Jauniesiems
maltiečiams –
padėka už gerumą

Inkstų diena: apie
peritoninę dializę,
kurią išmoksta atlikti
ir senas, ir aklas

Pavojingi parazitai
jau pabudo: kaip
apsisaugoti nuo
erkių?
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Prienų rajono
savivaldybės meras –
Alvydas Vaicekauskas

Kaina

0,50 €

Balandžio 5 d. 18 val.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre
laikraštis „Naujasis Gėlupis“ pasitinka
jau trisdešimtąjį gimtadienį.

SKAITYKITE 9 p.

„Toli į priekį
nužygiavome
nuo tų laikų,
kai vaikščiojom
ginkluoti
„kalašais“, o
aplink netrūko
vadų su
„telniaške“
širdyje”

http://www.facebook.com/labirintai

Laima

DUOBLIENĖ
Jau sekmadienio
vakare tapo aišku, kas

artimiausius ketverius
metus vadovaus Lietuvos
savivaldybėms.

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero posto varžėsi
pirmajame rinkimų ture daugiausiai balsų surinkę social-

demokratas Alvydas Vaicekauskas ir partijos „Tvarka ir
teisingumas“ kandidatė Loreta Jakinevičienė.
Antrame ture už A. Vaicekauską balsavo 59,5 proc.
NUKelta Į 3 p. 

Šia proga kviečiame visus švęsti kartu!
Gimtadienis mūsų - šypsenos Jūsų.
Todėl, visiems, kartu su mūsų
švente dovanojame Prienų krašto
atlikėjų koncertą!
Švęskime kartu!
Įėjimas nemokamas.

Susitikimų seniūnijose grafikas.
Kviečiame dalyvauti.

Susitikimai su seniūnaičiais ir bendruomenių pirmininkais – 17.15
val., su gyventojais – 18.00 val.

SKAITYKITE 10 p.

Režisierius A.
Giniotis: „Riešutų
duona“
SKAITYKITE 12 p.
REKLAMA

„Versmenei“ ir toliau vadovaus L.
Kalantienė
Laima

DUOBLIENĖ
Dvidešimt vienerius
metus gyvuojančio Prienų

sveikos gyvensenos
klubo „Versmenė“
nariai ataskaitiniamerinkiminiame susirinkime
ne tik prisiminė 2018
metais nuveiktus darbus,
išsirinko naują klubo
valdžią, bet ir bendravo,
linksminosi, vaišinosi

sveikuoliškais patiekalais.

Keturiolika metų Prienų
sveikuoliams vadovaujanti Leonora Kalantienė pasidžiaugė, kad klubo nariai aktyviai dalyvauja ne tik „savo“,
bet ir TAU universitetų, PrieNUKelta Į 5 p. 

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

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

Kovo 20 d. Balbieriškio seniūnija
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras
(Parko g. 5A, Balbieriškis)
Kovo 21 d. Naujosios Ūtos seniūnija
Naujosios Ūtos seniūnijos laisvalaikio salė
(Mokyklos g. 11, Naujoji Ūta)
Kovo 25 d. Šilavoto seniūnija
Šilavoto laisvalaikio salė (A. Radušio g. 11, Šilavotas)
Kovo 26 d. Pakuonio seniūnija
Pakuonio seniūnijos administracinis pastatas (Sodų g. 33, Pakuonis)
Kovo 27 d. Išlaužo seniūnija
Išlaužo laisvalaikio salė (Vytauto Gurevičiaus g. 1, Išlaužas)
Kovo 28 d. Jiezno seniūnija
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras (Basanavičiaus g. 20, Jieznas)
Balandžio 1 d. Prienų miesto seniūnija
Prienų kultūros ir laisvalaikio centras (Vytauto g. 35, Prienai)
Balandžio 2 d. Veiverių seniūnija
Šaulių namai (Kauno g. 31, Veiveriai)

SAVIVALDYBĖS inf. 

 žvilgsnis
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Saugiajame duomenų tinkle – 441 institucija

Treniruosis reaguoti į hibridinius išpuolius

Saugiajame valstybiniame duomenų perdavimo tinkle veiks
beveik puspenkto šimto institucijų. Saugųjį duomenų perdavimo
tinklą Lietuva pradėjo kurti reaguodama į kibernetinio saugumo
grėsmes.

Greitojo reagavimo pajėgos pirmadienį pradėjo penkių dienų
trukmės pratybas pietų Lietuvoje, per kurias treniruosis reaguoti į
hibridinius išpuolius. Taktinėse pratybose Alytaus mieste, rajone ir
Lazdijų apylinkėse dalyvaus apie 600 karių.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
pusėjus pirmajam pavasario mėnesiui, vaizdas pro
langą dažniausiai primena ne
gamtos pabudimą, o atvirkščiai – pamažu sėlinantį miegą. Išmetus kalendorių ir pamiršus, koks dabar mėnuo bei
metų laikas, turbūt ne vienas
tvirtai pasakytų, jog ruduo. Ir
pridėtų, kad šilumos pliūpsniai – tik paskutinis vasaros
„pasispardymas“.
Visgi XXI amžiaus žmogui būtų sunku pamesti laiko
nuovoką. Įvairaus tipo ir sudėtingumo kalendorių bei kitų laiko rodymo mechanizmų
gausa, ko gero, misiją „pamiršti viską“ padaro visiškai
neįmanomą. Nors daugeliui
jos labai norėtųsi...
Jeigu žiūrėdami tradicinę,
jau iki kaulų smegenų pažįstamą amnezijos situaciją
meksikiečių serialuose mes
apgailestaujame dėl vienos
ar kitos „našlaitės“ likimo, tai
realybėje daugumos lietuvių
svajonė yra užmiršti viską.
Na, iš esmės užmiršti tai, kas
jiems nepatinka ir prisiminti tik tai, kas jiems malonu.
Malonumus mėgstame. Tiesa, nuolat eskaluodami amnezijos ar šiaip sklerozės nepaliestus savo, „na, labai, labai
nelaimingus“ išgyvenimus,
tik didiname savo priešpriešą
ramiam užmaršumui.
Turbūt ne vienas yra girdėjęs ir vartojęs posakį „įsikalbėjo sau ligą“? Gana taiklu,
bet giliau pažvelgus – netgi
pranašiška. Žinoma, nuolat
kalbant, kad sergi – belieka
laukti, kada iš tikrųjų susirgsi, ir pranašystė, panašiai kaip
iš piršto laužti horoskopai, išsipildys. Nesvarbu, kad liga,
apie kurią nuolat kalbi, į organizmą įsisuks po 10 metų.
Ir nesvarbu, kad ji bus visai
kitokia, negu ta, kurią taip
kruopščiai buvai suplanavęs! Svarbiausia – prognozė
pasitvirtino! Tu tikrai susirgai... gripu.
Horoskopai į mūsų gyvenimą įneša ne ką mažiau „pra-

Į

našiškų“ džiaugsmų. Antai,
perskaitėm, kad laimėsim
loterijoje pinigų, ir pradėjom
nuolat pirkti loterijos bilietus... Ir žiūrėk – tikrai! Po kelių mėnesių, rugpjūtį, laimime keletą eurų ir džiaugiamės, jog kovo mėnesio pirmai savaitei skirtas horoskopas buvo teisingas! Na... šiek
tiek vėlavo, bet bala nematė.
Faktas, jog pranašystė buvo
teisinga. Perskaitėme, save
įtikinome ir, loterijos bilietams išleidę 100 eurų, laimėjome 20 eurų. Na ir kas, kad
žymiai mažiau? Juk svarbiausia, kad pirmą kartą gyvenime
tiek laimėjome!
Pranašystės padeda siekti
tikrai neblogų tikslų. Tiesa,
retai susimąstome, kad reiktų
pagalvoti ir apie pranašysčių
tikrumą bei realumą.

Štai – „manau, jog
sergu nepagydoma
liga“. Viskas logiška
– mes tikrai sergame
nepagydoma liga,
kurią sutrumpintai
vadiname gyvenimu,
tačiau ar realiai mes
galime sukonkretinti
ligą, kuria mes taip
sunkiai sergame?
Kaip mes, remdamiesi
tik savo žinių
nuotrupomis, galime
nustatyti savo ligą?
Turbūt panašiai, kaip
remdamiesi horoskopu
nustatyti, kokioje ir kur
vyksiančioje loterijoje
reikia dalyvauti.
Jeigu gydytojas, patikrinęs
kraują, nustato mums vienos
ar kitos rūšies ir vietos uždegimą – klausimų nebelieka. Panašiai kaip ir traukinių
stoties informacija-pranašystė, kad rytoj traukiniai nevažiuos.
Tačiau labai dažnai kiekvieną „pranašystę“, turinčią
realų pagrindą, mes mėgstame paversti juokais, o jokio
pagrindo neturinčią pranašystę – savo gyvenimu ašimi.
Negana to, siekiame malonu-

mų ir norime gyventi geromis
pranašystėmis, tačiau savo
gyvenime visada pabrėžiame... blogas pranašystes. Ir
dar – mes jų laukiame.
Tikrai taip. Laukiame, kad
blogos pranašystės ims ir išsipildys...

Antai, išgirdę, kad
diena bus šilta, iš
karto palydime šią
žinią žodžiais „kaip
ir patikėjau...“ ir
keliaujame savo keliais
nesukdami galvos.
Išgirdę, kad diena bus
lietinga, vėjuota, pusė
mūsų kaimynų sužino,
jog diena bus labai
bloga ir, visko gali būti,
net „biškį bus pasaulio
pabaiga“.
Štai čia ir grįžtame prie ligos įsikalbėjimo. Nors dažnai
vienas kitą sudraudžiame, kad
nereikia kalbėti apie ligas, tačiau mielai kalbame apie blogą gyvenimą.
O ar mes to blogo gyvenimo... neįsikalbame?

Argi ne nuolatinis
skundimasis savo blogu
gyvenimu mums vis
primena, jog blogai
gyvename? Argi ne
nuolatinis įvairių,
net ir prieš 10 metų
nutikusių negerų įvykių
prisiminimas teršia
mūsų sąmonę? Norime
tik gerų prisiminimų,
bet nuolat prisimename
būtent bloguosius.
Puikiai pamename eilėraštį „Eglutė skarota, eglutė žalia“. Kodėl jį prisimename?
Nes įtemptai jį mokėmės atmintinai ir dar deklamavome
gal kokį tūkstantį du šimtus
kartų. O ar prisimename,
kaip apskaičiuojami chemijos elementų moliai? Ne, nes
to mums reikėjo tik porą metų, vieną kartą per savaitę, kai
būdavo chemijos pamoka.
Jeigu mes tūkstantį du šimtus kartus sau kartosime, kad
gyvename blogai – taip ir
bus! Kodėl? Nes mes tai pui-
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kiai prisiminsime. Ar prisiminsime, kad gyvename jau
geriau? Ne. Nes atsiminti tai,
kuo netikime ir kasdien sau
neprimename – beveik neįmanoma.

Lietuvių tautos istorija
– labai marga. Esame
patyrę labai daug
priespaudos todėl
puikiai pažįstame,
kas yra balta ir kas
yra juoda. Puikiai
mokame tai palyginti.
Ir labai puikiai
mokame nenorėti
blogio. Tačiau visada,
siaurai žvelgdami,
nepastebime platesnio
vaizdo – kas slypi už to
gėrio ir blogio. Į baltus
dažus įkritęs žalias
taškas arba į žalius
– baltas nesugadina
dažų, tik pakeičia
spalvą, ir tai dar
nereiškia, kad į blogąją
pusę.
Daug lietuvių džiaugėsi nepriklausoma Lietuva, egzistavusia po Pirmojo pasaulinio
karo. Bet džiaugėsi aukštuomenė, kuri nuolat išgirsdavo
priekaištų iš vargingiau gyvenusių tautiečių. Po Antrojo pasaulinio karo Sovietų
Sąjungos sistema džiaugėsi
kita dalis visuomenės, kuriai
buvo nepriimtinas tremtinių,
politinių kalinių nepasitenkinimas. Atkūrus Nepriklausomybę mes vėl turime dvi
visuomenės dalis –tą, kuri
džiaugiasi, ir tą, kuri nelabai
džiaugiasi.
Turėtume nepamiršti, kad
visada viskas keičiasi ir niekada nebus taip, jog visiems
viskas įtiktų. Netgi tikintis
sulaukti utopinės „geros“
valdžios, žmonių susipriešinimas niekur neišnyks, nes
vienam labiau patinka vasara, o kitam – žiema.
Tuomet ir iškyla klausimas,
ar verta atmintinai mokytis eilėraštį „Eglutė skarota, eglutė
žalia“ ir jį dar tobulinti, ar verčiau mokytis eilėraštį „Eglutė
sudegus, eglutė juoda, gauruoti meškiukai mano gyvenimą suėdė visiškai“.

Daugiau nei trečdalyje
savivaldybių bus nauji merai
Po savivaldos rinkimų
22-ose iš 60 šalies
savivaldybių dirbs nauji
merai, rodo Vyriausiosios
rinkimų komisijos (VRK)
duomenys.

Jau per pirmąjį turą Joniškio rajono meru išrinktas
Seimo narys liberalas Vitalijus Gailius, jis pakeitė Gediminą Čepulį. Biržų rajone
Valdemarą Valkiūną įveikė
„valstietis“ Vytas Jareckas.
Vadovauti Jonavos rajonui
grįžta socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius.
Po antrojo turo paaiškėjo,
kad Klaipėdos rajonui vadovaus Seimo narys „valstietis“
Bronius Markauskas. Čia mero pareigų neteko ilgametis
savivaldybės vadovas socialdemokratas Vaclovas Dačkauskas. Jis mero pareigas ėjo
nuo 2003-iųjų.
12 metų su pertraukomis
Pakruojo mero pareigas ėjęs
liberalas Saulius Gegieckas
šįkart rinkimus pralaimėjo socialdemokratui Sauliui
Margiui.
Dvi kadencijas Visaginui
vadovavusi liberalė Dalia
Štraupaitė pareigas užleis
„valstiečiui“ Erlandui Galaguzui, tiek pat laiko Mažei-
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

kių mero pareigas ėjęs socialdemokratas Antanas Tenys
vadovavimą rajonui atiduos
„tvarkiečiui“ Vidmantui Macevičiui.
Po dviejų kadencijų mero
posto neteks ir Šilalės vadovas konservatorius Jonas Gudauskas. Jis rinkimus pralaimėjo „tvarkiečiui“ Algirdui
Meiženiui.
Posto nepavyko išsaugoti
Kėdainių rajono merui liberalui Sauliui Grinkevičiui,
Anykščių merui Kęstučiui
Tubiui, Lazdijų merui Artūrui Margeliui, Pagėgių merui
Virginijui Komskiui, Raseinių merui Algirdui Griciui,
Rokiškio merui Antanui Vagoniui, Ignalinos merui Henrikui Šiaudiniui, Telšių merui
Petrui Kuizinui.
Dabartiniams merams nekandidatavus, Kazlų Rūdai
vadovaus buvęs Seimo narys
Mantas Varaška, Marijampolei – socialdemokratas Povilas Isoda, Alytui – socialdemokratas Nerijus Cesiulis,
Kretingai – komiteto atstovas Antanas Kalnius, Molėtų rajonui – konservatorius
Saulius Jauneika, Tauragės
rajonui – liberalas Dovydas
Kaminskas. BNS
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Naujosios Zelandijos šaulys atsisakė advokato

Per sprogimą nukentėjo du žmonės

Australas, kaltinamas nužudymu per masines šaudynes dviejose
Naujosios Zelandijos mečetėse, ketina pats sau atstovauti teisme
ir atrodo „racionalus“, pirmadienį pranešė teismo jam paskirtas
advokatas. Per penktadienio ataką žuvo 50 žmonių.

Sekmadienį Los Andžele nugriaudėjus sprogimui buvo sužaloti du
žmonės Per sprogimą įsiplieskusį gaisrą gesino daugiau kaip 70
ugniagesių. Pasak valdžios institucijų, sprogimas įvyko dėl degalų
nuotėkio, įvykio aplinkybės tiriamos.

Prienų rajono savivaldybės
meras – Alvydas Vaicekauskas
ATKelta IŠ 1 p.

(5301), už L. Jakinevičienę
– 38,6 proc. (3441) atėjusių
balsuoti rinkėjų.
A. Vaicekauską palaikė beveik 76 proc. (335) Kęstučio
rinkimų apylinkėje, 72,42
proc. (667) – Basanavičiaus,
70,98 proc.(582) –Statybininkų, 70,38proc. (202) – Stakliškių, 70,33 proc.(237) – Pakuonio rinkimų apylinkėje
balsavusių rinkėjų. Mažiausiai jį palaikiusiųjų buvo Jiezno kaimiškoje rinkimų apylinkėje – mažiau nei 39 proc.
(83), Jiestrakio – 42,25 proc.
(60), Jiezno miesto – 44 proc.
(177) balsavusiųjų.
L. Jakinevičienė didžiausio
palaikymo sulaukė Jiezno kaimiškoje rinkimų apylinkėje,
čia už ją balsavo 61,21 proc.
(121) atėjusiųjų į rinkimus.
Jiestrakio rinkimų apylinkėje ją palaikė 57,75 proc. (82),
Jiezno miesto – 55,97 proc.
(225), Veiverių – 55,52 proc.
(317)rinkėjų.
Mažiausio palaikymo L. Jakinevičienė sulaukė Kęstučio
rinkimų apylinkėje, kur už ją
balsavo tik 24,04 proc. (106),
Basanavičiaus – 27,58 proc.
(254), Statybininkų – 29 proc.

REKLAMA

Mantvydas

PREKEVIČIUS

(238) balsavusių rinkėjų.
Antrame merų rinkimų ture
rinkėjų aktyvumas buvo mažesnis nei pirmame. Balsavo
37,78 proc. (8907) rinkimų
teisę turinčių Prienų rajono
savivaldybės gyventojų. Iš viso sąrašuose yra įrašyti 23579
rinkėjai. Negaliojančių biule-

tenių – 165 (1,85 proc.), galiojančių – 8742 (98,15 proc.).
L.e.p. Prienų rajono policijos komisariato viršininko
Albino Jakimavičiaus teigimu, rinkimai praėjo labai ramiai – nebuvo gauta nei vieno pranešimo apie galimus
pažeidimus.

Kovo 17-osios vakarą
išsisprendė jau nuo
lapkričio visiems ramybės
nedavęs klausimas – ar
pavyks Prienų rajono
savivaldybės merui
socialdemokratui Alvydui
Vaicekauskui išsaugoti
savo postą 2019-ųjų
savivaldybių tarybų ir
merų rinkimuose? Ar
pavyks seniems bei
naujiems priešininkams
įveikti, rodos,
nepajudinamą tvirtovę.

Iš esmės – klausimą dėl
A. Vaicekausko ir socialdemokratų populiarumo bei
tvirtumo Prienų rajono savivaldybėje išsprendė jau savivaldybių tarybų rinkimai bei
rinkimų į savivaldybių merus
pirmasis turas.
Nors iš šalies atrodė, kad
partijos skilimas, susipriešinimas bei auganti kitų politinių
jėgų įtaka bei populiarumas
rajone susilpnins socialdemokratų pozicijas, tačiau naktis iš
kovo 3-iosios į 4-ąją parodė,
jog simpatijos socialdemokratams niekur nedingo ir, palyginti su 2015 metų rinkimais,
sustiprėjo. Negana to, pirmajame rinkimų į savivaldybės
merus ture A. Vaicekausko
galimybę išlikti meru liudijo
ne surinktų balsų skaičius, o
didelis atsiplėšimas nuo kitų
kandidatų.
Nors ir buvo teorinė prielaida, kad socialdemokratų ir
mero priešininkai susivienys
ir sugebės sudrebinti, rodos,
neįkandamus pamatus, tačiau kovo 17-ąją to padaryti
nepavyko.
A. Vaicekauskas, surinkęs
60 proc. (5301) balsų, įveikė
partijos „Tvarka ir teisingumas“ kandidatę Loretą Jakinevičienę (3441 balsai) ir dar
labiau sustiprino socialdemokratų jėgas savivaldybės taryboje iki 7 narių (įskaičiuojant
ir turimą mero antro balso privilegiją – iki 8).

Tiesa, socialdemokratų stiprybė dar spręsis artimiausią
mėnesį. Sudarinėjant koaliciją galimos įvairios nuostabą
bei šiurpą keliančios sąjungos. Nors egzistuoja teorinė
prielaida, kad socialdemokratai gali likti nuošalyje nuo
koalicijon susivienijusių visų
oponentų, tačiau ši prielaida
tėra teorinė.
Pirmiausiai tam įtakos turi marga naujoji Prienų rajono savivaldybės taryba. Elementaru, kuo ji margesnė, tuo
daugiau skirtingų nuomonių
ir kartu – skirtingų užmojų
bei reikalavimų. Hipotetinė
mažumų koalicija išsilaikytų neilgai ne tik dėl skirtingų
nuomonių, bet ir nesibaigiančių derybų ne tik su pačiomis
partijomis, bet ir pavieniais
jų nariais. Deja, situacija, kai
vienas ar kitas politikas susivilioja aukštu postu – gana
dažna, kaip ir situacija, kai tokio politiko skrydis į viršūnes
tęsiasi neilgai.
Taigi viena realiausių socialdemokratams oponuojančių
koalicijų galėtų būti sudaryta
iš partijos „Tvarka ir teisingumas“, Lietuvos socialdemokratų darbo partijos bei
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos naujadaro. Žinoma,
tvirtai koalicijai prireiktų dar
vieno „dviviečio ekipažo“.
Visgi, prieš sudarant tokią koaliciją reikėtų išspręsti daug
konfliktinių klausimų, kurie
liko po praėjusių dviejų Tarybos kadencijų.
Socialdemokratams sudaryti valdančiąją koaliciją būtų lengviau, nes jai pakaktų 6
narių (blogiausiu atveju – 5)
„injekcijos“. Socialdarbiečių
atskilimas nuo socialdemokratų bei nuolatinis tvarkiečių susipriešinimas su socialdemokratais, rodos,
nė iš tolo neprimena
sėkmingos, ilgalaikės
sąjungos. Apie sunkiai
sulipdomą sąjungą mena ir politiniuose kuluaruose minimas ne
itin malonus nesusikalbėjimas
su darbiečiais
ir valstiečiais,
todėl nereikėtų
nustebti, kad

valdančiojoje koalicijoje atsiras naujų, šviežiai iškeptų
politikų.
Tiesa, šių metų savivaldybių tarybų bei merų rinkimai buvo kitokie nei visada.
Prienų rajono gyventojai apsisprendė – senieji „mohikanai“ atsibodo. Ir kalba sukasi
ne apie smulkesnius, o būtent
gausiausią – socialdemokratų
kontingentą. Į priekį šoktelėjus jaunimui, Prienų rajono
ateitis šiek tiek apsiblausė politine migla. Ar po miglos prasidės audra, ar, kaip ir turėtų
būti, išlįs saulė, pamatysime
dar negreit. Galutinį rezultatą
galėsime išvysti tik po ketverių metų, nors šviesėjantis arba tamsėjantis dangus jau aiškės būtent po koalicijos sudarymo. Nuo koalicijos sudėties
priklausys, kokie įsipareigojimai ir kam bus vykdomi ateinančius ketverius metus.
Ir tai labai svarbus klausimas.
Tylomis po pasaulį jau klaidžiojanti ekonominė krizė yra
tarsi defibriliatoriumi nuolat
sukrečiama ir atitolinama karinėmis finansinėmis operacijomis. Puikiai žinoma, kad
pats geriausias verslas yra karas. Nuolat eskaluojama saugumo situacija pasaulyje ir
nuolatinės karinės operacijos
vis dar išlaiko pasaulinę ekonomiką paviršiuje, tačiau nereikia pamiršti, kad dirbtinės
priemonės niekada nėra tokios
stabilios kaip iš savęs pulsuojanti gyvastis. Žaidžiant karo
svertais telieka tik dvi galimybės: arba, sustabdžius karinės pramonės „išsitaškymą“,
ekonomika riaumodama sustos ir paaiškės buvusios bei
esamos valdžios mylimam
kraštui padaryti „geri darbai“,
arba karinė pramonė pasieks
aukščiausią vartojimo lygį
– augimą
kitų destrukcijos
atžvilgiu.

 verta žinoti
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Nuskaitytos „Boeing“„juodosios dėžės“

Antrajame ture dalyvavo 41,2 proc. rinkėjų

Prancūzijos specialistai nuskaitė prieš savaitę katastrofą patyrusio
Etiopijos oro bendrovės „Ethiopian Airlines“ lainerio „Boeing 737
MAX 8“ paskutiniųjų skrydžio akimirkų duomenis bei garso įrašus
„juodosiose dežėse“. Tarp incidentų spalį ir kovą rasta panašumų.

Merų rinkimų antrajame ture dalyvavo 41,2 proc. rinkėjų,
sekmadienį pranešė Vyriausioji rinkimų komisija. Aktyvumas yra
šiek tiek didesnis nei antrajame ture prieš ketverius metus, bet
mažesnis nei per pirmąjį savivaldos rinkimų turą.

Žemės ūkio valdoms modernizuoti teikiama parama
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-03-09 apie 08.17 val. gavę
pranešimą, kad Balbieriškio sen.
Naravų k. ant važiuojamosios kelio
dalies nuvirtęs medis, ugniagesiai
gelbėtojai medį supjaustė ir patraukė nuo važiuojamosios kelio
dalies.
2019-03-09, 13.59 val., gautas
pranešimas, kad Pakuonio sen.,
Daukšiagirės k., Dvaro g., prie
fermų, dega pieva. Išdegė apie 50
arų sausos žolės.
2019-03-09 apie 02.20 val. Ž. P. (g.
1972 m) savo namuose Prienuose,
kambaryje, būdamas neblaivus
(1,81 prom. alkoholio), išgertuvių
metu kilusio tarpusavio konflikto
metu savo neblaiviam (0,98 prom.
alkoholio) sūnui K. P. (g. 1996 m.,
gyv. Vilniuje) vieną kartą smogė,
tuo nukentėjusiajam sukėlė fizinį
skausmą. Vadovaujantis LR BK 140
str. Ž. P. sulaikytas ir uždarytas į
Alytaus apskrities VPK areštinę.
2019-03-10 apie 05.46 val. gautas
pranešimas, kad Veiverių sen.,
Skriaudžių k. įvažiuojant į kaimą,
dešinėje pusėje, į griovį įvažiavo
automobilis „Toyota“, viduje yra
žmogus. Eismo įvykio nebuvo.
2019-03-10 apie 13.55 val. Prienų
r., namo virtuvėje, konflikto metu
neblaivi (1,97 prom. alkoholio) R.
K. (g. 1975 m.) vieną kartą koja
spyrė irgi neblaiviam (2,10 prom.
alkoholio) savo broliui E. K. (g. 1972
m.) į veido sritį ir sukėlė jam fizinį
skausmą. R. K sulaikyta 48 val. ir
uždaryta į Alytaus AVPK areštinę.
2019-03-10 apie 13.55 val. Prienų
r., namo virtuvėje, konflikto metu
neblaivus (2,10 prom. alkoholio) E.
K. (g. 1972 m.) vieną kartą kairės
rankos kumščiu sudavė neblaiviai
(1,97 prom. alkoholio) sesei R. K.
(g. 1975 m.) į veido sritį bei sukėlė
jai fizinį skausmą. E. K. sulaikytas
48 val. ir uždarytas į Alytaus AVPK
areštinę.
2019-03-10 apie 19.35 val. Prienų r.,
Išlaužo k., Žvejų g., neblaivus (1,83
prom. alkoholio ) V. P. (g. 1986 m.,
gyv. Prienų r.), neturėdamas teisės
vairuoti kelių transporto priemonę,
vairavo automobilį VOLVO S40. V.
P sulaikytas 48 val. ir uždarytas į
Alytaus apskrities VPK areštinę.
REKLAMA

Siekiant didinti
ūkių gyvybingumą
regionuose, ūkininkai
jau kviečiami teikti
paraiškas gauti paramą
investicijoms į žemės
ūkio valdas. Ūkininkai
raginami nepraleisti
progos efektyvinti
darbą ūkiuose, juos
modernizuoti, užtikrinti
sklandų maisto tiekimo
grandinės organizavimą.
Paraiškų teikimo
terminas tęsiasi nuo kovo
1 d. ir truks iki balandžio
30 d.
Klaipėdos rajono
ūkininkai aktyviai
domisi šia parama ir
jau intensyviai ruošia
paraiškas.

Išskirtinis dėmesys –
produkcijai
Dar 2019-ųjų metų vasario 7 d. žemės ūkio ministro
įsakymu buvo patvirtintos
taisyklės dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama
investicijoms į žemės ūkio
valdas“.
Išskirtos prioritetinės veiklos sritys. Ypatingas dėmesys skiriamas visuose regionuose ūkių gyvybingumui
didinti; visų tipų žemės ūkio
veiklos konkurencingumui
skatinti, gerinant ekonomi2019-03-12 gautas pranešimas, kad
kovo 10 d. apie 18.45 val. Birštone,
Lelijų g., konflikto metu vyrą (g.
1988 m.) sumušė pažįstamas
asmuo. Įvykio aplinkybes aiškinasi
policija.
2019-03-12 pranešta, kad kovo 11
d. Prienuose vyro (g. 1946 m.) vairuodamas automobilis „VW Tiguan“
važiuodamas atbuline eiga atsitrenkė į policijos tarnybinį automobilį.
Įvykio metu žmonės nenukentėjo,
automobiliai apgadinti nežymiai.
Vairuotojai blaivūs.
2019-03-13 apie 10.15 val. Prienų
m., Kauno g., vyras (g. 1970 m.)
smurtavo ir grasino savo buvusiai
sugyventinei (g. 1961 m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.
2019-03-13 apie 14.30 val. Prienų
r., Šilavoto sen., Jiestrakio k., vyro
(g. 1994 m.) sodybos pagalbinėse

Ūkininkas A. Lučinskas teigia, jog parama investicijoms į žemės
ūkio valdas – didžiulė paspirtis. (Aidano VALAIČIO nuotr.)

nės veiklos efektyvumą ir rezultatus, taip pat diegiant inovacines ūkių technologijas.
Ne mažiau svarbus prioritetas
– skatinti maisto teikimo grandinės organizavimą, įskaitant
žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.
Pagal priemonės veiklos
sritį remiama ši veikla: žemės
ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje,
apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.),
perdirbimas ir tiekimas rinkai
arba pripažinto žemės ūkio
kooperatyvo tik iš savo narių
jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų
supirkimas ir realizavimas,
supirktų iš savo narių jų val-

dose pagamintų ar išaugintų
žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

patalpose ir ūkiniame pastate rasta
apie 3 l skaidraus skysčio, turinčio
stiprų degtinės kvapą, bei daiktų
visuma, panaši į aparatą nelegalaus
alkoholio distiliatui gaminti.

Veiverių sen., kelio Prienai–Skriaudžiai 13-ame kilometre vaikinas
(g. 2001 m.), vairuodamas jam
priklausantį automobilį MICROCAR,
išvažiuodamas iš šalutinio į pagrindinį kelią, nepraleido pagrindiniu
keliu važiuojančio automobilio
LAND ROVER, vairuojamo moters (g.
1983 m.) ir su juo susidūrė. Eismo
įvykio metu sužalotas automobilio
MICROCAR vairuotojas, kuris dėl
dešinės rankos ir kojos sužalojimų
nugabentas į Kauno klinikas.

2019-03-13, 20.48 val., gautas
pranešimas, kad Prienuose, F.
Martišiaus g. dega suodžiai. Atvykę
ugniagesiai pabudėjo, kol suodžiai
išdegė.
2019-03-13 apie 23.42 val. gautas
pranešimas, kad Birštone, Petražolių g. dega garažas. Degimo
požymių nepastebėta.
2019-03-14 vyras (g. 1991 m.) pranešė, kad kovo 9 d. apie 14.30 val.
Prienų r., Veiverių sen., Kuprių k.,
Kuprių g. iš jam priklausančio ūkinio
pastato pavogtas jam priklausantis
keturratis motociklas YAMAHA
YFM700. Nuostolis – 8000 eurų.
2019-03-14 apie 7.40 val. Prienų r.,

Kompensuos darbo
jėgos stoką
Pareiškėjai gali būti fiziniai
asmenys, užsiimantys žemės
ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą,
arba juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir
savo vardu įregistravę valdą.
Lietuvos ūkininkų sąjungos
Klaipėdos rajono skyriaus narys, Lietuvos ekologinių ūkių
bei mėsinių galvijų asociacijų narys Antanas Lučinskas
teigia, jog ši parama ūkininkams yra didžiulė paspirtis.

2019-03-14 gautas pranešimas,
kad kovo 12 d. apie 17.10 val.
Prienų r., Šilavoto sen., Klebiškio
k., Tvenkinio g. vyrą (g. 1996 m.)
sumušė pažįstamas asmuo. Įvykis
tiriamas.
2019-03-14 apie 19.30 val. Prienuose, J. Basanavičiaus g., vyras
(g. 1972 m.) smurtavo prieš savo
sutuoktinę (g. 1978 m.) ir jos motiną
(g. 1957 m.). Įtariamasis sulaikytas

„Pats dirbu per 500 ha ir ketinu teikti paraišką rudenį, kai
bus kitas kvietimas. Mūsų yra
labiau augalininkystės ūkis,
mes – grūdininkai. Tačiau kaimynystėje esantis pieno ūkis,
kiek žinau, bandys teikti paraišką. Jie augina juodmargius
buliukus, t. y. 70 ha smulkus
ūkis, be to, anksčiau nėra gavę
europinės paramos“, – pasakojo A. Lučinskas. Anot jo, tokia parama labai svarbi, norint
modernizuoti ūkius, automatizuoti kad ir melžimą. Juolab
kad šiais laikais rasti melžėją
yra sudėtinga, nes bent Klai-

pėdos rajonas yra šalia uostamiesčio, tad melžti karvių
niekas neina, nors yra siūlančiųjų ir 800 Eur atlygį.
Yra samdomų darbuotojų iš
Ukrainos, tačiau atvykstantieji bodisi melžti karves.
Endriejave augalininkyste ir gyvulininkyste besiverčiantis Andrius Vainius
rekomenduoja ūkininkams
pasinaudoti paramos galimybėmis. „Pats dar 2018
m. gavau paramą investicijoms į žemės ūkio valdas.
Gavome apie 100 000 Eur.
Mūsų tikslas – pasistatyti grūdų bokštus. Tą turime
padaryti iki kitų metų liepos
mėn. Ūkio modernizavimas
mums padės įsitvirtinti, išsaugoti konkurencingumą“,
– įsitikinęs A. Vainius.
Praėjusiuoju 2014–2018
m. laikotarpiu pateiktos
5 299 paraiškos už 496,5
mln. Eur. Paramos gavėjais
patvirtinti 3 562 pareiškėjai, kuriems numatyta skirti 305,1 mln. Eur paramos
lėšų. Išmokėta 255,9 mln.
Eur paramos lėšų. Priemonė finansuojama iš Europos
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto.
UžsK. Nr. 019

ir uždarytas į areštinę.
2019-03-14 gautas pranešimas, kad
Jiezno sen., Jiezne, Vytauto g. prie
bažnyčios aikštelėje ant važiuojamosios kelio dalies pribėgę tepalo.
Atvykus PGP, seniūnijos darbuotojai
jau buvo užpylę smėlio mišiniu ir
nuplovę kelio dangą.
2019-03-14 (19:03 val.) gautas pranešimas, kad Birštone, Druskupio g.
dega automobilis. Degė automobilio „Audi 80“ variklio skyrius.
2019-03-14 21:00 val. gautas pranešimas, kad Naujosios Ūtos sen.,
Naujosios Ūtos k., Mokyklos g. dega
dviaukščio mūrinio daugiabučio
pastato kaminas. Atvykę ugniagesiai pabudėjo, kol suodžiai išdegė.
2019-03-15, apie 19.00 val., namuose, Prienų r. sav., išgertuvių
metu kilusio žodinio konflikto metu
sutuoktinė N. P. (g. 1976 m.) sudavė

nenustatytą skaičių smūgių sutuoktiniui V. P. (g. 1970 m.) į galvos
sritį. Po konflikto sutuoktinė N. P. iš
namų pasišalino.
2019-03-15 apie 11.10 val. į A. M. (g.
1940 m.) namus Prienuose atėjo
nepažįstamas vyras, ant veido užsidėjęs kaukę. Rodydamas peilį, jis
kelis kartus grasino, kad papjaus A.
M., jei šis neduos pinigų. Nukentėjusysis paėmęs netoliese stovėjusį
kastuvą sniegui kasti kelis kartus
sudavė atėjusiam vyrui per rankas
ar drabužius, po suduotų smūgių
plėšikas pasišalino. Pasikėsinęs
įvykdyti plėšimą vyras ieškomas.
2019-03-15 (8.58 val.) V. O. (g. 1959
m., gyv. Prienų r.) pranešė, kad
nuo 2019-03-12 negali susisiekti su
savo kaimynu A. L. (g. 1969 m.).
Namuose jo nėra, telefonas, kuriuo
naudojosi, yra išjungtas, jo buvimo
vieta nežinoma. A. L. buvimo vieta
nenustatyta.

atgarsiai 
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Ragina melstis už „brolius musulmonus“

„Ford“ atleis 5 tūkst. darbuotojų Vokietijoje

Popiežius Pranciškus sekmadienį paragino katalikus melstis už
„mūsų brolius musulmonus“, per šaudynes nužudytus dviejose
mečetėse Kraistčerče, Naujojoje Zelandijoje. Jis sakė, kad ataka
pateks tarp tų „karų ir konfliktų, kurie nenustoja žudyti žmonijos“.

Trečia pagal dydį pasaulyje automobilių gamintoja – Jungtinių
Valstijų „Ford Motor Company“ planuoja padalinių Vokietijoje
darbuotojų skaičių mažinti 5 tūkst. žmonių bei atleisti dalį
darbuotojų Didžiojoje Britanijoje ir taip apkarpyti išlaidas Europoje.

„Versmenei“ ir toliau vadovaus L. Kalantienė
ATKelta IŠ 1 p.
nų socialinių paslaugų centro
bei kituose įvairiausiuose renginiuose.
Klubo vadovė priminė
pernai nuveiktus svarbiausius darbus, o savo pasakojimą iliustravo nuotraukomis.
Naujus metus sveikuoliai
visada pradeda tradicinėmis
maudynėmis, Sausio 13-ąją
prisimena prie laužo dalindamiesi prisiminimais, išradingai švenčia Pasaulinę sniego
dieną, Užgavėnes, Sekmines,
Baltų vienybės dieną. Pernai rudenį sveikuoliai pasitiko šlovindami kopūstus, o
į svečius „pasikvietė“ ne tik
vietinius, bet ir iš Briuselio
atvykusius kopūstų giminaičius.
Pasak L. Kalantienės, klubo nariai labai mėgsta ne tik
šventes, bet ir konkursus,
todėl kasmet varžosi Morių, Besmegenių, įvairiuose
sveikų patiekalų ir kitokiuose
konkursuose, būna juose pastebėti ir apdovanoti. Viena
svarbiausių veiklų – judėjimas. Sveikuoliai tradiciškai
kasmet dalyvauja Pasaulinės
judėjimo dienos renginiuose, rengia Vėlinių žygius,
šeštadieniais mankštinasi, o
sekmadienio popietes praleidžia vaikščiodami po mišką.
Kai vyksta pokalbių popietės, klubo svetainėje vos sutelpa visi norintys dalyvauti,
nes temos – labai įvairios ir
įdomios. Pažinimo džiaugs-
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mą skatina kelionės. Pernai
sveikuoliai keliavo po Vilniaus kraštą, Kėdainių apylinkes, poilsiavo prie jūros ir
kartu susipažino su pajūrio
miestų įdomybėmis, lankėsi
Jiezne. O kur dar talkos Davatkyne, sulčių stovyklos,
susitikimai su žolininke bei
daugybė kitokių didesnių ir
mažesnių darbų.
Susirinkime buvo pristatytos ir klubo finansinė bei revizijos komisijos ataskaitos.
Joms pritarta vienbalsiai.
Nors L. Kalantienė ir prašė ją vadovo kėdėje pakeisti
nauju pirmininku, klubo nariai manė kitaip ir jai patikėjo dar dvejus metus vadovauti klubui.
Taip pat buvo išrinkta nauja valdyba, o valdybos pirmininke – Dainora Šaltienė. Revizijos komisija, kuriai vadovauja Stasys Bendinskas, palikta tos pačios sudėties.
Sveikuolius sveikino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas.
Jis linkėjo, kad klubo nariai
ir toliau būtų matomi bei visiems reikalingi, kad savo pavyzdžiu užkrėstų kuo daugiau
žmonių.
Paprienės bendruomenės
pirmininkė Jūratė Zailskienė
juokavo, kad jų bendruomenė, nors ir labai aktyvi, tačiau
nepajėgia pasivyti „Versmenės“, ir džiaugėsi, kad gali
mokytis iš sveikuolių klubo.
Buvo sutarta, kad šiais metais

abi organizacijos kartu paminės Baltų vienybės dieną.
Susirinkimo metu buvo pasveikinti „apvalius“ jubiliejus
šį mėnesį švenčiantys klubo
nariai Danutė Šarauskienė,
Vida Jaruševičienė ir Jonas
Aleknavičius.
Pristačius šiais metais numatytas veiklas, klubo nariai
kartu su Jiezno KLC muzikantėmis ir dainininkėmis

Ingrida Valentiene ir jos dukra Ieva dainavo, ėjo ratelius, vaišinosi sveikuoliškais
ir be mėsos (juk penktadienis
ir gavėnia) pagamintais patiekalais.
Lai ilgai gyvuoja ir žaliuoja Prienų sveikuoliai, kaip ir
jų simbolis versmenė – reta,
bet panemunėje randama samana, auganti švariose, šaltiniuotuose vietose.

Koncertavo Jiezno KLC dainininkės ir muzikantės

Pasveikinti jubiliatai J. Aleknavičius, D. Šarauskienė, V. Jaruševičienė.

 atgarsiai

TREČIAdienis, 2019 m. kovo 20 d., www.naujasisgelupis.lt

Policija gavo 88 pranešimus apie pažeidimus

ES rengiasi skirti „Google“ naują baudą

Nuo antrojo merų rinkimų turo pradžios policija gavo 88
pranešimus apie galimus pažeidimus. Tiek pranešimų pareigūnai
gavo nuo trečiadienio ryto iki sekmadienio pavakarės. Daugiausia
– 34 pranešimai – gauti iš Alytaus apskrities.

Europos Sąjungos (ES) konkurencijos prievaizdai technologijų
milžinei „Google“ ketina skirti naują baudą už nesąžiningą
konkurenciją. Europos Sąjunga JAV bendrovei už nesąžiningą
konkurenciją jau yra skyrusi beveik 7 mlrd. eurų baudų.

Jauniesiems maltiečiams – padėka už gerumą
Laima

DUOBLIENĖ
„Ąžuolo“ progimnazijoje
jau septintus metus
vyksta Maltos ordino
pagalbos tarnybos
organizuojamos akcijos,
o maltiečių organizacija
gyvuoja ketvirtus metus.
Per šį laiką nuveikta
daug: surengta daugybė
labdaros renginių, surinkta
nemažai lėšų, į maltiečių
veiklą įsitraukė ne tik
„Ąžuolo“ progimnazijos
bendruomenė, bet ir didelis
būrys prieniečių.

Maltos ordino pagalbos
tarnybos jaunųjų savanorių
veiklą koordinuojantis Lietuvos centrinis biuras paskelbė
„Idėjų padėjėjų“ konkursą,
kurio esmė – kas sugalvos originaliausią labdaros renginį,
sutelks daugiausiai draugų jį
organizuojant ir surinks daugiausiai lėšų.
Jaunųjų maltiečių vadovė
Neringa ir centrinio biuro narė
Mantė atvežė į Prienus gerų ži-
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nių – „Ąžuolo“ progimnazijos
jaunieji maltiečiai apdovanoti
net dviem nominacijomis: už
daugiausiai surinktų lėšų bei
už daugiausiai pateiktų idėjų
(idėjų maratoną).
Neringa šventiniame renginyje priminė, kad „Idėjų padėjėjų“ akcija sumanyta prieš
devynerius metus. Šiemet buvo pateikta daugiau nei dvidešimt idėjų, o akcijoje dalyvavo
mokyklų, daugiafunkcių centrų ir net policijos komisariato
bendruomenės.
Pasidžiaugusi noru padėti
tiems, kuriems to labiausiai
reikia, Neringa priminė kelias
taisykles, kuriomis reikėtų vadovautis: reikia duoti daugiau,
negu žmonės tikisi, l atkreipti
dėmesį labiau į kitų norus nei
į savo paties, dovanoti kitiems
save ir savo laiką, mokėti priimti tai, ką gausi atgal.
Tas „atgal“ ir atkeliavo į
Prienus. „Ąžuolo“ progimnazijos jaunieji maltiečiai už
daugiausiai surinktų lėšų bei
daugiausiai pateiktų idėjų buvo apdovanoti ne tik padėkomis, bet ir dovanomis: į moky-

Maltiečių veiklos koordinatorės Rima Juodsnukienė,
Edita Jucienė, Laima Šukienė ir Lina Suchorukovienė.

klą atvyks animatoriai – renginių vedėjai ir surengs vaikams
šventę, bus galimybė dalyvauti
„Laisvės TV“ laidos „Laikykitės ten su Andriumi Tapinu“
filmavime.
Progimnazijoje Jaunųjų ir
vyresniųjų maltiečių grupių
veiklą koordinuoja Lina Suchorukovienė, Rima Juodsnukienė, Edita Jucienė ir Laima
Šukienė, o veikloje dalyvauja ko ne visa mokyklos bendruomenė – ir mokiniai bei
jų tėveliai, ir mokytojai bei jų
artimieji.
Jaunųjų maltiečių vadovė
Lina Suchorukovienė pasakojo, kad veiklos pradžioje
jų surinktos lėšos patekdavo
į bendrą „Maltiečių sriubos“

fondą, o prieš trejus metus jie
patys pradėjo lankyti senolius
Prienuose. Prie idėjos – padėti vienišiems, ligotiems seneliams – įgyvendinimo savo eilėraščiu, daina, šokiu ar
rankdarbiu prisidėjo didelis
būrys padėjėjų. Tradiciniuose
renginiuose: kalėdinėje mugėje, labdaros koncerte-pasakoje, giedant bažnyčioje ir kitur surinktos lėšos skiriamos
tam, kad visus metus jaunieji
maltiečiai ar jų koordinatorės
su termosu karštos sriubos du
kartus per savaitę aplankytų
vienišus senolius. Šiais metais
surinktų 1100 eurų beveik pakaks, kad karšta sriuba visus
metus pasimėgautų penkiolika žmonių.

verta žinoti 
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Serbijos prezidentas žada ginti tvarką

Nerimauja, kad švedų bankai gali trauktis

Serbijoje opozicijos šalininkams šeštadienio vakarą įsiveržus
į valstybinės televizijos būstinę Belgrade, šalies prezidentas
Aleksandras Vučičius sekmadienį pažadėjo ginti įstatymus ir
tvarką. Pranešama apie susirėmimus su riaušių policija.

Estijos ir Latvijos pareigūnai baiminasi, kad įsibegėjant pinigų
plovimo skandalams Švedijos bankai gali pasitraukti iš regiono.
Tuo metu lietuviai sako tokios grėsmės neįžvelgiantys,
sekmadienį rašo dienraštis „The Financial Times“.

D. Grybauskaitė: premjeras daro
tarptautinę gėdą
Prezidentė Dalia
Grybauskaitė sekmadienį
pareiškė, kad premjeras
Saulius Skvernelis daro
„tarptautinę gėdą“
Lietuvai.

Taip ji kalbėjo paklausta
dėl pastarojo ministro pirmininko pasisakymo apie
Latviją.
„Paskutiniu metu sugebėta
grįžti iš Izraelio komandiruotės su protesto nota iš Palestinos, sugebėta pasakyti kai ką
apie artimiausius kaimynus.
Tai reikia didelių gebėjimų

tokią tarptautinę gėdą daryti
iš premjero pusės“, – žurnalistams Vilniuje sakė šalies
vadovė.
Palestiniečiai notą Lietuvai prieš pusantro mėnesio
įteikė dėl premjero apsilankymo Rytų Jeruzalėje su Izraelio pareigūnais ir sprendimo neaplankyti Palestinos
savivaldos.
Prieš kelias dienas naujienų portalas lrt.lt citavo S.
Skvernelio pasisakymą Lazdijuose, kad „latviai mums ne
broliai, o konkurentai dauge-

lyje sričių“.
Ši citata nuvilnijo ir Latvijos žiniasklaidoje.
Šeštadienį po premjero
komandos kritikos portalas
patikslino premjero citatą:
„Latviai, estai, atrodo, visiškai būtų mūsų broliai, bet taip
nėra. Jeigu kalbėti apie tą pačią Latviją, tai yra vienas iš
mūsų didžiausių ekonomikos
plotmėj konkurentų“.
Premjero atstovas spaudai
Tomas Beržinskas BNS sakė, kad ministras pirmininkas prezidentės pasisakymų
kol kas nekomentuos, dėl
savivaldos rinkimų antrojo
turo. BNS

Laidotuvės „Ethiopian Airlines“
katastrofos aukoms – be palaikų
Etiopai sekmadienį rengė
laidotuves draugams ir
artimiesiems, prieš savaitę
žuvusiems per „Ethiopian
Airlines“ lėktuvo
katastrofą.

Šeimos iš 35 šalių neteko
savo artimųjų praėjusį sekmadienį, kai į Nairobį skridęs
„Boeing 737 MAX 8“ orlaivis
nukrito praėjus vos kelioms
minutėms po pakilimo. Per
katastrofą žuvo visi 157 juo
skridę žmonės.
17-os žuvusių etiopų artimieji ir dar šimtai žmonių po
savaitės susirinko Šventosios
Trejybės katedroje Adis Abeboje, raudodami ir laikydami
savo mylimųjų portretus jie
klausėsi Etiopijos ortodoksų
dvasininko žodžių.
„Negaliu pamiršti, kad ji
paliko aštuonių mėnesių vaiką ir nebegrįžo“, – kalbėjo
Meselech Petros. Jos sesuo
Amma Tesfamariam (Ama
Tesfamariam) nukritusiame
orlaivyje dirbo skrydžių palydove.
Ši 28-erių moteris tądien
dirbti neturėjo, tačiau pavadavo kolegą.
Etiopijos vėliavomis apjuosti karstai į katedrą buvo
atgabenti juodų katafalkų
konvojumi. Jį lydėjo šimtai
gedinčiųjų.
Vis dėlto išlieka neaišku,
kas tuose karstuose iš tikrųREKLAMA

jų buvo.
Katastrofos liudytojai sako, kad „Ethiopian Airlines“
lėktuvas nosimi krito į pietryčiuose nuo sostinės esančius laukus, bet po stipraus
smūgio sveiki liko tik kelių
žmonių kūnai.
Ketvirtadienį, kai gedinčios šeimos ir žuvusiųjų draugai aplankė katastrofos vietą,
naujienų agentūros AFP korespondentas matė, kaip pareigūnai jiems perduoda plastikinius butelius su žeme.
Etiopijos vyriausybė nurodė, kad palaikams atpažinti
gali pritrūkti šešių mėnesių.

„Sielvartaujame mes
visi“
„Mums labai liūdna dėl to,
kad mes neradome jokių jos
palaikų“, – sakė Teshome Legesse (Tešomas Legesė), kurio 24-ių dukterėčia Ayantu
Girma (Ajantu Girma) dirbo
skrydžio palydove.
„Ethiopian Airlines“ yra didžiausias Afrikoje oro vežėjas
ir daugeliu aspektų tarptautinį
Etiopijos įvaizdį kuriantis prekės ženklas.
Žūtys šokiravo antrą pagal
gyventojų skaičių Afrikoje turinčią valstybę, o į aukų
laidotuves atvyko itin įvairūs
žmonės.
„Visi esame Adomo ir Ievos vaikai, net jeigu mūsų

odos spalva skiriasi“, – sakė
į atsargą išėjęs policijos pareigūnas Seyoumas Kidanu
(Sejumas Kidanu).
Jis buvo apsirengęs uniformą su Etiopijos vėliavos spalvos juosta.
„Pasaulyje mirus nors vienam žmogui, sielvartaujame
mes visi“, – teigė buvęs policininkas.
Lėktuvo „juodąsias dėžes“
šiuo metu tikrina specialistai
iš Prancūzijos, Jungtinių Valstijų ir Etiopijos.
Nors etiopai perspėjo, kad
tyrimas dėl katastrofos priežasčių užtruks, daug pasaulio šalių uždraudė „Boeing
737 MAX 8“ skraidyti jų oro
erdvėse.
Panaši to paties lėktuvo modelio katastrofa įvyko pernai
spalį, kai nukritus Indonezijos
„Lion Air“ orlaiviui žuvo visi
juo skridę 189 keleiviai.
Pasauliui laukiant naujienų,
visai kitokių atsakymų reikia
tiems, kurie bando susitaikyti
su mylimųjų mirtimis.
„Ji buvo labai geras žmogus. Net nežinau, kaip ją
apibūdinti“, – teigė 26-erių
Selamsewas Mathias (Selamsevas Matijas), žuvusios
skrydžio palydovės Ammos
brolis.
„Esame sugniuždyti ir sužeisti. Tai labai sunku“, – pridūrė jis. BNS

Pavojingi parazitai jau pabudo: kaip
Panašu į peršalimą
apsisaugoti nuo erkių?
Šylant orams nubunda ne
tik gamta, bet ir visi jos
gyventojai – kraujasiurbės
erkės pirmųjų savo aukų
ima tykoti vos prasidėjus
pavasariui.

Nors didžiausias parazitų
suaktyvėjimas pastebimas
pavasariui įsibėgėjus, budriems reikėtų būti vos temperatūros stulpeliui pasiekus
teigiamą temperatūrą. O erkei įsisiurbus, atidžiai stebėti
sveikatos būklę, nes infekuotų erkių sukeliamus simptomus paprasta sumaišyti su
peršalimu.
„Eurovaistinės“ vaistininkė
Jovita Juodsnukytė sako, kad
erkės būna panirusios į ramybės būseną tik tol, kol lauke
laikosi žema temperatūra.
Nuo pat ankstyvo pavasario,
vos temperatūrai pasiekus 67 laipsnius šilumos, parazitai nubunda ir ieško pirmųjų
savo aukų.
„Pagal erkių aktyvumo ciklą, jų reikėtų pradėti saugotis jau nuo dabar, nes būtent
pavasarį pasireiškia didžiausias šių parazitų aktyvumas,
kuris tęsiasi iki vėlyvo rudens
– lapkričio pabaigos ar net
gruodžio pradžios“, – nurodo vaistininkė.
Ji primena, kad erkių reikėtų saugotis ne tik ruošiantis žygiui miške, atsargiems
reikėtų būti visose drėgnose,
tankiose vietovėse, miško
pakraščiuose, pievose ar netgi žaliuose miesto parkuose,
skveruose.

Būtina apsauga
Vienos priemonės, kuri
padėtų apsisaugoti nuo erkių
nėra. Vaistininkė pataria rink-

tis uždarą avalynę, vilkėti prigludusius, visą kūną dengiančius rūbus, geriausia, šviesios
spalvos, tuomet yra lengviau
pastebėti ant drabužių ropojančią erkę. Apsisaugoti gali
padėti ir specialūs purškalai,
tačiau juos renkantis reikėtų
pasikonsultuoti su specialistu
arba atidžiai perskaityti informacinį lapelį, nes stipresnio poveikio priemonės nėra
tinkamos vaikams.
„Preparatai gali būti natūralios arba cheminės sudėties.
Cheminės sudėties repelentai
veikia stipriau ir ilgiau, bet
taip pat turi didesnę riziką
sukelti alergiją, todėl vaikams
ir kūdikiams rekomenduojama naudoti purškalus nuo
erkių, kurių sudėtis yra natūrali. Tokiuose preparatuose pagrindiniai komponentai
yra eteriniai aliejai“, – sako
„Eurovaistinės“ vaistininkė
ir primena, kad preparatai
suteikia apsaugą tik keletui
valandų, todėl purškimą reikėtų vis pakartoti.
Net jeigu naudojate apsisaugojimo priemones, grįžus
iš pasibuvimo gamtoje, reikėtų atidžiai apžiūrėti visą kūną, o ypač sunkiau matomas
vietas – pakinklius, kirkšnių
sritį, alkūnių linkius, zonas
už ausų bei pažastis. Jei radote įsisiurbusią erkę, smulkiu
pincetu ją reikia suimti kuo
arčiau odos ir traukti staigiu
tiesiu judesiu, nesukinėti. „Jei
erkė sukama, gali nutrūkti
jos galvutė ir kyla infekcijos pavojus“, – paaiškina J.
Juodsnukytė ir po procedūros rekomenduoja pažeistą
vietą švariai nuplauti bei dezinfekuoti.

Erkės pavojingos, kadangi
yra erkinio encefalito bei Laimo ligos nešiotojos. „Eurovaistinės“ vaistininkė primena, kad net ištraukus erkę būtina stebėti įkandimo vietą bei
bendrąją savijautą. Užsikrėtus
erkiniu encefalitu pasireiškia
dvi ryškios fazės, o ligos pradžią galima supainioti su paprasčiausiu peršalimu.
„Pirmoji fazė gali pasireikšti per mėnesį nuo erkės įsisiurbimo ir simptomai labai
panašūs į peršalimo – pakyla
temperatūra, atsiranda galvos skausmas. Dažniausiai
tuo liga ir baigiasi, tačiau po
kelių dienų gali prasidėti antroji ligos fazė, kurios metu
pasireiškia ūminio encefalito simptomai – pakyla aukšta
temperatūra, atsiranda pykinimas, vėmimas, stiprus galvos skausmas, svaigimas, gali
prasidėti net traukuliai, sąmonės sutrikimas“, – pavojingus
sveikatos būklei ženklus išvardija specialistė.
Užsikrėtus Laimo liga,
simptomai pradeda ryškėti
praėjus 3-30 parų nuo erkės
įsisiurbimo. Atpažinti ligą gali
padėti besiplečiantis bėrimas
aplink įkandimo vietą.
„Iš pradžių bėrimas būna
apie 5 cm. dydžio, tačiau jis
po truputį plečiasi ir didėja.
Daliai ligonių gali pasireikšti ir neryškūs bendrojo pobūdžio simptomai, pavyzdžiui,
galvos skausmas, svaigimas,
silpnumas, sąnarių ir raumenų skausmai. Kiek vėliau gali sutrikti atmintis, miegas,
o negydoma liga ilgainiui
gali pažeisti visas svarbiausias organizmo sistemas ”,
– įspėja „Eurovaistinės“ specialistė.

 SVEIKATA
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Prezidentė: premjero laiškas – antikonstitucinis

Kinijoje nuošliauža nusinešė 10 žmonių

Prezidentė Dalia Grybauskaitė sekmadienį pareiškė, kad premjero
Sauliaus Skvernelio pasiūlymas Baltarusijai dėl Astravo atominės
elektrinės yra antikonstitucinis, nes pagrindiniame šalies įstatyme
svarbiausi užsienio politikos klausimai priskirti spręsti prezidentui.

Šiaurės Kinijoje nuošliauža nusinešė mažiausiai 10 gyvybių, o dar
10 žmonių dingo. Septyni žmonės buvo rasti nelaimės vietoje, o
dar trys mirė ligoninėje. Nuošliauža užgriuvo keletą gyvenamųjų
pastatų ir viešąją pirtį.

Inkstų diena: apie peritoninę dializę, kurią išmoksta atlikti ir senas, ir aklas
Kasmet kovo mėnesį
minima Pasaulinė
inkstų diena. Šiemet ji
skirta inkstų sveikatai
– buvo kalbama apie ligų
prevenciją ir šiuolaikišką
diagnostiką bei kokybiško
gydymo galimybes.
Renginiai, skirti šiai
dienai, vyko daugiau
nei 150 šalių, taip pat ir
Lietuvoje.

Minint šią dieną, Nacionalinis transplantacijos biuras pristato publikaciją apie
medicininės pagalbos inkstų ligomis sergantiems ligoniams progresą – ištobulintas
dializės procedūras ir jų vystymąsi menančią slaugytoją,
ir kalbina pacientę, kuriai
pirmajai buvo atlikta unikali
transplantacija.

Kelių dešimtmečių
patirtis
Šio pasakojimo pašnekovė – Dalia Garmuvienė, jau
du dešimtmečius dirbanti
dializių skyriaus bendrosios
praktikos slaugytoja. „Jei
anksčiau galvojau, kad baisiausia liga – vėžys, tai vėliau supratau, kad baisiausias
yra inkstų nepakankamumas:
vėžį galima išoperuoti, o su
inkstų nepakankamumu galima gyventi tik taikant dializės procedūras ir laukiant
inksto transplantacijos“, –
sako D.Garmuvienė.
Dializė (hemodializė arba
peritoninė dializė) – tai dirbtinis kraujo valymo būdas,
kai paties žmogaus inkstai
nebeveikia. Prieš keletą dešimtmečių dializių tinklas
dar nebuvo toks išvystytas,
nebuvo ir privačių centrų.
Todėl kai kurie pacientai,
gyvenę atokiuose kaimuose, į kuriuos autobusai važiuodavo tik porą kartų per
savaitę, net nuomodavosi
butus prie artimiausių hemodializės centrų, kad spėtų
laiku atvykti procedūroms.
Anuomet pacientams dializes būdavo itin sunku ištverti – procedūroms buvo naudojami šuntai, kurie dažnai
užsikimšdavo, būdavo naudojamas nevalytas vanduo
– pacientai kęsdavo sunkų
šalutinį poveikį.
REKLAMA

Pirmosios siuntos – iš
labdaros
Lengviau tapo 1994 metais
– kai Lietuvą pasiekė iš labdaros gauti pirmieji peritoninei
dializei atlikti skirti prietaisai.
„Tačiau ta labdara galėjo bet
kada baigtis“, – nelengvus laikus prisimena D.Garmuvienė.
Tik nuo 1998 metų, kai ji pradėjo dirbti peritoninės dializės skyriuje, šioms dializėms
naudojami tirpalai buvo pradėti finansuoti privalomojo
sveikatos draudimo fondo
lėšomis.
Peritoninė dializė buvo skiriama tik nedaugeliui pacientų: tiems, kurie gyveno toli
nuo hemodializės centrų ir
kelis kartus per savaitę negalėdavo atvykti procedūroms.
Arba tiems, kuriems dėl blogų
kraujagyslių nebuvo galimybės atlikti hemodializės, taip
pat – vaikams, slaugomiems
ligoniams.
Kadangi peritonine dialize naudojosi mažai pacientų, mažai kas mokėjo atlikti
šią procedūrą: „Pamenu tragikomišką atvejį – kai žmoną ištiko infarktas, kartu su
ja į reanimacijos skyrių buvo

skiriama tik beviltiškiems ligoniams. „Visame pasaulyje
tai yra pirmojo pasirinkimo
terapija, nes po peritoninės
dializės procedūrų žymiai
sėkmingesnės transplantacijos. Ši dializės rūšis – fiziologiškesnė, tai yra, ilgiau
išsaugoma likutinė inkstų
funkcija“, – peritoninės dializės privalumus vardija bendrosios praktikos slaugytoja.
D.Garmuvienės teigimu, išmokti atlikti peritoninės dializės procedūrą gali kiekvienas
žmogus: „Vyriausiam pacientui buvo 80 metų. Teko išmokyti ir aklą žmogų, bet, aišku,
jis negali gyventi vienas“.
Kaip pavyks išmokyti pacientą, didelė atsakomybė tenka slaugytojai – kaip ji paruoš
pacientą, nuo to priklausys
gydymo ir gyvenimo kokybė.
„Tačiau pacientas irgi turi būti
motyvuotas ir atsakingas“, –
pabrėžia pašnekovė. Paciento
mokymas savarankiškai atlikti peritoninės dializės procedūrą trunka apie 60 valandų.
„Daugiau kaip 300 pacientų
išmokiau atlikti rankinę arba
aparatinę dializę“, – pasakoja
D.Garmuvienė.

Dalia Garmuvienė

vežamas ir jos vyras – niekas
iš namiškių, be žmonos, daugiau nemokėjo dializuoti šio
paciento, o jis pats neturėjo
pirštų“.

Išmokti gali bet kuris
pacientas
Ji apgailestauja ir stebisi,
kad Lietuvoje iki šiol išlikęs
mitas, jog peritoninė dializė

Rankinė peritoninė dializė
– kai pacientas 4 kartus per
dieną per kateterį į pilvo ertmę
susileidžia 2 litrus specialaus
dializės tirpalo. Po kurio laiko
tirpalas išleidžiamas kartu su
nuodingomis ir nereikalingomis medžiagomis, paimtomis
iš kraujo. Aparatinė peritoninė
dializė – kai pacientas, vakare pajungęs aparatą, atsigula

miegoti. Pernakt, maždaug
9 valandas, aparatas keičia
tirpalą nustatytais intervalais
ir tūriais.

Tiriami ir dėl inksto
transplantacijos
Kasmet vidutiniškai dešimčiai procentų pacientų,
kuriems taikoma peritoninė dializė, atliekamos inksto transplantacijos. Pasitaiko, kad
po transplantacijos, kai persodinto organo veikla
sutrinka, pacientams vėl prireikia
dializuotis.
„Transplantacija, hemodializė,
peritoninė dializė
– visi šie inksto
veiklą pakeičiantys gydymo būdai
persipynę ir, galime pasidžiaugti,
ištobulinti, todėl
pacientai gauna geriausią gydymą“, – užtikrina pašnekovė.
Peritoninės dializės procedūroms būtinos priemonės
(aparatas, tirpalai ir kt.) pacientams pristatomi nemokamai bet kokiu adresu – į namus mieste, į sodą, į kaimą,
į sanatoriją, net į viešbutį užsienyje. Slaugytoja ligonius
lanko namuose, o nesant problemų, pas gydytoją užtenka
atvykti pasitikrinti kas 2 mėnesius. Hemodializių centrai išplėtoti visoje Lietuvoje
maždaug kas 50 kilometrų, o
didžiuosiuose miestuose yra ir
po kelis tokius centrus.
Tačiau D.Garmuvienė apgailestauja, kad dabar, kai
medicina tiek pasiekusi, daugiau ir įtampos, pykčio, skubėjimo: „Anksčiau ligoniai
buvo draugiškesni, pažinojo
vieni kitus. Vakarais skyriuje susirinkdavo pagerti arbatos, pasiguosti, pasitarti. Net
meilių pasitaikydavo! Pažįstu
bent dvi šeimas, kurias sukūrė
inkstų ligomis sergantys pacientai“. Hemodializuojami pacientai, pašnekovės teigimu,
juokauja, kad jiems svarbu
sulaukti šviežių braškių, po to
– šviežių bulvių. Tokiu ritmu

ir sukasi jų gyvenimas.
Vienai pirmųjų pacienčių
peritoninė dializė buvo taikoma net 15 metų. Ši moteris turėjo problemų su širdimi,
sunkiai ištverdavo hemodializę, todėl medikai pasiūlė jai
išmėginti peritoninę dializę.
„Pacientė labai išsigando, bet
atsisakyti nedrįso. Galvoje jai
sukosi viena mintis: nors kiek

tarimo valgyti mažiau mėsos
laikėsi taip stropiai, kad jos iš
viso atsisakė.
Baigusi mokyklą, Ingrida
ėmė studijuoti mediciną, pradėjo dirbti, įkūrė privatų su
medicina susijusi verslą, stažuotėms vyko į užsienį. Gyvenimas buvo įtemptas. Ingridai vis dažniau ėmė skaudėti galvą, tačiau į tai ji dar
nekreipė dėmesio:
ar keista, kad skauda galvą, kai gyveni
tokiu tempu? Tačiau
kai sutino kojos, medicininį išsilavinimą
turinti Ingrida suprato: gydytojų prognozės dėl problemų su
inkstais pasitvirtino.
Tai parodė ir tyrimai.
Tuomet Ingridai buvo maždaug 35 metai. Be kitų bėdų,
ėmė kristi ir svoris,
Ingrida
pykino, nes sutrikus
inkstų funkcijai, orpaauginti dukrą, kuri tuo me- ganizmas buvo užterštas.
tu lankė darželį. Po to tikslai
Pasirinko peritoninę
augo: sulaukti, kol dukra eis į
dializę
mokyklą, įstos į universitetą“,
Ingridai
buvo pasiūlytos
– pasakoja D.Garmuvienė.
Kitai pacientei, kurios inks- dializės procedūros ir – lauktų funkcija buvo palaikoma ti inksto transplantacijos. Kaperitoninės dializės procedū- dangi ji – smulki ir nedidelio
romis, buvo transplantuotas ūgio, medikai patarė peritomamos padovanotas inkstas. nines dializes. O tai reiškia,
Ši 2010 metais Vilniaus uni- kad Ingrida turėjo išmokti jas
versiteto ligoninės Santaros sau atlikti. Ar buvo sunku?
klinikose atlikta gyvo donoro „Tikrai ne. Tai labai patogi ir
inksto transplantacija – uni- paprasta procedūra, kurią iškali: ne tik Lietuvoje, bet ir mokti gali bet kuris žmogus“,
Baltijos šalyse tai buvo pir- – tikina Ingrida. Svarbiausia –
mas atvejis, kai donoro ir re- paisyti higienos, prieš procecipiento kraujo grupės – ne- dūrą dezinfekuoti rankas.
„Apie peritoninę dializę
suderinamos.
kalbant paprastai, į pilvą „įsoĮtarimai pasitvirtino po dinamas“ drenas, per kurį,
daugelio metų
laikui atėjus, iš organizmo išŠi įsimintina transplantaci- leidžiami seni skysčiai ir suja buvo atlikta vilnietei Ingri- pilami 2 litrai naujo skysčio.
dai. Penktąją dešimtį įpusėjusi Lyg būtų lašelinė, tik tiek, kad
moteris pasakoja: įtarimų, jog skysčiai sulašinami ne į vegali būti problemų su inkstais, ną, o supilami į pilvo ertmę“,
buvo jau tuomet, kai jai buvo – pasakoja Ingrida.
vos 18 metų. „Bet tuomet jauTokių procedūrų Ingridai
čiausi gerai, tyrimais nenusta- reikėjo pusmetį. Energinga
tė jokios konkrečios priežas- moteris nė neketino dėl jų
ties, todėl buvo pasiūlyta val- mesti darbo, atsisakyti kitos
gyti mažiau mėsos ir stebėti veiklos ar aktyvaus laisvalaisavijautą, tyrimus – ir viskas kio. Maža to – prireikus šią
gal susitvarkys“, – prisimena procedūrą ji įsigudrino atlikti
Ingrida. Moteris juokauja: paNUKelta Į 12 p. 
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Indonezijoje žuvo mažiausiai 58 žmonės

Policininkai gabeno springstančią mergaitę

Rytinėje Indonezijos provincijoje smarkių liūčių sukelti staigūs
potvyniai ir purvo nuošliaužos kalnų kaimuose nusinešė
mažiausiai 58 žmonių gyvybes, dar 74 buvo sužeisti, o tūkstančiai
indoneziečių liko be namų, sekmadienį pranešė pareigūnai.

Telšių policininkai skubiai į ligoninę nugabeno springstančią
mergaitę.„Apsisukdami aikštelėje, pastebėjome prie mūsų
sparčiu žingsniu artėjantį sutrikusį vyrą. Pribėgęs, jis prašė palydėti
iki ligoninės, nes užspringo jo dviejų metų dukra“, – pareigūnai.

Lietuvos kariuomenės Karo policija mini 100-ąsias įkūrimo metines
Kovo 15 d. Lietuvos
kariuomenės Karo policija
mini 100-ąsias įkūrimo
metines.

Karo policijos ištakos siejamos su 1919 m. kovo 15
d., kai Kauno miesto karo komendantas karininkas
Juozas Mikuckis, siekdamas
užtikrinti karinę teisėtvarką
valstybėje, prie komendantūros įsakė suformuoti Karo
lauko milicijos kuopą. Vėliau kuopa buvo reorganizuota į Karo milicijos mokyklą, o nuo 1924 m. jau buvo
žinoma kaip Karo policijos
mokykla.
Penktadienį, kovo 15 d.
minėjimo renginiai prasidėjo

arkivyskupo Gintaro Grušo
Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje aukotomis šv. Mišiomis už Karo
policiją. Šiandien karo policininkai Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje taip pat
pagerbs žuvusius už Lietuvos
laisvę ir nepriklausomybę,
bus šaunamos salvės už Lietuvos valstybę, Lietuvos karius ir Karo policiją.
Kaune ketvirtadienį buvo
atidengta atminimo lenta ant
pirmojo Karo policijos pastato. Ceremonijoje Karo policijos vadas plk. ltn. Laimas
Baliūnas sakė: „Kad ir koks
geras vadas bebūtų, tačiau jo
autoriteto ir kiekvieno kario
asmeninės disciplinos ne visuomet pakanka, kad kariuomenėje būtų išlaikyta drausmė ir tvarka. Tokia institucija
kaip Karo policija yra būtina,
siekiant kontroliuoti ir drausminti. Karo policija nėra karių priešas, mes esame draugai, mes padedame vadams
REKLAMA

turėti drausmingus ir motyvuotus karius“.

Karo policija
tarpukariu ir
nepriklausomoje
Lietuvoje
Karo policijos mokykla
buvo įsteigta Kaune – tuo
metu Kaunas buvo laikinoji
Lietuvos sostinė, jame buvo dislokuota daug Lietuvos
kariuomenės dalinių, įsikūrę
pagrindiniai valdžios organai ir institucijos. Dvidešimt
vienerius metus nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje
gyvavusios Karo policijos
veikla buvo nutraukta 1940
m., o atgaivinta jau Lietuvai

atkūrus nepriklausomybę.
Dar Napoleonas Bonapartas yra pasakęs: „Stipri kariuomenė negalima be policinių dalinių savo viduje“.
Poreikis turėti karinės teisėsaugos instituciją iškilo iškart
po Lietuvos kariuomenės atkūrimo, todėl nuo 1993 m.
tuometinėje Savanoriškojoje
krašto apsaugos tarnyboje buvo steigiami Karinės žandarmerijos poskyriai. Visgi pastarieji neturėjo pakankamai
teisių ir įgaliojimų tinkamai
užtikrinti karinę teisėsaugą
Lietuvos kariuomenėje. Tik
1998 m. spalio 22 d. Lietuvos
Respublikos Seimo priimtas
Karo policijos įstatymas tapo tikru teisiniu pagrindu atkurti Karo policiją. Nuo šios
datos skaičiuojama šiandieninės atkurtos Karo policijos
istorija.

Pirmosios atrankos
Pirmuoju atkurtos Karo
policijos vadu 1999 m. buvo

paskirtas majoras Dainius Janėnas, 1999 m. gegužės–spalio mėn. buvo priimti pirmieji
darbuotojai (vado pavaduoto-

jas, vado padėjėjas, teisininkas, personalo vyr. specialistas). Tuomet Karo policija
įsikūrė Gynybos štabo patalpose, jai buvo skirti du stalai
ir vienas kompiuteris.
Viską reikėjo pradėti nuo
nulio. Didžiausias darbas
– suformuoti struktūros pamatus ir sukurti viziją, tačiau
nedelsiant reikėjo atlikti ir
tvarkos sergėtojų pareigas.
Trūko žmonių ir erdvės, todėl Karo policija persikėlė į
Vilniaus įgulos karininkų ramovės patalpas Pamėnkalnio
gatvėje.
1999 m. rugpjūčio mėnesį
įvyko pirmoji atranka į Karo
policijos skyrių. Atrankoje
dalyvavo apie 30 vyrų iš krašto apsaugos sistemos, VRM,
taip pat ir jaunuoliai, atlikę
privalomąją krašto apsaugos
tarnybą. Per atranką buvo
laikomi psichologiniai ir fizinės ištvermės testai. Testus
išlaikę vyrai buvo atrinkti į
profesinę karo tarnybą Karo

policijos skyriuje. Tų pačių
metų spalio mėnesį jau vyko antroji atranka, po kurios
karo policininkų gretos padidėjo dar keliais kariais. Iki
1999 m. gruodžio 31 d. buvo
priimta 19 Karo policijos darbuotojų ir suformuotas Karo
policijos skyrius, kuris realiai
veikti pradėjo 2000 m. sausio
mėnesį Rukloje.

Nesustabdomas
„pežukas“
1999 m. spalio mėn. Karo
policijai buvo skirtas pirma-

sis automobilis – „Peugeot
306“, paruoštas eksploatavimui, patvirtintas automobilio
ženklinimas – švyturėliai ir
garsiniai signalai. Šis mėlynais užrašais „Karo policija“ ir švyturėliais pažymėtas
automobilis karo policininkų buvo švelniai vadinamas
„pežuku“. Tuomet vienintelis
specialiosios paskirties Karo

šios priežasties kolegos iš kitų
teisėsaugos institucijų ar karinių dalinių manydavo, kad
Karo policija turi daugiau nei
vieną „pežuką“, nors iš tikrųjų matydavo tą patį automobilį skirtingų užduočių metu.
Karo policijai įsigijus naujus automobilius, „pežukas“
dar kurį laiką buvo naudojamas kitoms užduotims vyk-

policijos automobilis beveik
niekada nesustodavo ir kartais sugebėdavo per vieną
dieną atlikti užduotis Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Dėl

dyti. Kai automobilis tapo nebetinkamas naudoti, jis, kaip
Karo policijos istorijos dalis,
buvo pradėtas ruošti perduoti
Karo muziejui, tačiau galiausiai nurašytą automobilį buvo
nuspręsta parduoti. Nors „pežukas“ nebuvo išsaugotas, tačiau apie nuveiktus „žygdarbius“, naudojantis juo, mena
karo policininkų pasakojimai
ir išlikusios nuotraukos.

Įgulų steigimasis ir
plėtra
2000 m. sausio mėn. buvo
įkurtos Karo policijos Kauno ir Vilniaus įgulos. 2000
m. pabaigoje Karo policijoje
dirbo 25 darbuotojai, 2001 m.
NUKelta Į 10 p. 
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Nurodė uždaryti Jeruzalės mečetės pastatą

Per sprogdinimą ant geležinkelio žuvo keturi

Izraelio teismas sekmadienį nurodė laikinai uždaryti vadinamąjį
Auksinių vartų pastatą Al Aksos mečetės komplekse, kurį žydai
vadina Šventyklos kalnu. Izraelis patį įėjimą į Auksinius vartus
uždarė dar 2003-aisiais dėl jame neva veikusių kovotojų.

Neramiame Pakistano pietvakariniame regione ant geležinkelio
bėgių sprogus nuotolinio valdymo bombai, kai pro šalį važiavo
keleivinis traukinys, žuvo mažiausiai keturi keleiviai ir dar septyni
žmonės buvo sužeisti, sekmadienį pranešė policija.

„Toli į priekį nužygiavome nuo tų laikų, kai
vaikščiojom ginkluoti „kalašais“, o aplink
netrūko vadų su „telniaške“ širdyje”

Lietuvos kariuomenės Karo policija mini
ma išskirti kovinės paramos
100-ąsias įkūrimo metines
funkcijas, kai remiamos paATKelta IŠ 9 p.
– jau 62 žmonės. 2001 m. birželio 11 d. buvo įkurta Klaipėdos įgula. 2004 m. sausio 9
d. įkurtas Karo policijos Kurjerių skyrius, kuris gabeno ir
gabena įslaptintas siuntas užsienyje bei Lietuvoje. 2004

m. rugsėjo 30 d. Karo policijai buvo įteikta Karo policijos
vėliava. 2005 m. birželio 13
d. įkurta Karo policijos Šiaulių įgula. Dabartinei Karo
policijai nuo 2017 m. liepos
mėn. vadovauja plk. ltn. Laimas Baliūnas – tai jau penktasis nepriklausomoje Lietuvoje atkurtos Karo policijos
vadas. Prieš tai Karo policijai
vadovavo mjr. Dainius Janėnas, plk. ltn. Sigitas Butkus,
plk. ltn. Ričardas Pocius, plk.
Gytis Kazokas.

apsauga, kuri buvo vykdoma
ne tik Kaune, bet ir prezidento
atostogų rezidencijoje Palangoje. Taip pat Karo policijos
kariai vykdė svarbių valstybės objektų apsaugą, lydėjo
internuotuosius. Viena išskirtiniausių tarpukariu priskirtų

funkcijų, kurias teko atlikti karo policininkams, buvo
mirties bausmių vykdymas.
Šiandien Karo policija užtikrina nusikalstamos veiklos
prevenciją, padeda užtikrinti
tvarką daliniuose, teikia visapusišką paramą kasdieninių užduočių ir pratybų metu. Karo policijos pavadinime
nusakoma dviguba dalinio
paskirtis. Pirmiausia gali-

jėgos vykstančių pratybų ir,
jei prireiktų, kovinių veiksmų metu. Šios užduotys apima paramą mobilumui, paramą saugumui ir sulaikymo
operacijas. Policinė funkcija
– tai parama dalinių vadams
užtikrinant drausmę ir tvarką,
sąveiką su policija ir ikiteisminio tyrimo ir prevencinių
priemonių vykdymą kariniuose daliniuose.
Be kasdieninių funkcijų
Lietuvoje, Karo policija taip
pat aktyviai prisideda prie
NATO ir Europos Sąjungos
taikos palaikymo operacijų.
Karo policininkai yra dalyvavę tarptautinėse misijose
Bosnijoje ir Hercegovinoje,
Kosove, Afganistane, Irake
ir Viduržemio jūros regione.
Šiuo metu šeši kariai yra dislokuoti Afganistane ir vienas
Ukrainoje. Karo policijos būrys budi NATO Greitojo reagavimo pajėgose, o nuo 2016
m. treniruojasi kaip sudėtinė
Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigados LITPOLUKRBRIG tarptautinio karo policijos komponento kuopos
dalis. KAM

Lietuvai minint 15-ąsias
narystės transatlantiniame
kolektyvinio saugumo
Aljanse metines, tęsiame
straipsnių ciklą „15 metų
su NATO mes saugūs!“
apie Lietuvos karius.
Pristatome interviu su
jurbarkiečiu Sausumos
pajėgų Juozo Lukšos
mokymo centro viršila
Gintautu Mauricu.

Lietuvos kariuomenėje
daugiau nei pusę
gyvenimo praleidęs viršila Gintautas Mauricas: „Toli
į priekį nužygiavome nuo tų laikų,
kai vaikščiojom
ginkluoti „kalašais“, o aplink netrūko vadų su „telniaške“ širdyje”
Kovo 29 dieną
Lietuva įpusės antrąjį narystės Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje
dešimtmetį. Šiuo metu Lietuvos kariuomenės Juozo Lukšos mokymo centre tarnaujantis viršila Gintautas Mauricas bene visą savo tarnybos
laikotarpį vienaip ar kitaip
dirbo su sąjungininkais Lietuvoje, tarptautiniuose štabuose
ir misijose. Lietuvos narystės
NATO 15-os metų sukakties
išvakarėse vrš. G. Mauricas
sutiko papasakoti, kaip savo
tarnybos metu jam teko dirb-

ti su įvairių NATO (ir ne tik)
šalių kariais ir ką reiškia paprastam Lietuvos kariui būti
stipriausio pasaulyje karinio
aljanso dalimi.
Kada ir kur pradėjote savo kario kelią?
Savo kario kelią pradėjau
1995 metais, Pasienio policijos prie VRM mokymo centre
Visagine. Po baigtų kursų buvau paskirtas į Rusnės pasienio užkardą ir ten atlikau pri-

valomąją karo tarnybą kaip
pasienietis. Saugojome gana
ilgą pasienio su Kaliningrado
sritimi ruožą. Sekėsi gerai, todėl gana greitai užsitarnavau
pirmąjį seržanto laipsnį. Po
privalomosios tarnybos nutariau rinktis profesinę tarnybą
ir nuo 1997 m. iki dabar, t.y.
beveik 22 metus tarnauju Lietuvos kariuomenėje.
Koks buvo pirmasis realus sąlytis su NATO kariais/

struktūra?
Pirmasis realus sąlytis su
NATO kariais buvo pačioje mano profesinės tarnybos
pradžioje, 1997 m. pavasarį,
kuomet patekau į Taikos palaikymo pajėgų (TPP) mokymo centrą. Mes buvome apmokomi kaip Danijos kuruojamos BALTBAT LITCOY
(Baltijos bataliono Lietuvos
kuopos) rezervas, mus rengė
NATO instruktorių parengti
karininkai ir puskarininkiai. TPP mokymo centre buvome
labai gerai aprūpinti,
turėjome naujas vakarietiškas uniformas, avalynę, gavome M16A1 automatinius ginklus.
TPP mokymo centre, be lietuvių, mūsų instruktoriais buvo vienas britų ir du
Nyderlandų karališkieji jūrų pėstininkai, kurie sąžiningai
stengėsi išspausti iš mūsų
paskutines „sultis“. Puikiai
prisimenu, kaip instruktoriai
mus su ypatingu užsidegimu
„droždavo“ fiziškai penktadieniais ir pirmadieniais.
Juokaudavome, kad penktadienį mus nualina tam, kad
savaitgalį net minčių nekiltų
apie alų, o pirmadienį – tam,
kad gailėtumėmės, jei visgi to
alaus paragaudavome. BuvoNUKelta Į 11 p. 

Užduotys tada ir dabar
Karo policijos įstatyme
nustatytos funkcijos, teisės
ir pareigos iš dalies panašios
į tarpukariu veikusios Karo
policijos mokyklos vykdytas funkcijas. Verta paminėti,
kad tarpukariu Karo policijai
buvo priskirtos ir itin svarbios
valstybės funkcijos, pavyzdžiui Prezidento asmeninė
REKLAMA

Kelionė namo po Kabulo. Rankose - LR vėliava skirta A.Jarmalavičiaus šeimai 2008 m.
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Chuliganai nulaužė vaizdo kamerą

Madride žygiavo tūkstančiai katalonų

Šeštadienį, apie 9 val., Klaipėdos kavinėje, keturi nepažįstami
asmenys darbuotojams matant, nulaužė vaizdo kamerą ir
sulaužė įmonei priklausančią lauke įrengtą bokso kriaušę. Be to,
užrėmė kavinės duris ir neleido darbuotojams išeiti į lauką.

Tūkstančiai katalonų separatistų šeštadienį išėjo į Madrido
gatves, kad pasmerktų jų dvylikos lyderių baudžiamąjį
persekiojimą dėl žlugusio bandymo 2017 metais atsiskirti nuo
Ispanijos. Miesto centre žygiavo maždaug 18 tūkst. žmonių.

„Toli į priekį nužygiavome nuo tų laikų, kai vaikščiojom ginkluoti „kalašais“, o
aplink netrūko vadų su „telniaške“ širdyje”
ATKelta IŠ 10 p.
me jauni ir stiprūs, bet buvo
išties nelengva.
2004 m. kovo 29 d. Lietuva tapo NATO nare. Kokį
laipsnį tuomet turėjote ir
kur tarnavote?
Tuo metu jau dirbau Mokymo ir doktrinų valdybo-

keisti Heidelberge tarnaujančius kolegas lietuvius. Tačiau
mano tarnyba šiame štabe
prasidėjo nuo... misijos Afganistane. Vos tik susitvarkę
dokumentus darbui Heidelberge, buvome išsiųsti į Kabulą. Ten aš buvau paskirtas
į NATO Specialiųjų opera-

Po pusmečio tarnybos SOP
štabe juokavau, kad ten išmokau net kelias anglų kalbas – itališką, britų karališkąją, australišką, norvegišką,
amerikietišką... Kiekvienos
šalies kariai angliškai kalba
su savo akcentu, savo specifiniais žodžiais, ypač kai kalba

Lėktuve iš Kabulo į Ramšteiną.

je, Individualiojo rengimo
skyriuje, ir turėjau tuometinį
puskarininkio laipsnį (pagal
dabartinę laipsnių sistemą
– vyr. seržanto). Kaip minėjau, mano asmeninis sąlytis
su NATO įvyko gerokai anksčiau, bet nuo tos dienos atėjo
aiškus suvokimas – mes patys
tapome NATO dalimi, viena
iš NATO kariuomenių. Todėl
dabar, kai kas nors klausia ar
NATO mus gins, aš sakau,
kad tai neteisinga formuluotė. Ne NATO mus gins, o mes
visi ginsimės kaip NATO.
Tam mes kartu mokomės,
dalyvaujame kolektyvinėje
gynyboje, vykdome atgrasymo priemones kartu su mūsų
sąjungininkais.
Kaip klostėsi jūsų tarnyba toliau? Papasakokite
apie savo darbą ir misijas
užsienyje.
2008 m. buvau atrinktas
tarnauti NATO Sausumos pajėgų komponento štabe Heidelberge, Vokietijoje. Kartu
su dabartiniu plk. ltn. Eugenijumi Lastausku ir vrš. Dariumi Rakučiu turėjom paREKLAMA

cijų pajėgų (SOP) kontrolės
komponento štabą, kuriam
buvo pavaldūs visi Afganistane veikiantys SOP vienetai,
taip pat ir mūsų legendiniai
„Aitvarai“. SOP štabe dirbau
analitiko darbą, t.y. priimdavau ir analizuodavau visą
gaunamą informaciją, visus
raportus ir pateikdavau ataskaitas štabo vadui, kuris tuo
metu buvo Australijos spec.
pajėgų brigados generolas.
Tarnyba Kabule buvo nelengva, nes informacijos kiekis
buvo didelis, mano anglų
kalbos įgūdžiai dar nebuvo
tokie išlavinti, kaip norėtųsi.
Iki tol nebuvau susidūręs su
SOP, nežinojau, kaip veikia
tos struktūros, kokią terminologiją naudoja, pačiam trūko
pasitikėjimo, todėl pradžioje
streso buvo daug. Bet ilgainiui įsidirbau. Įvairių šalių
kariai supranta, kad visi dirba
vardan vieno bendro tikslo,
todėl visi labai geranoriškai
padeda ir pataria. Ypač daug
man padėjo štabe dirbęs civilis specialistas iš Kanados,
kuris visą savo karjerą dirbo
žvalgybos struktūrose.

eina apie specifinius tarnybos
dalykus.
Iš tarnybos Afganistane liko ir skaudus prisiminimas
– mūsų Lietuvos kario Arūno Jarmalavičiaus žūtis Goro provincijoje. Mums teko
važiuoti pasitikti jo palaikų į
Bagramo oro bazę. Iš Kabulo jo šeimai parvežėme Lietuvos Respublikos vėliavą,
kuri buvo iškelta prie ISAF
štabo kaip mūsų dalyvavimo
šioje misijoje ženklas būtent
tuomet, kai žuvo seržantas A.
Jarmalavičius.
Po pusmečio tarnybos Afganistane grįžau į Vokietiją, NATO Sausumos pajėgų
komponento štabą, kur teko
tarnauti dar beveik dvejus
metus dviejose pozicijose
karinio protokolo skyriuje ir
operacijų skyriuje. Iš tų laikų norėčiau paminėti pratybas Armėnijoje, į kurias
buvo išvykęs beveik visas
mūsų štabas. Ten vykdėme
karinius mokymus tiek Armėnijos, tiek kitų NVS šalių
kariams.
Mūsų skyrius šiose ir vėlesnėse pratybose buvo at-

sakingas už oficialiąją, t.y.
protokolo dalį, dažniausiai
konferencijų organizavimą.
Teko garbė dirbti didelėje konferencijoje Kanadoje,
Kvebeko mieste, į kurią pirmą kartą istorijoje buvo susirinkę visų NATO šalių bei
partnerių Sausumos pajėgų
vadai. Puikios tarptautinės
komandos dėka pavyko konferenciją suorganizuoti labai
sklandžiai, todėl, jai pasibaigus, gavau labai gerą įvertinimą ir padėką iš štabo vado.
Apibendrinant galiu pasakyti, kad tarnyba Heidelberge
man taip pat davė labai daug
naujos patirties, teko dirbti su
įvairių šalių kariais ir daug ko
išmokti.
Jūsų nuomone, kaip pasikeitė Lietuvos kariuomenė
per šiuos 15 metų, kai esame NATO nariai?
Skaitydamas straipsnius
apie kariuomenę, ypač apie
kariuomenėje gaunamą „blogą“ aprangą, ekipuotę, maistą, bandau apžvelgti savo
daugiau nei dviejų dešimtmečių tarnybą kariuomenėje. Ir matau, kaip toli į priekį
mes esame nužygiavę nuo tų
laikų, kai, kokiais 1997-aisiais, visi vaikščiojom ginkluoti „kalašais“, gyvendavom kambariuose po penkiasdešimt ar šimtą žmonių,
o aplink netrūko vadų dar su
„telniaške“ širdyje. Šiandieninė Lietuvos kariuomenė
visais aspektais, pradedant

nuo aprangos ir ekipuotės, yra
aukšto lygio ir niekuo nenusileidžia lyginant su kitų NATO
šalių kariuomenėmis, o kai
kurias net ir gerokai lenkia.
Aš jau net nekalbu apie mūsų
kariuomenėje tarnaujančius
vyrus ir moteris, kurie, bent
jau mano sutikti, yra motyvuoti, profesionalūs ir kompetentingi.
Ko mes dabar galime dar
pasimokyti iš NATO, o gal
jau ir mes sąjungininkus
galime ko nors pamokyti?
Bendrai – mes esame viename lygyje su NATO partneriais. Mes patys esame
NATO kariuomenė ir tuo
viskas pasakyta. Visgi, galbūt skamba kurioziškai, bet
šiandien kai kuriose srityse
dėl labai objektyvių priežasčių mes esame net pranašesni – pavyzdžiui, geriau suvokiame grėsmes, nes turime
penkių dešimtmečių prievartinio bendravimo su sovietų
okupantais patirtį, tad gerai
pažįstame tą valstybę, jos intencijas ir jos galimybes.
Matau dar vieną paralelę:
kaip kažkada britai ir olandai mokė mus, dar tik svajojančius apie narystę NATO,
taip dabar mūsų specialistai
vyksta į mokymo misijas ir
padeda Ukrainos ir Sakartvelo kariuomenėms kelti jų
lygį ir ruoštis narystei NATO.
Jei mūsų specialistai neturėtų
reikiamos kompetencijos, jie
tikrai nebūtų siunčiami mokyti kitų.
Ko norėtumėte palinkėti

Lietuvos kariams ir NATO
sąjungininkams?
Mano palinkėjimas kai
kam gal pasirodys banalus.
Vyrauja klaidingas mitas,
kad kariai nori karo, nori kariauti, bet yra visiškai priešingai. Neretai tenka aiškinti tą bendraujat su visuomene, moksleiviais, pristatant
mūsų kariuomenės vertybes
ir požiūrį. Nei vienas karys
nenori karo dėl vienos labai
paprastos priežasties – karys
žino, kas yra karas, kokios
yra karo pasekmės ir kokias
netektis jis atneša. Nei aš, nei
bet kuris kitas karys nenorime
laidoti savo draugų, savo ginklo brolių, su kuriais kasdien
tarnaujame petys į petį ir tampame labai artimi. Nenorime
matyti to, ką tenka dažnai
matyti mūsų sąjungininkams
amerikiečiams, kurių kariai
nuolat žūva įvairiose misijose visame pasaulyje. Todėl
noriu palinkėti visiems, kad
nebūtų karo.
Lietuva stipriausio pasaulyje gynybinio aljanso NATO nare tapo 2004 m. kovo 29 d., Vašingtone (JAV)
deponavus Šiaurės Atlanto
sutarties ratifikavimo raštus.
Būdama Aljanso nare Lietuva yra kolektyvinio saugumo
sistemos, kurioje pabrėžiamas sąjungininkų solidarumas, kolektyvinės gynybos
garantijos ir įsipareigojimas
vieni kitiems, dalis.
Vrš. Gintautą Mauricą kalbino
Lietuvos šaulių sąjungos atstovas Linas Barščevičius

Tarnyba Mokomajame pulke 1 BKM laida

12 verta žinoti
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JAV į Europą perkėlė eskadrilę bombonešių

Pratybos dėl galimos avarijos Astrave

Jungtinės Valstijos į svarbią Ferfordo oro pajėgų bazę Didžiojoje
Britanijoje nuo ketvirtadienio perkėlė šešis strateginius
bombonešius „B-52H Stratofortress“, galinčius nešti branduolines
bombas.

Rudenį Vilniaus ir Švenčionių rajonuose, galbūt Vilniaus mieste
vyks valstybinio lygio pratybos, kur bus mokomasi reaguoti į
Baltarusijoje statomos Astravo atominės elektrinės avariją. Į
spalio 1 – 4 d. vyksiančias pratybas ketinama įtraukti ir gyventojus.

Režisierius A. Giniotis: „Riešutų duona“ – spektaklis apie
Inkstų diena: apie peritoninę
dializę, kurią išmoksta atlikti ir asmenybes, nenorinčias susitaikyti su banalia kasdienybe”
Kovo 26 d. Prienų kultū- lio, kuris jį supa, ir tas didelis, taklį. O visa kita – mano mie- gę! Tuo tarpu mes dažname
nubudusi ir
senas, ir aklas transplantaciją
ros
ir laisvalaikio centre pir- romantiškas bei skaudus no- loji Keistuolių komanda. Dėl spektaklyje apie tą laikmetį
pajutusi, kad jinai, o ne tėtis,
net automobilyje. „Pavažiuoji kur nuošaliau, dezinfekuoji rankas, atlieki procedūrą
– ir vėl gali važiuoti“, – pasakoja ji.
Ingrida neabejoja: rankinė
procedūra – labai patogi aktyviai gyvenantiems žmonėms
ir, jos manymu, geriau, nei
hemodializė, kuri atliekama
tik 2-3 kartus per savaitę. Taikant peritoninę dializę, organizmas išvalomas kasdien.

Pasiūlė būti pirmąja
recipiente Lietuvoje
Ingrida žinojo, kad jai būtina inksto transplantacija,
todėl ėmė domėtis apie tai.
Iš Santaros klinikų nefrologų
buvo girdėjusi, kad užsienyje jau atliekamos inksto transplantacijos iš nesuderinamos
kraujo grupės donoro. Medikai jau buvo išvykę stažuotėms į užsienį, taigi teorinių
žinių apie tokias transplantacijas turėjo pakankamai, tačiau praktinės patirties – ne.
„Nefrologijos centro vadovas
Marius Miglinas pasiteiravo,
ar aš sutikčiau būti pirmąja
tokia recipiente Lietuvoje?“
– prisimena Ingrida. Medicinos mokslus baigusi moteris
suprato: jos sveikata greitai
nepasikeis ir šios srities pažangos nebus, jei teorinių žinių medikai negalės praktiškai išmėginti. Ir sutiko.
Kai Ingridos tėvai sužinojo, kad dukrai būtina inksto
transplantacija, abu pasišovė
būti donorais. „Jiedu net susiginčijo, kuris duos man savo
inkstą – abu norėjo dovanoti“, – jautriais prisiminimais
dalijasi pašnekovė. Beje, ir
mamos, ir tėčio kraujo grupės – skirtingos, negu Ingridos, tad jie abu teoriškai tiko
medikų planuojamai transplantacijai – persodinti nesuderinamos kraujo grupės donoro inkstą.
Tačiau tyrimai parodė, kad
mamos inkstas tinka labiau,
nei tėčio. Be to, mama prisimena, kad naktį dar toli prieš
REKLAMA

turi tai padaryti.
Transplantacija įvyko lapkritį, praėjus pusmečiui nuo
peritoninių dializių pradžios.
Ingridai buvo transplantuotas mamos inkstas. Tačiau
viskas nebuvo taip sklandu,
kaip medikai tikėjosi, Ingrida dar du kartus buvo pakartotinai operuojama. „Savijauta buvo sunki. Neslėpsiu:
žvelgiau mirčiai į akis ir visai
nebuvo aišku, ar išgyvensiu.
Medikai darė viską, Tačiau
tuomet patys nežinojo, ko jie
dar nežino: viskas buvo pirmą kartą“, – sako Ingrida ir
prisipažįsta: iškęsti sudėtingą
situaciją, atsigauti jai padėjo
meditacija.
Po transplantacijos ir Ingrida, ir jos mama jaučiasi puikiai. „Mama jaučiasi dar geriau, negu prieš transplantaciją. Taip yra todėl, kad žmogus
sekė savo gilią vidinę nuojautą ir padarė tai, ką jautė turinti padaryti“, – įsitikinusi pašnekovė. Ji dėkinga mamai už
antrą kartą dovanotą gyvybę.
Po operacijos Ingridos santykiai su mama labai pasitaisė:
„Esame du brandūs žmonės.
Artimos draugės, kurios geriau supranta viena kitą“.
Pozityvumu ir energija
trykštanti moteris net priverčia suabejoti: negi jai tikrai
teko tiek iškęsti ir ji jau aštuonerius metus gyvena su
transplantuotu inkstu? Ingrida prisimena, kaip dar prieš
transplantaciją viena moteris,
gyvenanti po transplantacijos,
įspėjo: „Po transplantacijos
neišeisi iš ligoninių, negalėsi dirbti“.
Tačiau Ingrida iš savo patyrimo žino, kad beveik viskas
priklauso nuo žmogaus, nuo
jo pasirinkimo: „Jei nusiteiksi sirgti – tai ir sirgsi. Jei pamatysi galimybę ir nusiteiksi
gyventi – gyvensi! Po transplantacijos praėjus vos trims
mėnesiams, aš jau jaučiau ūpą
džiaugtis gyvenimu ir vykau
į kalnus slidinėti! Kasmet 56 kartus vykstu į užsienį. Jei
tvirtinsi sau, kad kažko negali
– tai ir negalėsi“. NTB 

Aidai, papasakokite, kaip
kilo mintis šį gerai žinomą
lietuvišką kūrinį statyti
Keistuolių teatre?
Prieš daug metų Algirdas
Latėnas, Jaunimo teatro režisierius, pats vaidinęs tiek visų
žinomame A. Žebriūno filme
„Riešutų duona“, tiek legendiniame D. Tamulevičiūtės
spektaklyje, Keistuolių teatre
pastatė spektaklį „Škac, mir-

ras tą pasaulį pakeisti mane,
tuomet dar jauną žmogų, labai veikė kaip pozityvus pavyzdys. Taigi, kai A. Latėnas
statė „Škac, mirtie, visados
škac“, aš prisiminiau, kokį
didelį įspūdį paliko apysaka,
ir nors spektaklis buvo tikrai
profesionalus, puikus bei mylimas žiūrovų, mano galvoje
nuolat kirbėjo Andriaus, einančio prieš srovę, atsiminimas, kurio tame spektaklyje
man pritrūko. Tuomet aš iš
naujo perskaičiau apysaką ir
pagalvojau, kad praėjus kiek
laiko irgi norėčiau turėti savąją „Riešutų duoną“, o šiais
metais supratau, jog teatre yra
išties gerų jaunų aktorių ir galiu drauge su jais atiduoti skolą savo vaikystės idealui.
Spektaklyje debiutuos ir
Keistuolių teatrui surinkto LMTA vaidybos kurso
studentai, kuriems dėstote.
Kas jums, kaip režisieriui,
svarbu renkantis spektaklio
komandą?
Statant „Riešutų duoną“ vi-

tie, visados škac“ pagal Sauliaus Šaltenio to paties pavadinimo pjesę. Aš pats jaunystėje pirmiausiai perskaičiau
šio autoriaus apysaką „Riešutų duona“, o tik vėliau susidūriau su pjese. Mano galva,
tai - visiškai skirtingi kūriniai,
nors kai kurios siužetinės linijos kartojasi ir veikėjai tie
patys. Man labai ryškų įspūdį
paliko būtent apysaka. Ji dažnai lyginama su V. Šekspyro „Romeo ir Džiuljeta“, bet
aš vis tik lyginčiau „Riešutų
duoną“ ir jos pagrindinį veikėją Andrių Šatą su Dž. Selindžerio romanu „Rugiuose
prie bedugnės“. Jauno žmogaus nepritapimas prie pasau-

sų pirma reikia turėti Andrių
Šatą ir Liuką Kaminskaitę
– du pagrindinius veikėjus,
tiksliau, aktorius, galinčius
juos suvaidinti. Liuką vaidins aktorė Jovita Jankelaitytė ir Keistuolių teatro kurso studentė Aistė Šeštokaitė,
o Andrių – aktorius Aurimas
Bačinskas ir studentas Lukas
Auksoraitis. Aurimas bei Jovita jau turi netgi tarptautinės
patirties, o Aistei su Luku tai
– pirmasis pasirodymas Keistuolių teatre. Ši ketveriukė
- tie aktoriai, kurie gali imtis pagrindinių vaidmenų, ir
jei jie nebūtų sutikę vaidinti
savo personažų, vargu, ar aš
būčiau pradėjęs statyti spek-

mą kartą pasirodys Keistuolių teatro spektaklis “Riešutų
duona” pagal Sauliaus Šaltenio apysaką. Ko gero, visiems
lietuviams puikiai pažįstamas
kūrinys scenoje atgims kitaip,
nei esame įpratę jį matyti –
jaunojo Andriaus Šato atsisveikinimo su vaikyste istorija
skleisis šiuolaikiškai interpretuotame scenovaizdyje skambant “The Beatles” muzikai.
Apie tai, kaip gimė naujoji
“Riešutų duona”, kalbiname spektaklio režisierių Aidą
Giniotį.
Agnė Vidugirytė

jos man visiškai ramu – per
beveik trisdešimt metų čia

turime romantizuotą kaimą,
o urbanistinio, rafinuotesnio

LaurOS VanseviČienĖs nuotraukos
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atsirado daug stiprių skirtingų kartų aktorių, o surinkus
teisingą komandą iš tiesų gali
padaryti beveik viską.
„Riešutų duonai“ pasirinkote netikėtą muzikinį sprendimą – legendinės
grupės „The Beatles“ dainas. Kodėl būtent ši muzika tapo atraminiu spektaklio tašku?
Kalbant apie „Riešutų duoną“, esame pripratę prie nostalgiškai kaimiškos estetikos:
tokią matėme ir garsiajame A.
Žebriūno filme, ir ankstesniuose spektakliuose. Tačiau
apysakoje kalbama ne apie
kokį bažnytkaimį, o pakankamai normalaus dydžio miestą
septyniasdešimtaisiais: galbūt
tai yra Zarasai, galbūt – Utena. O kas gi nutinka septyniasdešimtaisiais? Pas mus
ateina Vakarų muzika, o visų
pirma, aišku, „bitlai“. S. Šaltenio, V. Kernagio karta buvo
pamišę dėl jų muzikos. Dėl to,
mano manymu, geriausiai to
laikmečio spalvas atskleidžia
būtent „bitlai“ – jie sudaro
labai smagų kontrastą, parodantį, kaip Lietuvos miestelyje to meto jaunoji karta jau
gyveno europietiško miesto
ir kultūros ritmu. Repeticijų
metu žiūrėjome nuotraukas
iš tų laikų ir įsitikinome, jog
žmonės tikrai nesifotografuodavo su sermėgomis ar milinėmis, kurios teatre yra tarsi
metaforiniai tų laikų simboliai. Nieko panašaus – visi
ten labai stilingai apsiren-

miestietiško vaizdo pasigendu. Juk to meto stilingai besirengiantys ir besielgiantys
žmonės buvo pakankamai
šviesūs bei skverbėsi į elitinę
kultūrą tiek savo veiksmais,
tiek interesais...
Apie kokius svarbiausius
dalykus kalbėsite savojoje
„Riešutų duonos“ interpretacijoje?
Jaunas S. Šaltenis ir jo pirmosios apysakos, būtent –
„Riešutų duona“, turi kažko
„karščiuojančio“ ir labai sveiko, kas būdinga ne vien tos
epochos, kai jis rašė, žmogui.
Tai – išsiskiriančios asmenybės, kurios mus visus keičia
savo nenoru taikytis su rutina,
banalia kasdienybe, banaliais
papročiais ar visuomenės požiūriu „kas ką pasakys“. Nors
šiais laikais mes vis laisvėjame, turime klestinčią demokratiją, net ir šios sąlygos
sukuria naujas normas – jų
buvimas niekur nedingsta.
Manau, jog tokios normos demokratinėse šalyse atsiranda
daugumos, pilkų vidutinybių
dėka, ir norisi jas pajudinti ypač jaunimo tarpe, nes spektaklis visų pirma bus skirtas
jauniems žmonėms. „Riešutų duonoje“ kalbame apie
tai, kad nereikia bijoti būti
išmaniu – ir kalbu ne apie telefonus, o žmogaus asmenybę, - drąsiu, kritiškai reikštis
ir teigti savo tiesą, kuria tiki.
Tam net ir šiais laikais reikia
labai daug drąsos.
Ačiū už pokalbį! 

skelbimai 13

Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.

Prienų
turguje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Šeštadienį lietus
pliaupė nuo pat ryto,
tai sustodamas, tai
pasmarkėdamas.
Dengtame paviljone buvo
nemažai prekiautojų,
tačiau lauko aikštelėse
beveik tuščia – kas gi
norės šalti...

Kilogramas kopūstų galvų kainavo 0,4 euro, svogūnų galvučių – 0,3–0,7 euro,
česnakų – 2,8–3,2 euro, morkų – 0,5–0,7 euro, burokėlių
– 0,5 euro, juodų ar baltų ridikų – 1–1,2 euro, topinambų
– 1–1,2 euro. Kilogramas didelių bulvių kainavo 0,5 euro,
o vidutinio dydžio ir smulkesnių – 0,25–0,4 euro. Brangios
šiemet bulvės, jau daug metų
tokių kainų nebuvo. Tiesa,
jeigu norite pigesnių, bet ne
prastesnių, galite eiti į prekybos centrus, ten kaina mažesnė. Tas pat ir su kitų daržovių
kainomis.
Kilogramas raugintų kopūstų kainavo 1 eurą, pomidorų ar agurkų – 1,5 euro, marinuotų kopūstų su morkomis
– 2 eurus, troškintų kopūstų
– 2,4 euro, raugintų burokėlių – 1,4 euro.
Jau galima buvo pasirinkti
žalumyninių daržovių. Kainos nemažos, irgi didesnės nei
prekybos centruose. Ryšelis
raudonskruosčių ridikėlių kainavo 0,6 euro, tiek pat prašė ir
už saują (100 g) svogūnų laiškų ar krapų, o už gūželę salotų
teko mokėti 1 eurą. Kilogramas nestandartinių agurkų
kainavo 1–1,5 euro, o trumpavaisių – 2,5–3 eurus.
Pusės litro stiklainis konservuotų įvairių daržovių mišrainių kainavo 1,2–1,7 euro, sūdytų rūgštynių – 1,5–2 eurus,
250 g stiklainiukas tarkuotų
krienų – 1,5 euro, o dar mažesnis (100 g) – 1 eurą.
Vienas kitas kaimo žmogus turėjo obuolių iš savo sodo, už kurių kilogramą prašė
0,5–0,8 euro. Beje, jeigu norite skanesnių obuolių, pirkiREKLAMA
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Pavogta juvelyrinių dirbinių už 125 tūkst. eurų

Šaulio „manifestą“ gavo likus minutėms

Vilniuje iš buto pavogta įvairių juvelyrinių dirbinių už 125 tūkst.
eurų, sekmadienį pranešė policija. Dirbiniai šeštadienio vakarą
pavogti Jogailos gatvėje, išdaužus lango stiklą.

Naujosios Zelandijos premjerė sekmadienį pranešė, kad jos
biuras gavo Kraistčerčo mečetėse 50 žmonių nužudymu įtariamo
vyro „manifestą“ likus devynioms minutėms iki atakos. Tačiau
jame nebuvo nurodytos konkrečios atakos vietos.

te brangesnius, nes pigesni
yra prastesni ne tik išore, bet
ir skoniu – per daug miltingi
ir be skonio...
Iš pieno produktų visada labiausiai perkama grietinė, kurios, nors kiek pavėlavus, jau
nerasi. Litras pieno kainavo
0,5 euro, pusė litro grietinės –
1,7–1,8 euro, pusė kilogramo
varškės – 0,8–1,2 euro, pusė

kilogramo sviesto – 3,5–4
eurus, o sūriai – 1,5–3 eurus,
priklausomai nuo dydžio ir
iš ko pagaminti: iš varškės ar
saldaus pieno, su prieskoniais
ir priedais ar be jų.
Kilogramas kiaulienos šoninės kainavo 3,2–4 eurus,
kumpio – 3,68–4 eurus, karbonado ar sprandinės – 4,79–
5,5 euro, karkos – 1,5–2,2 euro, šviežių lašinukų – 1,2–2
eurus, maltos mėsos – 3,2–4
eurus.
Kiekvienas rūkytų mėsos
gaminių pardavėjas stengėsi
pirkėjus suvilioti mažesnėmis kainomis. Dabar pigiausiai savo cecho produkciją
parduoda suvalkiečiai, kurie
Prienų turgavietėje dar naujokai. Jie gražių, su raumeniu
lašinukų kilogramą pardavė
už 5,5 euro, skanių rūkytų
dešrelių – už 2,9 euro, kai tuo
tarpu seni prekiautojai laikėsi
gana aukštų kainų: lašinukai
su raumeniu kainavo 6,6–7,8
euro, dešra – 5,8–8,8 euro, o
išpjova net ir 10 eurų už kilogramą.
Dešimtį naminių vištų kiau-

šinių buvo galima nusipirkti
už 1,3 (nedidelių) ir už 1,5–
1,8 euro. Dešimtis antinių
kiaušinių kainavo 2,5 euro,
kalakučių – 3,5 euro, o žąsų
kiaušinius pardavė vienetais.
Vienas toks kiaušinis kainavo
1,2 euro.
Kilogramas karpio kainavo 3,9 euro, šamo – 3,5 euro, sterko – 6,99 euro, kar-

šio – 1,9–2,3 euro, strimelių
– 1,3–1,9 euro, sūdytų lašišų
gabaliukų – 9,50 euro. Kilogramas šaldytų žuvų kainavo
1,8–3,6 euro, priklausomai
nuo žuvies rūšies ir stambumo. Silkių kainos tokios pačios kaip visada – nuo 2,1 iki
3,2 euro. Pasak perkančiųjų,
kas nori mėgautis tikra silke,
turi pirkti sūdytas su galvomis, riebias žuvis.
Pusės litro stiklainis me-

daus kainavo 3,5–4,5 euro,
100 g bičių duonelės ar žiedadulkių –2 eurus.
Pagrindiniai šaltai spausto
sėmenų aliejaus gamintojai ir
pardavėjai Mockevičiai ir Baranauskai už pusės litro butelį kaip visada prašė 3,5 euro.
Kiti pardavėjai norėjo 4 eurų
už sėmenų aliejų ir 6 eurų – už
kanapių aliejų.
Nepaisant lietingo ryto, turgavietėje padaugėjo prekiautojų naminiais paukščiais,
triušiais ir balandžiais. Vištas
prekeiviai pardavė daugiausiai po 7 eurus, jaunesnių vištaičių buvo galima įsigyti už 6
eurus. Už gaidžius prašė 5–6
eurų, už antis – 10–12 eurų,
už didelį kalakutą – 25 eurų,
už kalakutes – 12–18 eurų,
o už „bėgikę“ antį –10 eurų.
Dideli ir suaugę triušiai kainavo 20–30 eurų, o jaunikliai
– 8–12 eurų. Kol kas didelės
triušių paklausos dar nėra. Kai
atšils oras ir bus šviežios žolės, tada ir triušiai bus gerai
perkami.
Nemažai buvo ūkininkų,
prekiavusių grūdais. Nežinia,
kaip bus dar po poros savaičių, bet dabar švarūs ir sausi
grūdai jau ženkliai brangesni.
Centneris kviečių, miežių ar
kvietrugių kainavo 11–14 eurų, mišinio su žirniais – 13–14
eurų, kukurūzų grūdų ar miltų
– 15 eurų, avižų – 10 eurų, grikių (50 kg) – 50 eurų.
Kai kurie ūkininkai siūlė pirkti pašarinių runkelių.
Didelis jų maišas (daugiau
kaip 50 kg) kainavo 4 eurus,
šiaudų ryšulys – 2 eurus, 20
kg nestandartinių morkų – 5
eurus.

♦ Gaminame iš juodojo ir spalvotojo
akmens paminklus ir tvoreles.
♦ Dengiame kapavietes įvairių spalvų
akmens granito plokštėmis.
♦ Taikoma 30 proc.
nuolaida paminklams.
♦	Atvežimas ir pastatymas nemokamas.
♦	Taip pat iš įvairių spalvų akmens gaminame laiptų pakopas, židinius, palanges, virtuvinius stalviršius.

Tel. 8 687 12363.

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

Automobiliai ir
jų dalys

Parduoda

Parduoda

1 KAMBARIO BUTUS
1 k. bt. (34,11 kv. m, IV a.) Prienų
centre. Tel. 8 682 55635.

ŽEMĖS SKLYPUS
3,5 ha žemės ūkio paskirties sklypą Ingavangio k., Šilavoto sen.,
Prienų r. Tel. 8 608 80979.

Perka
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.

PARDUODA
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.
Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną. Perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,14
Eur/kg. Motininių kiaulių skerdiena – 1,75 Eur/kg. Atvežame.
Tel. 8 607 12690.
4 m. karvę (turėjus 2 veršelius) ir
1,5 m telyčią. Tel. 8 650 77394.
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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Išvalytus miežius, tinkamus sėti.
Pramoninę siuvimo mašiną. Tel.
8 678 04167.
Vasarinius kviečius „Triso“. Tel. 8
698 79906.
Vasarinius kviečius „Triso“ ir
„Liucila“ (akuotuoti), žirnius,
pupas. Galime atvežti. Tel. 8 680
36043.
Avižas ir maistines bulves. Tel. 8
652 74481.
Parduodami šiltnamiai su polikarbonato danga. Polikarbonato
danga, stogeliai. Dabar taikomos
akcijos. Garantija 10 metų. Tel.: 8
659 08776, 8 604 98184.
Savadarbę traktorinę priekabą
(ilgis 8,6 m, plotis 2,90 m, aukštis 1,20 m, be bortų). Tel. 8 604
79365.
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.
REKLAMA

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

Laidojimo paslaugos:

ĮVAIRIOS PREKĖS

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

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai lapuočių malkas (skaldytas,
kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel. 8
682 31133.
Įvairias malkas (rąsteliais, trinkomis ir skaldytas). Turime ir
sausų malkų. Atvežame įvairiais
kiekiais. Tel. 8 604 81933.
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.

PERKA
Ąžuolo, uosio rąstus. Taip pat
perkame statų mišką su žeme.
Mokame brangiai, atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 607 13955.

PASLAUGOS
Fotografuoju šventes, krikštynas, vestuves (50 Eur/val.). Tel.
8 609 46735.

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

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.

UAB „Rūdupis“ langų ceche
šiuo metu reikalingi paruošėjai
dažymui. Neturinčius patirties
apmokome. Tel. 8 612 37382.

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

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.

Tel. 8 688 35784.

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

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
Indų plovėja (-as) darbui penktadienį, šeštadienį, sekmadienį.
Tel. 8 650 41148 (darbo valandomis).

Paminklų gamybos dirbtuvei
reikalingas darbininkas ir ūkvedys aplinkai tvarkyti. Tel. 8 687
12363.
Metalo apdirbimo įmonei reikalingi darbuotojai gamyboje. Darbo vieta: Ilgakiemio k., Kauno r.
Tel. (8 37) 536110.
Kelių statybos ir priežiūros įmonė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2.
Meistro (gali būti studentas); 3.
Buldozerio mašinisto; 4. Ekskavatoriaus mašinisto; 5. Greiderio
mašinisto. Darbas Kauno apskrityje. Įmonė įsikūrusi Ilgakiemio
k., Kauno r. Tel. 8 691 44404.
Įmonei reikalingas sunkvežimio
vairuotojas be žalingų įpročių.
Tel. 8 698 46063.

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

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

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

TV PROGRAMA 15

užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
Trečiadienis, kovo 20 d.

Ketvirtadienis, kovo 21 d.

pavojus 23:50 Pinigų kalba 01:35
Juodasis sąrašas (12) 02:20 Įsta06:00 Lietuvos Respublikos him- tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva skyrius (10)
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 5
Štutgarto kriminalinė policija 5
11:15 Aukštuomenės daktaras 3 05:20 „Gyvybės langelis“ (2/8) 11:15 Aukštuomenės daktaras 3
12:00 Nacionalinė paieškų tarny- 06:09 Programa 06:10 TV par- 12:00 Gyvenimas 13:00 Klauskiba 13:00 Klauskite daktaro 13:58 duotuvė 06:30 „Pasaulis iš vir- te daktaro 13:58 Loterija „Keno
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios šaus“ 07:00 Skinsiu raudoną ro- Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30 žę 07:30 Krepšinio pasaulyje su diena, Lietuva 16:30 Premjera.
Premjera. Ponių rojus 17:30 Ži- V 08:00 Reporteris 08:58 Orai Ponių rojus 17:30 Žinios. Spornios. Sportas. Orai 18:00 TV 09:00 „Gurovo bylos. Trys dienos“ tas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 (4/2) 10:00 „Širdies plakimas“ (23) ir kodėl?” 18:30 Speciali laida dėl
Speciali laida dėl LR Konstitucijos 11:10 „Baimės įlanka“ (6) 12:20 LR Konstitucijos 9 straipsnio pa9 straipsnio papildymo 5 dalimi „Bitininkas“ (1/20) 13:30 TV par- pildymo 5 dalimi (Referendumu
(Referendumu priimti įstatymai duotuvė 13:45 „Miškinis“ (2/32) priimti įstatymai keičiami tik naukeičiami tik nauju referendumu) 14:55 „Gluchariovas“ (3/64) 16:00 ju referendumu) 19:30 Specialus
19:30 Gyvenimas 20:25 Loteri- Reporteris 16:30 Lietuva tiesio- tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
ja „Keno Loto” 20:30 Panorama giai 16:58 Orai 17:00 „Gyvybės 20:30 Panorama 21:00 Dienos te21:00 Dienos tema 21:20 Spor- langelis“ (2/20) 18:00 Reporteris ma 21:20 Sportas 21:29 Loterija
tas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 18:48 Orai 18:50 Rubrika „Mes „Jėga” 21:30 Gimę tą pačią dieną
Aš – laidos vedėjas 22:30 Dviračio europiečiai“.” 18:55 „Jekaterina 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premžinios 23:00 Premjera. Iškyla prie Didžioji“ (11) 20:00 Reporteris jera. Babilonas Berlynas 01:00
Kabančios uolos 00:00 LRT radijo 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 LRT radijo žinios 01:10 Štutgarto
žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė Orai 21:00 Ant bangos 22:00 Re- kriminalinė policija 5 02:00 LRT
policija 5 01:00 LRT radijo žinios porteris 22:53 Orai 22:55 Rubrika radijo žinios 02:05 Gimę tą pa01:05 Vakaras su Edita 02:00 LRT „Mes europiečiai“.” 23:00 Nuoga čią dieną 03:00 LRT radijo žinios
radijo žinios 02:05 Klauskite dak- tiesa 00:00 „Gluchariovas“ (3/60)
taro 03:00 LRT radijo žinios 03:05 01:05 „Bitininkas“ (1/16) 02:10
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 „Širdies plakimas“ (6) 03:00 „Je- 06:05 Mano gyvenimo šviesa
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo katerina Didžioji“ (1) 03:50 „Žiur- (697, 698, 699) 07:35 Tomas ir
Džeris (42) 08:00 Volkeris, Tekžinios 04:05 Specialus tyrimas kininko fleita“ (3)
saso reindžeris (137, 138) 09:55
05:00 Ponių rojus
TV1
Monikai reikia meilės (36) 10:25
07:00 Sunkių nusikaltimų skyrius Namai, kur širdis (25) 11:00 Nuo...
(8) 07:55 Svajonių princas (389, Iki... 11:30 Paveldėtoja 2 (33)
06:05 Mano gyvenimo šviesa
390, 391, 392) 09:55 Būrėja (57) 12:00 Mano likimas (44) 13:00
(694, 695, 696) 07:35 Tomas ir
10:30 Akloji (26) 11:05 Akloji (124) Svaragini. Amžina draugystė
Džeris (41) 08:00 Volkeris, Tek11:35 Būrėja (12) 12:10 Nusivylu- (25, 26) 14:00 Dvi širdys (1546,
saso reindžeris (135, 136) 09:55
sios namų šeimininkės (23) 13:10 1547, 1548, 1549) 16:00 Labas
Monikai reikia meilės (35) 10:25
Ogis ir tarakonai (69, 70) 13:30 vakaras, Lietuva 17:00 Yra, kaip
Namai, kur širdis (24) 11:00 Nuo...
Broliai meškinai. Nuotykių ieško- yra 18:00 Žinios 18:55 Sportas
Iki... 11:30 Paveldėtoja 2 (32)
tojai (23, 24) 14:10 Pabaisiukas 18:58 Orai 19:00 KK2 19:30
12:00 Mano likimas (43) 13:00
Bansenas (14) 14:35 Įspūdinga- Valanda su Rūta 20:30 Monikai
Svaragini. Amžina draugystė (23,
sis Žmogus-voras (1) 15:00 Pasi- reikia meilės (41) 21:00 Žinios
24) 14:00 Dvi širdys (1542, 1543,
svėrę ir laimingi (3) 16:00 Amžina 21:50 Sportas 21:58 Orai 22:00
1544, 1545) 16:00 Labas vakameilė (40) 17:00 Būk su manim VAKARO SEANSAS Tokarevas
ras, Lietuva 17:00 Yra, kaip yra
(1244, 1245) 18:00 Iš širdies į širdį 23:55 Judantis objektas (14)
18:00 Žinios 18:55 Sportas 18:58
(83, 84) 19:00 Aukštakulnių kerš- 00:50 Operacija “Delta farsas”
Orai 19:00 KK2 19:30 Nuo... Iki...
tas (91) 20:00 Sunkių nusikaltimų 02:25 Alchemija. VDU karta 02:55
20:00 Paveldėtoja 2 (33) 20:30
skyrius (9) 21:00 DETEKTYVO RETROSPEKTYVA
Monikai reikia meilės (40) 21:00
VAKARAS Brokenvudo paslaptys.
Žinios 21:50 Sportas 21:58 Orai
TV3
Kitas lavonas 22:55 “Velvet” (6)
22:00 VAKARO SEANSAS Ope00:30 Midsomerio žmogžudystės 06:25 Aladinas 1, 147 06:55
racija “Delta farsas” 23:50 JudanSimpsonai 13, (15, 16) 07:55 GeXVI. Auksinė kekė
tis objektas (13) 00:45 Ypatinga
ro vakaro šou 5, 27 08:55 Meilės
užduotis
sūkuryje 168 10:00 Meilės žiedai
05:10 Ten, kur namai 1 06:00 Lie- 159 11:00 Paskutinis iš MagikiaTV3
06:10 Televitrina 3 06:25 Aladinas tuvos Respublikos himnas 06:05 nų 1, (101, 102, 103, 104) 13:00
1, 146 06:55 Simpsonai 13, (13, Kęstutis Vaiginis Quartet. 1 d. Pažadėtoji 6, (220, 221, 222,
14) 07:55 Prieš srovę 19, 11 08:55 06:55 Kultūrų kryžkelė. Rusų ga- 223) 15:00 Simpsonai 13, (17,
Meilės sūkuryje 167 10:00 Meilės tvė 07:20 Grizis ir lemingai 07:25 18) 16:00 TV3 žinios 16:25 TV3
žiedai (157, 158) 12:00 Svotai 6, Kaimynai piratai 07:40 Šecheraza- orai 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3
16 13:00 Pažadėtoji 6, (216, 217, da. Nepapasakotos istorijos 08:05 žinios 19:22 TV3 sportas 19:27
218, 219) 15:00 Simpsonai 13, Pradėk nuo savęs 08:30 Aplinką TV3 orai 19:30 Farai 12, 27 20:30
(15, 16) 16:00 TV3 žinios 16:25 tausojantis ūkininkavimas 09:00 Prakeikti 7, 24 21:00 TV3 vakaro
TV3 orai 16:30 TV Pagalba 18:30 Pasaulio dailiojo čiuožimo čem- žinios 21:52 TV3 sportas 21:57
TV3 žinios 19:22 TV3 sportas pionatas. Poros. Trumpoji pro- TV3 orai 22:00 Beždžionių pla19:27 TV3 orai 19:30 Gero vaka- grama. Transliacija iš Saitamos. netos sukilimas 00:00 Rezidenro šou 20:30 Prakeikti 7, 23 21:00 11:30 Pasaulio dailiojo čiuožimo tas 1, 12 01:00 Kaulai 5, 9 01:55
TV3 vakaro žinios 21:52 TV3 spor- čempionatas. Moterys. Trumpoji Kvantikas 2, 11 02:45 Ekstrasentas 21:57 TV3 orai 22:00 Paskuti- programa. Tiesioginė transliacija sai tiria 93
nė riba 22:25 Vikinglotto 12 00:05 iš Saitamos. Dalyvauja E. KroRezidentas 1, 11 01:05 Kaulai 5, 8 pa. 14:00 ARTi. Veidai 14:15 Sa01:55 Kvantikas 2, 10 02:45 Eks- murajus Vatikane 15:10 Aplinką 06:45 Mentalistas (29) 07:40
tausojantis ūkininkavimas 15:40 Stoties policija (21) 08:40 Sudutrasensai tiria 92
Grizis ir lemingai 15:50 Premjera. žusių žibintų gatvės (30) 09:40
Kaimynai piratai 16:05 Premjera. Nepataisomi (16) 10:40 Kobra 11
06:45 Mentalistas (28) 07:40 Sto- Šecherazada. Nepapasakotos is- (5) 11:40 Ekstrasensų mūšis (2)
ties policija (20) 08:40 Sudužusių torijos 16:30 Laba diena, Lietuva 13:45 Stoties policija (22) 14:50
žibintų gatvės (29) 09:40 Nepatai- 18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita Sudužusių žibintų gatvės (31)
somi (15) 10:40 Kobra 11 (4) 11:40 18:15 Ten, kur namai 1 19:00 ARTi 15:55 Paskutinis faras (1) 17:00
Ekstrasensų mūšis (1) 13:10 Tau- 19:20 Premjera. Nesibaigianti Ha- Info diena 17:30 Kobra 11 (6)
tos tarnas (18) 13:45 Stoties polici- blo misija 20:10 Kultūros diena. 18:30 Mentalistas (30) 19:30 Įstaja (21) 14:50 Sudužusių žibintų ga- 20:30 Panorama 21:00 Dienos tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
tvės (30) 15:55 Nepataisomi (16) tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 skyrius (11) 20:25 Tautos tarnas
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 Elito kinas. Premjera. Baigiamieji (20) 21:00 Mirties angelas 22:40
(5) 18:30 Mentalistas (29) 19:30 egzaminai 23:35 Įvykis 00:25 DW Akivaizdus ir tikras pavojus 01:20
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų ty- naujienos rusų kalba 00:40 Dabar Juodasis sąrašas (13) 02:05 Įstarimų skyrius (10) 20:25 Tautos tar- pasaulyje 01:10 Bliuzo vakaras tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (11)
nas (19) 21:00 Akivaizdus ir tikras 02:05 Elito kinas

05:20 „Gyvybės langelis“ (2/9)
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“
(24) 11:10 „Baimės įlanka“ (7)
12:20 „Bitininkas“ (1/21) 13:30
TV parduotuvė 13:45 „Miškinis“
(2/33) 14:55 „Jekaterina Didžioji“
(1) 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 „Gyvybės langelis“ (2/21) 18:00 Reporteris 18:48 Orai 18:50 Rubrika
„Mes europiečiai“.” 18:55 „Jekaterina Didžioji“ (12) 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“ (3/61) 01:05 „Bitininkas“
(1/17) 02:10 „Širdies plakimas“
(7) 03:00 „Jekaterina Didžioji“ (2)
03:50 „Žiurkininko fleita“ (4) 04:35
„Kelrodė žvaigždė“ (2) 05:20 „Gyvybės langelis“ (2/10)

TV1

07:00 Sunkių nusikaltimų skyrius
(9) 07:55 Svajonių princas (393,
394, 395, 396) 09:55 Būrėja (58)
10:30 Akloji (27) 11:05 Akloji (125)
11:35 Būrėja (13) 12:10 Nusivylusios namų šeimininkės (1) 13:10
Ogis ir tarakonai (71, 72) 13:30
Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (25, 26) 14:10 Pabaisiukas
Bansenas (15) 14:35 Įspūdingasis Žmogus-voras (2) 15:00 Pasisvėrę ir laimingi (4) 16:00 Amžina
meilė (41) 17:00 Būk su manim
(1246, 1247) 18:00 Iš širdies į širdį
(85, 86) 19:00 Aukštakulnių kerštas (92) 20:00 Sunkių nusikaltimų
skyrius (10) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA Prancūziška žmogžudystė. Žmogžudystės Grase 23:05 “Velvet” (7)
00:40 Midsomerio žmogžudystės XX. Kostono abatijos vaiduoklis 02:25 Brokenvudo paslaptys.
Kitas lavonas 03:55 Pasisvėrę ir
laimingi (4)
05:10 Ten, kur namai 1 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Kęstutis Vaiginis Quartet. 2 d.
07:00 TV daktaras 07:25 Kaimynai piratai 07:40 Šecherazada.
Nepapasakotos istorijos 08:05 Į
sveikatą! 08:30 Aplinką tausojantis ūkininkavimas 09:00 Pasaulio
dailiojo čiuožimo čempionatas
11:30 Pasaulio dailiojo čiuožimo
čempionatas. Vyrai. Trumpoji
programa. Tiesioginė transliacija
iš Saitamos. 14:00 ARTi. Veidai
14:20 Nesibaigianti Hablo misija
15:10 Aplinką tausojantis ūkininkavimas 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 Ten, kur namai 1 19:00
ARTi 19:15 Gerard Depardieu:
priimkit mane tokį, koks esu 20:10
Kultūros diena. 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 Brandūs pokalbiai
22:15 TV videofilmo „Mūsų miesteliai” 30-mečiui 23:40 Anapus čia
ir dabar 00:45 DW naujienos rusų kalba 01:00 Dabar pasaulyje
01:30 Bliuzo vakaras 02:25 „Mūsų miesteliai” 30-mečiui

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Penktadienis, kovo 22 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. Premjera.
Sniego traukinys
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(700, 701, 702) 07:35 Tomas
ir Džeris (43) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (139, 140)
09:55 Monikai reikia meilės
(37) 10:25 Namai, kur širdis
(26) 11:00 Valanda su Rūta
12:00 Mano likimas (45) 13:00
Svaragini. Amžina draugystė
(27, 28, 29, 30) 15:00 PREMJERA Dvi šeimos (1, 2) 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 Bornas. Sunaikinta tapatybė 22:55 Nakties įkaitas 01:20
PREMJERA Mutantų pasaulis
02:45 Tokarevas

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 10, 205
06:55 Simpsonai 13, (17, 18)
07:55 Farai 12, 27 08:55 Meilės
sūkuryje 169 10:00 Meilės miestas 1, (1, 2) 12:00 Paskutinis iš
Magikianų 1, (105, 106) 13:00
Pažadėtoji 6, (224, 225, 226,
227) 15:00 Simpsonai 13, (19,
20) 16:00 TV3 žinios 16:25 TV3
orai 16:30 TV Pagalba 18:30
TV3 žinios 19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 19:30 Išvirkščias pasaulis 21:20 Ji - šnipė
23:50 Mano geriausio draugo
mergina 00:05 Rezidentas 1,
13 01:05 Kaulai 5, 10 01:55
Kvantikas 2, 12 02:45 Ekstrasensai tiria 94
06:45 Mentalistas (30) 07:40
Stoties policija (22) 08:40 Sudužusių žibintų gatvės (31) 09:40
Paskutinis faras (1) 10:40 Kobra 11 (6) 11:40 Ekstrasensų
mūšis (3) 13:45 Stoties policija
(23) 14:50 Sudužusių žibintų
gatvės (32) 15:55 Paskutinis
faras (2) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (7) 18:30 Mentalistas
(31) 19:30 Amerikietiškos imtynės (10) 20:30 Amerikietiškos
imtynės (10) 21:30 Kikboksininkas. Agresorius 23:20 Mirties angelas 01:00 Juodasis
sąrašas (14) 01:45 Lemtingi
skambučiai (5)
05:20 „Gyvybės langelis“ (2/10)
06:09 Programa 06:10 „Pasaulis iš viršaus“ 06:30 „Pasaulis iš
viršaus“ 06:35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu. Laida apie
krepšinį 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“ (1/22) 13:30 TV parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (2/34) 14:55
„Jekaterina Didžioji“ (2) 16:00
Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis
su D 16:58 Orai 17:00 „Gyvybės
langelis“ (2/22) 18:00 Reporteris 18:53 Orai 18:55 „Deimantų
medžiotojai“ (1) 20:00 Reporteris 20:30 Kitoks pokalbis su D
20:58 Orai 21:00 „Prokuroras“
(7) 22:00 Reporteris 22:58 Orai
23:00 Ant bangos 01:25 „Moterų
daktaras“ (3/3; 3/4) 02:55 „Tarp
meilės ir neapykantos“ (7; 8)
04:35 Vantos lapas 05:00 „Žiurkininko fleita“ (3; 4)
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija “Dniepru per Ukrainą”
06:55 Patrakėliai futbolininkai.
Legenda gyva 08:30 Karinės
paslaptys 09:00 Labas rytas,
Lietuva 09:30 Žinios. Orai 12:00
Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 12:55 Nematomas
Havajų pasaulis 13:50 Džesika
Flečer 15:25 Klausimėlis 15:43
Loterija “Keno Loto” 15:45 Žinios. Orai 16:00 Sveikinimų
koncertas 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 Teisė žinoti 18:30
Vakaras su Edita 19:30 Stilius
20:25 Loterijos “Keno Loto” ir
“Jėga” 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Dvi kartos
23:00 Visi gyvena gerai 01:00
TV1
LRT radijo žinios 01:10 Štut07:00 Sunkių nusikaltimų sky- garto kriminalinė policija 02:00
rius (10) 07:55 Svajonių princas LRT radijo žinios 02:05 Gimę tą
(397, 398, 399, 400) 09:55 Bū- pačią dieną
rėja (8) 10:30 Akloji (28) 11:05
Akloji (29) 11:35 Būrėja (14)
12:10 Nusivylusios namų šeimi- 06:15 Tomas ir Džeris (42) 06:40
ninkės (2) 13:10 Ogis ir tarako- Žvėrelių būrys (14) 07:05 “Nicnai (73, 74) 13:30 Broliai meški- kelodeon” valanda. Keista šeinai. Nuotykių ieškotojai (27, 28) mynėlė (11) 07:35 Neramūs ir
14:10 Pabaisiukas Bansenas triukšmingi (7) 08:05 Kiaulė,
(16) 14:35 Įspūdingasis Žmo- Ožka, Bananas ir Svirplys (4)
gus-voras (3) 15:00 Pasisvėrę ir 08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai
laimingi (5) 16:00 Amžina meilė (3) 09:05 Ogis ir tarakonai (32)
(42) 17:00 Būk su manim (1248, 09:15 KINO PUSRYČIAI Ragai
1249) 18:00 Iš širdies į širdį (87, ir kanopos 11:00 Piko valanda
88) 19:00 Aukštakulnių kerštas 13:00 Mažius 14:45 Provin(93) 20:00 Sunkių nusikaltimų cialai Niujorke 16:30 Gyvūnų
skyrius (11) 21:00 DETEKTYVO pasaulis 17:00 Bus visko 18:00
VAKARAS. PREMJERA Fortitu- Žinios 18:55 Sportas 18:58 Orai
das (3, 4) 23:00 SNOBO KINAS 19:00 SUPERKINAS Asteriksas
Švytėjimas 01:20 Midsome- ir Obeliksas. Misija Kleopatra
rio žmogžudystės XX. Mažojo 21:15 Labas rytas 23:30 Didinauksinuko mirtis 02:55 Prancū- giausias filmas 01:00 Bornas.
ziška žmogžudystė. Žmogžu- Sunaikinta tapatybė
dystės Grase 04:30 Pasisvėrę
TV3
ir laimingi (5)
06:15 Televitrina 3 06:30 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 1,
06:00 Lietuvos Respublikos 155 07:00 Transformeriai. Mashimnas 06:05 Bliuzo vakaras. kuotės meistrai 4, 423 07:30
Mighty Mo Rodgers su Baba Aladinas 1, 148 08:00 Čipas ir
Sissoko. 1 d. 07:00 Mokytojų Deilas skuba į pagalbą 1, 156
kambarys 07:25 Kaimynai pi- 08:30 Kempiniukas Plačiakelratai 07:40 Šecherazada. Nepa- nis 10, 206 09:00 Virtuvės istopasakotos istorijos 08:05 Gar- rijos 9, 12 09:30 Gardu Gardu
siau 08:30 Aplinką tausojantis 7, 13 10:00 Svajonių ūkis 5, 29
ūkininkavimas 09:00 Pasaulio 10:30 Būk sveikas! 1, 8 11:00
dailiojo čiuožimo čempionatas. Kačių motina 12:55 Seni vilkai
Šokiai ant ledo. Trumpoji pro- 14:45 Simpsonai 29, 20 15:15
grama. Transliacija iš Saitamos. Ekstrasensų mūšis 18, 12 17:00
Dalyvauja A. Reed ir S. Ambru- Raudonas kilimas 5, 12 17:30
levičius. 12:00 Pasaulio dailiojo Namų idėja su IKEA 1, 4 18:30
čiuožimo čempionatas 14:35 Iš TV3 žinios 19:17 TV3 sportas
širdies į širdį. Susitikimas su te- 19:22 TV3 orai 19:25 Eurojackatro ir kino aktoriumi V. Masals- pot 12 19:30 Turtuolis vargšas
kiu 15:10 Aplinką tausojantis 1, 5 21:00 Ką žmonės pasakys
ūkininkavimas 15:40 Grizis ir 23:10 Džoja 01:45 Paskutinė
lemingai 15:50 Premjera. Kai- riba 03:30 Ričardas Liūtaširdis
mynai piratai 16:05 Premjera. 05:25 Svotai 6, 14
Šecherazada. Nepapasakotos
istorijos 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 Kelias 18:20 Lietu- 07:00 Vaikai šėlsta (10, 11, 12)
vos tūkstantmečio vaikai 19:15 08:29 „Top Shop“ televitrina
Šimtas reginių senoviniame 08:45 Sveikatos ABC televitrina
mieste 20:10 Kultūros diena 09:00 Lietuvos galiūnų komandi20:30 Panorama 21:00 Dienos nis čempionatas 10:00 Nutrūkę
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 nuo grandinės (33) 10:30 Iš visų
Europos futbolo čempionato at- jėgų (11) 11:00 Būk ekstremalas
rankos rungtynės. Liuksembur- (11) 11:30 Spec. būrys. Išlieka
gas – Lietuva. Tiesioginė trans- stipriausi (2) 12:40 Džino viešliacija iš Liuksemburgo 23:45 nagė Italijoje (1) 13:10 Džino
Lilas ir Innomine 00:15 Dabar viešnagė Italijoje (2) 13:40 Ekspasaulyje 00:45 Europos futbolo trasensų mūšis (2) 15:55 Lemčempionato atrankos rungtynės. tingi skambučiai (6) 17:00 BetLiuksemburgas – Lietuva 03:00 safe–LKL. Skycop - Rytas 19:30
ARTS21. Meno ir kultūros žur- Mes vieno kraujo 22:10 MANO
nalas 03:30 Brandūs pokalbiai HEROJUS Misija “Neįmanoma”
04:15 Klauskite daktaro 05:05 00:25 AŠTRUS KINAS Kaulinis
tomahaukas 02:45 Juodasis sąStilius

rašas (13, 14)
06:20 „Pasaulis iš viršaus“
06:40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte 07:00 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „TV Europa
pristato. Vyrų šešėlyje. Marija
Kazimiera Kaupaitė“ 07:55 „Pavojingiausios kelionės. Kongas,
Katangos provincija“ 08:30 „Pavojingiausios kelionės. Kongas,
Kivu provincija“ 09:00 Skinsiu
raudoną rožę 09:30 Vantos lapas 10:00 Skonio reikalas 10:30
Kitoks pokalbis su D 11:00 „Pagrindinis įtariamasis. Tenison“
(1/5; 1/6) 13:00 „Lemtingas panašumas“ (1; 2) 15:15 „Pasaulio
turgūs. Nica“ 16:00 Žinios 16:18
Orai 16:20 Čempionai 16:50 „TV
Europa pristato. Vyrų šešėlyje.
Marijona Rakauskaitė“ 17:25
„Neišsižadėk“ (90) 18:00 Žinios
18:28 Orai 18:30 „Neišsižadėk“
(90 tęs.; 91) 20:00 Žinios 20:23
Orai 20:25 „Gurovo bylos. Savivalė“ (5/3; 5/4) 22:00 Žinios
22:28 Orai 22:30 „Gurovo bylos.
Savivalė“ ( 5/4 tęs.) 23:05 „Mentų karai. Odesa“ (2/1; 2/2) 00:40
„Vėjas į veidą“ (1; 2) 02:10 „Detektyvas Linlis“ (2) 03:40 „Kelrodė žvaigždė“ (23; 24) 05:10
„Pavojingiausios kelionės. Somalilandas“ 05:35 „Pavojingiausios kelionės. Surinamas“

TV1

06:50 Akloji (29) 07:20 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu (36, 37) 08:15 Daktaras
Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (18) 09:15 Tėvas Motiejus (10) 10:30 Būrėja (9) 11:05
Akloji (24) 11:35 Šviežias maistas. Anos Olson receptai (24)
12:05 Klasikiniai kepiniai. Anos
Olson receptai (7) 12:35 Akloji
(25) 13:10 Akloji (26) 13:45 Nekviesta meilė 4 (114, 115, 116,
117) 15:45 Širdele mano (88,
89) 17:45 Akloji (126) 18:20
Akloji (127) 18:50 Būrėja (59)
19:25 Būrėja (60) 20:00 Visa
menanti (22) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Nusikaltimo vieta
- Hamburgas. Padegėjas 22:50
Sutrikusi mafija 00:45 Švytėjimas 02:50 Fortitudas (3, 4)
05:05 Stilius 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:30 Vilniečiai 08:00
Gimtoji žemė 08:30 ARTS21
09:00 Pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatas 12:00 Pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatas 14:30 Aš – laidos vedėjas
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. Prisiminimai apie žvaigždžių dulkes 22:30 Lietuvos valstybinio
simfoninio orkestro 30-ojo jubiliejaus koncertas 23:35 Roko festivalis „Lituanika 2015”
00:10 Kino žvaigždžių alėja.
Prisiminimai apie žvaigždžių
dulkes 01:35 Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro 30-ojo
jubiliejaus koncertas. 1 d 02:40
Mokslo ekspresas 02:55 Sakartvelo muzikos ir šokių ansamblis „Gori” 04:20 Daiktų istorijos
05:05 Legendos
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Kovo 21 d.
KETVIRTADIENIS
Tarptautinė miego diena
Tarptautinė rasinės diskriminacijos panaikinimo diena
Pasaulinė poezijos diena
Tarptautinė lėlininkų diena
Saulė teka 06:23
leidžiasi 18:32
Dienos ilgumas 12.09
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Mikalojus, Nortautas, Lingailė,
Benediktas, Reda
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas tręšti, netinkamas laikas laistyti.
Kovo 22 d.
PENKTADIENIS
Pasaulinė vandens diena
Saulė teka 06:20
leidžiasi 18:34
Dienos ilgumas 12.14
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Benvenutas, Kotryna, Gedgaudas, Gedgaudė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
Kovo 23 d.
ŠEŠTADIENIS
Pasaulinė meteorologijos
diena
Saulė teka 06:17
leidžiasi 18:35
Dienos ilgumas 12.18
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Galgintas, Vismantė, Alfonsas,
Akvilė, Ūla
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.
Kovo 24 d.
SEKMADIENIS
Tarptautinė tuberkuliozės
diena
Saulė teka 06:15
leidžiasi 18:37
Dienos ilgumas 12.22
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Liucija, Daumantas, Ganvilė,
Gabrielius, Donardas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.
Kovo 25 d.
PIRMADIENIS
Blovieščiai, Gandro šventė
Apsireiškimas Šv. Mergelei
Marijai
Saulė teka 06:12
leidžiasi 18:39
Dienos ilgumas 12.27
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Normantas, Normantė
Tinkamas laikas sėti:
salierus, burokus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Kovo 21 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– kino filmas „Ir visi jų vyrai“.
Lošimo Nr. 1197
Naujame režisieriaus DonaData: 2019-03-17
to Ulvydo filme apie moterų
ir vyrų santykius tobulai su75 59 49 71 48 36 27 37 08 16 sipina juokas ir susimąstyti
32 18 09 54 12 46 22 04 57 56 verčiančios temos. Bilieto
07 53 67 10 73 05 50 62 61 40 kaina – 5 Eur.
33 30 19 72 68 51 25 52

Kovo 22 d. 10 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro konferencijų salėje (2
35 66 03 55 21 47 39 58 69 23
aukšte) – Lietuvos vaikų ir
42 60 24 74 38 14 28
moksleivių – lietuvių liaudies
LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
kūrybos atlikėjų – konkurso
„Tramtatulis 2019“ Suvalkijos
1059.00€ 18
(Sūduvos) regioninis ratas.
19.50€ 578
Dalyvauja Jurbarko, Kauno,
2.00€
10674
Marijampolės, Prienų, Šakių,
1.00€
20298
Vilkaviškio rajonų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Birštono
PAPILDOMI PRIZAI
savivaldybių jaunieji atlikėjai
0270114 Automobilis TOYOTA
– vietinių turų laureatai.
VISA LENTELĖ

RAV4 HYBRID

045*294 Pakvietimas į TV Kovo 22 d. 13 val. Jiezno
studiją
kultūros ir laisvalaikio centre
018*899 Pakvietimas į TV – 2-asis respublikinis mažųjų
studiją
atlikėjų festivalis „Siurpri030*370 Pakvietimas į TV zas“. Organizatorius Jiezno
studiją
muzikos mokykla.
012*082 Pakvietimas į TV
Kovo 22 d. 14 val. Prienų
studiją

PROGNOZĖ: Aukso puode –
220 000 Eur

Lošimo Nr. 688
Data: 2019-03-11
Tel. 1634

meno mokyklos salėje – II
Lietuvos meno ir muzikos
mokyklų festivalis „Muzikinės kelionės“. Dalyvauja
Ariogalos kanklių mokykla
„Lyrika“, Kauno tautinės
kultūros centro ansamblis
„Kauno bandonijos“, Kalvarijos meno mokykla, Kėdainių
muzikos mokykla, Prienų
meno mokykla.
Kovo 23 d. 17.20 val. Prienų sporto arenoje – LKL
krepšinio varžybos: Prienų
„Skycop“ – Vilniaus „Rytas“.

3000 Eur - 688-0028521
1000 Eur - 688-0005869
1000 Eur - 688-0014361
1000 Eur - 688-0032853
300 Eur - 688-0014*53
300 Eur - 688-0026*64
300 Eur - 688-0033*03
Sekančio tiražo prizas:
1 x 10 000€, 5 x 1000€ ir 15
x 500€

Lošimo Nr. 320
Data: 2019-03-15
SKAIČIAI
01, 02, 11, 19, 47 + 02, 07

LAIMĖJIMAI
5+2

53423674.30€ 0

5+1

374830.90€

5

79375.90€ 0

0

Sudoku

Kovo 24 d. Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre
– Teatrų šventė „Noriu – vaidinu“. 13.00 val. – Pilviškių
kultūros namų mėgėjų teatro „Bajorgalis“ spektaklis
4+2

2672.50€ 0

4+1

221.70€

3

4

110.60€

6

3+2

41.80€

8

2+2

16.00€

138

3+1

16.00€

109

3

15.10€

197

1+2

8.10€

680

2+1

7.40€

1812

„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.

zicijos dalyvių skaičius – 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.

Kovo 30 d. 14 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro konferencijų salėje (2
aukšte) – skaitovų ir poezijos
teatrų festivalis „Akimirkos“.
Dalyvaus Panevėžio, KaišiaKovo 26 d. 18 val. Prienų dorių, Prienų rajono skaitokultūros ir laisvalaikio cen- vai ir poezijos teatrai.
tre – „Keistuolių teatro“
spektaklis „Riešutų duona“ Kovo 31 d. 15 val. Skriaudžių
(pagal S. Šaltenio apysaką, laisvalaikio salėje – proginių
režisierius Aidas Giniotis). muzikantų koncertas „Mes
Bilieto kaina – 15, 12 Eur. dar dainuosim“. Svečiuosis
Moksleiviams taikomos nuo- Neringa su grupe (Balbieriškis), „TikDU“ (Marijampolė),
laidos.
„Plius1“ (Marijampolė), „RoKovo 27 d. 18 val. Prienų meo“ (Vilkaviškis), „Mes“
kultūros ir laisvalaikio centre (Marjampolė), „InPuls“
– kino filmas „Snieguotos (Suvalkai, Lenkija), Darius
lenktynės“. Nuotaikinga, ir Rimvydas (Marijampolė),
žiemiškai sportiška ir pamo- Kęstas ir Laimis (Kaunas),
kanti animacinė istorija visai Arūnas ir Edmundas (Kaušeimai. Bilieto kaina 4 Eur. nas), „Evara“ (Skriaudžiai),
„Cukraus pudra“ (SkriauKovo 30 d. 11 val. Prienų džiai). Dalyvavimas renginyje
Justino Marcinkevičiaus – tik su išankstine rezervaciviešojoje bibliotekoje – su- ja. Staliukų ir vietų rezervaaugusiųjų meninio skaity- cija tel. 8 699 85050.
mo šventė „Žodžiais nulijo.
Skalsiais. / Atgijo širdys. Balandžio 7 d. 17.30 val.
Prigijo.“ (Just. Marcinke- Prienų kultūros ir laisvalaivičius). Meninio skaitymo kio centro foje – Erdvinės
šventėje skaityti prozos ar muzikos veiksmas „Spengla“.
poezijos tekstus kviečiami Atlikėjai: choras „ARTyn“ ,
visi norintys suaugę skaito- „TULA muzika“, Darius Bagvai. Kūrinys (-iai) skaitomas donavičius ir Agnė Pilkaus(-i) lietuvių kalba. Meninio kaitė (smuikai). Renginys
skaitymo šventėje dalyvau- nemokamas.
jantys skaitovai pasirinktinai
gali skaityti vieną ar kelis bet Balandžio 16, 17, 18, 19 diekokių autorių arba savo kū- nomis Prienų kultūros ir laisrybos poezijos arba prozos valaikio centre – kūrybinės
kūrinius ar kūrinių ištraukas. dirbtuvės „Kasdieniai objekSkaitovo programos trukmė tai kūryboje”. Balandžio 16
– 5–7 minutės, poetinės d. 12.00 val. – paskaita su
(literatūrinės) kompozicijos Neringa Zakarauskaite ir
trukmė – ne daugiau kaip 20 judesio dirbtuvės su Alberta
minučių. Poetinės kompo- 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.
Naujosios Ūtos laisvalaikio
salėje – tautodailininkės
Ramutės Onutės Bidvienės
autorinės darbų paroda „Prakalbintas linas“.
Ašmintos laisvalaikio salėje
kovo mėn. eksponuojama Arūno Aleknavičiaus fotografijų
paroda „Magiškoji Norvegija“.
Prienų sporto arenoje eksponuojama fotografo Algimanto
Barzdžiaus fotografijų paroda
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai
unikali galimybė pažinti ne
tik fotografo Algimanto Barzdžiaus kūrybą, bet ir daugiau
sužinoti apie kitų kultūrų vaikų
emocijas bei pastebėti šiuos
kultūrinius skirtumus, užfiksuotus fotografijose.
Pakuonio bibliotekoje kovo
mėn. eksponuojama Gražinos
Balsytės-Pasilauskienės tapybos darbų paroda.
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ANTRADIENIS

+2
+4

[ledo storis, cm]

+3 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+4 KAUNO MARIOS
+3 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+3 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 10 000 000 Eur

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

ORAI

Pakuonio laisvalaikio salėje
KLAIPĖDA
VILNIUS
eksponuojama Pakuonio pa-1 +5
+2 +4
grindinės mokyklos mokinių
piešinių paroda „Mano Tėvynė
VANDENS TEMPERATŪRA
esi...“.

(šio numerio atsakymai)

Kovo 20 d.
TREČIADIENIS
Žemės diena
Pavasario lygiadienis
Pasaulinė burnos sveikatos
diena
Frankofonijos diena
Saulė teka 06:25
leidžiasi 18:30
Dienos ilgumas 12.05
Pilnatis (14 mėnulio diena)
Žygimantas, Tautvilė, Filomenas, Irmgarda, Irma, Irmantas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas dirbti sodo
darbus, netinkamas laikas
kaupti vaisius ir konservuoti
daržoves.

GAMA RADIACINIS FONAS

38
39

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8974 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8290 nSv/val.

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

