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Švietimo įstaigų vadovų
ataskaitose – nuo
pasiekimų iki problemų

Rajoninis
raiškaus žodžio
konkursas „Tau,
Lietuva“
Laima

DUOBLIENĖ
Kovo 7 d. Prienų rajono
savivaldybės tarybos
posėdyje buvo numatyta
apsvarstyti 25 klausimus,

Atsiminimai apie
tarnybą misijoje
Irake

REKLAMA

Visoms ataskaitoms
pritarta
„Ąžuolo“ progimnazijoje
mokosi 676 mokiniai, dirba

72 pedagoginiai darbuotojai
(Ašmintos daugiafunkciame
centre mokosi 26 mokiniai).
Direktorė I. Tarasevičienė,
kaip vėliau ir kitų mokyklų
vadovai, pasidžiaugė mokinių pasiekimais olimpiadose,
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Paminėta Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo diena

Laima

SKAITYKITE 10 p.

18-ka iš jų – švietimo
įstaigų vadovų 2018 m.
veiklos ataskaitos.

DUOBLIENĖ

Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo dienai skirti
renginiai Prienuose

prasidėjo malda už Tėvynę
Kristaus Apsireiškimo
bažnyčioje.
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Rusijos negalima laikyti
strategine ES partnere, sakoma
jėgų, pasisakančių prieš
EP rezoliucijoje kymas
konflikto dėl Makedonijos paRusijos nebegalima
laikyti Europos Sąjungos
strategine partnere,
todėl reikia peržiūrėti
1994 metais pasirašytą
ES ir Rusijos Partnerystės
ir bendradarbiavimo
susitarimą, sakoma
antradienį Strasbūre
priimtoje Europos
Parlamento (EP)
rezoliucijoje.
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Šiai rezoliucijai pritarė 402
EP nariai, nepritarė 163, 89
susilaikė.
EP nariai, artėjant gegužę
vyksiantiems parlamento rinkimams, ragina Europos Sąjungą
„kritiškai ir visapusiškai peržiūrėti savo santykius su Rusijos
Federacija“, nes dabartinė Rusijos vidaus ir užsienio politika
neatitinka ES tikslų ir pamatinių vertybių.
Didelį EP narių nepasitenkinimą kelia „Rusijos veiksmai
Ukrainos atžvilgiu nuo 2014
metų“.
EP nuomone, „dabartinėmis
aplinkybėmis Rusijos negalima laikyti strategine partnere; nesilaikoma Partnerystės ir
bendradarbiavimo susitarimo
2-ojo straipsnio, todėl jį reikia
peržiūrėti“.
Glaudesni ES santykiai su
Rusija bus įmanomi tik tuomet,
„kai Rusija iki galo įgyvendins
Minsko susitarimus, atkurs
Ukrainos teritorinį vientisumą“
ir laikysis tarptautinės teisės, pabrėžiama rezoliucijoje.
EP rezoliucijoje taip pat
smerkiama Rusijos skleidžiama dezinformacija ir kibernetiniai išpuoliai, kuriais siekiama
didinti įtampą ir destabilizuoti
padėtį ES valstybėse, kritikuojama Rusijos valdžios parama
ES kraštutinės dešinės ir populistinėms nacionalistinėms
partijoms.
Taip pat smerkiamas palai-

vadinimo sprendimą, kišimasis į referendumo dėl „Brexit“
kampaniją, įskaitant jos neteisėtą finansavimą.
EP nariai yra „giliai sunerimę
dėl to, kad Rusija taip akivaizdžiai demonstruoja savo karinę
galią, grasina kitoms šalims ir
demonstruoja savo norą ir pasirengimą panaudoti karinę jėgą prieš kitas valstybes tikruose kovos veiksmuose, įskaitant
branduolinio ginklo panaudojimą prevenciniais tikslais, apie
kurį ne kartą kalbėjo prezidentas (Vladimiras) Putinas 2018
metais“.
Europos Parlamentas išreiškė susirūpinimą „dėl Rusijos
vykdomo Azovo jūros, Juodosios jūros regiono ir Kaliningrado srities militarizavimo
bei daugkartinių ES valstybių
teritorinių vandenų pažeidimų
Baltijos jūroje“. Jis taip pat reiškia „vienareikšmišką paramą
Gruzijos teritoriniam vientisumui ir reikalauja, kad Rusijos
Federacija nutrauktų Gruzijos
teritorijų okupaciją“, nurodoma
rezoliucijoje.
Vertindamas Rusijos vidaus
politiką Europos Parlamentas išreiškė apgailestavimą dėl
„gerokai pablogėjusios padėties žmogaus teisių srityje,
(dėl) plačiai paplitusius ir nepateisinamus teisių į išraiškos
laisvę, asociacijas ir taikius susibūrimus pažeidimus“. Taip
pat rezoliucijoje kalbama apie
žiniasklaidos laisvės suvaržymus, teisių gynėjų persekiojimą, vykdomas „represijas prieš
aktyvistus, politinius oponentus“ atvirai valdžią kritikuojančius asmenis.
Tuo pat metu Europos Parlamentas paragino „mažinti dabartinę įtampą ir pradėti
konsultacijas su Rusija siekiant
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Tiria galimą kriptovaliutų verslo sukčiavimą

Peržiūrės notarų veiklą, sieks mažinti įkainius

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) atlieka tyrimą dėl
kriptovaliutų projekto „Miner One“ vadovų galimo didelės vertės
sukčiavimo. Nuo 2018-ųjų vasario iki pernai gegužės projektas iš
investuotojų surinko apie 4,5 mln. JAV dolerių vertės „etherių“.

Teisingumo ministerija antradienį paskelbė inicijuojanti
notariato veiklos peržiūrą. Ministerija teigia, kad bandys mažinti
notarų paslaugų įkainius, naikinti perteklines funkcijas, sukurti
optimalesnį notariato tinklą.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
aulė, žemė, jūra, paukščiai. Atrodo, tokie paprasti, žemiški elementai.
Tačiau be jų pasaulis būtų visiškai kitoks. Kaip, antai, ir
legendiniai keturi mūsų pasaulio elementai – žemė, vanduo, oras ir ugnis. Kiekvienas
iš jų yra ne mažiau svarbus už
kitus. Netgi – kitus tris kartu
sudėjus.
Ar galėtų automobilis važiuoti be ratų? Ne. O galėtume kvėpuoti, jei nebūtų oro?
Ar galėtume vaikščioti ant
ugnies arba vandens? Ar galėtume gerti žemę, orą? Ir ar
galėtume sušilti be didžiausio
ugnies kamuolio danguje?
Visada svarbiausia yra komanda. Ta komanda, kuri atsakinga už kiekvienam nariui priskirtą komandos darbo elementą. Antai, ar galėtų
gydytojas operuoti pacientą,
jeigu nebūtų anesteziologo ir
būrio kitų pagalbininkų? Arba jeigu net nebūtų paciento?
Ko gero, ne. Lygiai taip pat
gaisrininkas negalėtų gesinti
namo, jeigu jam, stovinčiam
prie degančio namo, kas nors
neatsuktų automobilyje esančio vandens kranelio.

S

Taigi, kiekvienam
svarbesniam darbui,
reikalinga speciali ir
stipri komanda. Kodėl
stipri? Nes klysti –
žmogiška. Atliekant
svarbų darbą kiekvieno
iš specialistų padaryta
klaida gali į šipulius
sudaužyti visą darbą.
Ne tie suleisti vaistai, išjungtas deguonies padavimo
aparatas, atsuktas ne tas vandens čiaupas ar nepripildyta
vandens cisterna. O ką jau
kalbėti apie patį pasaulį? Kas
atsitiktų, jeigu per stipri oro
masė užpūstų ugnį? Viskas
privalo būti atlikta nepriekaištingai. Netgi ir mažytė klaida
gali reikšti, kad komandoje

trūksta nario. O be vieno, reikalingo, nario komanda tampa bevertė arba vos vos judanti ir negalinti įgyvendinanti tų
siekių, kuriuos galėtų.
Pavyzdžiui, imkime šeimą.
Jauna ir graži mamos, tėčio
bei vaiko sąjunga sukuria patį
nuostabiausią darbo rezultatą
– žmonijos ateitį. Tačiau kas
atsitinka, jeigu iš šios komandos iškrenta kuris nors narys?
Iškritus tėčiui arba mamai,
vaikas gaus jau tik dalį to, ką
galėtų gauti iš abiejų tėvų,
o iškritus vaikui – netgi pati
sąjunga gali prarasti prasmę.
Atrodo, tai pats kvailiausias
ir silpniausias šios komandos narys, tačiau būtent dėl
jo egzistavimo ateitis tampa
realybe.

Todėl labai dažnai
sunku įvertinti, kas
komandoje yra
svarbesnis – ar tas, kuris
teikia daug naudos, ar
tas, be kurio nebūtų
nieko.
Ar galime pastatyti namą
be cemento? Tai galėtų sukelti papildomų rūpesčių, tačiau galime. O ar galime pastatyti namą be medienos?
Kiek ilgai gyventume name
su betoninėmis grindimis ir
metaliniais langais bei durimis? Kaip išlietume pamatus
ir kitas namo dalis be medinių
karkasų?
Netgi politikai žino, kad be
tam tikrų narių jų pasirodymas rinkimuose bus tik gervės klyksmas tyruose.
Tad apie tai, kad pasaulis
sukurtas tam, jog visi būtume kartu ir padėtume vienas
kitam, reikėtų pagalvoti ne
tik švenčiant Kovo 11-ąją,
bet ir kiekvienoje gyvenimo
situacijoje.
Visada prieš nusišalinant
nuo ko nors, pasislepiant, ką
nors ignoruojant ar sugriaunant reikėtų pamąstyti, ar
tai tikrai mums padeda eiti į
priekį? Ar tai tikrai yra mūsų
ateitis? Ar tikrai ardymas, o
ne mūsų pastangos kurti veda į ateitį?

Ugniagesiai įspėja: padegta žolė plinta žaibiškai
Prasidėjus pavasarinių
orų sausajam periodui
pasipila pernykštės žolės
gaisrai. Paprastai jie kyla,
kai Lietuvos gyventojai
imasi ūkinės veiklos ir
aplinkos švarinimo darbų
savo ūkiuose ar sodybose.
Praėjusiais metais
ugniagesiai daugiau nei
4400 kartų vyko gesinti
degančios žolės ir ražienų.

Pernai gaisrų, kilusių dėl
žolės deginimo, skaičius,
lyginant su 2017 metų rodikliais, išaugo 37 procentais.
„Sausą pernykštę žolę žmonės uždega tyčia, tikėdamiesi,
kad išdegusiuose plotuose ji
greičiau sudygs, o vasarą bus
galima ją lengviau nušienauti.
Daugelis nežino, kad liepsna

Balbieriškio mokyklos
jaunieji futbolininkai,
rajoninėse varžybose
iškovoję pirmąją vietą,
Prienų rajonui atstovavo
ir zoninėse varžybose, kur
iškovojo antrąją vietą.

http://www.facebook.com/labirintai

plomais ir rėmėjų prizu. Komandos vartus gynė 7 klasės
mokinys Paulius Ješkevičius.

Sėkmingai žaidė 7 klasės mokiniai Dominykas Petkus,
Augustas Mitrulevičius, Jokūbas Trakymas, Laurynas
Vaitkevičius, Arnas Subačius, Vygantas Juočys, Vaka-

ris Vendziulis. Sveikiname
futbolininkus ir džiaugiamės
jų pasiekimais!
Balbieriškio pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojas Kęstutis Žilinskas

Rusijos negalima laikyti strategine ES partnere, sakoma EP
zas teisių gynėjams ir jų šeimų
pagrindinį dėmesį skirti klausi- baigti karą Sirijoje.
rezoliucijoje
nariams, skirti daugiau lėšų žurPripažindami,
kad
artimiaumams, susijusiems su ArtimaiATKelta IŠ 1 p.
sumažinti nesusipratimų, neteisingo aiškinimo ir klaidingo
supratimo riziką“, o Europos
Sąjungai rekomenduoja griežtai suformuluoti, ko ji tikisi iš
Rusijos.
Europos Parlamentas patvirtino savo palaikymą „penkiems
principams“, kuriais grindžiama ES politika Rusijos atžvilgiu, ragindamas toliau plėtoti
„selektyvaus bendradarbiavimo“ su Maskva principą.
EP taip pat rekomendavo
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ti ugniagesiams. Taip galima
išgelbėti šimtus hektarų. O
nedidelius degančios žolės
plotus reikėtų stengtis užgesinti patiems, žolę užplakant
medžių šakomis ar kitomis
priemonėmis.
Kaip rodo daugiametė statistika, daugiausia gaisrų atvirosiose teritorijose kyla balandžio mėnesį. Pernai šį mėnesį atvirosiose teritorijose
buvo užgesinti 2438 gaisrai.
Prienų rajone, bei Birštono
savivaldybėje 20 gaisrų.
Už žolės deginimą gresia
administracinė atsakomybė,
o žolės deginimas pažeidžiant
aplinkos apsaugos reikalavimus užtraukia nuo 50 iki
350 eurų siekiančią baudą.
VPGT 

Vasario 28 d. jaunieji Balbieriškio mokyklos futbolininkai dalyvavo tarpzoninėse varžybose, kurios vyko
Ukmergės rajone. Po atkaklių susitikimų su Ukmergės, Ignalinos ir Širvintų futbolininkais mūsų mokyklos
sportininkai iškovojo trečiąją
vietą ir buvo apdovanoti di-

UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai

www.naujasisgelupis.lt

pavojinga aplinkai. Ugnis išplinta į miškus, pievas ir durpynus, bet svarbiausia – pasiekia gyvenamuosius pastatus ir kitą žmonių turtą.
Didžiausios nelaimės nutinka, kai sausos žolės gaisras išplinta dideliame plote.
Svarbu žinoti, kad ugnis ne
tik slenka pažeme, bet, degant
jai, liepsna iškyla iki metro
aukščio ir dar daugiau. Tuo
tarpu aitrūs dūmai labai greitai apsvaigina netoli ugnies
esančius žmones, jie praranda
sąmonę ir, nukritę ant žemės,
užsidegus drabužiams, kartais net mirtinai apdega.
Pamačius degančios žolės
plotus būtina reaguoti skubiai. Pastebėjus degančią
žolę, būtina iš karto praneš-

Balbieriškio mokyklos futbolininkai – tarpzoninių
varžybų prizininkai
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per sausą žolę plinta žaibišku
greičiu, o užgesinti ją yra labai sunku.
Praėjusiais metais degindami žolę nukentėjo 3 žmonės,
sudegė 3 pastatai, 96 statiniai buvo apgadinti. Prienų
rajone, bei birštono savivaldybėje pernai metais kilo 36
gaisrai, dėl žolės deginimo.
Šių gaisrų metu žmonės paprastai netenka tvorų, pirčių,
sūpynių, malkų ar šiaudų atsargų, ūkinių pastatų ir juose
laikomo turto. Liepsnos taip
pat pasiekia sodybas bei supleškina gyvenamuosius namus, gesindami žolę apdega
ir patys žmonės.
Deginti sausą žolę yra draudžiama. „Nėra jokių išimčių,
leidžiančių ją deginti, nes tai

siais Rytais ir Šiaurės Afrika,
Šiaurės irArkties regionais. Pasak europarlamentarų, bendradarbiavimas taip pat gali vykti
tokiose srityse kaip kova su terorizmu ir ekstremizmu, masinio naikinimo ginklų neplatinimas, ginklavimosi kontrolė,
strateginio stabilumo kibernetinėje erdvėje užtikrinimas,
kova su organizuotu nusikalstamumu, migracija, klimato
kaita, taip pat raginama dedant
bendras pastangas išsaugoti Irano branduolinį susitarimą ir už-

sioje ateityje ES išliks didžiausia Rusijos prekybos ir ekonomikos partnerė, EP nariai savo
rezoliucijoje paragino sustabdyti „Nord Stream 2“ projektą,
keliantį grėsmę ES vidaus rinkai ir prieštaraujantį ES strateginiams interesams.
Europos Parlamentas pabrėžė būtinybę politiškai ir finansiškai palaikyti ryšius tarp ES ir
Rusijos žmonių, ypač pilietinės
visuomenės aktyvistų, žurnalistų ir mokslininkų. ES valstybės
raginamos išduoti ilgalaikes vi-
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

nalistų, kultūros ir mokslo darbuotojų mainams.
„ES atsakas į Rusijos propagandos kampaniją ir masines
dezinformacijos atakas buvo
nepakankamas ir turi būti stiprinamas, ypač prieš 2019 metų gegužę vyksiančius Europos
Parlamento rinkimus“, – sakoma rezoliucijoje.
Europos Parlamento rezoliucija yra rekomendacinio
pobūdžio. ES struktūros nėra
teisiškai įpareigotos jos laikytis. BNS
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Piktinasi musulmonų sulaikymo stovyklomis

Sudužus laivyno naikintuvui žuvo du pilotai

Faktas, kad Kinijoje maždaug milijonas musulmonų laikomi
specialiose stovyklose, yra „siaubinga padėtis“, antradienį
pareiškė JAV pasiuntinys. Ambasadorius religijų laisvės klausimais
paragino atlikti nepriklausomą tyrimą dėl tų asmenų sulaikymo.

Vienam Kinijos karinių jūrų pajėgų naikintuvui nukritus per
mokomąjį skrydį virš pietinės Hainano salos žuvo abu jo pilotai,
antradienį pranešė karinis laivynas. Orlaivis sudužo kalnuotoje ir
atogrąžų miškais apaugusioje Ledongo apygardoje.

STIPRI ŠEIMA – SAUGI BENDRUOMENĖ – ATSAKINGA SAVIVALda

Mieli Prienų rajono gyventojai,

Loreta
JAKINEVIČIENĖ

ketverius metus atsakingai dirbau Jums ir Prienų kraštui, todėl viliuosi, kad patikėsite man NUOSEKLIAI,
DRĄSIAI IR ATVIRAI tęsti pradėtus darbus.

Kandidatė į prienų rajono
savivaldybės merus

Kviečiu kovo 17 d. ateiti į antrąjį merų rinkimų turą ir
prašau suteikti man pasitikėjimo mandatą bei galimybę
toliau garbingai tarnauti savo krašto žmonėms.

Mieli Prienų krašto žmonės,

Kandidatas į Prienų r. savivaldybės merus
Alvydas Vaicekauskas

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

savivaldos istoriją, kaip ir šeimos, bendruomenės, kuria kiekvienas žmogus. Man svarbu, kad savivalda būtų
atvira žmogui, nes ji yra pamatas, ant kurio iškyla brandi
demokratinė valstybė. Ji gali egzistuoti tik aktyvių, kuriančių, kūrybingų, gebančių kritiškai vertinti gyvenimą, pačią
valstybę, jos valdžią, piliečių dėka. Antrame rinkimų ture
man labai svarbi Jūsų parama. Aš, kaip ir Jūs, noriu, kad
Prienų kraštas gražėtų, keistųsi Prienų miestas, Prienų rajono miesteliai ir kaimai, visi jūs būtumėte laimingesni.
Pokyčiai Prienų krašte būtini ir reikalingi. Esu politikė,
siekianti atsakingų sprendimų. Dvi kadencijas dirbdama
Prienų rajono savivaldybės tarybos nare, siekiau ir skatinau visus dalyvauti naudingiausių žmonėms sprendimų
priėmime, kad būtų tęsiami pradėti darbai. Priimti sprendimai, atlikti darbai – ne vieno mero, o visų su juo dirbančių rajono savivaldybės tarybos narių ir Jūsų, mieli krašto
žmonės, nuopelnas.
Kviečiu kovo 17 dieną ateiti balsuoti Prienų krašto
ateities ir Jūsų paprastos žmogiškos laimės vardan.
Jeigu pasitikėsite ir balsuosite už mane,
LORETĄ JAKINEVIČIENĘ,
būsiu merė, kuri nuoširdžiai norės ir gebės Jus girdėti, kartu su Jumis dirbti, kad Prienų krašte būtų
stiprios šeimos, saugios bendruomenės.
Kandidatė į Prienų rajono savivaldybės merus
Loreta Jakinevičienė, merė, kuri dirbs Jums.
Politinė reklama bus apmokėta iš Partijos Tvarka ir teisingumas
politinės kampanijos sąskaitos. Užs.Nr. 2019/7 

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

Nacionalinį diktantą rašė ir Prienų rajono
gyventojai
Kovo 8 d. Lietuvoje jau
dvyliktą kartą buvo
rašomas Nacionalinis
diktantas. Nacionalinio
diktanto pirmajame ture
dalyviai rašė Dovilės
Filmanavičiūtės tekstą
„Odė moterystei“.
Diktantas buvo
transliuojamas per LRT
radiją, jį skaitė diktorius
Marijus Žiedas.

Nacionalinio diktanto konkurso pagrindinis organizatorius – VšĮ Pilietinės minties
institutas. Partneriai: Švietimo
ir mokslo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija,
Lietuvos nacionalinė MartyREKLAMA

no Mažvydo biblioteka, nacionalinis transliuotojas LRT.
Konkursą globoja Lietuvos
Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Kaip ir kasmet, diktantas
buvo rašomas ir Prienų r. savivaldybėje. Džiugu, kad ir
šiemet sulaukėme dar daugiau
kalbos mylėtojų. Diktantą rašė 676 dalyviai, iš jų – 132 suaugusieji ir 544 mokiniai.
Nacionalinis diktantas buvo
rašomas visose savivaldybės
mokyklose, kur į kalbos šventę įsiliejo ne tik mokiniai, bet
ir 38 suaugusieji. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje ir jos padaliniuose diktantą rašė 75 dalyviai.
Į kalbos šventę Savivaldybės didžiojoje salėje susirinko
19 dalyvių. Daugelis jų kon-

kurse dalyvavo ne pirmą kartą, o kai kas ir 12 ar 10 kartą.
Anot dalyvių, rašyti diktantą
kartu – daug smagiau.
Puikiai nusiteikusius diktanto dalyvius pasveikino
savivaldybės meras Alvydas
Vaicekauskas. Jis pasidžiaugė, kad ir šiemet diktanto rašyti susirinko gausus būrys
Savivaldybės darbuotojų.
Vertinti, kasdien kurti ir puoselėti savo kalbą kvietė savivaldybės kalbos tvarkytoja
Vaida Peleckienė.
Dėl raštingiausiojo vardo
varžomasi keliose kategorijose – raštingiausio moksleivio, suaugusiojo ir užsienio lietuvio. Diktanto tekstas
bus paskelbtas kovo 11 dieną
svetainėse www.diktantas.lt
ir www.vlkk.lt (su rašybos ir

skyrybos paaiškinimais). Geriausiai parašiusieji diktantą
bus informuoti asmeniškai.
Konkurso finalas vyks balandžio 13 d. Vilniuje. Nacionalinio diktanto nugalėtojai
bus apdovanoti gegužės 7 d.
Prezidentūroje.
Nacionalinis diktantas nėra egzaminas, konkurso organizatoriai siekia paskatinti
žmones didžiuotis mus visus
vienijančia kalba, o kartu ir
valstybe. Nuoširdžiai ačiū
visiems konkurso dalyviams,
taip pat bibliotekų darbuotojams, mokytojams už bendradarbiavimą rengiant konkurso I turą. Tikime, kad kitąmet
diktantas suburs dar daugiau
kalbos mylėtojų.
Prienų r. savivaldybės
informacija 

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

2019-03-04 apie 16.30 val..
Birštono sav., Birštono vnk.,
Vienkiemio g., konflikto metu,
neblaivus (2,27 prom. alkoholio)
vyras (gim. 1976 m.) smurtavo
prieš kaimynę (gim. 1952 m.),
vėliau ji pasigedo mobiliojo ryšio
telefono. Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
2019-03-04, 12.25 val., gautas
pranešimas, kad kelyje Jieznas–
Alytus, Jiezno sen., Vėžionių k.
ant kelio nuvirtęs medis trukdo
eismui. Supjaustyti du medžiai
ir patraukti į šalikelę, nušluota
kelio danga.
2019-03-04, 13.26 val., į Šilavoto
UK atėjęs asmuo pranešė, kad
Šilavoto sen., Šilavoto k., Jiesios
g. iš krosnies veržiasi ugnis. Kamine degė suodžiai. Iš krosnies
pakuros išvalytos žarijos, uždaryta oro patekimo anga, pabudėta
įvykio vietoje.
2019-03-04, 23.39 val., gautas
pranešimas iš GMP, kad Pakuonio sen., Daukšiagirės k.,
Dvaro g. reikia pagalbos ištraukti
įklimpusį medikų automobilį.
Buksyravimo lynu automobilis
ištrauktas.
2019-03-05 Alytaus apskr. VPK
Birštono PK gautas moters (gim.
1984 m.) pranešimas, kad prieš
ją smurtavo sugyventinis (gim.
1981 m.). Įvykis tiriamas.
2019-03-05 apie 11.33 val. gautas
pranešimas, kad Veiverių sen.
kelyje Jūrės mstl.–Kazliškiai ant
kelio nuvirtęs medis. Medis
supjaustytas ir patrauktas.
2019-03-06, 05.59 val., gautas
pranešimas, kad Ašmintos sen.,
Mačiūnų k., Kauno pl. 40, UAB
„Viada“ iš degalinės veržiasi
dūmai. 06:04 val. gautas papildomas pranešimas iš apsaugos
darbuotojos, kad suveikė gaisrinė signalizacija, gaisro nėra.
2019-03-06, 14.02 val., gautas
pranešimas, kad Balbieriškio
sen., Mardosų k. susidūrė auREKLAMA

Seimas – prieš vagonėlius draustiniuose

Siūlomos kvapų normos diskriminuoja kaimą

Nuo gegužės įvažiuoti į kultūrinius draustinius su kilnojamaisiais
vagonėliais gali nebepavykti. Seimas nusiteikęs uždrausti šiose
vietose statyti bei naudoti vagonėlius. Už tai balsavo 95 Seimo
nariai, prieš – trys. Dėl pataisų Seimas turės balsuoti dar kartą.

Sveikatos apsaugos ministerijai siūlant kaime nustatyti didesnę
leistiną kvapų normą kaime nei mieste, Lietuvos žaliasis aljansas
bei darbdavių konfederacija įžvelgia rizikų, kad nustatant
skirtingus rodiklius, gali būti diskriminuojami kaimo gyventojai.

tomobilis su autobusu. Buvo
susidūręs lengvasis automobilis
„Opel Astra“ ir autobusas „Temsa
Safari“. Prispaustų žmonių nebuvo. Išjungtas lengvojo automobilio akumuliatorius. Lengvojo
automobilio vairuotojas iš automobilio išlipo pats iki atvykstant PGP, tačiau buvo išvežtas į
ligoninę dėl skausmo krūtinės
srityje. Autobusu važiavo dešimt
žmonių, jie nenukentėjo. Autobusas priklauso UAB „Kautra“,
vairuotojas nenukentėjo.
2019-03-06 Prienų r., kelio Vilnius–Prienai–Marijampolė 70ame kilometre neblaivus (2,28
prom. alkoholio) vyras (gim.
1986 m.), vairavęs automobilį
„Honda Civic“, buvo sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.

Švietimo įstaigų vadovų ataskaitose
ATKelta IŠ 1 p.

konkursuose ir kituose renginiuose, supažindino su projektine veikla. Aktualiausia
problema – būtinas mokyklos
vidaus patalpų remontas, kurio pati progimnazija nepajėgi
atlikti. Šiais metais mokykloje yra numatyta lėšų elektros
automatų ir pradinių klasių
laboratorijos įrengimui.
Balbieriškio pagrindinėje
mokykloje mokosi 162 mokiniai, dirba 25 mokytojai, 5 pagalbos mokiniui specialistai,
19 aptarnaujančiojo personalo darbuotojų. Šiais mokslo

nio ugdymo grupėse, mokykloje pradėjo dirbti mokytojo
padėjėjas. Mokyklai labiausiai reikia lėšų dviem katilinės
cirkuliaciniams siurbliams
įsigyti ir sporto salės grindų remontui. Taip pat būtina
keisti pasenusią mokyklos
stogo šiferinę dangą, 24 supuvusius langus, reikėtų aplink
mokyklą įrengti lietaus nuotekų sistemą, izoliuoti muzikos
kabineto sienas, septyniuose
kabinetuose pakeisti nusidėvėjusią grindų dangą, įrengti
dar tris vaizdo stebėjimo kameras, kurios padėtų užtikrin-

Mokykloje reikia remontuoti biblioteką, kurios remontui, preliminariais skaičiavimais, reikėtų maždaug 10
tūkst. eurų.
Pakuonio pagrindinėje mokykloje mokosi 104 ugdytiniai ir mokiniai. Pasak mokyklos direktorės A. Vaicekauskienės, šiais mokslo metais
mokinių skaičius sumažėjo
9, bet 8 padidėjo ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje
grupėse. Deja, pagal deklaravusiųjų gyvenamąją vietą Pakuonio seniūnijoje duomenis,
artimiausius penkerius metus

dymo programų: priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio,
ikiprofesinio mokymo, suaugusiųjų pagrindinio (I dalies),
individualizuotą pradinio, individualizuotą pagrindinio,
socialinių įgūdžių ugdymo.
Mokykloje mokosi 354 mokiniai. Pasak direktorės I.
Balčiukynienės, Specialiojo ugdymo skyriuje mokosi
mokiniai ne tik iš Prienų, bet
ir dar dviejų kaimyninių savivaldybių. Mokykloje nebaigta patalpų renovacija, kuriai
apytiksliais skaičiavimais reikėtų 180 tūkst. eurų, taip pat

metais mokinių skaičius sumažėjo 12 vaikų, tai įvyko dėl
to, kad nebuvo formuojama
10 klasė ir 8 klasės mokiniai
pasirinko kitą ugdymo įstaigą. Direktoriaus S. Valančiaus
teigimu, ateinančius trejus
metus mokinių skaičius turėtų išlikti stabilus arba didėti.
Pernai mokykloje pasitelkus
bendruomenę buvo suremontuotos klasės, įrengtas technologijų kabinetas buvusiose
Balbieriškio ŽŪM patalpose,
pakeista sporto salės grindų
danga, įrengta lauko klasė.
Ikimokyklinio ugdymo skyriuje reikėtų atnaujinti vaikų
žaidimo aikštelės įrengimus,
o pradinio ugdymo skyriuje
– higienos normų neatitinkančią dalį grindų dangos.
Išlaužo pagrindinės mokyklos direktorė R. Žilinskienė džiaugėsi, kad mokykloje
daugėja vaikų, o to priežastis
– daugiau vaikų ikimokykli-

ti saugų mokinių elgesį.
Pasak Jiezno gimnazijos
direktorės N. Zujienės, didžiausia problema – kasmet
po maždaug 20 mažėjantis
mokinių skaičius. Šiuo metu gimnazijoje mokosi 248
mokiniai, dirba 60 darbuotojų. Direktorė džiaugėsi, kad
mokykla praėjusį rudenį gavo higienos pasą. Lėšų, kaip
ir kitose mokyklose, trūksta,
nors reikia pakeisti seną tvorą,
atnaujinti šildymo ir vėdinimo sistemą, o ikimokyklinio
ugdymo skyriuje – renovuoti
pastatą ir suremontuoti bent
dalį vidaus patalpų. Reikia ir
naujo mokyklinio autobusiuko, nes dabartinis labai senas
ir dažnai genda.
Pasak Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos direktoriaus S. Pūro, šiuo metu mokykloje mokosi 61 mokinys,
o ateityje tikimasi, kad mokinių skaičius šiek tiek padidės.

mokinių skaičius nedidės.
Direktorė pasidžiaugė, kad
pagal Nacionalinio mokinių
pasiekimų patikrinimo duomenis, kai kurie rezultatai
– labai geri, o kai kurių testų rezultatai geresni ne tik už
šalies kaimo ar pagrindinių
mokyklų vidurkius, bet ir už
miesto mokyklų rezultatus.
Šiais metais bus įgyvendinamas projektas „Daugiafunkcio sporto aikštyno įrengimas
ir teritorijos sutvarkymas“.
Trūksta lėšų kai kuriems kabinetams išdažyti, aktų salei ir ikimokyklinio ugdymo
grupės miegamojo grindims
suremontuoti. Direktorė tikisi, kad mokykla greitai gaus
higienos pasą, nes jau atlikta
daug darbų.
Pernai šimtmetį atšventusi
„Revuonos“ pagrindinė mokykla, palyginti su kitomis
savivaldybės mokyklomis,
įgyvendina daugiausiai ug-

reikia aptverti mokyklos teritoriją. Ateityje tikimasi, kad
Specialiojo ugdymo skyriaus
bendrabutis įsikurs pastate,
kuriame dabar veikia Prienų
meno mokykla.
Skriaudžių pagrindinės
mokyklos direktorė R. Liagienė pasidžiaugė, kad pagal
Nacionalinių pasiekimų patikrinimo rezultatus mokykla patenka į geriausių šalies
mokyklų dešimtuką, mokinių
skaičius didėja, o naujų mokinių atvyksta ne tik iš Prienų,
bet ir kaimyninių savivaldybių. Direktorės teigimu, mokykloje problemų netrūksta,
nes mokykla įsikūrusi keturiuose senuose pastatuose,
kuriems reikia remonto. Dėl
to, kad nėra valymo įrenginių
bei nustatyta daug kitų trūkumų, mokykla negali gauti higienos paso.
Stakliškių gimnazijoje mokosi 189 mokiniai, o Stakliš-

2019-03-06 apie 13.30 val. Prienų
r., Jiezno sen., Verbyliškių k.,
Plytinės g., gyvenamojo namo
virtuvėje, konflikto metu, vyras
(gim. 1993 m.) smurtavo prieš
savo tėvą (gim. 1971 m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
2019-03-06 apie 6.20 val. Prienų r., N. Ūtos sen., N. Ūtos k.,
Mokyklos g., vyras (gim. 1978
m.) pastebėjo, kad išdaužytas
jo automobilio „Renault Espace“
vairuotojo durelių stiklas ir iš vidaus pavogti automobilio dokumentai, draudimo dokumentai
ir automagnetola. Automobilio
viduje sugadinti automobilio salono apšvietimo žibintai, nulaužti
abu šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai. Nuostolis – 300 eurų.
2019-03-06 apie 11.30 val. Prienuose, Stadiono g., moteris (gim.
1980 m.) pastebėjo, kad atrakintos buto durys. Viduje ji pasigedo
auksinių papuošalų, 950 eurų
grynais pinigais ir nešiojamojo
kompiuterio „Lenovo“ su rankine.
Nuostolis tikslinamas.
2019-03-06 apie 15.10 val. Prienuose, Stadiono g., moteris
(gim. 1983 m.), grįžusi namo,
pastebėjo, kad įsibrauta į butą,
ir pasigedo vyriško auksinio
žiedo su akimi, 4 blokų cigarečių,
nešiojamojo kompiuterio „Asus“.
Nuostolis tikslinamas.
2019-03-06 apie 17.45 val. Prienų
r., Išlaužo sen., Pakumprio k., į
moters (gim. 1975 m.) mobiliojo
ryšio telefoną paskambinęs
vyras apgaulės būdu išviliojo jos
el. bankininkystės prisijungimo
kodus ir pervedė 1200 eurų.
Įvykio aplinkybės tiriamos.
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Lyčių lygybės institutas mokėjo nepagrįstai

Išnagrinės planus dėl statybų prie Baikalo

Europos Lyčių lygybės institutas (EIGE) nepagrįstai mokėjo
mažesnius atlyginimus įdarbintiems laikiniems darbuotojams,
nei nuolatiniams, konstatavo teismas. Šių darbuotojų atlyginimo
vidurkis siekė 700 eurų, nuolatinių darbuotojų – beveik 2 tūkst.

Rusijos ministras pirmininkas Dmitrijus Medvedevas antradienį
pažadėjo, kad bus atliktas auditas dėl kontroversiškų planų
įkurti giliausio pasaulyje gėlo vandens ežero Baikalo pakrantėje
vandens pilstymo įmonę.

– nuo pasiekimų iki problemų
kių ir Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyrius lanko 55 vaikai. Direktorius V.
Kornejevas ataskaitoje nurodė ir problemas, dėl kurių
mokykla negali gauti higienos paso. Pagrindinės – susidėvėjusios grindų dangos,
reikia remontuoti klases, atnaujinti patalpų apšvietimą,
sporto įrangą, suremontuoti
valgyklos patalpas ir atnaujinti inventorių, Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyriuje
– suremontuoti kiaurą stogas
ir sulūžusią tvorą.
Šilavoto pagrindinėje mokykloje mokosi 81 mokinys.
Pasak direktorės V. Radzevičienės, mokinių skaičius ir
ateityje turėtų išlikti stabilus.
Pastaraisiais metais mokykloje atlikus daug ugdymo(si)
aplinkų gerinimo darbų, gautas higienos pasas. Direktorė
pasidžiaugė, kad aplinkiniuose seniūnijos kaimuose daugėja ikimokyklinio amžiaus
vaikų, todėl reikėtų planuoti
mokykloje įrengti ikimokyklinio ugdymo grupę.
Veiverių Tomo Žilinsko
gimnazijos direktorės A. Raibužienės teigimu, 2018 m.
gimnazijai buvo sudėtingi,
nes vyko renovacija. Išgražėjusiai mokyklai trūksta
sertifikuotos lauko įrangos
ikimokyklinio ugdymo skyriuje, taip pat dar reikia suremontuoti I korpuso vidaus
patalpas. Atsakydama į pateiktą klausimą, kada pradės
veikti ketvirta ikimokyklinio
ugdymo grupė, direktorė patvirtino, kad greitai, nes jau
montuojami baldai.
„Žiburio“ gimnazija, kurioje mokosi 420 mokinių, pernai šventė 100 metų jubiliejų.
Direktorė I. Kačinauskienė
pasidžiaugė, kad jubiliejaus
proga buvo išleista knyga,
įrengtos penkios edukacinės
erdvės, pastatytas stogastulpis P. Martišiui, gimnazijos
įkūrėjui, atminti. Taip pat buvo atlikta ir „ūkiškų“ darbų:
įrengtas liftas neįgaliesiems,
nugriauta sena ir pastatyta
nauja tvora, įsigyta nešiojamųjų kompiuterių, atnaujintas gimnazijos fasadas ties
REKLAMA

pagrindiniu įėjimu, rėmėjų
lėšomis atnaujintos aktų salės
grindys. Didžiausios problemos – reikia keisti pasenusią
IT įrangą, įrengti aikštelę, kurioje bus pastatyta atminimo
lenta, skirta partizanų kovose
dalyvavusiems gimnazijos
mokiniams ir mokytojams,
būtina atnaujinti bendrabučio
elektros instaliaciją bei renovuoti ir apšiltinti technologijų
pastato išorę.
Visų mokyklų vadovų ataskaitoms buvo pritarta.

Aktualiausia problema
– remontai
Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė J. Liutkuvienė pirmiausia džiaugėsi, kad
pilnos visos 8 grupės, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, iš viso darželyje (kartu
su Strielčių ikimokyklinio
ugdymo skyriumi) ugdomi
138 vaikai, bendraujama ir
bendradarbiaujama ne tik su
tėvais, bet ir su įvairiomis
institucijomis, rėmėjais. Direktorės teigimu, pastatą reikia renovuoti, taip pat būtina
remontuoti susidėvėjusias
vandentiekio ir kanalizacijos
sistemas, elektros instaliacijos sistemą ir dalį pastato
stogo dangos, lietvamzdžius,
virtuvės patalpas, atnaujinti
ventiliacijos ir priešgaisrinę
sistemas, kieme – sutvarkyti
lauko aikštyną bei atlikti daug
kitų darbų.
Lopšelyje-darželyje „Pasaka“ teikiamas ikimokyklinis
ir priešmokyklinis ugdymas,
taip pat ugdomi vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. 2018 m. ugdymo įstaigą lankė vidutiniškai 168 ugdytiniai. Pasak direktorės B.
Šuliauskienės, nerimą kelia
duobėta kiemo danga, higienos reikalavimų neatitinkanti
tvora, priešgaisrinės signalizacijos sistema, abu korpusus
jungiančio koridoriaus stogo
ir sienų būklė, šalčiui pralaidūs pastato pamatai ir sienos,
tad labiausiai laukiama pastato išorės renovacijos.
1962 m. įkurtą lopšelį-darželį „Saulutė“ lanko 93 vai-

kai. Direktorės R. Drazdauskienės teigimu, nelikus priešmokyklinio ugdymo grupės,
į darželį pateko visi norintys.
Darželio bendruomenės šiais
metais laukia didžiulis iššūkis – persikėlimas į naujas
patalpas.
Jiezno muzikos mokykla
– vienintelė įstaiga, teikianti
vaikams ir suaugusiesiems
neformaliojo muzikinio ugdymo paslaugas Jiezno ir
Stakliškių seniūnijose. Pernai
rugsėjį mokykloje mokėsi 89
mokiniai. Mokyklos atlikėjai
aktyviai dalyvavo ir sėkmingai reprezentavo Prienų rajono ir mokyklos vardą 4 tarptautiniuose, 15-oje rajoninių
ir respublikinių festivalių bei
konkursų, mokyklos atstovai
taip pat surengė apie 15 koncertų ir pasirodymų įvairiuose
mokyklos, Prienų rajono ir kitų miestų renginiuose. Pasak
l. e. p. direktorės A. PūraitėsJankauskės, pastatui, kuriame
įsikūrusi muzikos mokykla,
reikalingas išorės ir vidaus
remontas, taip pat reikia suremontuoti vidaus patalpų
lubas ir sienas, ant kurių dėl
nesutvarkyto stogo bėga vanduo, taip pat ir fasadinį įėjimą.
Beje, trūksta patalpų užsiėmimams Stakliškėse.
Prienų meno mokykloje mokosi 278 mokiniai (iš
jų 28 suaugusieji), dirba 25
mokytojai. Pernai 39 mokiniai dalyvavo koncertuose,
19 – festivaliuose, 14 – respublikiniuose ir 9 – tarptautiniuose konkursuose. Mokykloje buvo organizuoti penki respublikiniai renginiai
mokiniams ir mokytojams,
keturios edukacinės išvykos
mokiniams, trys rajoniniai
festivaliai-konkursai, didelis
būrys mokinių tapo konkursų laureatais. Pasak l. e. p.
direktorės L. Bendoraitienės,
pernai buvo atlikti smulkūs
remonto darbai, o šiais metais
laukia persikraustymas į kitas
patalpas, kuriose mokyklos
bendruomenė norėtų įsirengti ir fotolaboratoriją bei garso
įrašų studiją.
Švietimo pagalbos tarnybos pagrindinė veikla yra

teikti mokiniui, mokytojui
ir (ar) mokyklai pedagoginę
psichologinę, informacinę,
konsultacinę, kvalifikacijos
tobulinimo ir kitą pagalbą.
Pasak direktorės D. Stankevičienės, vienos iš svarbiausių

veiklų – specialiųjų poreikių
vaikų vertinimas, neformalus
suaugusiųjų švietimas ir ilgalaikis mokytojų kvalifikacijos
kėlimas. Tarnyba dirba dviejose patalpose, todėl tikslas
– užtikrinti veiklą vienose
patalpose. TAU užsiėmimus
lanko apie 170 žmonių, planuojama veiklą vykdyti ne tik
Prienuose, bet ir kitose rajono vietovėse, todėl reikia dar
vieno darbuotojo.
Visoms ataskaitoms pritarta
vienbalsiai.

Priimti ir kiti
sprendimai
Be diskusijų ir vienbalsiai
buvo perimtas turtas (keturios
knygos) Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir perduotas Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai
valdyti, naudoti ir disponuoti
juo patikėjimo teise.
Buvo pritarta ir sprendimo
projektui nutraukti Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio
materialiojo turto (autobusų
stoties pastato) laikinąją nuomos sutartį su UAB „Kautra“.
Šis sprendimas įsigalios pasirašius naują sutartį.
Tarybos posėdyje balsų
dauguma (kai kuriems Ta-

rybos nariams įžvelgus pažeidimų ir „išdūrimų“) buvo
patvirtinta ir nauja Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio
materialiojo turto (autobusų
stoties) nuomos sutartis su
viešąjį nuomos konkursą laimėjusia UAB „Kautra“.
2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus Piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems

tro didžiausias leistinas pareigybių skaičius (iki 66,1),
t. y. pritarta prašymui įsteigti
1 atvejo vadybininko pareigybę ir 1 socialinio darbuotojo,
dirbančio su šeima, pareigybę, nes šiuo metu Prienų rajone yra 185 šeimos, kurioms
taikoma atvejo vadyba. Pareigybės bus finansuojamos iš
valstybės biudžeto specialiųjų

gyventojams įstatymo pakeitimams, vienbalsiai buvo
pritarta sprendimui pakeisti
2015 m. vasario 23 d. priimtą sprendimą ,,Dėl piniginės
socialinės paramos teikimo
tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“.
Vienbalsiai buvo patvirtintas Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų cen-

tikslinių dotacijų.
Be diskusijų ir vienbalsiai
buvo patvirtinta Prienų rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos stebėsenos 2017
metų ataskaita.
Taip pat buvo pateikta informacija apie Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2018 m. ir programos
veiksmų įgyvendinimo grafiką 2018–2020 m.
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Finansų ministerija pasiskolino 15 mln. eurų
„Nasdaq“ Vilniaus biržoje antradienį įvykusiame septynerių
metų trukmės Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) emisijos, iki
kurios išpirkimo liko 2444 dienos, papildymo aukcione obligacijų
išplatinta už 15 mln. eurų.

EŽTT: sovietų represijos prieš Lietuvos
partizanus gali būti laikomos genocidu
Europos Žmogaus Teisių Teismas antradienį paskelbė, kad sovietų
represijas prieš partizanus Lietuvos teismai pagrįstai pripažino
genocidu.

Paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

ATKelta IŠ 1 p.
Po šv. Mišių Laisvės aikštėje buvo apdovanoti Lietuvos
bėgimo mėgėjų asociacijos
taurės 2018 m. nugalėtojai ir
prizininkai.
Vidurdienį Laisvės aikštėje vyko iškilminga Lietuvos
valstybės vėliavos pakėlimo
ceremonija. Prieš suplevėsuodama trispalvė ilga šventės
dalyvių grandine buvo perduodama iš rankų į rankas, o

Egidijus Visockas jauniesiems šauliams įteikė padėkas
bei pareigybinius ženklelius.
Šventiniame meno mėgėjų
kolektyvų koncerte dainavo
„Ąžuolo“ progimnazijos jaunučių choras, Alytaus profesinio rengimo centro solistai
ir ansamblis, Veiverių KLC
vokalinė grupė „Cukraus pudra“, Prienų KLC vokalinis
ansamblis „Aksomas“, meninio lavinimo studijos „Ra-

jai kylant skambėjo „Tautiška
giesmė“, kurią solisto Vytauto
Trakymo bei Prienų KLC ansamblio „Aksomas“ vedami
giedojo visi susirinkusieji.
Lietuvos šaulių sąjungos
Vytauto Didžiojo šaulių 2osios rinktinės Prienų 206osios kuopos šaulių salvės
buvo skirtos Lietuvos valstybei, tautos vienybei ir Prienų
kraštui.
Su švente susirinkusiuosius
pasveikino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas
Vaicekauskas ir Tarybos narė
Loreta Jakinevičienė.
Lietuvos šaulių sąjungos
Vytauto Didžiojo šaulių 2osios rinktinės Prienų 206osios kuopos šaulių vadas

munėlė“ ansamblis ir atlikėja
Neringa Garmuvienė.

REKLAMA

Bėgime dalyvavo
beveik 600 dalyvių
Tradiciniame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dienos bėgime dalyvavo beveik 600 dalyvių. Sportininkai galėjo bėgti 10, 5 ar 2 km
distanciją. Ilgiausioje – 10
km trasoje varžėsi per 200, o
populiariausioje 2 km trasoje
– daugiau nei pustrečio šimto dalyvių.
Bėgime dalyvavo ne tik
Prienų krašto sportininkai,
bet ir atvykę iš įvairių šalies
kampelių bei trys užsieniečiai.
Kartu su Lietuvos sporto universiteto treneriu Alfonsu Bu-

liuoliu dalyvavo ir neįgalieji
su regos, vestibiuliarinio aparato bei kitomis negaliomis.
10 km trasą greičiausiai
(per 32:44.0) įveikė Darius
Sadeckas iš Vilniaus. Antroje
vietoje liko kaunietis Jonas
Vytautas Gvildys (33:26.0),
trečioje – vilnietis Mantas
Martinkus(34:07.0 ). Prienų
„Vėjo“ klubo atstovas Robertas Petronis trasą įveikė
per 39:32.0, Prienų OK „Šilas“ atstovas Benas Radzivonas – per 41:16.0, jo komandos draugas Andrius Valatka
– per 41:38.0.
Tarp moterų greičiausia
buvo Kauno maratono klubo bėgikė Loreta Kančytė
(37:32.0). Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos bėgikė Milda Talalaitė trasoje sugaišo
48:56.0, Aistė Valantiejienė
(Kaunas, Prienai) – 52:52.0,
Prienų klubo „Vėjas“ atstovė
Sandra Išganaitienė – 54:59.0,
Daiva Macijauskienė iš Veiverių – 59:10.0.
5 km trasoje MVET grupės
nugalėtoja tapo Olga Bezelienė (Vilnius, Prienai). 2 km
trasoje V19 grupėje antras buvo „Žiburio“ gimnazistas Danielis Matukaitis. Trečiąsias
vietas 2 km trasoje iškovojo
prieniškė Darija Kuzmickaitė
(M12 grupė) ir „Ąžuolo“ progimnazijos atstovas Martynas
Marčiulionis (V12 grupė).
Tautos vienybės bėgime –
50 metrų ilgio trispalvė
Gausus būrys sniego nepabūgusių prieniškių ir miesto
svečių dalyvavo šventiniame
Tautos vienybės bėgime-ėjime „Už Prienus“. Tai, kad kiekvienas esame valstybės dalis,
buvo galima pajusti nešant
pagrindinį valstybės simbolį
– 50 metrų ilgio trispalvę, kurią kartu laikė ir pažįstami, ir
nepažįstami, ir jauni, ir seni...
Šventės metu vyko mugė, buvo pristatomos Alytaus profesinio rengimo centro profesinio mokymo programos, vyko Prienų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
sveikatinimo akcija, Prienų
PK prevencinės veiklos reprezentacija ir kt., Prienų PGT
demonstravo gelbėjimo įrangą, šventės dalyviai buvo vaišinama koše, arbata.

renginiai 
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Konfiskuota beveik 1,5 tonų kokaino siunta

JAV 2028 metais vėl išsilaipins Mėnulyje

JAV teisėsauga pirmadienį paskelbė, kad Niujorko/Niuarko oro
uoste buvo konfiskuota didžiausia per beveik 25 pastaruosius
metus kokaino siunta – apie 1,5 tonos kvaišalų, kurių vertė
juodojoje rinkoje siektų 77 mln. dolerių (68 mln. eurų).

JAV planuoja 2028 metais vėl pasiųsti astronautų į Mėnulį,
sakoma pirmadienį paskelbtame Nacionalinės aeronautikos ir
kosmoso administracijos (NASA) biudžeto projekte. Astronautai
ant Mėnulio pirmąkart žengė 1969 metų liepos 20 dieną.

Kašonių bendruomenė paminėjo Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dieną
Prieš 29-erius metus
Lietuva atvertė naują
istorijos lapą – atsikratė
sovietinės priespaudos
ir atkūrė savo
nepriklausomybę.

Šis istorinis įvykis pakeitė
daugumos iš mūsų gyvenimą:
pagaliau tapome laisvi, o metams bėgant – ir svarbia Europos dalimi. Tad kovo 9 dieną
Kašonių bendruomenės namuose vyko renginys, skirtas
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti.
Kašoniškiai ir atvykę į renginį svečiai bendruomenės
namuose turėjo galimybę susipažinti su Jiezno gimnazijos
pradinių klasių mokinių piešinių paroda.
Renginys prasidėjo Lietuvos valstybės himnu. Pirmieji
savo pasirodymu visus maloniai nustebino svečiai iš Jiezno gimnazijos. Jaunieji meninio skaitymo laureatai kašoniškiai Gytis Kabašinskas
ir Toma Tamulynaitė stebino
idėjos aktualumu, gebėjimu

suprantamai perteikti pasirinkto kūrinio mintį, įtaigiu
žodžiu, emocija veikti klausytojus.
Mokytojos Romutė Kandrotienės vadovaujamas pradinukų šokių kolektyvas suteikė progą pasigėrėti puoselėjamu liaudies šokiu. Kašoniškiai ne tik gėrėjosi šokėjų
grakštumu ir miklumu, bet ir
turėjo progą patys prisiminti jau seniai šoktus liaudies
šokius. Ant bendruomenės
namų salės naujai nudažyto
parketo liaudiškų šokių sū-

kuryje sukosi ir pradinukai,
ir paaugliai, ir garbaus amžiaus sulaukę kašoniškiai bei
svečiai.
Po jaunųjų Jiezno gimnazistų pasirodymo turėjome
progą šiltai ir maloniai pabendrauti su kašoniške žurnaliste, žurnalo ,,Kelionės ir pramogos“ redaktore, devintąja
Mato Šalčiaus kūrybinio žurnalistų konkurso, kurį įsteigė
Lietuvos žurnalistų sąjunga,
laureate Ona ŠaulinskaiteNosevičiene. Onutė pasveikino visus su švente, pažadėjo

nuolat lankytis bendruomenės
organizuojamuose renginiuose, bibliotekoje.
Vakarą gera nuotaika nuspalvino linksmas ir sąmojingas spektaklis „Dėdė prieš
dėdę, arba Višta pagalvėje“
(pagal K. Sajos pjesę), kurį pastatė Kruonio kultūros
centro Kalvių suaugusiųjų
dramos kolektyvas „Brasta“,
vadovaujamas Janės Bernotienės.
Nors renginys vyko dvi
valandas, bet gausiai susirinkusiems kašoniškiams laikas
neprailgo.
Dėkojame Jiezno gimnazistams ir jų mokytojai Romutei
Kandrotienei, kraštietei žurnalistei Onutei Nosevičienei,
Kruonio KC Kalvių suaugusiųjų dramos kolektyvui ir jų
vadovei Janei Bernotienei,
renginio jaunosioms vedėjoms Jūratei ir Tomai, kad
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dieną šventė kartu
su Kašonių bendruomene.

Kašonių bibliotekos ir kaimo
bendruomenės ,,Kašonys“
vardu bibliotekininkė Danutė
Bajorienė 

„Laisvės TV“ intelektualios satyros šou „Laikykitės
ten“ kovo 14 atvažiuoja į Prienus
Fenomenalaus
populiarumo
neprarandantis
internetinės televizijos
„Laisvės TV“
intelektualios satyros
šou „Laikykitės ten“
kovo 14 atvažiuoja į
Prienus.

Ta proga kalbinam laidos vedėją Andrių Tapiną, šiemet jau spėjusį prisidirbti ir patekti į ne vieno
aukšto valdžios atstovo nemalonę.
Andriau, nenuobodžiai
pradėjote metus?
Ačiū, tikrai nenuobodžiai.
Kartais atrodo, kad mūsų laidos scenarijaus autoriams nereikia nieko kurti ir galvoti,
tiesiog pasiimti istorijas, kurios vyksta realiame gyvenime
ir mūsų politikoje.
Kaip gyvuoja „Laisvės
TV“?
REKLAMA

Nesulauksit, kaip sako mano bičiulis Arūnas Valinskas.
Turim nemažai planų, naujų
laidų ir senų tobulinimo, norim glaudžiai bendradarbiauti
su regionine žiniasklaida. Juolab rinkimų metai – tikrai darbo bus. Žinoma, šiek tiek neramu matant, kaip mūsų šaunioji valdžia nesiliauja bandyti
pažaboti žiniasklaida, bet kol
kas iki „Laisvės TV“ jie neprisikasa.
Kuo išskirtinė yra „Lai-

kykitės ten“ ir kodėl prieniškiams turėtų būti įdomu
apsilankyti filmavime?
Jeigu mus žiūrite, yra puiki proga pamatyti, kaip vyksta filmavimas – kaip kultūros
centras virsta televizijos studija, kaip klysta vedėjas, kaip
iš arti atrodo žinomi laidos
svečiai, kaip juokaujame apie
dalykus, kurie iš tiesų yra labai rimti.
O kokios temos bus šioje
laidoje?

Atsivežam įprastinę smagią savaitės apžvalgą su pačiais keisčiausiais, juokingiausiais ir už galvos
verčiančiais susiimti įvykiais, turime naują rubriką, skirtą vieno užsienio
įvykio analizei. Visada
stengiamės paruošti įdomią, naudingą ir juokingą pagrindinę temą.
Paliesite ir savivaldos rinkimų temą turbūt?
Be abejo, juk bus likusios
kelios dienos iki antrojo turo
mero rinkimų, tai nepraleisim
pro akis nei šito, nei kitų Prienų aktualijų
Tad „Laikykitės ten“ kviečia į smagų vakarą – kovo
14 dieną, 19 valandą, Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre.
Bilietai parduodami internetu
Payseroje ir kultūros centre.
Visą informaciją taip pat galite
rasti Laikykitės ten Facebook
paskyroje. 
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Raketos paleidimas būtų katastrofa

Siūlo įvesti licencijas ir masažuotojams

Jei Šiaurės Korėja paleistų raketą, tai sukeltų „katastrofiškų
padarinių“ diplomatijai dėl Pchenjano branduolinės programos.
Palydovų nuotraukose matosi, kad Šiaurės Korėja atstatė dalį
konstrukcijų pernai išmontuotų raketų bandymų poligone.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba siūlo
įvesti licencijas visiems sveikatos priežiūros specialistams, tarp jų
– greitosios pagalbos paramedikams, masažuotojams.

Atvirų durų diena Prienų „Ąžuolo“
progimnazijos būsimųjų pirmokų bei
priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų tėvams
2019 m. kovo 28 d. 17.30 val.
į „Ąžuolo“ progimnaziją (Kęstučio g. 45, tel. 51118)
kviečiame atvykti būsimųjų pirmokų bei
priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų tėvelius.
Susipažinsite su mokymosi aplinkomis, mokytojomis,
pagalbos mokiniui specialistais, progimnazijos administracija.
Administracija

Prienų krašto poetų dainuojamosios poezijos
popietė
Jau ketvirtą kartą
rengiamos Lietuvių
kalbos dienos – tai
daugybė vasario 16–kovo
11 d. visoje Lietuvoje ir
užsienyje organizuojamų
renginių. Prienų
,,Revuonos“ pagrindinėje
mokykloje taip pat vyko
renginys ,,Prienų krašto
poetų dainuojamoji
poezija“, skirtas Lietuvių
kalbos dienai paminėti.

Renginį organizavo etikos
mokytoja Lijana Sarnickienė
ir lietuvių kalbos mokytoja
Vytautė Kurtovienė. Mokytoja Vytautė Kurtovienė mokiniams priminė, kiek daug garsių žmonių yra kilę iš Prienų
krašto, o ši popietė skirta susi-

Viktorina
„Aš myliu
Lietuvą“
Pakuonyje
Kovo 6 d. mokyklos
antrokai apsilankė
Pakuonio laisvalaikio
salėje. Laisvalaikio salės
darbuotoja Renata Žibienė
pakvietė juos dalyvauti
viktorinoje „Aš myliu
Lietuvą“.

Vaikai dailės ir technologijų
pamokų metu piešė Lietuvą ir
savo darbeliais papuošė laisREKLAMA

pažinti su keleto poetų gyvenimu ir kūryba. 7a klasės mokinės Justina Juozapavičiūtė,
Viktorija Šuliauskaitė, Skaistė
Ūkelytė, Austėja Visockaitė,
Patricija Brusokaitė, Lauryna
Jankauskaitė, Gabija Matuizaitė, Emilija Mitrulevičiūtė,
8a klasės mokiniai Suprija
Didla, Liudas Lasata, Domas
Matulaitis, Gabija Kuzmickaitė, Gabija Stankevičiūtė,
Guoda Stankevičiūtė ir Lukas
Baikauskas pristatė poetų Justino Marcinkevičiaus, Vinco
Mykolaičio-Putino, Donaldo
Kajoko, Gintauto Dabrišiaus,
Aldonos Ruseckaitės, Stefos
Juršienės gyvenimo ir kūrybos
bruožus, deklamavo jų eilėraščius. Mokytoja Lijana Sarnickienė dainavo dainas, kurioms
pati sukūrė muziką šių poe-

tų žodžiais. Mokiniai galėjo
išgirsti, kaip eilėraštis deklamuojamas ir kaip jis suskamba virtęs daina, kuri lengviau
pasiekia klausytojų širdis.
Labai prasmingai nuskambėjo Donaldo Kajoko eilėraštis: ,,mano naujas laikrodis eina tvirčiau/ negu mano senas
laikrodis o mano/ senas laikrodis eina gražiau/ negu mano fleitos laikrodis/ nes mano
fleitos laikrodis/ išvis gal ne
laikrodis/ jis pabaigė laiką/ ir
grakščiai/ prisisuko/ atgal“,
nes dailės mokytoja Aušra
Deltuvienė renginio pabaigoje
apdovanojo 5–10 klasių mokinius padėkomis, diplomais
ir atminimo dovanėlėmis už
kūrybinius parodos „Einantis
laikas“ darbus. Mokiniams
buvo padėkota už gražiausiai

sukurtus ir pagamintus iš popieriaus laikrodžius, simbolizuojančius vis bėgantį, skubantį laiką. Mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė kartu
su pavaduotoja ugdymui Dalia
Skučiene taip pat pasveikino ir
apdovanojo edukacinio konkurso „Olympis“ nugalėtojus
bei juos ruošusius mokytojus.
Galbūt bėgant laikui šie kūrybingi ir talentingi vaikai savo
darbais garsins mūsų kraštą.
Mokiniai klausydami deklamuojamų eilių, skambančių dainų labiau pažino mūsų
krašto poetus. Žinanat, kiek
daug garsių ir talentingų žmonių gimė ir augo Prienų krašte,
norisi dar labiau džiaugtis ir didžiuotis savo gimtine.

valaikio salės patalpas. Renata Žibienė už puikius piešinius
visus apdovanojo pieštukais su
Lietuvos simbolika. Bibliotekininkė Marytė Žaromskienė
supažindino su
Lietuvos istorijos faktais ir papasakojo, kodėl
tokia svarbi lietuviams yra Kovo 11-oji. Vaikai
darniai ir susitelkę dirbo grupėse.
Mokiniams patiko dėlioti dėlionę
– Lietuvos herbą,
ieškoti „paslėptų“ žodžių ir atsakinėti į klausimus. Už teisin-

gus atsakymus jie buvo dosniai
apdovanoti saldžiais prizais.
Antrokai grįžo į mokyklą kupini įspūdžių ir pagilinę žinias

apie savo šalies istoriją.

Lietuvių kalbos mokytoja Vytautė Kurtovienė 

Pakuonio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
Rasa Pačėsienė 

skaitytojai rašo 
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Lenkija ketina įsigyti naikintuvų F-35

Registruotas nedarbas Latvijoje – 6,7 proc.

Lenkijos vyriausybė pradėjo derybas su JAV dėl galimybės įsigyti
modernių naikintuvų F-35. Varšuva jau pasirašė sutartis dėl
amerikietiškų reaktyvinių salvinės ugnies sistemų HIMARS ir oro
erdvės gynybos sistemų “Patriot” pirkimo.

Registruoto nedarbo lygis Latvijoje per praėjusį mėnesį nepakito
– 6,7 proc. ekonomiškai aktyvių gyventojų, pranešė Valstybinė
užimtumo tarnyba. Oficialiai registruotų bedarbių vasarį
padaugėjo nuo 61,95 tūkst. iki 62,48 tūkst. žmonių.

Skaitytojai rašo

po darbo? Juk į šiuos klausimus galima atsakyti dvejopai. Galbūt gydytojas pasiliko po darbo, nes tiesiog per
ilgai „aptarnauja“ (čia įvardinkim tuos pacientus, kurie
ateina ne tik dėl ligos, bet ir
pakalbėti apie ūkį, bites, vaikus ar keliones), o gal jis turi

opios priežasties, matomos
veide (kas itin jautru dailiosios lyties atstovei), jaudulio
išvengti nepavyko. Žinoma,
apie šį gydytoją buvom skaitę atsiliepimų, kurių apstu internete, bet buvom girdėję ir
žmonių, buvusių šio gydytojo konsultacijose, nuomonių

tikėtis ir kaip patvirtinamas
garantas pritarė, kad tai puikus savo srities specialistas,
kuris padės išspręsti mūsų
problemą. Kantriai išlaukę
kelias valandas patekom į gydytojo kabinetą, taip patekdamos tarsi į kitą pasaulį.
Manęs laukė gana įdomi
patirtis. Ir jeigu manęs paklaustumėt, ar tai geras gydytojas, atsakymas skambėtų
dviprasmiškai, nes per tas 10
minučių atsakymas keitėsi tai
į vieną, tai į kitą pusę. Įsivaizduokit svarstykles, kurios po
kiekvieno pasakymo pilnėja,
tuštėja ir svyruoja. Kodėl? Be
visų gydytojo vaizdingų pasa-

tiek „prirašytų“ pacientų, kad
fiziškai nesuspėja aptarnauti ir todėl kai kuriuos priima
„tarpdury“ Ar tas, kuris dirba
profesionaliai, vadovaujasi
šiuolaikinėmis technikos galimybėmis, stažuojasi, „paboldinu“ stažuojasi ir mokosi,
o ne „renka“ valandas, kad tik
prasitęstų savo licenciją...? O
gal tas, kuris išlydėdamas patapšnoja per petį ir palinki nesusitikti artimiausius kelerius
metus...? Tai kas vis dėlto yra
geras gydytojas?
Atsakyti į šį klausimą paskatino išgyventa asmeninė
patirtis. Pabrėžiu, kad niekada anksčiau nebuvau susidūrus su šios srities gydytoju ir, kadangi ėjom dėl itin

ir jų išgyventų emocijų. Bet
tai, ką pačios patyrėm gydytojo kabinete, pranoko visus
mano lūkesčius ir išgirstas
nuomones.
Sakoma, kad apie gydytoją
jau galima spręsti iš to, kiek
žmonių nori patekti į jo konsultaciją. Norėdamos patekti
į šio gydytojo konsultaciją
turėjome gerokai paplušėti.
Jau nekalbu apie registracijos
talonus valstybinėje gydymo
įstaigoje, nes du mėnesius
užsiregistruoti man nepavyko. Bet čia ne apie tai. Kalbu
apie apsilankymus mokamai
konsultacijai. Eilė, dar gerokai prieš gydytojo darbo laiką, buvo milžiniška. Žmonių
pilnas koridorius leido man

kymų, parodymų ar kažkaip
kitaip pateiktų pavyzdžių – jis
man pasirodė esąs protingas
žmogus, medicininiai terminai, palydimi „ar supratai?“
(supratau gal ne viską, bet
supratau), rodė, kad gydytoją
galimi priskirti tai nuolat besimokančių ir besistažuojančių gydytojų kastai. Labai savotiškas gydytojo požiūris ir
problemos (ligos) dėstymas,
jos sprendimo būdų pateikimas verčia pasakyti, kad silpnų nervų pacientams reikėtų pagalvoti, ar verta eiti pas
šį gydytoją. Per 10 minučių,
praleistų jo kabinete, pati 10
kartų pagalvojau, ar tik jam
nereikia pačiam pasitikrinti
pas kitos srities specialistą,

KAS YRA GERAS GYDYTOJAS?
ARBA O KARTAIS BŪNA IR TAIP…
Artėjanti balandžio 7-oji –
Pasaulinė sveikatos diena
ir asmeninė patirtis buvo
tas tramplynas, kuris leido
atsirasti ir dienos šviesą
išvysti šiam straipsniui.

Straipsnis parašytas išskirtinai tik iš mano asmeninės
pozicijos per savo, kaip pacientą atlydėjusio asmens, pajautimo prizmę ir remiantis
vienu apsilankymu pas gydytoją specialistą. Straipsnyje
rasite necenzūrinių gydytojo
išsireiškimų, už tai atsiprašau, bet toks ir buvo tikslas
– nepragražinant parašyti, ką
teko išgirsti ir pajausti. Dėl
asmens duomenų apsaugos
straipsnyje nerasite gydytojo vardo ir pavardės, taip pat
specialybės.
Sveikata – brangiausias turtas. Šią frazę tikrai teko girdėti ir net ne vieną kartą. Būdami sąmoningi ir atsakingi tiek
už save, tiek už artimus mums
žmones, šiuo turtu nesidalysim su pirmu pasitaikiusiu
gydytoju. Ir kaip girsim tą
tikrąjį, tą gerąjį, tą vienintelį
darantį stebuklus gydytoją?
Jeigu teko kada palaukti prie
gydytojo konsultanto kabineto ir nugirsti sėdinčių pacientų pokalbį, 100 proc. esu
garantuota, kad girdėjot klausimą: „Ar geras gydytojas?“
Kodėl 100 proc. esu įsitikinusi? Atsakymas paprastas
„kaip dvi kapeikos“, nes pati
esu uždavusi tokį klausimą.
Neįmanoma paneigti fakto,
kad eidami pas tam tikros
srities gydytoją specialistą
konsultuotis ieškome informacijos, atsiliepimų, galų gale kalbamės ir klausinėjam,
ar geras gydytojas? Padėjo?
Ir t.t. O vis dėlto, kas yra geras? Tai juk ne pienas, apie
kurį gali pasakyti: geras, nes
neprarūgęs, geras, nes gali
jį gerti. Tai geras gydytojas
– tas, kuris išgydo? Ar tas,
prie kurio kabineto nedidelės
eilės? Ar tas, kuris pasilieka
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sakykim, psichiatrą. Be tokių
palyginimų kaip debilė (beje,
šį žodį girdėjau kas minutę),
po žodžių „kad ir kištum į
šikną dulkių siurblio žarną“
(taip gydytojas kalbėjo apie
žarnyno valymą) ar frazės
„draugai valgo lakštingalų
liežuvius, o aš šūdą –– tai aš
debilė?“ net nustėrau. Tokių
„fainų“ perliukų per buvimo
kabinete laiką girdėjom pakankamai. Ir kai prieš tave sėdi gydytojas, o tu tiki, kad tai
tas žmogus, kuris išspręs tavo
problemą, kuris išgydys tavo
ligą (nes juk atėjai dėl ligos,
ne šiaip iš neturėjimo ką veikti) – jausmas toks, tarsi būtum

patekęs ne į tą kabinetą. Bet
kantriai klausėme toliau. Nepamiršta likau ir aš, tad keletas priekaištų buvo skirta ir
man, kaip mamai, nes tokią
šūdiną odą dukra paveldėjo iš
manęs (nors, tiesą sakant, net
sutrikau, kai taip pasakė), o
kai nusijuokiau, paklausė, ko
juokiuosi, nes esu kalta, kad
dabar sėdim prieš jį. Dar buvo klausimų apie kosmetiką
– primygtinai liepė neklausyti
viską išmanančių ir nusimanančių močiučių paistalų.
Jeigu klausit, ar paskyrė
gydymą, – taip, tikrai paskyrė ir labai aiškiai paaiškino,
išvardindamas visus prieš ir
už, visus šalutinius poveikius,
pabrėždamas, kad vaisto ap-

rašyme turime skaityti tik teigiamus dalykus, nes neigiami
– tik gąsdinanti statistika.
Išvardijo ir būdus, kurie galėtų padėti. Vienas ypatingai
užstrigęs – nėštumas, deja,
pagelbėja laikinai, nebent po
10 vaiko, nes tada jau nebematai savęs. Šio būdo atsisakėm iškarto. Patarė nemėtyti
pinigų į balą vaikštant į kosmetologijos salonus ar einant
pas kitos srities specialistus.
Sėdėjau suglumus, nes suvokiau, kad nieko gero, nes
šūdiną odą dukra paveldėjo
iš manęs, kad išgydyti pavyks
arba ne, kad kalti ne pieno
produktai ar šokoladas (kaip
visur rašo), kad vasarą pagerėja, o rudenį pablogėja (tai
tikrai tiesa). Jau buvau nusivylusi ir galvojau, kad veltui sumokėsim už tokią ypatinga paverstą konsultaciją,
kai konsultacijos pabaigoje,
tarsi pasukus filmo juostelę į
priekį, gydytojas ištarė auksinę frazę: „esi graži, protinga
mergina“ ir (visiems, kuriems
atrodo kitaip, – čia parodė vidurinį pirštą, siūlydamas daryti tą patį) liepė tiesiog gyventi ir išlaukti. Šie žodžiai
tarsi niuksas į nugarą privertė
išsišiepti mus abi. Iš kabineto,
kad ir kokios buvom sumišę,
išėjom su šypsena veide. Palydėdamas ir atidarydamas
duris (beje, taip elgėsi su visais pacientais –džentelmeniškai) dar pridūrė: „Spuogai
palieka randus ne ant veido,
o širdyje, tik reikia išmokti
mylėti save ir išlaukti, kada
viskas praeis.“
Ar tai buvo geras gydytojas? Argi ne svarbiausia yra
patikėti ir tikėti? Ar ne to einam pas gydytoją? Ar ne to
einam pas žmogų, kuris yra
davęs Hipokrato priesaika,
galų gale turėtų vadovautis
Romos katalikų bažnyčios
katekizmo aštuntu Dievo
įsakymu „Nekalbėk netiesos“... Nesvarbu, kiek kartų
buvo paminėtas žodis debilė
ar šūdinas šūdas, bet aš juo
patikėjau.Labai tikiuosi, kad
patikėjo ir dukra... O viskas
ir priklauso nuo mūsų pačių,
nuo mūsų požiūrio, tikėjimo,
gyvenimo būdo. Juk sveikame kūne – sveika ir siela...
Būkit sveiki ir laimingi!
E. A.

10 atgarsiai
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Pchenjanas tebesiekia denuklearizacijos

Dėl „Brexit“ iškels per 1 trln. JAV dolerių turto

Šiaurės Korėja tebėra įsipareigojusi savo pažadui atsikratyti
branduolinio arsenalo ir pasiruošusi šiuo klausimu toliau
derėtis su JAV, sakoma propagandos svetainės „Uriminzokkiri“
paskelbtame straipsnyje.

Neigiamas Didžiosios Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos
(ES) poveikis šalies finansų sektoriui bus didesnis negu manyta
anksčiau. 275 bendrovės, rengdamosi „Brexit“, iš Didžiosios
Britanijos į ES šalis perkelia visą savo verslą, darbuotojus ir turtą.

Vyresn. srž. Olego Mago atsiminimai
apie tarnybą misijoje Irake
Lietuvai minint 15-ąsias
narystės transatlantiniame
kolektyvinio saugumo
Aljanse metines, kurio
narius jau 70 metų, nuo
jo įsteigimo 1949 m. sieja
istorija, bendros vertybė ir
siekiai.

Rajoninis raiškaus žodžio konkursas „Tau,
Dalią Bredelienę ir „Revuo- mokyklų mokytojos ir mokiLietuva“
nos“ pagrindinės mokyklos niai apdovanoti diplomais. I
Kovo 8 dieną Prienų
„Revuonos“ pagrindinėje
mokykloje vyko rajoninis
3–4 klasių raiškaus
žodžio konkursas „Tau,
Lietuva“, skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti.
Šio renginio tikslas –
puoselėti meninio žodžio
suvokimą ir raišką,
skatinti mokinius skaityti,
deklamuoti ir gerbti bei
mylėti lietuvišką žodį.

Konkurse dalyvavo jaunieji skaitovai iš įvairių rajono
mokyklų. Šventė prasidėjo
šeimininkų parengta muzikine programa. Šio renginio
koordinatorė mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė
pasveikino visus susirinkusiuosius ir pristatė komisijos
narius: Prienų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Renatą
Pavlavičienę, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkę
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mokytoją metodininkę Vytautę Kurtovienę. Renginyje
dalyvavo ir svečiai – rėmėjai: LR Seimo nario patarėja Valė Petkevičienė, Prienų
rajono savivaldybės mero
pavaduotojas Algis Marcinkevičius.
Šiltai ir nuoširdžiai skambėjo kiekvieno skaitovo savitas ir įtaigus žodis. Jų pasirinkti eilėraščiai, tekstai vertė
įsiklausyti, įsijausti į žodžių
skambesį, prasmę. Vertinimo
komisijai buvo sudėtinga išrinkti pačius geriausius. Kol
komisija tarėsi dėl prizinių
vietų, mokiniai vaišinosi LR
Seimo nario Andriaus Palionio dovanotu tortu.
Komisijos pirmininkė Renata Pavlavičienė pasidžiaugė mokinių pasirinktais eilėraščiais, jų raiškiu skaitymu,
vaizdų, žodžių jautimu širdimi bei linkėjo raiškų žodį
skleisti visur ir visada.
Kiekvienas konkurso dalyvis sulaukė dovanų. Visų

vieta atiteko Mortai Žuklytei
(„Revuonos“ pagrindinė mokykla, mokyt. Virginija Abramavičienė), II vieta – Austėjai Belenavičiūtei („Revuonos“ pagrindinė mokykla,
mokyt. Danutė Baranauskienė), II vieta – Evelinai Brazaitytei („Ąžuolo“ progimnazija, mokyt. Jolita Simonaitytė), III vieta – Nojui Judickui
(Jiezno gimnazija, mokyt.
Ramutė Bubnienė),
III vieta – Domantui Rasimui (Išlaužo pagrindinė mokykla, mokyt. Vilma Daunienė), III vieta – Ugniui Šaškevičiui (Skriaudžių pagrindinė mokykla, mokyt. Rima
Šiškauskienė). Visi mokiniai
buvo apdovanoti padėkomis
ir rėmėjų prizais (parkeriais,
magnetukais, knygelėmis),
kurie neš sėkmę ne tik scenoje, bet ir tolimesniame kelyje
į knygų pasaulį.
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokytoja D.
Baranauskienė 

Pradedame straipsnių ciklą
„15 metų su NATO mes saugūs!“ apie Lietuvos karius.
Pristatome Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotajame pėstininkų
batalione tarnaujančio vyresniojo seržanto Olego Mago atsiminimus apie tarnybą
misijoje Irake.

Piranijų krikštas
ugnimi: Lietuvos
kariuomenės seržanto
atsiminimai apie prieš
penkioliką metų vykusį
susirėmimą misijos
Irake metu
„Niekas taip neįkvepia,
kaip žinojimas jog į tave šaudė ir nepataikė“ – sako Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotajame pėstininkų batalione dar ir šiandien tarnaujantis vyresnysis
seržantas Olegas Magas, pasakodamas apie pirmąjį kovos krikštą misijoje Irake.
Karys dalinasi atsiminimais
apie lygiai prieš penkiolika
metų vykusią misiją, kuomet
Lietuvai iki priėmimo į NATO liko vos keli mėnesiai ir
vasarį į misiją Irake buvo išsiųstas trečiasis lietuvių karių
būrys LITCON-3. „Piranijos“
– tai Algirdo mechanizuotojo
pėstininkų bataliono 3-osios
kuopos, kurios pagrindu buvo
suformuotas būrys LITCON3, simbolis.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo bataliono
vėliava išvykusi į misiją buvo du kartus, tačiau atskiri
bataliono padaliniai į karštus
taškus pastoviai vykdavo nuo
2001 m. iki paskutinės misijos 2011 metais. Žinoma,
atskiri bataliono kariai vyko
į misijas ir anksčiau, ir dabar, tačiau kalbu mažiausiai
apie būrio dydžio bataliono

deleguotą padalinį. Dažniausiai tokie padaliniai būdavo
formuojami kažkurios pėstininkų kuopos pagrindu, tad
šįsyk norėčiau prisiminti IIIosios „Piranijų“ kuopos misiją, kurioje turėjau garbės
tarnauti.

Pasirengimas misijai
LITCON-3 būrys po pasirengimo Danijoje, 2004 m.
vasarį išsiųstas į Iraką pakeisti ten keturių mėnesių misiją
atlikusį II-osios kuopos pagrindu suformuotą LITCON2 būrį. Būrys vykdė misiją iki
2004-ųjų rugsėjo Danijos bataliono sudėtyje ir buvo dislokuotas į šiaurę nuo Basros
netoli Alkurno (Al Qurnah),

kuris yra ties Tigro ir Eufrato
santaka. Būtent už šio miesto ir jo apylinkių kontrolę
buvo atsakingas Danijos batalionas. Tuometinė situacija
Irake buvo gana rami. Koalicinės pajėgos minėjo Irako
karo metines, JAV pajėgos
pagaliau sugavo Sadamą Huseiną, situacija normalizavosi
ir iš pirmo žvilgsnio atrodė,
kad tai bus eilinė rami misija,
prie kurių daugelis karių buvo
pripratę Bosnijoje bei Kosove. Pavieniai pasišaudymai
pasitaikydavo, tačiau rimtų
susirėmimų nebūdavo.

Sąlyginė ramybė truko
iki mūšių Faludžoje
pradžios
Mūsų kariai dažniausiai
vykdydavo patruliavimus,
transporto patikrinimus, kolonų eskortą, mokė naujai
formuojamą Irako kariuomenę, vykdydavo stovyklos,
CIMIC HOUSE Alkurnoje ir

kitų objektų apsaugą. Viskas
pradėjo sparčiai keistis balandį, kuomet prasidėjo mūšiai
Faludžoje. Suaktyvėjus sukilėlių veiklai, padažnėjo patrulių ir kolonų užpuolimai, saugomų objektų apšaudymai,
beveik kiekvieną dieną gaudavom pranešimus apie susidūrimus su sukilėliais, tačiau
mūšiai mūsų atsakomybės rajoną vis dar aplenkdavo.
Viskas pasikeitė gegužės 8ąją, kai iš informatoriaus buvo gauta informacija apie rengiamą pasalą ties įvažiavimu
į Alkurną, ant kelio, kuriuo
vykdavome į CIMIC HOUSE. Ši diena nebuvo kažkuo
išskirtinė – panašių pranešimų gaudavome ir anksčiau.

Kartais vos išvykus iš bazės
būdavome grąžinami atgal
arba atvykus į vietą paaiškėdavo, kad čia nieko nėra.
Tad vidurdienį, paskelbus
signalą kuopai rinktis prie
TOC, pakilome nuo pietų
stalo ir nuskubėjome ruoštis
išvykimui. Jau po keliolikos
minučių su būrio vadu klausiau situacijos pristatymą. Iš
kuopos vado sužinojome, kad
ant greitkelio viaduko, einančio virš kelio į Alkurną, buvo
pastebėta granatsvaidžiais ir
automatiniais šautuvais ginkluota grupė. Tuo metu patruliuoti ar administraciniais
klausimais į Alkurną vykdavome dviem palyginti lengvais visureigiais Mercedes
GD 240, tokiems patruliams
ši kovotojų grupė kėlė realią
grėsmę, tad neišvengiamai
reikėjo imtis veiksmų ir užtikrinti mūsų pajėgų judėjimo
saugumą tame kelyje.
NUKelta Į 11 p. 
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Traukiniai iš Talino į Vilnių – 4 kartus per dieną

Pritaria siūlymui pastatyti Europos lėktuvnešį

2026 metais, nutiesus europinės vėžės geležinkelį „Rail Baltica“,
traukiniai iš Talino į Vilnių kursuos keturis kartus per dieną, o dar
po 10 metų išaugs – šešis kartus. Tuo metu iš Vilniaus į Varšuvą
per Kauną kursuos iki 10 traukinių.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel pirmadienį išreiškė palaikymą
siūlymui pastatyti bendrą Europos Sąjungos lėktuvnešį. Ji
pažymėjo, kad Vokietija ir Prancūzija jau bendradarbiauja vystant
būsimą europietišką karo lėktuvą.

Vyresn. srž. Olego Mago atsiminimai apie tarnybą misijoje Irake

ATKelta IŠ 10 p.

Planuojant operaciją
nedvejota – objektą
šturmuos gerai
parengti kariai iš
Lietuvos
Planuodamas viaduko atsiėmimą iš sukilėlių, kuopos
vadas nusprendė, kad priekyje judės ir objektą užims lietuvių būrio kariai, kurie taip pat
nedelsdami užtikrins ir jo apsaugą. Pagal vado sumanymą
priekinis šarvuotis M113A3
turėjo sustoti likus keliems
šimtams metrų iki viaduko,
išlaipinti pėstininkus ir išsidėstyti į kovinę grandį (viena
eile). Antras ir ketvirtas skyriai turėjo išsidėstyti kairėje ir
dešinėje (trečias skyrius tuo
metu buvo išvykęs į patrulį
stebėti kelio, einančio į šiaurę). Užėmę tokias parengties
pozicijas, po vado komandos, turėjome „prašukuoti“
visą objektą ir užtikrinti jo
apsaugą. Planas atrodė gana
paprastas ir niekuo neypatingas, tačiau kartais sakoma:
„bet koks planas gyvuoja
iki pirmo šūvio“ – panašiai
ir įvyko.

„KONTAKTASKONTAKTASKONTAKTAS“
Kartu su būrio vadu vykau
antrame šarvuotyje. Vienu
metu klausydamasis kuopos
ir būrio dažnius bandžiau susidaryti bendrą vaizdą apie
situaciją, kai staiga pasigirdo
šūviai ir per radijo stotį išgirdau pirmo skyriaus pranešimą: „KONTAKTAS, KONTAKTAS, KONTAKTAS!“.
Šarvuotis staigiai rovė į kairę,
vairuotojas nuleido rampą, o
aš, šaukdamas į radijo stotį:
„CONTACT, CONTACT,
CONTACT, WAIT OUT!“,
išbėgau iš šarvuočio ir raportavau kuopos vadui apie
kontaktą.
Paskui mane iš transporterio pasipylė antras skyrius ir
išsidėstė į kairę nuo šarvuočio. Pirma mintis, šovusi į
galvą, buvo: „Kur būrio vadas?“. Apsidairęs pamačiau,
kaip nuo priekyje už kokių
REKLAMA

100 metrų esančio šarvuočio
išsidėsto pirmo skyriaus kariai, o gale stovi būrio vadas
ir mosuoja man prisijungti
prie jo. Sprendžiant iš šūvių
garsų, apšaudymas buvo gana intensyvus, tad sukaupęs
visas jėgas išbėgau, stengdamasis, kiek įmanoma, laikytis
vienoje linijoje su pirmo skyriaus šarvuočiu ir bėgau link
jo, kiek turėjau jėgų. Manau,
kad tai buvo pats greičiausias
100 metrų sprintas mano gyvenime. Pribėgus prie pirmo
skyriaus transporterio, pirmas
dalykas, ką padariau, tai vienu
mauku išgėriau visą buteliuką vandens. Tuo metu pirmas
skyrius intensyviai apšaudė
priešą sunkiojo kulkosvaidžio ir automatinių šautuvų
ugnimi. Paskirti kariai sėdėjo
transporteryje, plėšė papildomo šovinių komplekto dėžes
ir pildė į vidų metamas tuščias, kurios intensyvaus mūšio metu greitai ištuštėdavo.

vandens buteliuką. Taip dirbant šarvuotis iš lėto judėjo į
priekį ir toje vietoje, kur stabtelėdavo, susidarydavo tūtų ir
tuščių vandens buteliukų krūva. Koordinuodami judėjimą
su dešiniame flange esančiu
danų būriu judėjom į priekį.
Tokiu būdu sumažinome nuotolį iki 200 metrų, kai mūsų
judėjimą sustabdė pirmas ir
iškart po jo – antras sprogimai vos per 20-30 metrų priešais šarvuotį. Supratome, kad
tai – granatsvaidžio šūviai, o
sviediniai, prieš pat mus pataikę į žemę, rikošetu nuėjo į
šoną. Granatsvaidininkas buvo pasislėpęs už viaduko atra-

granatsvaidis iššovė. Pataikė
vos per 5 metrus už kolonos
– to pakako, kad mus apšaudęs priešo granatsvaidininkas
numetęs ginklą bėgtų į šoną,
kur jo jau laukė skyriaus karių ugnis.

mos, kuri teikė gana solidžią
priedangą, todėl, mūsiškiams
sekundę pasitarus, buvo priimtas sprendimas panaudoti
vienkartinį granatsvaidį AT4
HEAT ir susprogdinti granatą šalia kolonos. Tokiu būdu,
jei ir nenukausime priešo, tai
bent priversime jį išlįsti iš už
priedangos.
Šūvis buvo patikėtas patyrusiam skyriaus vyresniajam
šauliui. Paruošęs granatsvaidį
šūviui vyresnysis šaulys paėjo į kairę nuo šarvuočio, ramiai priklaupė apšaudomame
lauke, užėmė šaudymo padėtį
ir nusitaikė. „Šaunu!“ – pasigirdo komanda, tačiau šūvio nebuvo – iškart pasigirdo
pakartotinė komanda, tačiau
– vėl nieko, tuomet – trečią ir

vuotis, kuris parėmė mūsų
karius sunkiojo kulkosvaidžio ugnimi. Iš prisijungusio
šarvuočio iššokę kariai pamėgino užimti gulimas pozicijas
prie šarvuočio krašto, tačiau
asfaltas buvo toks karštas,
kad ant jo pasidėti alkūnes
buvo tiesiog neįmanoma, tad
vienintelis būdas šaudyti liko priklaupus, prisidengiant
šarvuočiu. Tuo metu daugelis
mūsų karių į užduotis švarkų
neimdavo. Jie buvo gana stori ir nepatogūs, su jais buvo
karšta, tačiau po šios dienos
klausimų, ar imti švarką, nebekildavo.

Efektyvesniam
šaudymui būtų
pravertę... uniforminiai
švarkai
Kol pirmas skyrius slopino
priešą ant kelio, antras skyrius
pamėgino apeiti iš kairės, tačiau ties ten buvusiu vandens
grioviu teko sustoti. Tuomet
prie flanguojančių karių prisijungė ketvirto skyriaus šar-

landą, kai gavau pranešimą,
kad atskrenda britų sraigtasparnis, kuris įvertins situaciją ir, jei reikės, parems iš
oro. Netrukus per radijo stotį išgirdau: „SUŽEISTAS!“.
Pirmos mintys, kurios pradeda suktis galvoje: „Kas
toks?“. Tada susivokiau ir
perdaviau parnešimą kuopos vadui: „Sužeistas, vienas
karys, reikalinga evakuacija,
lauk, pabaiga“. Tokioje situacijoje nėra kada galvoti apie
MEDEVAC (standartizuotas
detalus radijo pranešimas,
skirtas iškviesti transportą
sužeistųjų evakuacijai) eilutes, pagalba reikalinga čia ir

Šovinių tūtų ir vandens
buteliukų krūvos
Iš būrio vado gavau informaciją, kad ant viaduko ir po
juo išsidėstė iki skyriaus dydžio kovotojų grupė, o mūsų
būrys vykdo priešo slopinimą. Nors atstumas iki viaduko buvo tik apie 300 metrų,
tačiau nustatyti, kiek kovotojų ir iš kur jie šaudo, buvo gana sunku. Man susidarė įspūdis, kad kovotojų galėjo būti
apie 4-6, tad tokiais atvejais
visada geriausia apibūdinti
priešo dydį naudojant vieneto dydį, tad būtent tai ir pranešiau kuopos vadui. Per radijo stotį kuopos vadas davė
leidimą naudoti visus reikiamus ginklus ir patvirtino pirminę mūsų užduotį – užimti
objektą. Taip pat į dešinį mūsų flangą buvo pasiųstas danų būrys, kuris turėjo užimti
dengimo pozicijas ir apsaugoti mūsų šoną. Tuo tarpu
„mūšio ritmas“ normalizavosi – pirmo skyriaus kariai
sistemingai vykdė apšaudymą ir keitimąsi: iššaudęs dėtuvę karys užleisdavo poziciją kitam kariui, tuščią dėtuvę
mesdavo į šarvuočio vidų, o
iš ten gaudavo naują dėtuvę ir

Sužeistas šarvuočio
vadas
Mūšis jau truko visą va-

dabar. Vėliau sužinojau, kad
buvo sužeistas ketvirto skyriaus šarvuočio vadas. Pakeitus vamzdį, uokse sprogo šovinys ir tūtos skeveldra pataikė kariui į kirkšnį,
vos per porą centimetrų nuo
kirkšnies arterijos. Sužeistasis iš bokštelio nusileido į
šarvuočio vidų, kur buvę kariai greit įvertino situaciją ir
suteikė pagalbą. Jau po poros
minučių tarp pirmo ir ketvirto skyriaus šarvuočių įsiterpė
medikų transporteris, kuriuo
karys buvo nuvežtas į sraigtasparnio aikštelę ir jau po
valandos operuotas britų bazėje netoli Basros.

Atomazga
Kadangi mūšis kiek užsi-

tęsė, būrio vadas nusprendė
pasiųsti antrą skyrių su šarvuočiu visu greičiu judėti keliu į kairę ir užvažiuoti priešui iš kairio flango. Per stotį
informavau kuopos vadą ir
danų būrį, esantį mūsų dešiniame flange. Tuo metu man
svarbiausia atrodė apsaugoti mūsų karius nuo galimos
„draugiškos“ ugnies iš danų
būrio, tad radijo ryšiu nuolat
informuodavau danus apie
situaciją.
Galiausiai antras skyrius
visu greičiu prasiveržė į priekį, užvažiavo už kelio pylimo
ir jau po poros minučių kontroliavo greitkelio žiedo šiaurinį pylimą, nuo kurio matėsi visa vietovė. Priešas buvo
priverstas trauktis į miestą pietryčių kryptimi, o pirmas ir
ketvirtas skyrius užėmė viaduką, dėl kurio kovėmės beveik dvi valandas. Judėdami
į priekį kariai šukavo visus
griovius, kuriuose rado ir civilių (ar bent civiliškai atrodžiusių) asmenų – visi buvo
sulaikomi, apieškomi ir perduodami už mūsų judančiai
karo policijai. Civilių aukų
buvo išvengta. Vėliau iš štabo gavome informaciją, kad
kovotojų buvo viso apie keturiolika, iš kurių apie aštuoni sužeisti.
Tą dieną į bazę grįžome
apie vidurnaktį. Pasipildę
šaudmenimis ir vandeniu
dar vykome bent į dvi vietas,
bet susirėmimų tąkart nebeturėjome.
Misija buvo dar tik įpusėjusi, tačiau tą dieną mūsų
kariai pademonstravo savo
profesionalumą ir subrendo
kaip kariai. Ne veltui sakoma, kad viena diena mūšyje
atstoja metus pratybose.
Lietuvos kariai JAV vadovaujamoje tarptautinėje
operacijoje „Irako laisvė”
(Iraqi Freedom) dalyvavo
nuo 2003 m. balandžio iki
2008 m. gruodžio. Operacijoje vienu metu daugiausiai
dalyvavo 130 Lietuvos karių,
iš viso per misijos laikotarpį
įvyko 10 rotacijų – paskutinis
2008 m. liepą į Lietuvą grįžo būrys pavadinimu „LITCON-10”. KAM 
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Brazilijoje per potvynius žuvo 12 žmonių

Lietuvos eksportas sausį padidėjo 7,8 proc.

Brazilijos pietuose esančiame didžiausiame šalies mieste San
Paule ir jo apylinkėse naktį iš sekmadienio į pirmadienį per
smarkios liūties sukeltus potvynius žuvo 12 žmonių ir dar šeši
buvo sužeisti, pranešė ugniagesiai.

Lietuvos eksportas pirmąjį šių metų mėnesį siekė 2,271 mlrd.
eurų, importas – 2,358 mlrd. eurų. Palyginti su 2018-ųjų sausiu,
eksportas išaugo 7,8 proc., tuo metu importas beveik nepakito.

Tyrėjų diena Išlaužo pagrindinėje mokykloje

Tyrinėdami ir
eksperimentuodami vaikai
kaupia patirtį, randa
atsakymus į supančio
pasaulio paslaptis, mokosi
kritiškai mąstyti, pasirinkti
priemones ir veikti,
stebėti, formuluoti išvadas,
perduoti informaciją
kitiems. Pasidalinti
savo atradimais jaunieji
tyrinėtojai vasario 26
dieną rinkosi į Išlaužo
pagrindinėje mokykloje
vykusį renginį „Tyrėjų
diena“.
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.

REKLAMA

Į renginį atvyko daugiau
nei šimtas dalyvių iš aštuonių
rajono mokyklų. Programa
prasidėjo nuotaikingu muzikiniu pirmokų pasveikinimu.
Pirmoje renginio dalyje mokiniai pristatė pranešimus ir
skaidres, demonstravo savo
bandymus. Pradinukai iš Jiezno gimnazijos pristatė „Ugnikalnio išsiveržimą“ ir „Kaip
vikšras tapo drugeliu“, Prienų
„Ąžuolo“ progimnazijos ketvirtokas parodė sukonstruotą
judantį hidraulinį krano modelį, Skriaudžių pagrindinės mokyklos antrokai pasiūlė pabandyti žaidimą „Pažink pasaulį
tyrinėdamas“. Balbieriškio pagrindinės mokyklos pradinukų
tyrinėjimo tema „Obuoliukai
obuoliai“, o Veiverių Tomo
Žilinsko gimnazijos ketvirtokai demonstravo „Ugnikalnio išsiveržimą“ ir „Juodąją
dykumų gyvatę“, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos vaikai tyrinėjo bakterijas
mūsų aplinkoje, Stakliškių
gimnazijos mokiniai pasiūlė
atrasti „Paslaptingas vandens
savybes“, Išlaužo pagrindinės
mokyklos ketvirtokai domėjosi augimu ir pristatė augalų

tyrinėjimo darbą „Nuo sėklos
iki augalo“, trečiokai – „Stebuklingą balioną“, antrokai
– „Mikropasaulį“.
Pertraukos metu dalyviai
apžiūrėjo atliktų bandymų
demonstracijas „Medūza butelyje“, „Kas lengvesnis: vanduo ar aliejus?“, „Kiaušinis be
lukšto“, „Druskos ir cukraus
kristalai“, „Plūduriavimas ir
skendimas“, grožėjosi akvariumu ir žuvytėmis. Smalsuo-

liai galėjo per elektroninį mikroskopą tyrinėti žiedadulkes,
musę, pelėsį, plauką, svogūno
ląsteles.
Antroje renginio dalyje visi
keliavo į chemijos laboratoriją ir atliko aukštesniųjų klasių
mokinių parengtus eksperimentus: „Mirguliuojantis pienas“, „Šokinėjanti druska“,
„Dramblio dantų pasta“, „Šiltas sniegas“.
Renginys baigėsi nuotai-

kingu „Stebuklu be stebuklų“
– eksperimentu su sausu ledu.
Garų debesys veržėsi į viršų,
leidosi žemyn, kėlė burbulus. Tai suteikė vaikams daug
džiugių emocijų ir nuostabą.
„Tyrėjų dienos“ simbolis
„Mėgintuvėlis“ renginio pabaigoje buvo pripildytas gerų,
džiugių, linksmų ir įdomių atradimų įspūdžių.
Mokytojos A. Balkūnienė ir I.
Kisielienė 
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Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.

Prienų
turguje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Vis labiau pavasarėja, vis
šviesesni rytai, ir labai
smagu, kad vis ilgesnė
diena. Ir į turgų žmonės
renkasi prašvitus, nereikia
tamsoje grabinėtis. Gera,
kad saulutė jau kopia
aukštyn į dangų ir mus
pamalonina jei dar ne
šiluma, tai bent šviesa.
Pavasaris dar tik prasidėjo,
bet eina gana greitai, tad
reikia tikėtis, kad šiemet ir
žaluma galėsime džiaugtis
anksčiau.

Turguje jau yra ir žalumos,
ir žalumynų. Šeštadienį jau
buvo daugiau ir prekiautojų
žalumyninėmis daržovėmis.
Gūželė salotų kainavo 0,5–1
eurą, sauja svogūnų laiškų
– 0,8–1 eurą, ryšelis ridikėlių
– 0,6–0,8 euro. Kilogramas tikrų lietuviškų šiltnamio agurkų (nestandartinių) kainavo
0,8–1,5 euro.
Kitos kasdieninės paklausos daržovės buvo tos pačios
kaip visada, ir tokiomis pačiomis kainomis. Kilogramas
bulvių kainavo 0,25–0,35 euro, kopūstų galvų – 0,4 euro,
svogūnų galvučių – 0,4–0,8
euro, kilogramas česnakų
– 2,5–3 eurus, o galvutė –
0,3–0,5 euro. Už kilogramą
burokėlių teko mokėti 0,4–
0,5 euro, morkos irgi kainavo nepigiai – 0,5–0,8 euro už
kilogramą. Tiesa, kas norėjo
didesnio kiekio, galėjo pirkti
iš ūkininkų visą 15–18 kilogramų maišelį už 3–6 eurus
(morkos nestandartinės, pas
vieną ūkininką plautos, pas
kitą – ne).
Kilogramas raugintų kopūstų kainavo 1 eurą, raugintų
pomidorų ar agurkų – 1,5 euro, kilograminį indelį troškintų kopūstų buvo galima nusipirkti už 2,2 euro, o raugintų
burokėlių – už 1,8 euro.
Kilogramas žiedinių ar
briuselinių kopūstų kainavo
1,2–1,5 euro. Tiek pat prašė
ir už kilogramą brokolių. Ant
prekystalių buvo ir juodų,
REKLAMA
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Produkcijos kainos padidėjo 2,8 proc.

JAV ir Pietų Korėja neberengs karinių pratybų

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos vasario
mėnesį, palyginti su 2018-ųjų vasariu, išaugo 2,8 proc., o palyginti
su šių metų sausiu – 0,9 procento.

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.

baltų ridikų, kaliaropių bei
topinambų, kurių kilogramą
pardavė už 1 eurą. Viena moteris turėjo atsinešusi parduoti
ir gražų oranžinį moliūgą, už
kurį prašė 2 eurų. Šalia buvo
ir kelių rūšių vaistinių žolių
(mėtų, melisų, šlamučio, pelyno ir kt.) pakuočių, už kurias
prašė po 1 eurą. Reikia paminėti, kad Prienų turgavietėje
jau bent 4 vietose galima nusipirkti vaistažolių. Žinoma, patikimiausia pirkti pas žolininkę Moniką, kuri profesionaliai
pakonsultuoja ir pataria, ką ir
kaip geriau vartoti. Tik ji ne
kiekvieną šeštadienį būna.
Šylant orui, vis daugiau
moterų prekiauja naminių
vištų kiaušiniais. Dešimtį nedidelių kiaušinių buvo galima
nusipirkti ir už 1,3 euro, tačiau daugiausia buvo prašoma
1,5–1,8 euro už vištų, 2,5 euro

– už ančių ir 3,5 euro – už kalakučių kiaušinius.
Pieno ir jo produktų taip
pat buvo pakankamai. Pavasarį visada perkama daugiau
grietinės ir pieno, bet pieno
produktais prekiaujančios
moterys apgailestavo, kad šiemet turguje mažai žmonių, ir
ne visada pavyksta atsivežtas
prekes parduoti. Pieno produktų kainos nesikeičia. Litras pieno kainavo 0,5 euro,
pusės litro stiklainis grietinės
– 1,7–1,8 euro, pusė kilogramo varškės – 0,8–1 eurą, toks
pats kiekis sviesto – 3,5–4

eurus. Sūrių buvo galima pasirinkti, kas kokių nori. Vieniems patinka pagaminti iš
varškės, kitiems – iš saldaus
pieno. Pagal tai ir kainos –
varškėsi sūriai kainavo nuo
1,5 iki 2,2 euro (dar ir dydis
svarbu), o saldaus pieno, ir dar
pagardinti – 2,2–3 eurus.
Šviežios mėsos buvo nedaug. Tik dvi moterys prekiavo lietuviška kiauliena, viena
pardavėja siūlė pirkti vištienos ir jos produktų. Tiesa,
šviežios kiaulienos dar buvo
galima įsigyti kioske. Kainos nepakitusios, viskas po
senovei. Kilogramas šoninės
kainavo 3,68–4 eurus, kumpio – 3,5–4 eurus, karbonado
– 4,59–5 eurus, sprandinės
– 4,79–5,2 euro, šviežių lašinukų – 1,5–2,1 euro, karkos
– 1,5–2,1 euro, maltos mėsos
– 3,2–4 eurus.

Turgavietėje ant prekystalių moterys turėjo ir išskrostų
namie augintų mėsinių vištų, kurių kilogramas kainavo
3,8–4 eurus.
Daugiau buvo rūkytos bei
sūdytos mėsos ir jos gaminių.
Kilogramas rūkytų ar sūdytų
lašinių kainavo 6,5–7,8 euro,
kumpelių – 6,8–7,8 euro, išpjovos – 8–11 eurų, skilandžio ar pūslės – 9–15 eurų,
dešros (rūkytos ir vytintos)
– 7,5–9 eurus. Pasirinkimas
didelis, tik reikia turėti nemažą piniginę (su pinigais!),
kad galėtum įsigyti visokių

skanėstų.
Prie prekiautojų žuvimi irgi susidarė eilutės. Gavėnios
metu, nors pasninko laikosi
ne visi, žuvį ir jos gaminius
perka geriau negu mėsą. Matyt, per žiemą valgyt riebiai
nusibodo.
Žuvų ir silkių pasiūla buvo gana nemaža. Kilogramas šviežio karpio kainavo
3,7–3,9 euro, karšio – 1,6–2,2
euro, strimelių – 0,9–1,3 euro, starkio – 6,99 euro, šamo
– 3,5 euro.Nepaisant šviežios
žuvies įvairovės, daugelis pirko pamėgtą šaldytą žuvį.
Gana smarkiai atgijo gyvūnėlių turgavietė. Gaidžių giedojimas girdėjosi iš kažin kur.
O dar vištos kudakavo, burbuliavo nepatenkintas kalakutas,
krykavo antys. Tik triušiai ramiai rupšnojo pamestus burokus ar morkas.
Vištas prekeiviai pardavė
po 6–7 eurus, už gaidžius prašė 5–6 eurų, už antis – 10–12
eurų, už didelį kalakutą – 25
eurų, už kalakutes – 12–18
eurų. Žmonės labiau pirko
vištas, o antis ir kalakutus
– mažiau. Dideli ir suaugę
triušiai kainavo 20–30 eurų,
o jaunikliai – 5–12 eurų. Tik
jauniklių triušiukų dar nepirko. Jei kas pirko, tai suaugusius – maistui, nors labai gaila tokius gražius nulėpausius
valgyt...
Šį kartą didesnis sujudimas
jautėsi ūkininkų turgaus pusėje. Padaugėjo prekiautojų
javais ir daugiamečių žolių
sėklomis. Centneris miežių,
kviečių ar kvietrugių kainavo 12–14 eurų, kukurūzų
– 15 eurų, mišinio su žirniais
ir vikiais – 14 eurų. Centnerį
maltų kukurūzų miltų siūlė
pirkti už 15 eurų, o pašarinių
miltų iš miežių ar kvietrugių
– už 12 eurų.
Maišas pašarinių runkelių
kainavo 4 eurus, o maišas
pašarinių morkų (apie 20 kg)
– 3 eurus.
Turguje jau daugiau ir prekiautojų įvairiomis pramoninėmis prekėmis, dėvėtais
rūbais, kilimais, dviračiais
ir įvairiomis senienomis bei
sendaikčiais.
Jeigu orai šils, tai netrukus
ir sodininkai siūlys sodinukus, o gėlininkai –savo produkciją.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K.Donelaičio g. 33-403, Kaunas)
prašo atsiliepti mirusio Juozo Leonavičiaus turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis. 2019 m. kovo mėn. 28 d. 17.00
val. Jūs kviečiami atvykti Birštono sav., Ivoniškių k. prie
paveldimo žemės sklypo (kad. Nr. 6908/0001:109) suderinti
jo ribas su gretimais žemės sklypais (kad. Nr. 6908/0001:112
ir 6908/0001:114), kuriems 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. 867501473. Jums neatvykus darbai bus tęsiami.
Informuojame, kad vykdomi žemės sklypo (kad. Nr.
1201/0005:0162), esančio Gojaus g. 22, Birštono m.,
Birštono sav., kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimo sklypo (kad. Nr. 1201/0005:0163) savininkę I. P. (išvykusi į JAV) arba jos įgaliotus asmenis 2019 m. kovo 27
d. 10.00 val. dalyvauti matavimuose. Matavimus atlieka:
UAB „Žemplanas“, matininkė Daiva Jakubauskienė, Pulko g. 12A, Alytus, tel.: 8 611 29716, 8 650 42760, el.p.
zemplanas @ gmail.com.

Vargina įaugantys nagai ar
skausmingos nuospaudos?

Nori atsikratyti
nagų grybelio?
Sunku prižiūrėti
kojų nagus?
Registracija
tel. 8 655 13059
Prienuose, šeimos
klinikoje „Vita Simplex“.

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
1 KAMBARIO BUTUS
1 k. bt. (34,11 kv. m, IV a.) Prienų
centre. Tel. 8 682 55635.
1 k. bt. (30 kv. m, IV a., 15 000 Eur)
J. Basanavičiaus g., Prienuose.
Tel. 8 688 95943.

Perka
Ieško pirkti namą ar sodybą Prienuose. Gali būti reikalaujantis remonto ar su skolomis. Tel. 8 640
20306, mlemkis@gmail.com
Visoje Lietuvoje brangiai perkame įvairaus brandumo mišką ir
žemę, apaugusią medžiais. Tel. 8
625 44123.

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.

IŠSINUOMOJA
Jauna šeima Prienuose ieško 1-2
k. buto ilgalaikei nuomai už simbolinę kainą arba gali prižiūrėti
sodybą. Tel. 8 683 50293.
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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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.
Vasarines padangas su diskais
(R16/55/215, 4 vnt., 5 varžtai,
naudotos 1 sezoną, tinka „Ford
Galaxy“, „VW Sharan“, „Ford
Mondeo“). Tel. 8 698 70503.

Perka
Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.
žemės ūkis
Parduoda
3 mėn. 5 ožiukus. Tel. 8 698
47738.
Apie 150 kg kiaulę. Tel. 8 611
19827.
Veršingą telyčią. Tel. 8 673
75225.
Vasarinius kviečius „Triso“. Tel. 8
698 79906.
Avižas ir maistines bulves. Tel. 8
652 74481.
Kalcio amonio salietrą didmaišiais. Tel. 8 689 62945.
Parduodami šiltnamiai su polikarbonato danga. Polikarbonato
danga, stogeliai. Dabar taikomos
akcijos. Garantija 10 metų. Tel.: 8
659 08776, 8 604 98184.
Javų kombainą „John Deere 955“
(registruotas, yra TA, draudimas,
tvarkingas). Tel. 8 613 35551.

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.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai lapuočių malkas (skaldytas,
kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel. 8
682 31133.

REKLAMA

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.
Pušines, alksnines, beržines malkas rąsteliais, kaladėlėmis ir skaldytas. Atveža. Tel. 8 676 37189.
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.
Kombinuotą vandens boilerį
„Draže“ (160 l, naudotas 3 mėn.).
Tel. 8 612 06725.

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

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

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

Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
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.
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.
Atliekame buto ir namo remonto
darbus: montuojame gipso kartoną, klijuojame plyteles, glaistome, dažome, klojame laminatą.
Tel. 8 671 86685.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

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

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

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

greblysirbebras@gmail.com

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

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

Dėkoja
REIKALINGA

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.

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.

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.
Darbui Lietuvoje su patirtimi reikalingas mikroautobuso vairuotojas-ekspeditorius. (C kategorija
privalumas). Tel. 8 687 24005.
Įmonei reikalingas sunkvežimio
vairuotojas be žalingų įpročių.
Tel. 8 698 46063.

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonomikos,
kultūros ir politikos naujienų!

Padėka
Prienų ligoninės I Vidaus
ligų skyriaus gydytojoms
Viktorijai Dargytei ir
Agnei Česnaitienei bei
visam šio skyriaus medikų aptarnaujančiajam personalui, taip pat Slaugos
ir palaikomojo gydymo
3-iojo aukšto skyriaus gydytojui Tadui Menkevičiui ir visam šio aukšto
medikų aptarnaujančiajam
personalu DĖKOJAME
už sėkmingą gydymą ir
priežiūrą rūpinantis birštoniečių: Linos Pūkaitės,
Kazimieros Gudeliūnienės, Marijonos Genovaitės Rutkauskienės ir
Marijos Petkevičienės
bei Pociūnų gyventojos
Onos Ruminavičienės
sveikata.
Visoms moterims linkime
kuo greičiau pasveikti ir
sugrįžti į turiningą gyvenimo ritmą.
Pagarbiai birštoniečiai
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užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
Trečiadienis, kovo 13 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 5
11:15 Aukštuomenės daktaras 2
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba 13:00 Klauskite daktaro 13:58
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 Aš – laidos vedėjas
22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. Iškyla prie Kabančios uolos
00:00 LRT radijo žinios 00:10
Štutgarto kriminalinė policija 5
01:00 LRT radijo žinios 01:05 Stilius 02:00 LRT radijo žinios 02:05
Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios 04:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą”. 05:00 Ponių rojus
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
(679, 680, 681) 07:35 “Tomas ir
Džeris” (36) 08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” (125, 126) 09:55
“Monikai reikia meilės” (30) 10:25
“Namai, kur širdis” (19) 11:00
Nuo... Iki... (k) 11:30 “Paveldėtoja
2” (29) (k) 12:00 “Mano likimas”
(38) 13:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” (13, 14) 14:00 “Dvi
širdys” (1522, 1523, 1524, 1525)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Yra, kaip yra 18:00 Žinios
18:55 Sportas 18:58 Orai 19:00
KK2. N-7 19:30 Nuo... Iki... 20:00
“Paveldėtoja 2” (30) 20:30 “Monikai reikia meilės” (36) 21:00 Žinios
21:50 Sportas 21:58 Orai 22:00
VAKARO SEANSAS Vingiuotas kelias namo 23:55 “Judantis
objektas” (9) 00:50 Pagrobimas

TV3

05:10 Kaulai 5/4s. 06:10 Televitrina 3 06:25 Aladinas 1/144s.
06:55 Simpsonai 13/2s. 07:25
Simpsonai 13/3s. 07:55 Prieš srovę 19/10s. 08:55 Meilės sūkuryje
162 10:00 Meilės žiedai 147 11:00
Meilės žiedai 148 12:00 Svotai
6/11s. 13:00 Pažadėtoji 6/196s.
13:30 Pažadėtoji 6/197s. 14:00
Pažadėtoji 6/198s. 14:30 Pažadėtoji 6/199s. 15:00 Simpsonai
13/4s. 15:30 Simpsonai 13/5s.
16:00 TV3 žinios 16:25 TV3 orai
16:30 TV Pagalba 13/8s. 18:30
TV3 žinios 19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 19:30 Gero vakaro šou 5/26s. 20:30 Prakeikti
7/19s. 21:00 TV3 vakaro žinios
21:52 TV3 sportas 21:57 TV3 orai
22:00 Blogasis samarietis 22:25
Vikinglotto 11 00:20 Rezidentas
1/8s. 01:15 Kaulai 5/5s.
07:15 “Vaikai šėlsta” (36) 07:40
“Stoties policija” (15) 08:40 “Sudužusių žibintų gatvės” (24) 09:40
“Nepataisomi” (10) 10:40 “Kobra
11” (8) 11:45 “Mentalistas” (24)
12:45 “Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius” (5) 13:45
“Stoties policija” (16) 14:50 “Sudužusių žibintų gatvės” (25) 15:55
“Nepataisomi” (11) 17:00 Info diena 17:30 “Kobra 11” (9) 18:30
“Mentalistas” (25) 19:30 “Įstaty-

mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius” (6) 20:25 “Tautos tarnas”
(15) 21:00 15 šlovės minučių
23:25 Vertikali riba 01:40 “Juodasis sąrašas” (8) 02:25 “Spec. būrys. Išlieka stipriausi” (4)

Ketvirtadienis, kovo 14 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 5
11:15 Aukštuomenės daktaras 3
12:00 Gyvenimas 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno
Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba
diena, Lietuva 16:30 Premjera.
Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Gimę
tą pačią dieną 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. Babilonas
Berlynas 00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 5 01:00 LRT radijo žinios 01:05
Vakaras su Edita 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Specialus tyrimas
05:00 Ponių rojus

05:20 „Gyvybės langelis“ (2/2)
06:09 Programa 06:10 TV parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“ 07:00 Skinsiu raudoną rožę 07:30 Krepšinio pasaulyje su
V 08:00 Reporteris 08:58 Orai
09:00 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje“ (3/4) 10:00
„Širdies plakimas“ (19) 11:10 „Baimės įlanka“ (2) 12:20 „Bitininkas“
(1/15) 13:30 TV parduotuvė 13:45
„Miškinis“ (2/27) 14:55 „Gluchariovas“ (3/58) 16:00 Reporteris 16:30
Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00
„Gyvybės langelis“ (2/15) 18:00
Reporteris 18:48 Orai 18:50 Rubrika „Mes europiečiai” 18:55
„Jekaterina Didžioji“ (6) 20:00
Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Ant bangos
22:00 Reporteris 22:53 Orai 22:55
Rubrika „Mes europiečiai“.” 23:00
Nuoga tiesa 00:00 „Gluchariovas“
(3/56) 00:30 Čempionai 01:05 „Bi06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
tininkas“ (1/10)
(682, 683, 684) 07:35 “Tomas ir
TV6
Džeris” (37) 08:00 “Volkeris, Tek06:15 Televitrina 14 06:30 Žvejo saso reindžeris” (127, 128) 09:55
nuotykiai 3/18s. 07:30 Havajai “Monikai reikia meilės” (31) 10:25
5.0 5/510s. 08:30 Prakeikti 7/18s. “Namai, kur širdis” (20) 11:00
09:00 Statybų gidas 5/27s. 09:30 Nuo... Iki... (k) 11:30 “Paveldėtoja
CSI kriminalistai 509 10:30 Simp- 2” (30) 12:00 “Mano likimas” (39)
sonai 26/17s. 11:00 Simpsonai 13:00 “Svaragini. Amžina drau26/18s. 11:30 Kulinarijos meis- gystė” (15,16) 14:00 “Dvi širdys”
tras 3/13s. 12:30 Vedęs ir turi (1526, 1527, 1528, 1529) 16:00
vaikų 4/410s. 13:00 Vedęs ir turi Labas vakaras, Lietuva 17:00 Yra,
vaikų 4/411s. 13:30 Univeras 182 kaip yra 18:00 Žinios 18:55 Spor14:00 Univeras 183 14:30 Televi- tas 18:58 Orai 19:00 KK2 19:30
trina 13 15:00 Havajai 5.0 5/511s. Valanda su Rūta 20:30 “Monikai
16:00 CSI kriminalistai 510 16:55 reikia meilės” (37) 21:00 Žinios
Kulinarijos meistras 3/14s. 17:55 21:50 Sportas 21:58 Orai 22:00
Vedęs ir turi vaikų 4/412s. 18:25 VAKARO SEANSAS. PREMJEVedęs ir turi vaikų 4/413s. 18:55 RA Ketvirtojo Reicho aušra 00:00
Univeras 184 19:25 Univeras 185 “Judantis objektas” (10) 00:55
20:00 Virtuvė 6/11s. 20:30 Žinios Vingiuotas kelias namo (k) 02:30
20:55 Orai 21:00 Gazas dugnas Alchemija. VDU karta. 2014 m.
2/11s. 21:40 Europos taurės krep- 03:00 RETROSPEKTYVA. Ciklas
šinio rungtynės. Valensijos “Bas- “Menininkų portretai”
ket” – Vilniaus “Rytas” 19 23:45
TV3
Daktaras Hausas 6/612s. 00:45
Daktaras Hausas 6/613s. 01:35 05:10 Kaulai 5/5s. 06:10 Televitrina 3 06:25 Aladinas 1/145s.
Svieto lygintojai 5/8s.
06:55 Simpsonai 13/4s. 07:25
Simpsonai 13/5s. 07:55 Gero
05:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi vakaro šou 5/26s. 08:55 Meilės
4. (10 s.) 06:00 Lietuvos Respubli- sūkuryje 163 10:00 Meilės žiekos himnas 06:05 Klaipėdos pilies dai 149 11:00 Meilės žiedai 150
džiazo festivalis 2018 07:05 Kul- 12:00 Svotai 6/12s. 13:00 Pažatūrų kryžkelė. Rusų gatvė 07:30 dėtoji 6/200s. 13:30 Pažadėtoji
Grizis ir lemingai 07:40 Kaimynai 6/201s. 14:00 Pažadėtoji 6/202s.
piratai 07:55 Šecherazada. Ne- 14:30 Pažadėtoji 6/203s. 15:00
papasakotos istorijos 08:20 Pra- Simpsonai 13/7s. 15:30 Simpsodėk nuo savęs 08:45 Meno ritmai nai 13/8s. 16:00 TV3 žinios 16:25
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 TV3 orai 16:30 TV Pagalba 13/9s.
DW naujienos rusų kalba 12:15 18:30 TV3 žinios 19:22 TV3 sporŽmonės, kurie sukūrė Lietuvą. tas 19:27 TV3 orai 19:30 Farai
Stasys Lozoraitis 13:00 Kultūringai 12/26s. 20:30 Prakeikti 7/20s.
su Nomeda 13:50 Linija, spalva, 21:00 TV3 vakaro žinios 21:52
forma 14:15 Kurdų ryžtas 15:10 TV3 sportas 21:57 TV3 orai 22:00
Meno ritmai 15:40 Grizis ir lemin- Beždžionių planeta 00:25 Rezigai 15:50 Premjera. Kaimynai pi- dentas 1/9s.
ratai 16:05 Premjera. Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 16:30
Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų 07:15 “Vaikai šėlsta” (37) 07:40
kryžkelė. Trembita 18:15 Giminės “Stoties policija” (16) 08:40 “Su19:00 Martyno Liuterio gyveni- dužusių žibintų gatvės” (25) 09:40
mas 19:15 Euromaxx 19:45 FI- “Nepataisomi” (11) 10:40 “KoBA Čempionų lyga. Aštuntfinalis. bra 11” (9) 11:45 “Mentalistas”
Jeruzalės „Hapoel” – Klaipėdos (25) 12:45 “Įstatymas ir tvarka.
„Neptūnas” 21:45 Kultūros diena Specialiųjų tyrimų skyrius” (6)
22:05 Elito kinas. Karas 00:00 13:45 “Stoties policija” (17) 14:50
Prieš potvynį 01:35 DW naujienos “Sudužusių žibintų gatvės” (26)
rusų kalba 01:50 Dabar pasaulyje 15:55 “Nepataisomi” (12) 17:00
Info diena 17:30 “Kobra 11” (1)
02:25 Komisaras ir jūra

18:30 “Mentalistas” (26) 19:30
“Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius” (7) 20:25 “Tautos
tarnas” (16) 21:00 Niko 23:00 15
šlovės minučių (k) 01:15 “Juodasis sąrašas” (9) 02:05 “Lemtingi
skambučiai” (4)
05:20 „Gyvybės langelis“ (2/3)
06:09 Programa 06:10 TV parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“ 07:00 Vantos lapas 07:30
Kitoks pokalbis su D 08:00 Reporteris 08:58 Orai 09:00 Ant bangos 10:00 „Širdies plakimas“ (20)
11:10 „Baimės įlanka“ (3) 12:20
„Bitininkas“ (1/16) 13:30 TV parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (2/28)
14:55 „Gluchariovas“ (3/59) 16:00
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai 17:00 „Gyvybės langelis“ (2/16) 18:00 Reporteris 18:48
Orai 18:50 Rubrika „Mes europiečiai“.” 18:55 „Jekaterina Didžioji“
(7) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Ne
spaudai 22:00 Reporteris 22:53
Orai 22:55 Rubrika „Mes europiečiai“.” 23:00 Adomo obuolys
00:00 „Gluchariovas“ (3/57) 01:05
„Bitininkas“ (1/11)

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30 Žvejo
nuotykiai 3/19s. 07:30 Havajai
5.0 5/511s. 08:30 Prakeikti 7/19s.
09:00 Vienam gale kablys 20/10s.
09:30 CSI kriminalistai 510 10:30
Simpsonai 26/19s. 11:00 Simpsonai 26/20s. 11:30 Kulinarijos
meistras 3/14s. 12:30 Vedęs ir
turi vaikų 4/412s. 13:00 Vedęs ir
turi vaikų 4/413s. 13:30 Univeras
184 14:00 Univeras 185 14:30
Televitrina 13 15:00 Havajai 5.0
5/512s. 16:00 CSI kriminalistai
511 16:55 Kulinarijos meistras
3/15s. 17:55 Vedęs ir turi vaikų
4/414s. 18:25 Vedęs ir turi vaikų
4/415s. 18:55 Univeras 186 19:25
Univeras 187 20:00 Virtuvė 6/12s.
20:30 Žinios 20:55 Orai 21:00 Naša Raša 3/47s. 21:30 Naša Raša
3/48s. 22:00 Eurolygos rungtynės. Kauno “Žalgiris” – Miuncheno “Bayern” 154 00:10 Daktaras
Hausas 6/614s.
05:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4. (11 s.) 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Misija
Sibiras’18. Surasti savus 06:50
Mokslo ekspresas 07:00 TV
daktaras 07:30 Grizis ir lemingai 07:40 Kaimynai piratai 07:55
Šecherazada. Nepapasakotos
istorijos 08:20 Į sveikatą! 08:45
Meno ritmai 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba 12:15 Legendos 13:10
Stambiu planu 13:55 Atspindžiai
14:20 Daiktų istorijos 15:10 Menai 15:40 Grizis ir lemingai 15:50
Premjera. Kaimynai piratai 16:05
Premjera. Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 16:30 Laba diena,
Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas 18:15 Giminės
19:00 Martyno Liuterio gyvenimas 19:15 Barbra Streizand: kelias į šlovę. 1942–1984 m. 20:10
Kultūros diena 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 Europos parkas
22:35 Anapus čia ir dabar 23:20
Meilė Tėvynės nemari 00:10 DW
naujienos rusų kalba 00:25 Dabar
pasaulyje 00:55 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis 2018 01:50 Elito
kinas. Karas

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Penktadienis, kovo 15 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 5
11:15 Aukštuomenės daktaras
3 12:00 (Ne)emigrantai 13:00
Vartotojų kontrolė 13:58 Loterija
„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15
Laba diena, Lietuva 16:30 Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 18:30 Nacionalinė
paieškų tarnyba 19:30 Beatos virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Auksinis protas
22:50 Fantastiškas penktadienis.
Drakula. Pradžia 00:20 Štutgarto
kriminalinė policija 5 01:05 Gyvenimas 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
04:00 LRT radijo žinios 04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 05:00
Ponių rojus
06:05 “Mano gyvenimo šviesa”
(685, 686, 687) 07:35 “Tomas ir
Džeris” (38) 08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” (129, 130) 09:55
“Monikai reikia meilės” (32) 10:25
“Namai, kur širdis” (21) 11:00 Valanda su Rūta (k) 12:00 “Mano
likimas” (40) (Lifeline I (Sen Anlat Karadeniz)) 13:00 “Svaragini.
Amžina draugystė” (17, 18) 14:00
“Dvi širdys” (1530, 1531, 1532,
1533) 16:00 Labas vakaras,
Lietuva 17:00 Bus visko 18:00
Žinios 18:55 Sportas 18:58 Orai
19:00 KK2 penktadienis 20:30
SAVAITĖS HITAS. PREMJERA
Pasivaikščiojimas 23:00 Mačetė 01:00 Mirties traukinys 02:40
Ketvirtojo Reicho aušra

TV3

05:15 Kaulai 5/6s. 06:10 Televitrina 3 06:25 Kempiniukas
Plačiakelnis 10/215s. 06:55
Simpsonai 13/7s. 07:25 Simpsonai 13/8s. 07:55 Farai 12/26s.
08:55 Meilės sūkuryje 164 10:00
Meilės žiedai 151 11:00 Meilės
žiedai 152 12:00 Svotai 6/13s.
13:00 Pažadėtoji 6/204s. 13:30
Pažadėtoji 6/205s. 14:00 Pažadėtoji 6/206s. 14:30 Pažadėtoji
6/207s. 15:00 Simpsonai 13/9s.
15:30 Simpsonai 13/10s. 16:00
TV3 žinios 16:25 TV3 orai 16:30
TV Pagalba 13/10s. 18:30 TV3
žinios 19:22 TV3 sportas 19:27
TV3 orai 19:30 Sparnai. Ugnies
tramdytojai 21:05 Laukiniai šernai 23:10 Universalus karys.
Atpildo diena 01:25 Kingsman.
Slaptoji tarnyba 03:40 Blogasis
samarietis
07:15 “Vaikai šėlsta” (38) 07:40
“Stoties policija” (17) 08:40 “Sudužusių žibintų gatvės” (26) 09:40
“Nepataisomi” (12) 10:40 “Kobra
11” (1) 11:45 “Mentalistas” (26)
12:45 “Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius” (7) 13:45
“Stoties policija” (18) 14:50 “Sudužusių žibintų gatvės” (27) 15:55
“Nepataisomi” (13) 17:00 “Kobra
11” (2) 18:00 NKL čempionatas.
Atkrintamosios rungtynės. Tiesioginė transliacija 20:00 “Amerikietiškos imtynės” (9) 21:00 “Amerikietiškos imtynės” (9) 22:00 Jūrų

pėstininkai 00:15 Niko (k) 02:00
“Juodasis sąrašas” (10)

Šeštadienis, kovo 16 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą”. 06:55
Tegyvuoja rokas! 08:30 Karinės
paslaptys 09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios 12:00 Laukiniai
gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3
12:55 Nematomas Havajų pasaulis 13:50 Džesika Flečer 6.(6/16,17
s.) 15:25 Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
Teisė žinoti 18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai 21:00 Dvi
kartos. Žvaigždžių duetų konkursas 23:00 Geras vyrukas 00:30
Drakula. Pradžia 02:00 Laukiniai
gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3
02:45 Nematomas Havajų pasaulis 03:30 Neužmiršti. Dokumentinis filmas 04:25 Džesika Flečer
6. (6/16, 17 s.)

05:20 „Gyvybės langelis“ (2/4)
06:09 Programa 06:10 TV parduotuvė 06:30 „Pasaulis iš viršaus“ 07:00 Čempionai 07:30
Atliekų kultūra 08:00 Reporteris
08:58 Orai 09:00 Nuoga tiesa
10:30 10 min iki tobulybės su
Jurijumi 10:45 Čempionai 11:20
Adomo obuolys 12:20 „Bitininkas“ (1/17) 13:30 TV parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (2/29) 14:55
„Gluchariovas“ (3/60) 16:00 Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis
su D 16:58 Orai 17:00 „Gyvybės
langelis“ (2/17) 18:00 Reporteris
18:53 Orai 18:55 „Jekaterina Didžioji“ (8) 20:00 Reporteris 20:30
Kitoks pokalbis su D 20:58 Orai
21:00 „Prokuroras“ (6) 22:00
Reporteris 22:58 Orai 23:00 Ant
bangos 01:05 „Bitininkas“ (1/12)
02:10 „Širdies plakimas“ (2) 03:00
„Šėtono medžioklė“ (13) 03:50
„Žiurkininko fleita“ (2) 04:35 „Albanas“ (57) 05:20 „Gyvybės lan06:15 “Tomas ir Džeris” (37) 06:35
gelis“ (2/5)
“Žvėrelių būrys” (12) 07:00 “”NicTV6
kelodeon” valanda. Keista šeimy06:15 Televitrina 14 06:30 Jokių nėlė” (9) 07:30 “Neramūs ir triukškliūčių! 3/301s. 07:30 Havajai 5.0 mingi” (5) 08:00 “Kiaulė, Ožka, Ba5/512s. 08:30 Prakeikti 7/20s. nanas ir Svirplys” (2) 08:25 KINO
09:00 Praeities žvalgas 4/27s. PUSRYČIAI Visa tiesa apie ryklį
09:30 CSI kriminalistai 511 10:30 10:15 Stebuklinga dovanėlė 12:05
Simpsonai 26/21s. 11:00 Simp- Hugo išradimas 14:40 Aš - šnipas
sonai 26/22s. 11:30 Kulinarijos 16:30 Gyvūnų pasaulis 17:00 Bus
meistras 3/15s. 12:30 Vedęs ir visko 18:00 Žinios 18:55 Sportas
turi vaikų 4/414s. 13:00 Vedęs ir 18:58 Orai 19:00 SUPERKINAS
turi vaikų 4/415s. 13:30 Univeras Asteriksas ir Obeliksas prieš Ce186 14:00 Univeras 187 14:30 zarį 21:10 PREMJERA Kultūristai
Televitrina 13 15:00 Havajai 5.0 23:45 PREMJERA Nubusti Meksi5/513s. 16:00 CSI kriminalistai koje 01:25 Pasivaikščiojimas
512 16:55 Kulinarijos meistras
TV3
3/16s. 17:55 Vedęs ir turi vaikų
4/416s. 18:25 Vedęs ir turi vaikų 06:15 Televitrina 3 06:30 Čipas
4/417s. 18:55 Univeras 188 19:25 ir Deilas skuba į pagalbą 1/153s.
Univeras 189 20:00 Farai 9/20s. 07:00 Transformeriai. Maskuotės
21:00 Žinios 21:50 Sportas 21:55 meistrai 4/421s. 07:30 Aladinas
Orai 22:00 Žudiko asmens sargy- 1/146s. 08:00 Čipas ir Deilas skubinis 00:20 Taksi 02:05 Kruvinoji ba į pagalbą 1/154s. 08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 10/205s.
Valentino naktis
09:00 Virtuvės istorijos 9/11s.
09:30 Gardu Gardu 7/12s. 10:00
05:10 Giminės. Gyvenimas tę- Svajonių ūkis 5/28s. 10:30 Būk
siasi 4. (12 s.) 06:00 Lietuvos sveikas! 1/7s. 11:00 Šoklusis biRespublikos himnas 06:05 Klai- čiulis. Sugrįžimas 12:45 Maloninpėdos pilies džiazo festivalis 2018 gasis vaiduoklis 14:45 Simpsonai
07:00 Mokytojų kambarys 07:30 29/19s. 15:15 Ekstrasensų mūšis
Grizis ir lemingai 07:40 Kaimynai 18/11s. 17:00 Raudonas kilimas
piratai 07:55 Šecherazada. Nepa- 5/11s. 17:30 Namų idėja su IKEA
pasakotos istorijos 08:20 Garsiau 1/3s. 18:30 TV3 žinios 19:17 TV3
08:45 Menai 09:15 Labas rytas, sportas 19:22 TV3 orai 19:25 EuLietuva 12:00 DW naujienos ru- rojackpot 11 19:30 Turtuolis vargsų kalba 12:15 Misija – Pasaulio šas 1/4s. 21:00 Šventasis 22:55
Lietuva 13:00 7 Kauno dienos Nepageidaujami genai 01:00 Lau13:25 Stop juosta 13:50 Lietuva kiniai šernai 02:50 Beždžionių plamūsų lūpose 14:15 Barbra Strei- neta 04:55 Svotai 6/12s.
zand: kelias į šlovę. 1942–1984
m. 15:10 Menai 15:40 Grizis ir
lemingai 15:50 Premjera. Kai- 06:40 “Vaikai šėlsta” (35, 36, 37,
mynai piratai 16:05 Premjera. 38) 08:29 „Top Shop“ televitrina.
Šecherazada. Nepapasakotos 08:45 Sveikatos ABC televitrina
istorijos 16:30 Laba diena, Lie- 09:00 Baltijos galiūnų komandituva 18:00 Tapatybės kodas nis čempionatas. 2018 m. Sporto
19:45 Šimtas reginių senovinia- laida. 10:00 “Nutrūkę nuo grandime mieste 20:10 Kultūros diena. nės” (31) 10:30 “Iš visų jėgų” (9)
20:30 Panorama 21:00 Dienos 11:00 “Būk ekstremalas” (9) 11:30
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 “Spec. būrys. Išlieka stipriausi”
Europos kinas. Premjera. Amži- (5) 12:30 “Pragaro viešbutis” (5)
nas praktikantas 23:00 Koncer- 13:40 “Ekstrasensų mūšis” (13)
tuoja Salvadoras Sobralis 00:25 16:00 “Lemtingi skambučiai” (5)
DW naujienos rusų kalba 00:40 17:00 Betsafe–LKL 19:30 Mes
Dabar pasaulyje 01:10 Džiazo vieno kraujo 22:10 MANO HEmuzikos vakaras 02:10 Europos ROJUS Pasilik 00:10 AŠTRUS
parkas. Pradžia 03:15 Martyno KINAS Akis 01:55 “Juodasis sąLiuterio gyvenimas 03:30 Atspin- rašas” (9, 10)
džiai. Paveldo kolekcija 03:55
Muzikinė pramoginė programa
05:20 „Gyvybės langelis“ (2/5)
„Du balsai – viena širdis”

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. Liudvika Didžiulienė
– Žmona“ 07:55 „Pavojingiausios kelionės. Kamerūnas“ 08:30
„Pavojingiausios kelionės. Kinija“
09:00 Skinsiu raudoną rožę 09:30
Vantos lapas 10:00 Skonio reikalas 11:00 „Pagrindinis įtariamasis.
Tenison“ (1/2) 13:00 „Tarp meilės ir neapykantos“ (7; 8) 15:15
„Pasaulio turgūs. Stambulas“
16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20
Čempionai 16:50 „TV Europa
pristato. Vyrų šešėlyje. Mariana
Korvelytė - Moravskienė“ 17:25
„Neišsižadėk“ (87) 18:00 Žinios
18:28 Orai 18:30 „Neišsižadėk“
(87 tęs.; 88) 20:00 Žinios 20:23
Orai 20:25 „Gurovo bylos. Savivalė“ (5/1; 5/2) 22:00 Žinios 22:28
Orai 22:30 „Gurovo bylos. Savivalė“ ( 5/2 tęs.) 23:05 „Mentų karai.
Odesa“ (1/11; 1/12) 00:40 „40
plius, arba jausmų geometrija“ (3;
4) 01:25 „Moterų daktaras“ (3/1;
3/2) 02:10 „Detektyvas Linlis“ (1)
02:55 „Tarp meilės ir neapykantos“ (5; 6) 03:40 „Kelrodė žvaigždė“ (21; 22) 04:35 Vantos lapas
05:00 „Žiurkininko fleita“ (1; 2)
05:10 „Pavojingiausios kelionės.
Mongolija“ 05:35 „Pavojingiausios
kelionės. Peru“

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30 Jukono vyrai 204 07:30 Gelmėse slypinčios unikalios istorijos
1/101s. 08:30 Sandėlių karai
2/17s. 09:00 Vienam gale kablys 20/10s. 09:30 Statybų gidas 5/28s. 10:00 Gazas dugnas
2/11s. 10:30 Autopilotas 2/11s.
11:00 Lietuvos mokyklų žaidynės 3/24s. 11:30 Žaidimų balsas
1/3s. 12:00 Jokių kliūčių! 3/302s.
13:00 Pasaulio krepšinio čempionato burtų traukimo ceremonija
2019/7s. 14:00 Žvejo nuotykiai
4/1s. 15:00 Ledo kelias 8/7s.
16:00 Bearas Gryllsas. Laukinis
iššūkis žvaigždėms 2/3s. 17:00
Sandėlių karai 2/19s. 17:30 Sandėlių karai 2/20s. 18:00 Jukono
vyrai 205 19:00 Amerikos dievaitis 16/13s. 21:00 Žinios 21:50
Sportas 21:55 Orai 22:00 Iksmenai. Apokalipsė 00:55 Žudiko asmens sargybinis 02:55 Amerikos
talentai 11/5s.
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 Adolphe Adam. Baletas „Žizel” 13:40
„Metų Kaunietės 2018” apdovanojimų koncertas. 15:15 Mokslo
ekspresas 15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 16:00 Euromaxx
16:30 Klauskite daktaro 17:20
Stilius 18:15 Misija – Pasaulio Lietuva 19:00 Daiktų istorijos 19:45
Stambiu planu 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai 21:00 Kino
žvaigždžių alėja. Premjera. Manhatanas 22:35 Joseph Calleja (tenoras, Malta) su orkestru „Vilniaus
sinfonietta” 00:00 Dabar pasaulyje 00:30 Europos kinas. Amžinas
praktikantas 02:00 Uosis, Tigras
ir Liepsna 03:00 ARTS21 03:30
Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą.
Stasys Lozoraitis 04:15 Klauskite
daktaro 05:05 Stilius
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Kovo 14 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 06:40
leidžiasi 18:18
Dienos ilgumas 11.38
Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Matilda, Darmantas, Karigailė
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, ridikus, ridikėlius,
ropes, grieščius, burokus, bulves, topinambus.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
Kovo 15 d.
PENKTADIENIS
Europos vartotojų diena
Saulė teka 06:38
leidžiasi 18:20
Dienos ilgumas 11.42
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Klemensas, Lukrecija, Tautas,
Tautgintė, Lionginas, Tautginė,
Raigardas
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, česnakus, ropinius svogūnus, ridikus, ridikėlius, ropes, grieščius, burokus,
bulves, topinambus, braškes,
sodo žemuoges, svogūnines
gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.
Kovo 16 d.
ŠEŠTADIENIS
Knygnešio diena
Saulė teka 06:35
leidžiasi 18:22
Dienos ilgumas 11.47
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Julijonas, Vaidotas, Norvaldė,
Henrika, Norvilė
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, česnakus, ropinius svogūnus, ridikus, ridikėlius, ropes, grieščius, burokus,
bulves, topinambus, smidrus,
kopūstus (ir žiedinius), braškes, sodo žemuoges, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.
Kovo 17 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 06:33
leidžiasi 18:24
Dienos ilgumas 11.51
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Gerda, Patrikas, Gentvila, Varūna, Gertrūda, Gendvilas, Vita
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, česnakus, ropinius svogūnus, ridikus, ridikėlius, ropes, grieščius, burokus,
bulves, topinambus, smidrus,
kopūstus (ir žiedinius), braškes, sodo žemuoges, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, šaldyti vaisius, netinkamas
laikas tręšti.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Kovo 14 d. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – fenomenalaus populiarumo
neprarandantis „Laisvės TV“
Lošimo Nr. 1196
intelektualios satyros šou
Data: 2019-03-10
„Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu“. Durys atidaromos
26 46 06 67 37 01 71 60 54 52 – 18 val. Filmavimo pradžia
75 47 39 12 23 24 74 66 53 04 – 19 val. Pasiruoškite 3 va02 25 70 72 16 42 43 13 21 32 landoms puikiai praleisti
09 50 15 36 38 57 27 56
laiką, nes jūsų laukia „Laikykitės ten“ šou ir net du
VISA LENTELĖ
pokalbiai su laidos svečiais!
31 33 10 49 63 44 62
Bilietai parduodami internetu: https://tickets.paysera.
LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
com/lt/event/laikykites-ten200062.00€ 1
su-andriumi-tapinu- prie15.00€ 831
nuose-0a53
1.50€
1.00€

13698
22506

PAPILDOMI PRIZAI
0238385
035*905
043*276
033*368
003*980

Nissan Micra
Pakvietimas į TV
Pakvietimas į TV
Pakvietimas į TV
Pakvietimas į TV

PROGNOZĖ: Aukso puode –
200 000 Eur

Lošimo Nr. 687
Data: 2019-03-04
Tel. 1634
VW Golf S-Van - 687-0036333
500 Eur - 687-0010*26
500 Eur - 687-0047*61
Sekančio tiražo prizas:
1 x 7000€, 5 x 7000€ ir 70
x 70€

Lošimo Nr. 319
Data: 2019-03-08
SKAIČIAI
04, 29, 30, 31, 45 + 01, 07

LAIMĖJIMAI
5+2
5+1
5
4+2
4+1
4
3+2
2+2
3+1
3
1+2
2+1

41023359.18€ 0
503234.70€ 0
101492.70€ 0
4468.20€ 0
312.50€ 2
121.20€ 6
69.00€
8
24.10€
96
21.40€
92
17.20€
202
10.70€
527
8.90€
1523

PROGNOZĖ: 52 000 000 Eur

Sudoku

premijos laureato, Kauno
styginių kvarteto 45 minučių
trukmės edukacinę-koncertinę programą – savotišką
muzikinę kelionę, apimančią
muzikos raidą nuo renesanso
iki šių dienų. Programa skirta
1–4 klasių mokiniams. Jos
metu pristatoma kiekviena
epocha, iškiliausi kompozitoriai bei jų kūriniai. Kaina
– 3 Eur mokiniui, lydinčiam
asmeniui įėjimas nemokamas. Informacija teikiama el.
p. administracija@prienaikc.
lt, tel. +370 670 03 604.

Kovo 19 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– humoro grupės „Ambrozija“ programa „Sidabrinės
vestuvės“. Bilietų kaina – 12
Kovo 15 d. 18 val. Prienų
ir 10 Eur (priklausomai nuo
kultūros ir laisvalaikio centre
vietos salėje).
– cirko spektaklis „Klouno
sapnas“. Unikalus spektaklis Kovo 21 d. 18 val. Prienų
visai šeimai, kuriame vai- kultūros ir laisvalaikio centre
dmenis atlieka profesionalūs – kino filmas „Ir visi jų vyrai“.
įvairių cirko žanrų artistai Naujame režisieriaus Donato
– žonglieriai, ekvilibristai, Ulvydo filme apie moterų
klounai, oro gimnastai, ir vyrų santykius tobulai suakrobatai, ir net linksmieji sipina juokas ir susimąstyti
šuniukai. Šis spektaklis jau- verčiančios temos. Bilieto
trus ir romantiškas, gražus, kaina – 5 Eur.
linksmas ir įstabus, kaip pats
CIRKAS. Bilietų kaina: vai- Kovo 22 d. 13 val. Jiezno
kams – 6 Eur, suaugusiems kultūros ir laisvalaikio centre
– 8 Eur. Vaikams iki 3 metų – 2-asis respublikinis mažųjų
atlikėjų festivalis „Siurprizas“.
įėjimas – nemokamas.
Organizatorius Jiezno muziKovo 16 d. 10 val. – žygis Vei- kos mokykla.
verių apylinkėse su šiaurietiško ėjimo lazdomis, skirtas Kovo 22 d. 14 val. Prienų
Lietuvos Nepriklausomybės meno mokyklos salėje – II
atkūrimo dienai. 11 km Lietuvos meno ir muzikos
ėjimas su šiaurietiškomis mokyklų festivalis „Muzilazdomis Veiverių apylinkėse. kinės kelionės“. Dalyvauja
Startas – 10 val. Veiverių A. Ariogalos kanklių mokykla
Kučingio menų mokyklos kie- „Lyrika“, Kauno tautinės kulmelyje. Būtina registracija iki tūros centro ansamblis „Kaukovo 14 d. tel. 8 686 96903. no bandonijos“, Kalvarijos
Dalyvių amžius neribojamas, meno mokykla, Kėdainių
neturintiems šiaurietiško muzikos mokykla, Prienų
ėjimo lazdų, žygio metu jas meno mokykla.
paskolinsime.
Kovo 24 d. Stakliškių kultūros
Kovo 18 d. 17.30 val. Balbie- ir laisvalaikio centre – Teatrų
riškio kultūros ir laisvalaikio šventė „Noriu – vaidinu“.
centre – Muzikinis pasimaty- 13.00 val. – Pilviškių kultūmas su Marijumi Jampolskiu. ros namų mėgėjų teatro
Išankstinių bilietų kaina – 6
Eur. Koncerto dieną bilietai
brangs. Tel. pasiteirauti 8
685 31572.

„Bajorgalis“ spektaklis „Keista liga“ (komedijos autorius E. Untulis, režisierė I.
Puodžiukaitienė).14.15 val.
– Skaudvilės bendruomenės teatro spektaklis „Sunki
našta“ (siužeto autorė V.
Ruminavičiūtė, režisierius
S. Kancevyčius).15.15 val.
– Stakliškių mėgėjų teatro
spektaklis „Tarpukario meilė“
(režisierius ir scenarijaus
autorius V. Lengvinas).Pertraukėlių metu vaišinsimės
arbata, kava, bendrausime
su aktoriais. Renginys nemokamas.
Kovo 26 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– „Keistuolių teatro“ spektaklis „Riešutų duona“ (pagal S.
Šaltenio apysaką, režisierius
Aidas Giniotis). Bilieto kaina
– 15, 12 Eur. Moksleiviams
taikomos nuolaidos.
Kovo 27 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– kino filmas „Snieguotos
lenktynės“. Nuotaikinga, žiemiškai sportiška ir pamokanti
animacinė istorija visai šeimai. Bilieto kaina 4 Eur.
Kovo 30 d. 11 val. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje – suaugusiųjų
meninio skaitymo šventė
„Žodžiais nulijo. Skalsiais. /
Atgijo širdys. Prigijo.“ (Just.
Marcinkevičius). Meninio
skaitymo šventėje skaityti
prozos ar poezijos tekstus
kviečiami visi norintys suaugę skaitovai. Kūrinys (-iai)
skaitomas (-i) lietuvių kalba.
Meninio skaitymo šventėje
dalyvaujantys skaitovai pasirinktinai gali skaityti vieną ar
kelis bet kokių autorių arba
savo kūrybos poezijos arba
prozos kūrinius ar kūrinių ištraukas. Skaitovo programos
trukmė – 5–7 minutės, poetinės (literatūrinės) kompozicijos trukmė – ne daugiau
kaip 20 minučių. Poetinės
kompozicijos dalyviųskaičius

– ne daugiau kaip 8. Skaitovai
registruojami iki 2019 m.
kovo 22 d. Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešosios
bibliotekos Aptarnavimo
skyriuje (Kauno g. 2B, Prienai) tel. +370 319 60 381
arba el. p. aptarnavimas@
prienubiblioteka.lt.
Balandžio 7 d. 17.30 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro foje – Erdvinės muzikos
veiksmas „Spengla“. Atlikėjai:
choras „ARTyn“ , „TULA muzika“, Darius Bagdonavičius ir
Agnė Pilkauskaitė (smuikai).
Renginys nemokamas.
Balandžio 16, 17, 18, 19
dienomis Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre – kūrybinės dirbtuvės „Kasdieniai
objektai kūryboje”. Balandžio
16 d. 12.00 val. – paskaita
su Neringa Zakarauskaite ir
judesio dirbtuvės su Alberta
Saukaityte. Balandžio 17 d.
12.00 val. – instrumentų kūrimas su Simonu Nekrošiumi.
Balandžio 18 d. 12.00 val.
– edukacinio filmo peržiūra
ir kūrybinės dirbtuvės su
Marija Šnipaite. Balandžio
19 d. 12.00 val. – kūrybinės
dirbtuvės ir diskusija su Jolita
Vaitkute. Dienos programos
trukmė apie 1,5 – 2 val. Vieta:
Prienų kultūros ir laisvalaikio centras (Vytauto g. 35,
Prienai), Konferencijų salė
Daugiau informacijos: info@
av17gallery.com
PARODOS PRIENŲ
RAJONE
Prienų r. savivaldybės fojė (2
aukšte) eksponuojama Ukrainos dailininkų plenero Prienų
krašte dalyvių Sergey Matyash
ir Volodymyr Nemyra tapybos
darbų paroda.
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+2 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+4 KAUNO MARIOS
+2 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+2 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

Kovo 19 d. 10 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre – Kultūros paso programa „Nuo renesanso iki šių
dienų“. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centras savo jaunuosius klausytojus kviečia į
Vyriausybės kultūros ir meno

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

ORAI

Naujosios Ūtos laisvalaikio
KLAIPĖDA
VILNIUS
salėje – tautodailininkės Ra+3 +6
+4 +4
mutės Onutės Bidvienės autorinės darbų paroda „PrakalVANDENS TEMPERATŪRA
bintas linas“.

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

(šio numerio atsakymai)

Kovo 13 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 06:43
leidžiasi 18:16
Dienos ilgumas 11.33
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Paulina, Liutauras, Vaidilė, Kristina, Teodora
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, ridikus, ridikėlius,
ropes, grieščius, burokus, bulves, topinambus.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

GAMA RADIACINIS FONAS

37
38

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8844 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8260 nSv/val.

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

