906.
Kalcio amonio salietrą didmaišiais. Tel. 8 689 62945.

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

NUKelta Į 14 p. 
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paryškinto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,90 Eur, versLo klientams - 2,70 Eur.
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Kokybiškai taisau
automatines

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

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. Pristato. Tel. 8 671 94231.
Įvairias malkas (rąsteliais, trinkomis 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 paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame paskolas ir

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

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

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

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

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

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.

DARBO SKELBIMAI
REIKALINGA
Kavinė-baras ieško barmenėspadavėjos. Nedirbusias apmokysime. 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 valandas per dieną) garbaus amžiaus
močiutę Šilavoto k., Prienų r. Tel.
8 681 52405.
Drabužių įkainuotoja. Reikalavimai: mados išmanymas, greita 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 darbininkai (-ės); 7. Dažytojai (-os).
Visos socialinės garantijos.
Apmokamos kelionės išlaidos.
Informacija: info@k-ready.eu

Tel. 8 688 35784.

Metalo apdirbimo įmonei reikalingi darbuotojai gamyboje. Darbo vieta: Ilgakiemio k., Kauno r.
Tel. (8 37) 536110.
Kelių statybos ir priežiūros įmonė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2.
Meistro (gali būti studentas); 3.
Buldozerio mašinisto; 4. Ekskavatoriaus mašinisto; 5. Greiderio
mašinisto. Darbas Kauno apskrityje. Įmonė įsikūrusi Ilgakiemio
k., Kauno r. Tel. 8 691 44404.

AKTORĖ: /,1$5$672.$,7Ò

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

www.urviniszmogus.lt/urvinemama

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

Kviečia

Pavojingų medžių
pjovimas, genėjimas.
Sklypų valymas.
Tel.: 8 683 99 233,

greblysirbebras@gmail.com

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

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.

TV PROGRAMA 15

užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
Trečiadienis, kovo 6 d.

Ketvirtadienis, kovo 7 d.

Romeo turi mirti 01:10 Juodasis
sąrašas (4) 01:55 Spec. būrys.
06:00 Lietuvos Respublikos him06:00 Lietuvos Respublikos him- Išlieka stipriausi (2)
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 5 05:20 „Gyvybės langelis“ (1/21) Štutgarto kriminalinė policija 5
11:15 Aukštuomenės daktaras 2 06:09 Programa 06:10 TV par- 11:15 Aukštuomenės daktaras 2
12:00 Nacionalinė paieškų tar- duotuvė 06:30 „Pasaulis iš vir- 12:00 Gyvenimas 13:00 Klauskite
nyba 13:00 Klauskite daktaro šaus“ 07:00 Skinsiu raudoną ro- daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto”
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 žę 07:30 Krepšinio pasaulyje su 14:00 Žinios 16:30 Premjera. PoŽinios 14:15 Laba diena, Lietu- V 08:00 Reporteris 08:58 Orai nių rojus 17:30 Žinios. Sportas.
va 16:30 Premjera. Ponių rojus 09:00 „Gurovo bylos. Mirtis tiesio- Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 giniame eteryje“ (3/2) 10:00 „Šir- kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 dies plakimas“ (16) 11:10 „Viskas 19:30 Specialus tyrimas 20:25 LoKlauskite daktaro 19:30 Gyveni- dėl tavęs“ (7) 12:20 „Bitininkas“ terija „Keno Loto” 20:30 Panorama
mas 20:25 Loterija „Keno Loto” (1/11) 13:30 TV parduotuvė 13:45 21:00 Dienos tema 21:20 Sportas
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05:20 Svotai 6/6s.
16:05 Premjera. Šecherazada. galiūnų turnyras “Savickas ClasNepapasakotos istorijos 16:30 sic” 10:00 Nutrūkę nuo grandiLaba diena, Lietuva 18:00 Ke- nės (29) 10:30 Iš visų jėgų (7)
07:15 Vaikai šėlsta (34) 07:40 Sto- lias 18:20 Lietuvos tūkstantme- 11:05 Būk ekstremalas (7) 11:40
ties policija (13) 08:40 Sudužusių čio vaikai 19:15 Šimtas reginių Spec. būrys. Išlieka stipriausi (3)
žibintų gatvės (22) 09:40 Nepatai- senoviniame mieste 19:39 Šim- 12:50 Pragaro viešbutis (3) 13:50
somi (8) 10:40 Kobra 11 (6) 11:45 tas reginių senoviniame mieste Ekstrasensų mūšis (11) 16:00
Mentalistas (23) 12:45 Įstatymas 20:10 Kultūros diena. 20:30 Pa- Lemtingi skambučiai (4) 17:00
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky- norama 21:00 Dienos tema 21:20 Betsafe–LKL. Pieno žvaigždės
rius (4) 13:45 Stoties policija (14) Sportas. Orai 21:30 Dokumentinė - Lietkabelis 19:30 Mes vieno
14:50 Sudužusių žibintų gatvės apybraiža „Mes nugalėjom” 22:00 kraujo 22:10 MANO HEROJUS
(23) 15:55 Nepataisomi (9) 17:00 Franko Sinatros istorija 23:30 Įtėvis 00:10 AŠTRUS KINAS NaKobra 11 (7) 18:00 NKL čempio- Europos kinas. Premjera. Šešios mas girios glūdumoj 01:50 Juonatas. Palangos “Kuršiai” - Klaipė- siaubingos dienos 01:00 DW nau- dasis sąrašas (5) 02:35 Juodasis
sąrašas (6)
dos “Neptūnas-Akvaservis” 20:00 jienos rusų kalba

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 – Moravskienė“ 07:55 „Pavojingiausios
kelionės. Brazilija“ 08:30 „Pavojingiausios kelionės. Mianmaras“ 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 „Pasaulio turgūs. Tailandas“ 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempionai
16:50 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Žibutė-Rozalija Preibytė“ 17:25 „Neišsižadėk“ (86) 18:00
Žinios 18:28 Orai 18:30 „Neišsižadėk“ (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 „Mentų karai. Odesa“ (1/9; 1/10) 00:40
„40 plius, arba jausmų geometrija“ (1; 2) 01:25 „Moterų daktaras“
(2/59; 2/60) 02:10 „Vera. Pelkė“
(7/4) 02:55 „Tarp meilės ir neapykantos“ (3; 4) 03:40 „Kelrodė
žvaigždė“ (19; 20) 04:35 Vantos lapas 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 Sandėlių 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 žaidynės 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 Jukono vyrai 203 19:00 Amerikos dievaitis 16/11s. 21:00 Žinios 21:50
Sportas 21:55 Orai 22:00 Iksmenai. Praėjusios ateities dienos
00:35 Kita moteris 02:30 Amerikos talentai 11/3s.
05:10 Misija – Pasaulio Lietuva
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 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 Euromaxx 16:30 Klauskite daktaro
17:20 Stilius 18:15 Misija – Pasaulio Lietuva 19:00 Daiktų istorijos 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 Europos kinas. Šešios siaubingos
dienos 02:15 Sugrįžimas 02:20
Vidurnaktis Paryžiuje 03:40 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 03:50
Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom” 04:10 Klauskite daktaro 04:20 Daiktų istorijos 05:05
Vartotojų kontrolė

16 PASKUTINIS PUSLAPIS
TREČIAdienis, 2019 m. kovo 6 d., www.naujasisgelupis.lt

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, mairūnus, porus, saulėgrąžas, pomidorus, moliūgus, patisonus,
baklažanus, paprikas, sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.
Kovo 8 d.
PENKTADIENIS
Tarptautinė moterų solidarumo 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, konservuoti 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, konservuoti 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, Vijolė, Kostas
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

021*961 Planšet. kompiuteris
LENOVO E7

Lošimo Nr. 1195
Data: 2019-03-03

ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE

015*547 Planšet. kompiuteris Kovo 6 d. 12.30 val. Pakuonio laisLENOVO E7
valaikio salėje – renginys vaikams
063*128 Trintuvas Nutribulet „Aš myliu Lietuvą“, skirtas Lietu600
vos nepriklausomybės atkūrimo

067*428 Trintuvas Nutribulet dienai paminėti. Viktorina ir kitos
kūrybinės užduotys.
600
061*068 Trintuvas Nutribulet Kovo 6 d. 18 val. Prienų kultūros

69 33 48 50 54 75 12 58 60 09 600
57 43 52 38 66 22 72 61 36 07 037*259 Trintuvas Nutribulet
73 67 56 63 04 06 49 23 14 51 600
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

ir laisvalaikio centre – Liliputų
cirkas. Jubiliejinė 30-mečio programa. Programoje išvysite akro039*334 Trintuvas Nutribulet batus, iliuzionistus, žonglierius
ir, žinoma, vaikučius linksmins
600
mažiausi pasaulio klounai. ProPROGNOZĖ: Aukso puode – gramos trukmė - 1val. 30 min. (su
pertrauka). Bilieto kaina 7 Eur. Su
200 000 Eur
skrajute (išankstiniai bilietai) – 6
Eur, skrajutės dalinamos mokyklose, darželiuose). Renginio
dieną bilieto kaina visiems – 7 Eur.
Vaikai iki 3 metų (su suaugusiųjų
priežiūra, neužimant papildomos
Lošimo Nr. 686
vietos) įleidžiami nemokamai.
Data: 2019-02-25
Kovo 7 d. 11 val. Balbieriškio
pagrindinės mokyklos salėje
– minėjimas-koncertas „Mes
vaikai laisvos Lietuvos“.

Tel. 1634
500 Eur - 686-0004948
500 Eur - 686-0011189
500 Eur - 686-0013847

Kovo 7 d. 13 val. Ašmintos laisvalaikio salėje – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos
minėjimas „Mano Lietuva“. Dokumentinio filmo „Viltis ir stebuklas Balbieriškyje“ peržiūra.

500 Eur - 686-0025650
500 Eur - 686-0035855
50 Eur - 686-0004*38
50 Eur - 686-0004*66
50 Eur - 686-001**30

049*457 Hamakas Spokey
50 Eur - 686-001**77
Zuni
50 Eur - 686-0025*98
013*772 Hamakas Spokey
50 Eur - 686-0027*28
Zuni
021*211 Hamakas Spokey 50 Eur - 686-003**04
Zuni

Kovo 7 d. 17.30 val. Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre – susitikimas su prof. Dainiumi Pūru
– „Pasikalbėkime apie psichikos
sveikatą“. Renginys nemokamas.

50 Eur - 686-0032*89

046*444 Hamakas Spokey
Zuni
009*741 Hamakas Spokey
Zuni

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

Sekančio tiražo prizas:
1 x 3000€, 3 x 1000€ ir 30
x 300€

05**119 Hamakas Spokey
Zuni

Lošimo Nr. 318
Data: 2019-03-01

02**257 Išmanioji apyrankė
Xiaomi
047*552 Išmanusis tel. SAMSUNG J4 Plus
024*805 Langų valyt. Karcher
WV2 Premium

SKAIČIAI
07, 16, 18, 19, 24 + 01, 06

LAIMĖJIMAI

028*482 Langų valyt. Karcher 5 + 2
WV2 Premium
5+1
053*437 Langų valyt. Karcher
5
WV2 Premium
4+2
064*204 Langų valyt. Karcher
4+1
WV2 Premium
032*337 Langų valyt. Karcher 4

29863275.92€ 0

3+2

05**066 Lauko kepsninė Mu- 2 + 2
stang 43cm
3+1
008*105 Pakvietimas į TV 3
studiją
1+2
050*652 Pakvietimas į TV
2+1
022*350 Pakvietimas į TV

WV2 Premium

033*206 Pakvietimas į TV

Sudoku

455563.60€

0

91878.30€ 0

Kovo 8 d. – Nacionalinis diktantas. Diktantas bus transliuojamas
per LRT radiją ir internetu. Nacionalinio diktanto organizatorius
– VšĮ Pilietinės minties institutas.
Rašyti Nacionalinio diktanto kviečiame 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 biblioteka, Veiverių biblioteka,
Vyšniūnų biblioteka. Į pasirinktą
patogiausią vietą rašyti diktanto prašome atvykti kovo 8 d.
10.45 val. Išsamesnė informacija
– www.prienai.lt

Informacija tikslinama.
Kovo 10 d. 12.40 val. Pakuonio
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į
dangų bažnyčioje – minėjimas
„... mes kiekvienas turim savo
Lietuvą“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Po
minėjimo – Šv. Mišios. Vokalinio
ansamblio „RE nata“ koncertinė
programa.
Kovo 10 d. Prienų sporto arenoje
– Prienų r. savivaldybės ir laikraščio „Gyvenimas“ 2018–2019
m. krepšinio pirmenybių finalai,
sportiniai konkursai, prizininkų
apdovanojimai ir pirmenybių
uždarymas. Informacija tikslinama.
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76.00€

4

50.50€
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18.20€
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9.40€
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SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 40 000 000 Eur

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

kovo

+1 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+2 KAUNO MARIOS
+2 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+1 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

3970.00€ 2
208.30€

ORAI

Kovo 8 d. 13 val. Naujosios Ūtos
laisvalaikio salėje – renginys „NešKLAIPĖDA
VILNIUS
-3 +6
+2 +10
ti pavasarį širdy“, skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
dienai. Tautodailininkės Ramutės
kovo P E N K T A D I E N I S
Onutės Bidvienės autorinės darbų parodos „Prakalbintas linas“
Kovo 11 d. Prienuose – Lietuvos
atidarymas.
Nepriklausomybės atkūrimo
Kovo 8 d. 13 val. Šilavoto pa- dienos šventė. 10.00 val. Malda
KLAIPĖDA
VILNIUS
grindinėje mokykloje – popie- už Tėvynę Prienų Kristaus Apsi+6 +10
+6 +8
tė-viktorina „Laisvės spalvos“, reiškimo bažnyčioje. 11.00 val.
skirta Lietuvos nepriklausomybės Lietuvos bėgimo mėgėjų asociaŠ E ŠTA D I E N I S
kovo
cijos taurės 2018 m. nugalėtojų ir
atkūrimo dienai.
prizininkų apdovanojimai Laisvės
Kovo 8 d. 17 val. Stakliškių kul- aikštėje.12.00 val. Iškilminga
tūros ir laisvalaikio centre – kon- Lietuvos valstybės vėliavos pacertas „Vėrinys Tėvynei“, skirtas kėlimo ceremonija Laisvės aikšLietuvos Nepriklausomybės at- tėje. 12.30 val. Šventinis mėgėjų
KLAIPĖDA
VILNIUS
+2 +8
+3 +6
kūrimo dienai. Gražiausias dainas meno kolektyvų koncertas. 13.00
atliks liaudiška kapela „Korys“, val. Lietuvos Nepriklausomybės
S E KM A D I E N I S
vokalinis ansamblis „Guosta“, atkūrimo dienos bėgimas 13.20
kovo
solistas V. Lengvinas.
val. – 10 km bėgimas (startas
– prie poilsiavietės „Birštono
Kovo 8 d. 17.30 val. Veiverių Nemuno vingis“, Turistų g. 18)
šaulių namuose – minėjimas 13.35 val. – 5 km bėgimas (star„Dainuoju Lietuvą“, skirtas Lie- tas – Paupio g. 44, Rūdupio k.,
KLAIPĖDA
VILNIUS
tuvos Nepriklausomybės atkū- Ašmintos sen.) 13.45 val. – 2 km
+3 +4
+3 +4
rimo dienai. Dalyvauja Kauno bėgimas (startas – Kęstučio g. ir
Juozo Gruodžio konservatorijos Pramonės g. sankryža, Prienai).
PIRMADIENIS
kovo
dainavimo metodinės grupės Finišas – Laisvės aikštėje. 14.20
mokiniai.
val. Tautos vienybės bėgimas
„Už Prienus“. Kartu išskleisime
Kovo 9 d. 13 val. Jiezno kultūros
50 metrų Lietuvos trispalvę (neir laisvalaikio centre – vokalinių
varžybinis bėgimas aplink Laisvės
solistų, duetų, tercetų festivalis
KLAIPĖDA
VILNIUS
aikštę, gali dalyvauti visi norintys,
„Dainą dainuoji – gyvenimą
+1 +6
+3 +3
aprangos forma laisva. 14.40 val.
gyveni“, skirtas Lietuvos NepriBėgimo nugalėtojų apdovanoklausomybės atkūrimo dienai.
ANTRADIENIS
kovo
jimas Laisvės aikštėje. Šventės
Dalyvaus atlikėjai iš Kalvarijos,
metu vyks mugė, Alytaus profePrienų, Alytaus ir Kaišiadorių
sinio rengimo centro profesinio
rajonų.
mokymo programų pristatymas,
Kovo 9 d. Prienų r. savivaldybės Prienų r. sav. visuomenės sveiKLAIPĖDA
VILNIUS
kūno kultūros ir sporto centro katos biuro sveikatinimo akcija,
-5 -1
-4 0
salėje – Prienų r. savivaldybės Prienų PK prevencinės veiklos
reprezentacija
ir
kt.,
Prienų
PGT
2019 m. salės futbolo pirmenybių finalai, prizininkų apdovano- demonstruos gelbėjimo įrangą, VANDENS TEMPERATŪRA
[ledo storis, cm]
jimai ir pirmenybių uždarymas. vaišinsimės koše, arbata.

(šio numerio atsakymai)

Kovo 6 d.
TREČIADIENIS
Pelenų diena
Saulė teka 07:00
leidžiasi 18:02
Dienos ilgumas 11.02
Jaunatis (0 mėnulio diena)
Gerasimas, Norvilas, Raminta, Rožė
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
rozmarinus, bazilikus, mairūnus, porus, saulėgrąžas, pomidorus, moliūgus, patisonus,
baklažanus, paprikas, sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

GAMA RADIACINIS FONAS

40
41

KAUNE

nSv/val.

ALYTUJE
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.

