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Aktualiausios – kelių priežiūros,
kokybiško geriamojo vandens ir
socialinės problemos

Kaina

0,50 €

Ilgiausių metų palinkėsim,
Tegul nebus juose rudens,
Takai pavasario gėlėm nusėti,
Ir laimė širdyje gyvens.

SKAITYKITE 7 p.

Viena
turtingiausių
Vokietijos šeimų
paviešino ryšius
su naciais,
žada milijonus
labdarai

http://www.facebook.com/labirintai

Jubiliejinio gimtadienio proga
didžiai gerbiamą

Zeną
STRIELKŲ,
Laima

DUOBLIENĖ
Kovo 21 d. vyko
Naujosios Ūtos seniūnijos
ataskaitinis susirinkimas,
į kurį susirinko seniūnijos

gyventojai, atvyko
savivaldybės vadovai,
esami ir būsimi Tarybos
nariai.

Aktualiausios problemos
aptartos su seniūnaičiais ir
bendruomenių pirmininkais
Prieš susitikimą su seniū-

nijos gyventojais mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius ir mero patarėja Jūratė Zailskienė susitiko su seniūnu Algiu Aliukevičiumi,
bendruomenių pirmininkais
ir seniūnaičiais.

nuoširdžiai sveikina
Alfonsas, Adelė ir Nijolė Stravinskai

NUKelta Į 3 p. 

„Tramtatulio“ regioninis turas
SKAITYKITE 8 p.

„Bendravimas
per kardą leidžia
geriau pažinti
žmones ir kitų
šalių kultūrą“

SKAITYKITE 10 p.
REKLAMA

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

Laima

DUOBLIENĖ

Kovo 22 d. Prienų rajono
kultūros ir laisvalaikio
centre vyko Lietuvos vaikų
ir moksleivių – lietuvių

liaudies kūrybos atlikėjų
– konkurso „Tramtatulis“
Suvalkijos (Sūduvos)

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

NUKelta Į 7 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

Švęskime kartu!
Įėjimas nemokamas.

 žvilgsnis
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Orientavimosi čempionate liko 9 vietoje

Trumpinamas pasienio punkto darbo laikas

Švedijoje sekmadienį baigėsi Pasaulio orientavimosi sporto
slidėmis čempionatas. Paskutinę čempionato dieną vyko trijų
etapų estafečių varžybos. Lietuvos vyrų komanda po dramatiškos
kovos liko devintoje vietoje.

Trumpinamas Lietuvos ir Rusijos pasienyje esančio Ramoniškių
– Pogranyčnyj kontrolės punkto darbas, pranešė Valstybės sienos
apsaugos tarnyba (VSAT). Jis veiks ne visą parą, o 12 valandų,
kasdien nuo 8 iki 20 valandos. Vasarą - nuo 9 iki 21 valandos.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
iaudies išmintis byloja:
juo anksčiau prasideda
pavasaris, tuo vėliau – vasara. Niekada nesinori panirti į
pranašysčių bei burtų pasaulį, bet panašu, kad šiemet jau
vasario pirmomis dienomis
prasidėjęs pavasaris iš mūsų
šalies pasitraukti neskuba.
Liūdniausia, kad tai išduoda ne tik vis atvėstantis oras,
bet ir pati gamta, dar nenorinti rodyti ryškių atsibudimo ženklų.

L

Nors jau mėgaujamės šiltomis dienomis, o akis merkiam nuo ryškiai šviečiančios
saulės, tačiau gamta dar neketina nusimesti žiemos šarvų.
Iš tiesų, žengiame tik į antrąjį
pavasario mėnesį, bet puikiai
žinodami, jog šaltasis ir šlapiasis pavasario laikas turėtų baigtis būtent po tų dviejų
mėnesių, jau su nekantrumu
laukiame, kad ir saulė gamtą pabudintų vienu mėnesiu anksčiau. Žinoma, jeigu
balandį orai atšils, vadinasi,
gegužę reikės tikėtis beveik
tropinių karščių.
Na, nebent liaudies išmintis
pasitvirtintų.
Pavasaris, nors ir gražiausias metas, kai atgimsta gamta ir po tamsios žiemos vėl
pagauna puiki nuotaika, vis
tiek nėra pats mėgstamiausias laikas. Viskas dėl tų poros mėnesių. Tų dviejų, kai
gamta, rodos, neapsisprendžia – atgimti ar ne. Pavasaris
panašus į chaosą, kuris gimsta iš tamsos ir yra privalomas
etapas, kai visa, kas buvo juoda, perdaroma arba nudažoma baltai ir pasaulis pamažu
atvedamas į šviesą.
Taigi puikiai žinome, kaip
atrodo tvarkingai į vietas sudėti miltai, kiaušiniai, sviestas, cukrus, pienas, ir kaip
virtuvėje viskas susijaukia,
kol ant stalo atsiranda pilni indai ką tik iš orkaitės ištrauktų paskrudusių rusvų
sausainių. Tai, kas nevalgoma, per chaosą ir maišymąsi

tampa nuostabiausiu kvapniu
gardėsiu.
Bet kuri tvarka, gimstanti
iš nieko, privalo pereiti tam
tikrą persitvarkymo – chaoso
etapą. Argi namų tvarkymas
neprimena chaoso?
Taip yra ir su žmogaus gyvenimu. Taip yra ir su politiniu pasaulio gyvenimu.

Kuo anksčiau
pradedame tikėti greitu
gėrio atėjimu, tuo
ilgiau tenka jo laukti.
Kodėl? Nes bet kuri
tvarka reikalauja tam
tikro darbo ir tam tikro
laiko. Juk išplovę vieną
indą, negalime sakyti,
kad jau išplauti visi
nešvarūs indai. Turime
kantriai laukti, kol juos
visus išplausime, ir tada
džiaugtis.
Tačiau dažniausiai, tik mažytę darbų kruopelytę įveikę,
pradedame džiaugtis, kad dabar jau viskas gerai, darbų pabaiga – čia pat. Iš tiesų, maža
kruopelytė ir yra maža kruopelytė. Ir reikia džiaugtis, nes
ji suteikia motyvacijos įveikti
ir dar vieną kruopelytę, o po
jos – dar ir kitą, tačiau niekada nereikia pervertinti savo
pasiektų rezultatų ir dėl mažos kruopelytės džiaugtis visu darbų kalnu.

kažką pasiekę vis tiek nesijaučiame laimingi. Patys dažnai pritariame, kad kiekvienas mūsų gyvenimas etapas
yra ilgas ir ne toks paprastas,
tačiau sunkiai norime tai suvokti savo jausmais. Mažus
pasiekimus nuvertiname, didelių nesulaukiame, o krizes
– išryškiname. Išryškiname ir
netgi pabrėžiame, kad viskas,
ką padarėme – nieko vertas
šlamštas.

Tačiau argi vasara
ateina per vieną dieną?
Ar pavasaris pažadina
visą gamtą per vieną
dieną? Ar pavasario
saulė ištirpina visą
sniegą ir atšildo žemę
per vieną dieną?
Viskas vyksta pamažu ir iš
eilės. Pirmiausia sušyla oras,
tada nutirpsta sniegas, vėliau
ateina laikas žemei atsikratyti įšalo. Ir šis procesas trunka
ne vieną dieną, bet ilgai, dėl
orų permainų dažnai sugriūna ir tenka jį pradėti iš naujo.
Tačiau vasara visgi ateina,
nes kartu su krizėmis kasdien
vyksta bent maža kruopelytė
postūmio į priekį.

Gyvenimas niekada
nestovi vietoje, jeigu
siekiame vasaros.
Nebent mums atsibosta
jos siekti ir norime
grįžti į žiemą. Tuomet
išsipildo dar viena
liaudies pranašystė:
jei žiema šilta, tai
Kalbant apie indus ar
vasara bus šalta. Jeigu
namų tvarkymą, kuris
vasara bus šalta, tai,
užtrunka dieną dvi,
suprantama, tikėtis
viskas atrodo lengva,
aišku ir suprantama, bet kažko daugiau neverta.
mes, deja, susiduriame Nes po šaltos vasaros
su dideliais sunkumais, ateina tik ruduo ir
kai bandome džiaugtis žiema. Po vasaros
visada ateina ruduo.
mažyte pergale savo
Viskas priklauso nuo to,
gyvenime.
ar spėsime pasidžiaugti
Taip, mūsų gyvenimas yra vasara ir pamatyti bei
labai ilgas, taigi ir savęs tobu- pasinaudoti jos turtais.
linimas ar gėrio siekimas ne
vienkartinis, ne vieną dieną
ar ne vienus metus trunkantis tvarkymosi procesas. Gal
todėl mus dažnai aplanko
nusivylimas, jog tiek dirbę ir

Labai dažnai norime iš karto gauti konkretų ir teisingą
atsakymą į bet kurį klausimą.
Tačiau ar galime pasakyti,
kad laukiant vasaros padeda
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kantrybė? Tikrai ne. Nes kartu su kantrybe reikalingas ir
tikslo siekimas, pastovumas,
motyvacija ir svarbiausia
– mūsų pačių indėlis. Mūsų
pačių indėlis į konkretų vasaros – tikslo siekimą. Pavasaris praeis ir ateis vasara, bet ar
būsime pasiruošę ją pasitikti
ir džiaugtis?
Kiekvienas gėris reikalauja
indėlio – namų darbų, kuriuos
atlikę galėtume grožėtis vasara ir ja džiaugtis, o ne nulenkę
galvą daryti tai, kas nebuvo
atlikta pavasarį.
Ar būtų sausainiai saldūs,
jei į tešlą neįdėtume cukraus?
Ar būtų lengva jau į kepamą
tešlą įmušti ir išmaišyti kiaušinį? Tektų mėgautis nekokiais sausainiais arba viską
pradėti iš pradžių. O kuo dažniau tenka pradėti iš pradžių,
tuo dažniau įsivyrauja nusivylimas tuščiais darbo rezultatais ir praeina noras siekti
„tobulo sausainio“.
Turbūt ne viena šeimininkė
šioje vietoje pasakytų: „Kvaily, reikia žiūrėti ką darai, daryti iš eilės ir neskubant.“
Ir visos jos būtų teisios –
kiekviena tobulybė reikalauja
laiko ir pastangų. Kaip ir namų ruoša, kaip ir pavasaris,
kaip ir politika, kaip ir visas
gyvenimas.
Kiekvienas į tešlą atsakingai, neskubant ir apgalvotai
įdėtas ingredientas yra maža pergalė. Maža atlikto darbo kruopelytė. Bet būtent tų
kruopelyčių visuma ir sukuria galutinį gėrį. Tačiau joms,
toms kruopelytėms, surinkti
reikia laiko.
Ar vasara ateitų greičiau,
jeigu pavasarį iš karto, dar
nenutirpus sniegui, pradėtų sprogti medžių lapai bei
žiedų pumpurai? Ar greičiau
iškeptume sausainius, jei visus ingredientus pradėtume
kepti dar nesumaišytus? Ar
greičiau galėtume džiaugtis
gyvenimu, jeigu pradėtume
gyventi su žmogumi, kurio net nepažįstame? O gal
džiaugtumės visiems pasakodami apie knygą, kurios
neperskaitėme?
Viskas turi savo seką ir
tam skirtą laiką. Klausimas
visada tėra vienas – ar norime to siekti? Ne „pasiekti“,
bet „siekti“.

Rinkimų komisija patvirtino
paskutinius savivaldos rinkimų
į sostinės tarybą išrinktas Varezultatus
lerijus Stankevičius įtariaVyriausioji rinkimų
komisija (VRK)
sekmadienį patvirtino
paskutinius savivaldos
rinkimų rezultatus.

Galutiniai rezultatai patvirtinti tose savivaldybėse,
dėl kurių sulaukta daugiausia skundų.
Kai kurių skundų VRK
sekmadienį nepavyko baigti
nagrinėti. Pavyzdžiui, ilgiau
nei valandą komisijos nariai
svarstė, kaip reikėtų vertinti
penkių Kalvarijos „tvarkiečių“ moterų ansamblio nemokamus koncertus ir po to
vykusias vaišes. Nutarta tyrimą tęsti.
Nepaisant to, kad galimi
rinkėjų papirkimai liko neištirti, nuspręsta, jog galimi
pažeidimai neturėjo esminės
įtakos rinkimų rezultatams ir
jie buvo patvirtinti.
Patvirtinti rezultatai Alytaus rajono, Kaišiadorių, Kalvarijos, Marijampolės, Mažeikių, Radviliškio, Raseinių,
Šilutės, Švenčionių, Tauragės, Vilniaus miesto, Varėnos
ir Zarasų savivaldybėse.
Tačiau sekmadienį dešimt
valandų posėdžiavusi VRK
dėl šiurkščių rinkimų pažeidimų panaikino dviejų į tarybas išrinktų politikų registraciją.
Remdamasi prokurorų
pranešimu, VRK panaikino
„tvarkiečių“ į Raseinių rajono merus ir tarybą kelto Gyčio Šulinsko registravimą po
rinkimų dienos ir jo gautus
pirmumo balsus. Įtariama,
kad jis galėjo pirkti rinkėjų
balsus.
Su A. Zuoko ir vilniečių
koalicija „Laimingas Vilnius“

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ tel. 8 682 12642

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

laimaduobl@gmail.com

redakcija@naujasisgelupis.lt

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804





juronyte@gmail.com

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

mas organizavęs dokumentų
klastojimą. Policijos duomenimis, jis vieno rinkimų komisijos nario prašė tuščiose
pirmumo balsų langeliuose
įrašyti jo kandidato sąrašo numerį. Už kiekvieną įrašą politikas esą žadėjo po eurą.
VRK sprendimu, jie nebegalės duoti naujos tarybos nario priesaikos.
Per kovą vykusius tiesioginius merų ir savivaldybių
tarybų rinkimus gyventojai
išrinko 1502 savivaldybės tarybos narius, iš jų – 60 merų.
Tarp išrinktųjų 71 proc. sudaro vyrai ir 29 proc. moterys.
Mero rinkimus laimėjo penkios moterys.
VRK duomenims, 38 savivaldybėse lieka vadovauti
merai, kurie ir anksčiau ėjo
pareigas.
Jauniausia savivaldybių taryba išrinkta Kazlų Rūdoje,
čia politikų amžiaus vidurkis
yra 43,4 metus. Vyriausia taryba dirbs Biržų rajone, jų vidutinis amžius – 57 metai.
Jauniausią merą turės Tauragė, liberalui Dovydui Kaminskui – 30 metų. Vyriausią
– Panevėžio rajonas. Čia perrinktam „valstiečiui“ Povilui
Žaguniui – 65 metai.
Merais taps ir du Seimo nariai, liberalas Vitalijus Gailius
vadovaus Joniškiui, „valstietis“ Bronius Markauskas
– Klaipėdos rajonui.
Į savivaldybių tarybas pateko beveik keturios dešimtys
teistų politikų.
Pirminiais duomenimis,
savivaldybių tarybų rinkimams politinės kampanijos
dalyviai surinko apie 4 mln.
eurų. BNS
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D. Trumpas skelbia savo „visišką išteisinimą“

Paskelbtos R. Muellerio tyrimo išvados

JAV prezidentas Donaldas Trampas sekmadienį pareiškė, kad
dvejus metus trukęs tyrimas dėl jo numanomų ryšių su Rusija
buvo „neteisėtas mėginimas nuversti, kuris žlugo“, taip pat
tvirtino esąs visiškai išteisintas jo rezultatų.

Buvęs Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Robertas
Muelleris vadovavo pastangoms patikrinti įtarimus, kad D.
Trumpas ir jo 2016 metų rinkimo kampanija buvo susimokiusi su
Rusijos agentais. Tačiau, nerado jokių tokių ryšių įrodymų.

Aktualiausios – kelių priežiūros, kokybiško
geriamojo vandens ir socialinės problemos
ATKelta IŠ 1 p.
Pagrindinė ir daugiausiai
rūpesčių kelianti problema
– kelių būklė. Keliai kapitališkai remontuoti prieš kelis
dešimtmečius, o ir „kosmetiniam“ remontui lėšų mažoka. Rudenį ir pavasarį kelius
ypač gadina sunkiasvorė technika. Siekiant sudrausminti
sunkiasvorės technikos vairuotojus, nuspręsta kreiptis į
savivaldybės Saugaus eismo
komisiją, kad būtų išduoti leidimai pastatyti laikinus kelio
ženklus.
Kitas didelis rūpestis – kokybiško geriamojo vandens
trūkumas, kuris ypač išryškėjo sausą praeitų metų vasarą.

Naujosios Ūtos gyvenvietėje
planuojama įrengti naują vandentiekį. Paruošiamieji darbai jau atlikti. Pasak seniūno,
gręžiniui, tinklams ir įrengimams reikės maždaug 300
tūkst. eurų. Iš savivaldybės
biudžeto šiais metais paskirta
dešimtadalis – 30 tūkst. eurų,
už kuriuos bus pradėti projektavimo darbai.
Pasidžiaugta ir aktyvėjančiu kultūriniu gyvenimu. To
priežastis – antrus metus gyvuojantis ir per Trijų karalių
šventę pavadinimą gavęs vokalinis ansamblis „Serbenta“,
turintis ambicijų išaugti į kamerinį chorą.

Ataskaitoje – nerimas
dėl socialinių
problemų
„Serbenta“, vadovaujama
L. Sarnickienės, savo dainomis ir pradėjo seniūnijos ataskaitinį susirinkimą.
REKLAMA

Pirmiausia susirinkusieji
išklausė Naujosios Ūtos seniūno Algio Aliukevičiaus
ataskaitą. Ataskaitoje – daug
skaičių ir ne visi jie džiuginantys. Seniūnijoje savo gyvenamąją vietą yra deklaravę

934 gyventojai, o tai 26 mažiau nei prieš metus. Pernai
gimė 6 vaikai, o mirė 17 gyventojų.
Kalbėdamas apie rūpesčius,
seniūnas įvardijo kokybiško
geriamojo vandens trūkumą
Naujosios Ūtos gyvenvietėje
ir socialines problemas: socialinę atskirtį, kai kurių gyventojų nenorą dirbti, norą
gyventi iš pašalpų ir labdaros. Nerimą kelia ir padaugėję vagysčių bei turto niokojimo atvejai.
A. Aliukevičius paragino
gyventojus, ketinančius jungtis prie vandentiekio tinklų,
apie tai informuoti seniūnijos
darbuotojus, kurie jų norą nurodys ir projekte.
Seniūnijoje veikia trys seniūnaitijos, šešios bendruomenės ir neįgaliųjų draugija.
Svarbiausi ir aktualiausi seniūnijos klausimai aptariami
bendruose seniūnaičių ir ben-

druomenės pirmininkų pasitarimuose.
Seniūnija prižiūri 55,4 km
kelių ir gatvių. Jų greideriavimui, žvyravimui, duobių
sutvarkymui, pralaidų remontui, pakelių šienavimui pernai
buvo išleista 12601 euras.
Vienas svarbiausių pernai
atliktų darbų – atnaujinta gatvių apšvietimo sistema. Dabar gatvių apšvietimas nebeišjungiamas naktį, o veikia visu
tamsiuoju paros metu.
Kalbėdamas apie atliekų
tvarkymą, seniūnas paragino
gyventojus stambiąsias atliekas vežti į stambiųjų atliekų
surinkimo aikštelę, bet nekrauti jų prie konteinerių, nes,

nustačius pažeidėjus, jiems
grėstų nemenka bauda.
Pernai socialines pašalpas
gavo 112 asmenų, 29 asmenims buvo kompensuotas
atliekų išvežimas, išmokas
gavo 165 vaikai, vienkartines
išmokas – du asmenys, paramą maisto produktais – 160
asmenų, 34 seniūnijos gyventojai 9756 valandas dirbo
visuomenei naudingą darbą.

Socialinės paslaugos teikiamos septyniems vienišiems
ir senyvo amžiaus asmenims,
o aštuonioms šeimoms taikomos atvejo vadybos pa-

slaugos.
Seniūnijoje vyrauja smulkūs vietinių ūkininkų ūkiai
(vidutiniškai – 11,33 ha),
mažėja apleistų, nedirbamų
žemių.
Seniūnas priminė ir apie
pernai surengtus kultūrinius
ir sportinius renginius bei pakvietė dalyvauti šiųmetiniuose. Artimiausias renginys –
jau balandžio 27 d. Tai – pėsčiųjų žygis iš Balbieriškio į
V. Mykolaičio-Putino tėviškę
Pilotiškėse. Birželio 30 d. planuojamas klojimo teatrų festivalis „Vėtrungė-2019“ (Serbentinės kaime), rugpjūčio 17
d. – Vasaros šventė.
Seniūnas A. Aliukevičius
atsakydamas į gyventojų pateiktus klausimus dėl kelių
priežiūros, paaiškino, kad
kelius dažniau greideriuoti
negali, nes
tam neužtenka lėšų.
Nugreideriuoti pusę
seniūnijos
kelių kainuoja maždaug 2,5 tūkst. eurų. Šiais metais keliai bus pradėti inventorizuoti ir suskirstyti į priežiūros lygius.
Vienas gyventojas uždavė
klausimą ir apie atliekų surinkimo mokestį – kodėl reikia
tiek daug mokėti, jei „šiukšlių aš neturiu“. Deja, gyventojas nepaaiškino, kur jis savo
šiukšles deda, tad ir seniūnui
nebuvo ką atsakyti.

Susitikimų seniūnijose grafikas.
Kviečiame dalyvauti.

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

už pareikštą pasitikėjimą. Jis
informavo, kad šiais metais
iš savivaldybės biudžeto kelių priežiūrai papildomai bus
skirta 180 tūkst. eurų, kurie
bus paskirstyti seniūnijoms,
o naujoji lėšų, gaunamų iš
Lietuvos automobilių kelių
direkcijos, skirstymo tvarka
yra palankesnė mažoms seniūnijoms. Jis taip pat priminė, kad savivaldybė prie
seniūnijų bendruomenių kartu su kultūros įstaigomis įgy-

„Geriau gyventi galima
vienas kitą paremiant“, –
Naujosios Ūtos seniūnijos
gyventojams linkėjo A. Marcinkevičius.
Apie tai, ką veikia Tarybos
nariai, ar jie turi įtakos priimant sprendimų projektus,
kas yra opozicija ir kodėl jos
reikia, supažindino esami ir
būsimi Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai Vaidas Kupstas ir Aleksas Banišauskas.

Linkėjo paremti
vieniems kitus

vendinamų projektų, kuriuos
remia VVG, prisidės skirdama po 2,5 tūkst. eurų.
A. Marcinkevičius akcentavo, kad seniūnaičiai ir
bendruomenių pirmininkai
geriausiai žino, kam labiausiai reikia socialinių pašalpų,
kad siekiama, jog gaunantieji
pašalpas atidirbtų visuomenei naudingus darbus, o didžiausias siekis – kad pašalpas gaunančių asmenų skaičius mažėtų.
Kalbėdamas apie kultūri-

„Eglės“ sanatorijos darbuotoja ir Skersabalio kaimo
bendruomenės pirmininkė
Lina Matulevičienė supažindino su sanatorijoje teikiamomis paslaugomis ir laisvomis darbo vietomis.
Jiezno paramos šeimai
centro atstovė ne tik papasakojo apie centro veiklą ir
teikiamas paslaugas, bet ir
paragino tapti įtėviais bei
budinčiais ar nuolatiniais
globėjais.
Prienų rajono savivaldybės

Mero pavaduotojas A. Marcinkevičius Naujosios Ūtos
seniūnijos gyventojams perdavė mero Alvydo Vaicekausko linkėjimus ir padėką

nius renginius, mero pavaduotojas džiaugėsi, kad seniūnija, jo manymu, pasirinko teisingai – orientuojasi į
kokybę, o ne kiekybę.

visuomenės sveikatos biuro
direktorė Ilona Lenčiauskienė pristatė įgyvendinamus
projektus ir teikiamas paslaugas.

 verta žinoti
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Taline nenaudos plastikinių indų renginiuose

Venesueloje pastebėtas Rusijos lėktuvas

Estijos sostinės valdžia uždraudė naudoti vienkartinius plastikinius
indus viešuose renginiuose. „Šių apribojimų tikslas – mažinti
aplinkai kenksmingų plastikinių atliekų susidarymą, didinti
žmonių sąmoningumą“, – paaiškino Talino vicemerė.

Rusijos vėliava pažymėtas lėktuvas sekmadienį buvo pastebėtas
didžiausiame Venesuelos oro uoste. Pastebėta, jog į Venesuelą
atskrido du Rusijos kariniai lėktuvai – Antonov-124 ir vienas
mažesnis orlaivis ir išsilaipino maždaug šimtas rusų karių.

PRIENŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-03-18 apie 16.50 val. Prienuose, J. Basanavičiaus g., konflikto
metu, neblaivus (3,45 prom. alkoholio) vyras (g. 1972 m.) smurtavo prieš
savo dukrą (g. 1999 m.). Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2019-03-18 (19.02 val.) gautas pranešimas, kad Veiverių sen., Veiverių
mstl. Aušros g. dega lengvasis
automobilis. Degė automobilio
„Jeep Cherokee“ (1990 m.) variklio
skyrius. Apsvilo elektros laidai ir
filtro dėžutė.
2019-03-20 Alytaus apskr. VPK Birštono PK gautas moters (g. 1951 m.)
pareiškimas, kad kovo 18 d. apie 10
val. ji pasigedo rankinėje buvusios
piniginės, 400 eurų, asmens tapatybės kortelės, sveikatai svarbių dokumentų, išduotų klinikose, ir nuolaidų
kortelių. Nuostolis – 400 eurų.
2019-03-20 apie 20.50 val. Prienų r.,
Pakuonyje, vyrą (g. 1997 m.) sumušė nepažįstami asmenys. Nukentėjusiajam nustatytas dešinės rankos
2-o delnakaulio lūžimas. Suteikus
medicininę pagalbą jis išleistas į
namus. Įvykis tiriamas.
2019-03-20 apie 13.30 val. Prienų r.,
Išlaužo sen., Šiauliškių k., vyras (g.
1970 m.), atvykęs į jam priklausantį
nenaudojamą ūkinės paskirties
pastatą, pastebėjo, kad pavogta
1100 kg metalo laužo. Nuostolis
– 220 eurų.
2019-03-20 apie 13.19 val. moteris
pranešė, kad Prienuose, Stadiono
g. automobiliu „Audi A6“ gatvėje
atsitrenkė į šaligatvio bortelį, ant
kelio 3 m2 plote išsiliejo tepalo.
Tepalas surinktas.
2019-03-21 22:45 val. gautas pranešimas, kad Veiverių sen., Papilvio k.,
Riešuto g. dviejų aukštų name pilna
dūmų, liepsnos nematyti, suveikė
dūmų detektorius, žmonės išėjo į
lauką. Elektros paskirstymo dėžutėje svilo laidai, degimo nebuvo.
Išvėdintos patalpos.
2019-03-21 12:08 val. pranešta,
kad Stakliškių sen., Stakliškių k.,
Mokyklos g. dega automobilis.
Automobilis „Audi A6“ degė atvira
liepsna. Išdegė automobilio salonas
ir plastikinės apdailos detalės.
REKLAMA

2019 m. kovo 28 d. 10 val.
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero
2018 metų veiklos ataskaitos
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos
ataskaitos
3. Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų
veiklos ataskaitai
4. Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos
ataskaitai
5. Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės
2018 metų veiklos ataskaitai
6. Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų
veiklos ataskaitai
7. Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės
sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai
8. Dėl pritarimo VšĮ Veiverių pirminės
sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai
9. Dėl pritarimo Prienų globos namų 2018
metų veiklos ataskaitai
10. Dėl pritarimo Prienų rajono Jiezno
paramos šeimai centro 2018 metų veiklos
ataskaitai
11. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų
veiklos ataskaitai
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T3124 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vardu
sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr.
T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“
pakeitimo
14. Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų

rajono savivaldybės mokyklose 2018–2019
mokslo metais patvirtinimo
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo
16. Dėl Jaunimo atstovų į Prienų rajono
savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimų
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
17. Dėl Prienų krašto muziejaus teikiamų
paslaugų įkainių patvirtinimo
18. Dėl pritarimo projektui „Prienų
„Ąžuolo“ progimnazijos sporto aikštyno,
esančio Kęstučio g. 45, Prienuose, atnaujinimas“
19. Dėl pritarimo projektui „Prienų r. Stakliškių gimnazijos (Prienų g. 8, Stakliškėsės,
Prienų r.) pastato modernizavimas“
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019
metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimo
Nr. T3-254 „Dėl viešosios įstaigos Prienų
ligoninės lovų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T324 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019
metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
23. Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį
24. Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu
25. Dėl sutikimo įregistruoti juridinio asmens buveinę
26. Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų
pardavimo ir kainų patvirtinimo
27. Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas
Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo
patvirtinimo
28. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami
Savivaldybės interneto svetainėje www.
prienai.lt, skyriuje „Tarybos posėdžių darbotvarkės“.

DĖMESIO!!! JIEZNIEČIŲ LAUKIA
BUITINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO
plėtros 2017-2023
PATIKRINIMAS nųmetųsritiesprogramos
veiksmų
Aplinkos apsaugos
pareigūnai kasmet
atlikdami reidus tikrina,
kaip gyventojai, turintys
galimybę jungtis prie
miesto nuotekų tinklų,
tačiau to nepadarę,
laikosi aplinkos apsaugos
reikalavimų.

Taip pat tikrinami ir tie,
kurie neturi tokios galimybės
ar jų nuotekų kaupimo rezervuarai atitinka aplinkosaugos reikalavimus, ar aplinka
neteršiama buitinėmis nuotekomis.
Vadovaujantis LR Aplinkos
ministro patvirtintu „Nuotekų
kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo
ir kontrolės tvarkos aprašu“,
nuotekų kaupimui turi būti
įrengiami tik sandarūs, uždari, gamykliniai nuotekų kaupimo rezervuarai ir tik tais
atvejais, kai nėra galimybės
įrengti biologinio nuotekų valymo įrenginio ar galimybės
prisijungti prie centralizuotų
nuotekų tvarkymo įrenginių.
Naujai įrengiamų nuotekų
kaupimo rezervuarų minimalus tūris turi būti toks, kad
sutalpintų per 7 dienas objekte
susidarančias nuotekas. Privalu užtikrinti periodišką (ir laiku) sukauptų nuotekų išvežimą. LR Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įstatymas įpareigoja gyventojus, individualiai tvarkančius nuotekas, turėti sutartis
su nuotekų vežėjais. Asmenys
privalo turėti ir saugoti buitinių nuotekų išvežimą patvirtinančius dokumentus.
Šiais metais Prienų rajono
savivaldybės teritorijoje, didžiausias dėmesys buitinių
nuotekų tvarkymo kontrolei,
bus skiriamas Jiezno miesteliui. Įgyvendinat Vande-

planą planuojami patikrinimai, kurių metu bus tikrinami asmenys, neperduodantys
nuotekų į centralizuotus tinklus ir nevykdantys jų išvežimų. Primename, kad nuotekų
transportavimo paslaugas gali
teikti geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai ir
kiti asmenys, kurie turi nuosavybės teise ar teisėtai valdo
nuotekoms transportuoti reikalingus įrenginius ir transportą ir atitinka LR Atliekų
tvarkymo įstatyme atliekas
surenkančioms ir vežančioms
įmonėms nustatytus reikalavimus. Apie laukiančius
pokyčius galite paskaityti ir
https://www.delfi.lt/grynas/
gyvenimas/skelbia-laukotualetu-eros-pabaiga-nepaklustantiems-gresia-baudos.
d?id=80674303
Prevenciškai informuojame, kad asmenys, iki šiol buitines nuotekas tvarkę aplinkai
nesaugiu būdu, neatidėliojant
sutvarkytų savo naudojamus
įrenginius, nutrauktų aplinkos
taršą nuotekomis ir pradėtų
tinkamai jas tvarkyti.
Kadangi nuotekos iš nuotekų kaupimo rezervuarų ir
septikų dumblas negali patekti į gamtinę aplinką, todėl
vykdomų patikrinimų metu
bus tikrinami asmenų buitinių nuotekų rezervuarų ir
septikų sandarumas, nuotekų
perdavimo dokumentai. Asmenys, netinkamai tvarkantys
nuotekas, gali sulaukti administracinių baudų, kurios gali
siekti 1170 eurų, taip pat gali
tekti atlyginti aplinkai padarytą žalą.
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdybos
Alytaus aplinkos apsaugos
inspekcija 

atgarsiai 
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Piktinasi Italijos dalyvavimu „Šilko kelyje“

Rusija palengvino alkoholio išvežimą į užsienį

Vokietija pasipiktino Italijos dalyvavimu Kinijos „Šilko kelio“
infrastruktūros projekte. „Transporto jungčių tarp Europos ir Azijos
plėtra savaime yra geras dalykas, kol nekyla grėsmė Europos
autonomijai ir suverenitetui“, – sakė ES biudžeto komisaras.

Iš Rusijos asmeniniam poreikiui išvežamų alkoholinių gėrimų
nebereikės deklaruoti šios šalies muitinėje. Nutarta išbraukti
alkoholinius gėrimus iš asmeninių reikmių kategorijai
nepriskiriamų prekių sąrašo, kurias buvo privaloma deklaruoti.

„Tramtatulio“ regioninis turas

Prienų lopšelių-darželių „Pasaka“ ir „Saulutė“
būsimi priešmokyklinukai lankosi Prienų
„Revuonos“ pagrindinėje mokykloje

ATKelta IŠ 1 p.
(Sūduvos) regioninis ratas,
kuriame dalyvavo Kauno,
Marijampolės, Jurbarko,
Šakių, Vilkaviškio, Prienų
rajonų, Kalvarijos, Kazlų
Rūdos savivaldybių
atstovai. Iš viso žiūrovams
ir komisijai dainavo, grojo
ir pasakojo 54 atlikėjai,
kuriuos paruošė 35
mokytojai.

Konkurse dalyvius vertino
Lietuvos Respublikos etnologijos mokslų daktarė Gaila
Kirdienė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro choreografinio folkloro specialistė
Audronė Vakarinienė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro Folkloro poskyrio konsultantė, Kauno I-osios muzikos
mokyklos mokytoja ekspertė
bei šio konkurso sumanytoja
Giedrė Ramunė Pečiulienė ir
Prienų KLC direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai
Ligita Gediminienė.
Prienų rajonui atstovavo
Skriaudžių pagrindinės mokyklos instrumentinis duetas
Austėja Naujokaitytė ir Indrė
Sipavičiūtė, šios mokyklos
solistė Samanta Pučkaitė, pasakorius Justas Gudanavičius
ir Veiverių KLC kanklininkė
Gabija Galeckaitė (visų atlikėjų vadovė – V. Pučkienė),
„Ąžuolo“ progimnazijos duetas Goda Sodaitytė ir Paulina
Eva Pranckevičiūtė (vad. A.
Liutkienė), Jiezno gimnazijos
pasakotoja Toma Tamulynaitė (vad. R. Bubnienė), Jiezno
KLC muzikantė Erika Švenčionytė (vad. I. Valentienė),
Jiezno gimnazijos pasakotojas Gabrielius Judickas (vad.
N. Kuliešienė).
Konkurso dalyvius ir jų
vadovus sveikino bei toliau
liaudies kūrybos grožį puoselėti ir skleisti linkėjo Prienų rajono savivaldybės ŠvieREKLAMA

Skriaudžių pagrindinės
mokyklos dainininkė
Samanta Pučkaitė

Skriaudžių pagrindinės
mokyklos pasakotojas
Justas Gudanavičius.

timo skyriaus vyr. specialistė
V. Zujienė ir Prienų KLC direktorė Virginija Naudžiūtė.
Visi konkurso dalyviai buvo
apdovanoti Prienų KLC direktorės padėkomis ir suvenyrais, jiems pasiruošti padėjusios vadovės – padėkomis,
gėlėmis ir atminimo dovanėlėmis.
Kas pateks į nacionalinį ratą, paaiškės jau netrukus. Tačiau komisijos narė Lietuvos

nacionalinio kultūros centro
choreografinio folkloro specialistė A. Vakarinienė sakė,
kad jų laukia sunkus darbas
– iš didelio būrio nepaprastai
gabių vaikų atrinkti tuos, kurie varžysis nacionaliniame
konkurse. Ji linkėjo vaikams
ir ateityje „nepabėgti“ nuo
etnokultūros ir ją puoselėti.
Nacionalinis ratas balandžio 13–14 dienomis vyks
Kaune.

Jiezno gimnazijos pasakotoja Toma Tamulynaitė.

Jiezno KLC armonikierė
Erika Švenčionytė

Veiverių KLC kanklininkė
Gabija Galeckaitė.

Kaip ir kiekvienais
metais, tęsiasi graži
tradicija pasikviesti Prienų
lopšelio-darželio „Pasaka”
būsimų priešmokyklinių
grupių mokinius
susipažinti su Prienų
„Revuonos“ pagrindine
mokykla. Šiemet atvyko į
svečius ir Prienų lopšeliodarželio „Saulutė“ būsimi
priešmokyklinukai.

2019 m. kovo 19 d. ir 20
d. sulaukėme svečių: Prienų
lopšelio-darželio „Pasaka”
vaikučių, lydimų savo auklėtojų Astos Rauluševičienės, Jūratės Černiauskienės,
Loretos Bendinskienės, Antaninos Dragūnienės, Vidos
Radauskienės, mokytojo padėjėjos Sonatos Sabaliauskienės ir Prienų lopšelio-darželio

„Saulutė“ vaikučių, kuriuos
palydėjo auklėtoja Jolanta
Juodsnukienė. Mūsų mažieji
svečiai nekantarvo susipažinti
su Prienų „Revuonos” pagrindine mokykla.
Pasitikome vaikučius, kurie
susipažino su būsima priešmokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Jonykiene ir būsima
pirmokų mokytoja Virginija
Abramavičiene. Mokytojos
palydėjo vaikus pas mokyklos dailės mokytoją metodininkę Aušrą Deltuvienę, kuri
vaikučius supažindino su moliu, mokė juos lipdyti. Vėliau
mažyliai apsilankė sporto salėje, kurioje žaidė įvairias estafetes, lavino judesius. Puikią
mankštą su būsimais priešmokyklinukais atliko ir pradinių
klasių mokytoja Vida Dubi-

kovienė. Pasportavę vaikai lavino loginį mąstymą žaisdami
ant interaktyvių grindų „Funtronic”. Išbandė jėgas ir prie
kompiuterinių žaidimų consoles. Susitikimui baigiantis
visi priešmokyklinukai buvo
apdovanoti mokyklos direktorės Ilonos Balčiukynienės
padėkomis ir saldžiaisiais
medaliais.
Ačiū lopšelių-darželių „Pasaka” ir „Saulutė” auklėtojoms, darželių administracijai
už bendradarbiavimą, už suteiktą galimybę pažinti Prienų „Revuonos” pagrindinę
mokyklą.
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoja Daiva
Jonykienė, Pradinių klasių
mokytoja Virginija
Abramavičienė 
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Banko vadovams – milijoninės išmokos

Sugedęs kruizinis laivas pasiekė uostą

Buvę „Deutsche Bank“ valdybos nariai iš Vokietijos didžiausio
banko 2018-aisiais gavo dosnias išeitines išmokas, nors banką
paliko sunkioje padėtyje. Atleisti banko aukšto rango vadovai iš
buvusio darbdavio susižėrė iš viso beveik 24 mln. eurų.

Dėl variklių gedimo prie Norvegijos krantų dreifuoti pradėjęs ir
vėliau nelaimės signalą pasiuntęs kruizinis laivas sekmadienį
savo eiga pasiekė uostą. Maždaug trečdalis iš 1373 kruizinio laivo
keleivių jau anksčiau buvo išgabenti iš jo sraigtasparniais.

Branginkime mūsų žemę
Kovo 22 dieną Balbieriškio
pagrindinėje mokykloje
vyko rajoninis mokinių
kūrybinių darbų renginys
„Žemei reikia draugų.
Antrasis pakuotės
gyvenimas“.

Jo tikslas – paskatinti mokinius kūrybiškai generuoti
antrinių žaliavų rūšiavimo ir
panaudojimo ekologines idėjas bei panaudotų pakuočių
„prikėlimą“ antram gyvenimui, pasitelkiant meninės
saviraiškos priemones. Tinkamas atliekų tvarkymas padeda saugoti mūsų planetos
išlikimą, priimti gamtai draugiškus sprendimus, sutaupant
energiją, mažinant taršą ir mūsų išlaidas.
Šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nario
Andriaus Palionio padėjėja
Valė Petkevičienė, Prienų rajono savivaldybės Švietimo
skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jančiukienė,
Prienų rajono savivaldybės
administracijos Statybos ir
ekonominės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Ilona Ramanauskienė, Prienų
Švietimo pagalbos tarnybos
metodininkė Danguolė Damijonaitytė, Prienų Visuomenės
sveikatos biuro direktorė Ilona Lenčiauskienė, Nemuno
kilpų regioninio parko kultūros paveldosaugininkė Ramutė Milušauskienė, Prienų
sveikos gyvensenos klubo
„Versmenė“ atstovė Gražina
Mikušauskaitė, Balbieriškio
Pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji gydytoja Angelė Sidaravičienė ir
slaugos administratorė Irena Pališauskienė, Balbieriškio seniūnijos seniūnė Sigita
Ražanskienė ir pavaduotoja
Vilma Galinytė, Balbieriškio
REKLAMA

Laisvalaikio ir kultūros centro
direktorė Neringa Garmuvienė, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos
Balbieriškio filialo bibliotekininkės Edita Marcinkevičienė
ir Angelė Kazlauskienė, mokytojai, mokinių tėvai, mokyklos bendruomenės nariai.
Pradžioje pamąstyti, ką gali kiekvienas iš mūsų, teatralizuotu pasirodymu „Mineralinių žmogeliukų kelionė“
pakvietė mokiniai Lukrecija, Gerda, Austė, Vaida, Laura, Martynas, Justas, Mantas, Dominykas. Videoklipą,
skirtą Žemės dienai, sukūrė
aštuntokai Odilija, Martyna,
Martynas, Gabija, Džiugas,
Kamilė, Rėjus. Šokį Žemei ir
Žemės draugams atliko šokių
būrelis „Ritmas“. Visi kvietė
suprasti, kad dabar planetos
resursus eikvojame taip, tarsi
turėtume „atsarginę“ Žemę.
Jei taip toliau gyvensime – tai
ilgai nesitęs. Kadangi planetos pakeisti negalime, turime
keistis patys.
Renginio vedėja ir koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina
Antanavičienė džiaugėsi puikia pamoka, kurią dovanojo net 10 ugdymo įstaigų:
Jiezno, Veiverių, Stakliškių,
Birštono gimnazijų, Prienų
„Revuonos“, Pakuonio, Išlaužo, Balbieriškio pagrindinių mokyklų, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos ir „Ąžuolo“ progimnazijos Ašmintos
daugiafunkcio centro, Prienų
„Gintarėlio“ darželio mokiniai su mokytojais, tėveliais.
Pasitelkę kūrybinę išmonę,
jie įrodė, kaip paprastos panaudotos pakuotės gali pavirsti nuostabiais paveikslais,
įvairiomis interjero dekoracijomis, įvairiaspalvėmis

gėlėmis, žaislais, žaidimais,
nameliais naminiams gyvūnams, pirkinių krepšeliais, net
suknelėmis...
Mokinių kūrybinius darbus pagal 4 amžiaus grupes
vertino komisija, kurią sudarė Prienų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė
Jančiukienė, Prienų Švietimo
pagalbos tarnybos metodininkė Danguolė Damijonaitytė, Balbieriškio pagrindinės
mokyklos vyresnioji technologijų mokytoja Daina Kundrotienė, Birštono gimnazijos technologijų mokytojas
metodininkas Algis Guobys,
Prienų rajono savivaldybės
administracijos Statybos ir
ekonominės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Ilona
Ramanauskienė. Atskirose
amžiaus grupėse laureatais
tapo ir buvo apdovanoti šie
mokiniai: Agnė Milinskaitė
(Prienų lopšelis darželis „Gintarėlis“), Prienų „Ąžuolo“
progimnazijos Ašmintos daugiafunkcio centro PUG kolektyvinis darbas, Adas Radzevičius (Išlaužo pagrindinės mokyklos PUG); Elzė Žvirblytė
(Balbieriškio pagrindinė mokykla), išlaužo pagrindinės
mokyklos 4 klasės mokinių
kolektyvinis darbas, Ugnė
Kavaliauskaitė (Balbieriškio
pagrindinė mokykla); Evelina Klimaitė (Prienų „Ąžuolo“ progimnazija), Augustas
Mitrulevičius (Balbieriškio
pagrindinė mokykla), Jokūbas Trakymas ir Laura Miežinytė (Balbieriškio pagrindinė
mokykla). Juos paruošė mokytojos Loreta Radzevičienė,
Valdonė Žiūkienė, Ingrida Kisielienė, Ramutė Švedienė,
Aušra Balkūnienė, Aldona
Krilavičienė, Dalia Dragūnienė, Birutė Malinauskaitė,
Daina Kundrotienė.
Šventės svečiai ir socia-

liniai partneriai (LR Seimo
narys Andrius Palionis, Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius, Prienų Švietimo
pagalbos tarnyba, Prienų Visuomenės sveikatos biuras,
Nemuno kilpų regioninis parkas, Sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“, Balbieriškio
seniūnija, Pirminės sveikatos
priežiūros centras, biblioteka,
mokytoja Ramunė Kavaliauskienė, Elvyra ir Sigitas Juodžiūnai, Renata ir Rolandas
Aleksandravičiai, Rasa ir Algimantas Mieliauskai, Agnė ir
Audrius Mitrulevičiai, Dalia
ir Vincas Žvirbliai, Laimutė
ir Pranas Dargužiai, Gintarė
ir Donatas Miknevičiai, Loreta Launikonienė, Danutė
ir Vidmantas Petraškai) taip
pat išrinko labiausiai jiems
patikusius darbus ir paskatino jų autorius. Balbieriškio
pagrindinė mokykla ir būrelis „Jaunieji miško bičiuliai
„Kleveliai“ sukūrė suvenyrus
- ekologinius darželius besišypsančiuose vazonėliuose.
Padėkota šventę organizavusiems svečiams, mokyklos
vadovams, mokytojams, mokiniams.
Mokyklos direktorius Stasys Valančius džiaugėsi ir atliktais darbais, ir sėkmingu
bendradarbiavimu su mūsų
draugais bei socialiniais partneriais.
Būti savanoriais, saugoti ir
branginti mūsų Žemę kvietė direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Gražina Antanavičienė.
Tikimės, kad parodos –
konkurso darbai tikrai prisidės
prie gamtos išteklių išsaugojimo. O kad gamta nebijotų
žmogaus, jai reikalingos mūsų rankos.
Balbieriškio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
Janina Grigutienė 
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Parduodamos neveikiančios mokyklos

Briuselis įspėja apie ginčą dėl Italijos finansų

Ukmergės rajono valdžia nusprendė aukcione parduoti
neveikiančius mokyklų pastatus. Parduodamos dešimt mokyklų ir
trys darželiai. Savivaldybė tikisi, kad jose įsikurs slaugos ar senelių
globos namai.

Europos Sąjunga (ES) sekmadienį įspėjo apie naują bręstantį
ginčą dėl Italijos biudžeto, nors šalys vos prieš kelis mėnesius po
sunkių derybų pasiekė susitarimą dėl Romos 2019 metų finansų.
Rūpestį kelia valstybės skola, kuri šiuo metu sudaro 2,3 trln. eurų.

Prieniečių pagaminti
inkilai iškelti Vokietijoje

Pasitinkam pavasarį su muzika
Pavasaris - toks metas,
kai visur vienu metu
vyksta daugybė dalykų.
Dėl jų galima užmiršti
miegą, poilsį ir viską
pasaulyje. Ir vistiek
nesuspėsi visko aprėpti...
Tai palankiausias
metas kurti, muzikuoti,
bendrauti.

Deja, konkursams pasiruošti geba ne kiekvienas vaikas, o
muzikuoti nori daugelis. Prienų meno mokyklos mokiniai
noriai dalyvauja įvairiuose
koncertuose. Savo pasirodimuose vaikai parodo naujai
įgytus muzikinius įgūdžius,
atskleidžia atliekamos muzikos nuotaikas ir patys atsiskleidžia. Kovo 21 d. Prienų
meno mokyklos mokiniai ir
jų mokytojos Oksana Kovalenko ir Tamara Speteliūnienė
tradiciškai koncertavo Prienų
lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“. Edukacinio renginio idėja – muzikuoti, fantazuoti ir
džiaugtis pavasariu. Šį kartą
atliekant įvairių kompozitorių
muziką vaikai bandė susieti ją
su atgimstančios gamtos reiš-
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kiniais. Štai pirmosios gėlės
sužiba visu savo žiedų grožiu;
grįžtančius paukščius pasitinka šildanti pavasario saulė;
smagiai čiurlena upelis, o žiemos guolius palieka ežiukas
ir lokys. Visa skuba gyventi,
augti, žydėti... Savo sukurtomis nuotaikomis mokiniai aktyviai dalijosi su mažiausiais
klausytojais, juos įvesdami į
paslaptingą garsų pasaulį. O
suaugusiems visada smagu
matyti, kai vaikučių mažose

širdutėse nebetelpa nubudimo
džiaugsmas.
Renginyje dalyvavo: Melda
Prekevičiūtė 2 kl., Dija Degutytė 2 kl., Rusnė Matusevičiūtė 2 kl., Saulė Tamulaitytė
2 kl., Guosnė Genevičiūtė 3
kl., Gabrielė Stanevičiūtė 3
kl., Milda Dubinskaitė 3 kl.,
Melita Mikušauskaitė 4 kl.,
Greta Granickaitė 4 kl.
Mes, mokytojai, labai
džiaugiamės mūsų auklėtiniais, kurie savo gebėjimais

pradžiūgina ne tik šeimos
narius, mokyklą, bet ir Prienų bendruomenę. Norėtusi
tikėti, kad toks renginys tęs
savo tradiciją. Būdami muzikos aplinkoje mes visi tampam kiek geresni, nes muzika
taurina kiekvieno žmogaus
sielą. Ir nepamirškime dalyti
savo gerumą, nuoširdumą ir
meilę aplink mus esantiems
žmonėms.
Prienų meno mokyklos
vyr. mokytoja, koncertmeisterė metodininkė
Oksana Kovalenko 

Laima

DUOBLIENĖ
Prienų lopšelio-darželio
„Pasaka“ „Kačiukų“ ir
„Pelėdžiukų“ grupių
auklėtojos Regina
Jankauskienė ir
Loreta Bendinskienė,
vykdydamos pirmąjį
tradicinio ir šiemet jau
tapusio tarptautiniu
projekto „Lietuviški inkilai
pasaulio paukščiams“
etapą, kovo 22–24 d.
lankėsi Vokietijoje,
Huttenfeldo mieste.

Ten kartu su Kaselio lietuvių ir Vasario 16-osios gimnazijos bendruomenėmis
šventės metu kėlė lietuviškus inkilus.
Ši graži akcija – pagamin-

ti ir iškelti inkilus – prasidėjo prieš septynerius metus,
kai vieno ugdytinio mama
Jurgita Juozaitytė paragino
dalyvauti inkilų kėlimo akcijoje. Kai tik gali, į akcijas
atvyksta ir gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Jis kartu su Prienų lopšelio-darželio
„Pasaka“ auklėtojomis vyko
ir į Vokietiją.
Iš Prienų į Vokietiją nukeliavo dešimt inkilų, kuriuos
pagamino „Pasakos“ auklėtiniai su tėveliais, ir ąžuoliukas,
kurį Lietuvos atstovai, minėdami Pasaulio lietuvių metus,
pasodino kartu su Vokietijos
lietuvių bendruomene.
Antrasis projekto etapas
bus įgyvendinamas balandžio
8 d. Siponių dvare.
Auklėtojos Reginos Jankauskienės nuotraukos
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Sklinda kalbos apie klibančią Th. May kėdę

Po IS žlugimo džihadistai lenda iš tunelių

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Tereza Mei surengė
derybas su konservatorių kolegomis dėl kilusios „Brexit“ krizės,
kad surastų būdą kaip įveikti visam „Brexit“ procesui svarbią
savaitę, vis garsiau kalbant, kad jos vadovavimui kyla grėsmė.

„Islamo valstybės“ džihadistai ėmė lįsti iš tunelių Rytų Sirijoje,
paskutine džihadistų tvirtove laikyto Baguzo kaimo, ir pasiduoti
Jungtinių Valstijų remiamoms pajėgoms. Apie tai buvo pranešta
praėjus dienai po to, kai buvo paskelbta, kad„kalifatas“yra nugalėtas.
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Geriausiu pasaulio mokytoju
pripažintas P. Tabichis iš Kenijos
Matematikos ir fizikos
mokytojas iš tolimo
Kenijos Lūžių slėnio kaimo
buvo pripažintas 2019ųjų geriausiu pasaulio
mokytoju ir laimėjo
milijono dolerių (apie 880
tūkst. eurų) prizą, pranešė
konkurso organizatoriai.

Peteris Tabichis (Peteris
Tabičis), 80 proc. savo atlyginimo paaukojantis vargšams, atsiėmė prizą šeštadienį Dubajuje vykusioje ceremonijoje.
„Kiekvieną dieną Afrikoje
verčiame naują puslapį, naują skyrių. (...) Šis apdovanojimas nėra mano, bet visų šio
žemyno jaunų žmonių pripažinimas. Esu čia tik dėl to,
ką pasiekė mano mokiniai“,
– sakė P. Tabichi.
„Šis apdovanojimas suteikia jiems galimybę. Jis praneša pasauliui, kad jie gali padaryti bet ką“, – teigė jis.
Mokytojas iš Kenijos apdovanojimą laimėjo nurungęs
devynis kitus pedagogus, be-

sivaržiusius konkurso finale.
Konkursą surengęs Dubajuje įsikūręs „Varkey“ fondas pabrėžė P. Tabichio „atsidavimą, sunkų darbą ir aistringą tikėjimą savo studentų
gebėjimais“.
Anot fondo, tai leido jo
skurdžiai kaimiškai mokyklai
tapti viena geriausių Kenijos
ugdymo įstaigų nacionaliniuose mokslo konkursuose.
Maždaug 95 proc. mokyklos, kur moko P. Tabichis,
mokinių yra kilę iš skurdžių
šeimų, o trečdalis jų yra našlaičiai arba turi tik vieną tėvą.
Kai kuriems mokiniams iki
mokyklos tenka eiti septynis
kilometrus. BNS

Estijos VRM gyventojus ragina
pasirūpinti maisto ir degtukų
tre. Laiškai pradėti siųsti keatsargomis
tvirtadienį.
Estijos vidaus reikalų
ministerija ketina
maždaug milijonui šalies
gyventojų išsiuntinėti
elektroninius laiškus,
kuriuose ragins namuose
turėti pakankamas maisto
ir kitų būtiniausių daiktų
atsargas, kad krizės atveju
būtų galima išgyventi
savaitę, rašo dienraštis
„Postimees“.
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„Ar pagalvojote, kaip susidorosite, jeigu Estijoje įvyks
netikėtas incidentas ar stichinė nelaimė? Ar esate sukaupę
pakankamai maisto, degtukų,
baterijų, vaistų ir kitų pirmosios būtinybės daiktų, kad
išgyventumėte savaitės trukmės krizę?“ – laiške žmonių
teiraujasi ministerija.
Ministerijos atstovas Jurgenas Klemmas (Jiurgenas Klemas) sakė, kad elektroniniai
laiškai bus išsiųsti adresais,
nurodytais gyventojų regis-

„Penktadienį iki pietų jau
buvo išsiųsta maždaug 450
tūkst. laiškų. Jeigu viskas
vyks pagal planą, visus laiškus numatoma išsiuntinėti
per savaitę“, – sakė J. Klemmas.
Vidaus reikalų ministerija ir Gelbėjimo valdyba šią
kampaniją pradėjo vykdyti
šią savaitę. Tiesa, laiške ministerija pabrėžia, jog Estija
yra saugi šalis gyventi, tačiau
net ir saugiausiose vietose gali kilti krizių, kurie gali trukti
kelias valandas, dienas ar net
savaites.
„Nelaimės atveju skubios
pagalbos tuo pat metu gali
prireikti daugeliui žmonių.
Tokiu atveju pagalbos galite sulaukti gerokai lėčiau nei
paprastai. Kiekvienas iš mūsų
gali pats pasirengti, kad nesusidurtų su bėda, kol lauks
pagalbos“, – nurodoma laiške. BNS

Viena turtingiausių Vokietijos
šeimų paviešino ryšius su
naciais, žada milijonus labdarai

Praėjus daugiau nei 70čiai metų nuo Antrojo
pasaulinio karo, viena
turtingiausių Vokietijos
šeimų viešai prisipažino
dėl jos narių ryšių su
Adolfo Hitlerio nacių
režimu.

Reimannu (Raimanų) šeimos atstovas Peteris (Pėteris)
Harfas laikraščiui „Bild am
Sonntag“ pranešė apie šeimos
planus labdarai paaukoti 10
mln. eurų po to, kai šeima sužinojo, kad dabar jau mirę jų
šeimos nariai bendradarbiavo
su naciais ir kompanijai karo
metu dirbo priverstinius darbus dirbę žmonės.
„Reimannas vyresnysis ir
Reimannas jaunesnysis yra
kalti. Šie du verslininkai jau
mirę, tačiau iš tiesų jiems
vieta buvo kalėjime“, – sakė
P. Harfas.
Albertas Reimannas vyresnysis mirė 1954 metais, o jo
sūnus – 1984 metais. Jų palikta kompanija „JAB Holding“
yra didžiulis konglomeratas,
kuriam priklauso daug gerai
žinomų prekių ženklų, kaip
„Clearasil“, „Calgon“, „Pret
a Manger“, „Krispy Kreme
Doughnuts“, „Peet’s Coffee“ ir kt.
Reimannų turtas yra vertinamas 33 mlrd. eurų ir jie
yra laikomi antra turtingiausia Vokietijos šeima. Anot P.
Harfo, šeima tamsia savo praeitimi ėmė domėti pirmajame
šio amžiaus dešimtmetyje,
o 2014 metais jie pasamdė
istoriką, kad šis atliktų išsamų protėvių ryšių su naciais
tyrimą.
Šeima ketina paviešinti visus duomenis po to, kai Miuncheno universiteto istorikas
Paulis Erkeris užbaigs savo

knyga, sakė šeimos atstovas.
Remdamasis laiškais ir archyviniais dokumentai laikraštis „Bild am Sonntag“
skelbia, kad Reimanas vyresnysis noriai finansavo A.
Hitlerio SS veiklą jau 1931
metais. O 1941 metais jo
kompanija buvo laikoma
„itin svarbia“ bendrove karui, nes Vermachtui ir ginklų
pramonei gamino svarbios
produkcijos.
1943 metais bendrovėje
dirbo 175 priverstinius darbus dirbę asmenys, kuriuos
prižiūrėjo itin žiauriu elgesiu
su darbininkai garsėjęs brigadininkas.
Pasak P. Harfo, neturima
duomenų apie tai, kad buvo
mėginta priverstinius darbus
dirbusiems žmonėms išmokėti kokias nors kompensacijas. „Tačiau mes jau kalbamės
apie tai, ką galime padaryti.
Norime padaryti daugiau ir
paaukoti dešimt milijonų eurų atitinkamai organizacijai“,
– sakė jis.
Verta paminėti, kad nemažai didžiųjų Vokietijos kompanijų pastaraisiais dešimtmečiai pažvelgė į akis savo
praeičiai ir bendradarbiavimui su Trečiuoju Reichu.
Tarp jų yra ir automobilių
gamybos milžinė „Volkswagen“, kuriai karo metu taip
pat dirbo koncentracijos stovyklų kaliniai.
Beje, 1938 metais A. Hitleris asmeniškai padėjo kertinį
akmenį pirmai „Volkswagen“
gamyklai Volfsburge, Šiaurės
Vokietijoje, po to, kai kompanijai buvo iškeltas uždavinys pagaminti visiems vokiečiams prieinamą automobilį.
Taip atsirado legendinis „vabaliukas“. AFP-BNS

skaitytojai rašo 
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Sulėktuvės Frankfurte virto chaosu

Pripažintas pažeidusiu draudimą papirkinėti

Sulėktuvės Frankfurto centre virto chaosu, kai kuriems sambūryje
dalyvavusiems jaunuoliams ėmus svaidyti akmenis į policijos
pareigūnus. Šeštadienį apie 600 jaunuolių pasileido gatve bėgti,
„visiškai nepaisydami pėsčiųjų“, o vienas smogė policininkui.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino, kad „valstietis“
Aurimas Truncė Alytaus rajono mero rinkimų metu pažeidė
draudimą papirkti rinkėjus. Jis internete paskelbė kvietimą
nemokamai pasitikrinti sveikatą ir pridėjo akcijos grafiką.

Partizaninio karo vaikai
Mes, partizaninio karo
vaikai, dar nesimokę
istorijos, jau pažinojome
žmones, savo krauju
rašiusius Lietuvos istoriją.
Tie jauni vyrai buvo
partizanai.

Ir aš, Vaitkūnų pradžios
mokyklos mokinukas, pažinojau paskutinius krašto partizanus brolius Grigaravičius.
Vienas buvo Vytautas, o kito
vardą pamiršau. Broliai Grigaravičiai užeidavo ir į mūsų
trobą. Pasišnekėdavo su tėvais, pakalbindavo ir mane,
prie žibalinės lempos sprendžiantį aritmetikos uždavinius. Aš drąsiai sakydavau,
kad į pionierius neįstojau ir
niekada nestosiu. Mat tokia
buvo mūsų šeimos ir mano
nuostatos. O visos pamokos
sekėsi gerai: ir aritmetika, ir
skaitymas, ir dailyraštis, ir...
Tik rusų nemoku ir nesuprantu. Tada partizanai mane ir
paguodė: „Kitais metais rusų
nereikės mokytis“.
Aš apsidžiaugiau, ir, partizanams išėjus, klausinėjau
tėvą, ar tikrai kitais metais nereikės mokytis rusų? Bet tėvas
tik mostelėjo ranka ir į kalbas
nesileido. O aš nesupratau, ar
jis nežino, ar nenori su manimi šnekėtis. Bet jei tėvas nekalba, tai ir nepriversi.
Prieš keletą metų dar daug
jaunų vyrų partizanavo. Ir į
mūsų trobą sugužėdavo keliolika. Kampe sustatydavo
šautuvus ir, susėdę už stalo,
valgydavo mamos iškeptą
kiaušinienę. Tada aš dar buvau labai mažas, net mokyklos nelankiau, ir neįsidėmėjau nei vardų, nei slapyvardžių. Bet rusai įsisiautėjo,
mynė partizanams ant kulnų.
Tai pamiškėje, tai krūmuose
įsiplieksdavo susišaudymai,

o per juos žūdavo jauni vyrai.
Mūšių aidas dar ilgai spengdavo nuo šūvių užkimusiuose miškuose ir laukuose. O
1953 metais per Atvelykį rusų kareiviai alksnynuose už
Magazinų užspietė ir nušovė paskutinius mūsų krašto
partizanus. Jų kūnus nuvežė
ir sumetė prie Užuguosčio
bažnyčios šventoriaus. Girti skrebai praeidami spardė
lavonus ir šaukė: „ Ei ponai
Grigaravičiai, kelkitės, Lietuva jau laisva!“.
Laikas, plasnodamas vėjo
sparnais, nunešė toli. Nuo tų
įvykių prabėgo beveik septyniasdešimt metų. Aš pasenau,
apžlibau, bet viską prisimenu kaip šiandien. Ir partizanuose nušautą tėvo pusbrolį
Stasį Palioką, ir jauną Užuguosčio septynmetės mokyklos mokytoją su komjaunimo ženkliuku atlape. Tai jis
palikdavo mane, penktokėlį,
po pamokų, užrakindavo kurioje nors klasėje ir liepdavo
rašyti pionieriaus pasižadėjimą. O aš, susidūręs su brutalia prievarta, prisimindavau
paskutinius savo krašto partizanus ir įsivaizduodavau, kad
jie žiūri iš aukštybių ir stebi,
ar nesulaužysiu kadaise duoto žodžio. Tie vaikystės prisiminimai ir skatino atsakyti
„Ne“. Temstant pareiti šešis
kilometrus per miškelius būdavo nedrąsu. O tankiuose
eglynuose net šiurpuliukai per
nugarą bėgiodavo. Bet grįžti
namo su žiburiu laikiau garbės reikalu.
Tų laikų įvykiai pasibeldžia
atmintin, suaudrina vaizduotę ir gimsta eilėraščių posmeliai. Keletą tokių eilėraščių
noriu pateikti laikraščio skaitytojams.
Jonas Staliulionis

Tai kiti gegužines atšoko
Jūs užaugot prie Nemuno, Merkio...
užliūliuoti pušyno ošimo,
o kai žuvusių motinos verkė,
net miškai nuo raudų jų užkimo.
Tai be jūs gegužines atšoko,
tai be jūs vestuves nudainavo,
tai kiti gimto kaimo berniokai
merginas palydėję bučiavo.
O kai vėl leidžias sutemos vėsios
išlydėt partizanų į žygį –
tik liūdniau vis armonika plėšos
kažin kur pamerkiuos pasiklydus.
XXX
Liko tuščios pirkios,
židiniai išblėsę...
ašarą sesutei
kas varge nubrauks?
Kas upelio vingy
brangią tėviškėlę,
kas motulės kapą
rūtom apkaišys?
Drasko rudens vėjai
tėviškės klevus,
šaukia grįžti brolius,
taigon išvežtus.
Širdžiai nemalonūs
Sibiro miškai,
laukia gimti kloniai
ir tėvų namai.
XXX
Ir Vorkutose pasakas sekė
mūsų motinos graudžiai, liūdnai,
bet gražiausios rugiagėlių akys,
ir prie Merkio nugeltę beržai.
Ten prie miško mažutėj trobelėj
likę mano gražiausi sapnai,
aukštos liepos, sustoję prie kelio,
ir sodely keli aviliai.
O per atlaidus vieškeliai dulka,
dega žvakės, bažnyčioj gražu
ir žiedelį po kojomis beria pulkas
mergaičių mažų.

Pastatyk istorijai namus
Jau trečiadienį, kovo
27 dieną, 14 valandą,
Prienų krašto muziejus
kviečia į Laisvės aikštę
prie savivaldybės, kur
bus atidaryta Alytaus
kraštotyros muziejaus
parengta lauko paroda
„Pastatyk istorijai namus“,
skirta atkurtos Lietuvos
100 - mečiui paminėti.
Parodą sudaro 20
kilnojamų lauko stendų.

Tai tik dalelė mūsų istorijos,
tačiau nepaprastai svarbi. 1918
m. pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas yra milžiniškas žmonių, nepabūgusių
prisiimti atsakomybę už savo
valstybės ateitį, laimėjimas.
Praėjęs jubiliejus akina įdėmiau pažvelgti į save – kokie
buvome ir kuo tapome. Ne tik
pasauliui, bet ir sau, turime rodyti, jog esame valstybingumo
šimtmečio verta tauta. Dera
prisiminti ir atminti moderniosios lietuvybės puoselėtojus, kurie sudėtingomis aplinkybėmis per trumpą istorinį
laiką valstiečių tautą pavertė
savarankišku pasaulio istorijos
subjektu. Šie žmonės augino
tautos poreikį kurti ir puoselėti
savo valstybę. Dera prisiminti

ir atminti moderniosios lietuvybės puoselėtojus, kurie sudėtingomis aplinkybėmis per
trumpą istorinį laiką valstiečių
tautą pavertė savarankišku pasaulio istorijos subjektu.
Parodos rengėjų įvardijami Vasario 16-osios kūrėjai
ir puoselėtojai Dzūkijoje: Petras Aravičius Kunigas Juozas
Bakšys Konstantinas Balukevičius Julius Bloznelis Juozas
Bloznelis Vytautas Brazdžius
Generolas Julius Čaplikas Stasys Čiurlionis Kunigas Motiejus Gustaitis Simas Janavičius
Kunigas Vladas Mironas Jonas Miškinis Tomas NorusNaruševičius Juozas Neimontas Kunigas Alfonsas Petrulis
Kunigas Jonas Reitelaitis Antanas Simanas Rėklaitis Generolas Mikas Rėklaitis Antanas
Rukuiža Antanas Žmuidzinavičius
Parodos atidarymo metu
kolegos iš Alytaus kraštotyros
muziejaus organizuos nemokamus žaidimus-viktorinas
„(Ne)žinomi Nepriklausomybės kūrėjai“, dalyvaus Prienų
“Žiburio “ gimnazijos moksleiviai.
Prienų krašto muziejaus
informacija 
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6,4 mln. eurų vertės rekonstrukcija Pabradėje

JT vizito metu Malyje nužudyta per 130 žmonių

Už 6,4 mln. eurų rengiamasi rekonstruoti Užsieniečių registracijos
centrą (URC) Pabradėje, Švenčionių rajone. Iki 2022 metų čia
turėtų būti ne tik pagerintos prieglobsčio prašytojų gyvenimo
sąlygos, bet ir įrengtos patalpos pareigūnams ir ugniagesiams.

Daugiau nei 130 žmonių žuvo per šeštadienį įvykdytą išpuolį prieš
fulbių kaimą centrinėje Malio dalyje, pranešė Jungtinės Tautos,
kurių delegacija lankosi šalyje. Kovos dėl gentims priklausančių
žemių aukos buvo nušautos arba užkapotos mačete.

„Bendravimas per kardą leidžia geriau pažinti žmones ir kitų šalių kultūrą“
Rubrikoje „Nusimetę
uniformas“ apie
japoniškus kovos menus
Kendo ir Iaido kalbamės
su Mechanizuotosios
pėstininkų brigados
„Geležinis Vilkas“ štabo
viršininku pulkininku
leitenantu Aurelijumi
Motiejūnu.

Kodėl pradėjote užsiiminėti Kendo?
Užsiiminėju Kendo ir Iaido.
Kendo – tai taip vadinamas
kardo kelias. Tai japonų kovos
menas. Kažkada esu sportavęs Karatė. Tačiau visuomet
norėjosi užsiimti kuo nors su
ginklais. Kardas man yra labai
grakštus ir estetiškas ginklas.
Nors jis dabar praktinės reikšmės ir neturi, bet jį pritaikyt
galima. Iš esmės mes nebežinome kaip naudoti šaltuosius
ginklus. Peilis naudojamas atidaryti sausą davinį,
lašiniams ar duonai atsipjauti, bet ne kovoti. Kitas
dalykas yra psichologinis
momentas kai esant trumpam atstumui iki priešo,
reikia žinoti kaip naudoti tokį ginklą. Mes įpratę
žiūrėti per taikiklį ir šaudyti 25m., 50m., 100 m.,
200 m., 400 m. atstumu.
Trumpėjant distancijai atsiranda psichologinių niuansų. Taigi kovos menus
su ginklais ir be jų norėjau
visą laiką pabandyti. Taip
pat traukė ir Rytų kultūra.
Kažkuriuo gyvenimo momentu pradėjau dairytis klubo
kuriame būtų mokoma kovos
meno su ginklais. 2006 metais vienintelis pasirinkimas
buvo tik Aikido užsiėmimai,
kur dalis užsiėmimų vyko
su mediniais kardais. Bendraminčių ir laiko tuo metu
neatsirado, tačiau vienu metu plk. Dainius Pašvenskas,
šiuo metu Krašto apsaugos
savanorių pajėgų vadas, vienų
iš tarptautinių pratybų metu
2005 m. užsiminė, kad užsiiminėja kovos menu kuriame
naudojamas bambukinis kardas. 2006 m. jis pakvietė ateiti į instruktoriaus lietuvio iš
Didžiosios Britanijos Kendo
užsiėmimą. Panaršęs apie tai
internete, pamačiau, kad žmonės su pagaliais daužo per šarREKLAMA

vus ir man tai įspūdžio nepadarė. Tuo metu Kendo Lietuvoje žengė pirmus žingsnius ir
man nutarus pabandyti buvau
labai šiltai priimtas į Lietuvos
kendo bendruomenę. Visa tai
„užkabino“, todėl ir pažintis
su Kendo tęsiasi iki šiol.
Taigi, kaip atrodo Kendo
kovos menas?
Kendo yra dvikovinės kovos menas. Kovojama su
priešininku, turi šarvus (japn.
Bogu), šalmą (japn. Men) su
grotelėmis, krūtinės apsaugą
(japn. Dou) ir pirštines (japn. Kote). Yra bambukinis
kardas (tikro kardo imitacija)
vadinamas Shinai, su kuriuo
ir fechtuojiesi. Fechtuojamės japonišku stiliumi: kardas laikomas dvejomis rankomis ir atliekama tam tikra
technika.

Kokia viso to papildoma
nauda?
Šis užsiėmimas labai gerai atpalaiduoja, ypatingai
kuomet yra naujas dalykas.
Tuomet nežinai kaip ką daryti ir nebegalvoji apie buitį
ir aplinką kurią palieki įėjęs
į salę (japn. Dojo). Per dvi
valandas treniruotės išsivalo
smegenys, atsipalaiduoji ir
gerai pailsi.
Koks jūsų dabartinis santykis su šiuo Kendo?
Užsiiminėju ir toliau, kiek
randu laiko po tarnybos, dažniausiai du kartus per savaitę.
Esu įkūręs Lietuvos kariuomenės Kendo klubą. Deja, ši
disciplina nepritampa kariuomenėje. Bandome ją propaguoti, važinėjame po karinius

dalinius. Šis kovos menas sukoncentruotas didžiuosiuose
miestuose: Vilnius, Kaunas,
Klaipėda, Panevėžys todėl,
tarkime, nuvažiavus į Alytų
ir kviečiant žmones važinėti
į Kauną, žmonės paprasčiausiai neranda tam laiko. Karaliaus Mindaugo Husarų batalione Panevėžyje vedžiau
Kendo užsiėmimus, kuriuos
toliau sėkmingai veda dabartinis bataliono bataliono vyr.
puskarininkis srž. mjr. Eugenijus Žukauskas. Tarnaudamas Belgijoje Kendo užsiiminėjau intensyviau. Ten yra
gera mokymo bazė ir aukšto
rango mokytojai. Taip pat ten
pradėjau užsiiminėti ir kita
kardo disciplina - Iaido. Iaido
tai Japonų kovos menas, kurio
esmė – sekti aplinką, mokėti
greitai reaguoti į galimus pavojus bei sklandžiai valdyti kardą, tiesa pradžioje negalastą. Iš principo
Kendo ir Iaido eina koja
kojon – jei praktikuoji
vieną, naudinga praktikuoti ir kitą. Tai jau ne
dvikovinis kovos menas,
kurio metu atliekama tam
tikra judesių seka, turinti praktinę reikšmę. Šiai
dienai Lietuvos Kendo
Asociacijos esu išrinktas
Iaido techniniu direktoriumi, nes Kendo Asociacija apjungia ir Iaido.
Kendo asociacijos prezidentas yra majoras Egidijus Čiūtas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono vadas.
Kas dominuoja Kendo:
civiliai ar kariškiai?
Reikia pripažinti, kad tai
ne krepšinis, todėl praktikuojančių sąlyginai yra nedaug. Kariškių taip pat labai
nedaug. Šiuo metu aktyviai
užsiiminėjančių yra keletas
kolegų. Per Lietuvos čempionatus mes kariškiai susirinkę
iš skirtingų vietovių sudarome
Lietuvos kariuomenės Kendo
komandą.
Kokie pasiekimai?
Individualioje įskaitoje pasiekimai nėra aukšti. Kiekvienam dalykui, jeigu nori
tobulėti, reikalingos reguliarios treniruotės. Komandinėje įskaitoje mes jau kuris lai-

kas užimame trečias vietas.
Individualioje įskaitoje taip
pat esu nemažai kartų trečią
vietą užėmęs.
Kokia Kendo įtaka jūsų
atliekant tarnybą?
Iš principo, kaip ir sakau, tai

matai, kad jis yra piktas. Taip
pat ugdomas draugiškumas.
Pagarba priešininkui. Nesvarbu, laimėjai ar pralošei, bet po
kovos padėkoji už suteiktą galimybę kažko išmokti ar už
parodytą tavo silpnąją vietą.

riai, mes esame ryžtingi, mūsų riksmas stipresnis, esame
disciplinuoti. Matosi, kad karinė hierarchija išlieka ir klube. Mes rodome tam tikrą pavyzdį civiliams ir tuo pačiu iš
jų mokinamės.

yra kovos menas. Daug kas
teigia, kad tai nėra Karatė, kur
gali praktiškai apsiginti. Su
pagaliu gi nevaikščiosi gatvėje. Dėl ko absoliučiai sutinku.
Tai visgi yra labiau psichologinis momentas. Kadangi treniruojiesi su priešininku todėl
yra taikomi tokie patys principai kaip ir karyboje: puolimas, gynyba, kontratakos, kai
įvilioji priešininką kirsti tam
tikrą kirtį ir jį atbloškęs kerti
atgal. Tai kovos menas išėjęs iš senų laikų, kur žmonės
kariaudavo su šaltaisiais ginklais, kuriuos turėjo prižiūrėti,
valyti galąsti. Tą patį mes darom su šaunamaisiais ginklais
– prižiūrime, valome. Taip pat
labai svarbu disciplina ir pagarba vyresniajam. Tai, vėlgi,
žiūrint per karinę prizmę, pagarba aukštesniam laipsniui,
vadui. Labai akcentuojama
kovos dvasia. Tai psichologiniai aspektai. Kas liečia dėl
fizinių savybių, tai svarbu ištvermė ir greitis. Šarvai patys
sveria apie 8 kg. Pats po jais
prakaituoji, svoris dar labiau
didėja. Taip pat būtina greita
reakcija.
Akcentuojamas garbės supratimas. Per kovą tu vertini
situaciją bei priešininką, analizuoji, tuo pačiu pritaikai kovos metodus, parenki vieną
ar kitą techniką. Kai atsistoji
su priešininku, tu pamatai ar
jį kas nors slegia, matai kaip
jis juda ar kerta. Matai, kad
jis neatsipalaiduoja, nesusikoncentruoja, kad jis yra pavargęs. Jeigu kirtis sunkus, tai

Visa tai atitraukia žmones nuo
blogų dalykų, tu panaudoji
energiją ten kur reikia.
Taip pat vyksta seminarai,
kur susirenka daug kovotojų. Darant kirtį ir specifiškai
šaukiama, todėl kai kirtį daro
didelis kiekis žmonių, išeina
toks savotiškas mūšio simuliavimas, kur tu turi stebėti kas
vyksta aplinkui, kad neužliptum ant kito kovotojo kojos,
nepaslystum ir t.t. Turi susikoncentruoti į priešininką, bet
tuo pačiu stebėti ir aplinką.
Su kitų šalių klubais palaikote ryšį?
Kontaktas yra, bet tai darome per Kendo asociaciją.
Kuomet asociacija organizuoja seminarus, kviečiame kitų
šalių atstovus arba į užsienį
važiuojame mes patys. Turiu
kontaktų su belgų mokytojais.
Kiekvienais metais Druskininkuose organizuojame seminarą su mokytojais iš Belgijos. Britai turi kariuomenės
klubą. Kažkada bandžiau su
jais kontaktuoti. Žinau, kad
yra užsiiminėjančių. Žinau,
kad Graikijoje yra užsiiminėjančių. Vis dėl to, tokio bendravimo, kuris būtų tarp kariuomenės klubų, nėra.
Lietuvos kariuomenės Kendo čempionato nėra. Būna
bendras Lietuvos čempionatas. Kita vertus, mes, kariai,
į civilinę Kendo organizaciją
įnešame tam tikrų kariuomenės bruožų. Techniškai mes
nesame labai geri, nes kaip ir
sakiau, per mažai užsiėmimų
sparčiai tobulėti. Bet kaip ka-

Iš kur ateina civiliai, iš kokių profesijų?
Įvairios profesijos. Labai
įdomu, tai, kad kariuomenėje mes vienas kitą žinome,
bendraujame vienas su kitu
per pratybas, bendraujame
ir po tarnybos. Čia bendraujame ir su kitais žmonėmis.
Yra teisininkų, yra verslininkų, informacinių technologijų
specialistų, medikų, studentų,
aktorių, meno kritikų. Taigi,
bendraudamas su kitais, pleti
ir savo pasaulėžiūrą. Kitas dalykas, tai, kad tu gali pažinti ir
kultūrą. Užsiėmimų komandos yra naudojamos japonų
kalba, tvarka ir hierarchija
yra tokia, kokia priimta Japonijoje, kur dominuoja stiprios
bendruomenės tradicijos. Individo nelabai yra. Tu pažįsti
kultūrą nebūdamas Japonijoje. Tarnaudamas Belgijoje dalyvavau daugelyje seminarų.
Atsirado proga važiuoti į skirtingas šalies vietas, miestus
ir miestelius. Tu pamatai šalį
plačiau. Pamatai kuo žmonės
kvėpuoja, kuo gyvena, kokie jie yra, kaip elgiasi. Taigi
per hobį yra puiki galimybė
pažinti žmones, jų charakterį ir šalį.
Kas vyksta per seminarus?
Pagrinde praktiniai dalykai
bei kažkiek teorijos. Seminarai skirti tam, kad suvažiuotų
visų klubų nariai. Kitu atveju, jeigu tu tik kovosi su savo
klubo nariais, tai kova taps
nebelavinanti. Tu žinosi, kad
NUKelta Į 11 p. 
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Paryžiaus Disneilende kilo panika dėl „išpuolio“

Per sprogimą žuvo metalo laužą rinkę vaikai

Minios pramogautojų Paryžiaus Disneilende šeštadienį puolė
paniškai bėgti, sugedusio lifto ar eskalatoriaus garsą palaikę
ginklų garsu. Pramogų parkas yra vienas labiausiai lankomų
Europoje privačių turistams skirtų objektų.

Per sprogimą Sudano Omdurmano mieste, buvusioje karinėje
bazėje, šeštadienį žuvo aštuoni metalo laužą rinkę vaikai. Jie, kaip
manoma, ieškojo metalo laužo, kurį galėtų parduoti, rado „keistą
daiktą“, kuris, jiems jį pajudinus, „sprogo“.

„Bendravimas per kardą leidžia geriau pažinti
žmones ir kitų šalių kultūrą“
ATKelta IŠ 10 p.
šis varžovas, pavyzdžiui, tau
nuolatos kerta į ranką. Tai tavęs jau nestebina, tu nebetobulėji. Kai suvažiuoja nauji
žmonės, tu bendrauji per kardą ir galbūt tave gali kokiu
nors kirčiu nustebinti. Tuomet tu galvoji kokią techniką
panaudoti, kaip kovoti. Pasitikrini kaip atrodai bendrame
kontekste.
Kiek vyksta varžybų per
metus?
Lietuvoje vyksta nuo 5 iki
7 seminarų, kai atvažiuoja
užsienio mokytojai. Stengiamės pakviesti kuo aukštesnių
rangų mokytojų pas save. Yra
begalės seminarų užsienyje,
kuriuos organizuoja Europos
Kendo federacija arba klubai.
Viskas priklauso nuo finansų
ir turimo laiko. Lietuvos Kendo čempionato metu kviečia-

mės aukšto rango mokytojus
iš Suomijos, iš Belgijos, Lenkijos ar Anglijos. Jie prižiūri
ir teisėjauja. Po čempionato
vyksta seminaras ir egzaminavimas.
Kokie rangai egzistuoja?
Pas mus yra taip vadinama diržų sistema priimta japonų kovos menuose. Viskas
prasideda nuo kyu, o po to
pereina į dan‘us. Pirmas kyu
yra aukštesnis už šeštą. Tuo
tarpu meistriškumo laipsniai
„rikiuojami“ nuo pirmo dano
iki aštunto. Pirmas danas yra
prilyginamas juodam diržui.
REKLAMA

Esmė ta, kad pas mus, skirtingai nuo Karatė, aprangoje
nesimato kokio meistriškumo esi, mes nesidedame diržų. Jeigu pažįsti žmogų, tu
žinai koks jo lygis. Čia toks
vėlgi psichologinis elementas. Nes kaip pavyzdys, Karatė tu išeini su juodu diržu ir
žinai, kad esi rimtas kovotojas. Todėl dar prieš kovą atsiranda spaudimas priešininkui,
ima jaudulys. O pas mus gali
būti, kad tu pvz. išeini antras
kyu prieš antrą daną ir yra
šansas laimėti, jeigu jautiesi
gerai, nežinai koks jo lygis,
pasitiki savo jėgomis. Žinoma, kuo daugiau užsiiminėji, tuo tu labiau pamatai. Jau
vien kovodamas su varžovu
gali pamatyti, koks varžovo
lygmuo ir kad jis negali būti
kyu. Taigi vizualiai tavo lygio
nesimato.

Kaip vyksta atranka į
Europos ir pasaulio čempionatus?
Po Lietuvos čempionato
formuojama Lietuvos rinktinė, kuri važiuoja į Europos ir
Pasaulio čempionatus. Paskutinis pasaulio čempionatas buvo praeitas metais Pietų Korėjoje. Šioje rinktinėje kariškių
nebuvo. Anksčiau esame patekę į rinktinę.
Ką daryti norinčiam užsiiminėti žmogui? Kiek tai
kainuoja?
Kiekvienas hobis, jeigu į
jį investuojama, nėra pigus.

Nežinau hobio, kuris nieko
nekainuotų. Mažesnis biudžetas turės įtakos rezultatui.
Naujai atėjusiam žmogui reikia turėti sportinę aprangą.
Pas mus užsiėmimai vyksta
basomis. Reikalinga bambukinis kardas. Iš pradžių jį duoda klubas. Po dviejų mėnesių
rekomenduojama įsigyti savo.
Šinajus kainuoja nuo 35 eurų
iki 80 eurų, priklausomai nuo
kokybės. Jie lūžta. Pačioje
pradžioje, kadangi kovojimo
technika nebūna teisinga, jie
lūžta dažniau. Apranga, švarkas ir kelnės, priklausomai
nuo kokybės, prasideda nuo
80 eurų. Toliau eina šarvai.
Šarvus dažniausiai uždeda po
pusės metų nuo užsiėmimų
pradžios, nes nemokant gerai kovoti, vilkint šarvus galima ir susižeisti. Turi įvaldyti
kirčio techniką, kad galėtum

dėtis šarvus. Pirmieji mano
šarvai kainavo apie 600 litų
(tai būtų apie 170 eurų šiandien). Sekantys šarvai, geros
klasės, kainavo apie 1200 litų
(340 eurų), bet jie buvo dėvėti. Šarvai nesidėvi taip greitai.
Dažniausiai dėvisi pirštinės,
bet aš, užsiiminėju nuo 2006
metų ir dabar esu įsigijęs tik
antras pirštines. Dažniausiai
nuo kardo pradyla delnai. Galima keisti tik pirštinių delnus,
tuomet kainuoja mažiau. Jei
matai, kad savo lygiu išaugai
šarvus, tai ieškai geresnės kokybės šarvų kurių kaina kyla.

Iaido pagrindinę kainą sudaro kardas kurio kaina svyruoja
nuo kokybės, pvz. mano kardas kainavo 700 Eu. Manau,
kad medžioklei ar žvejybai
įranga gali kainuoti daugiau,
negu Kendo ar Iaido. Kita
vertus, treniruotės yra mokamos. Taip pat kainuoja seminarai, reikia sumokėti atvažiuojantiems mokytojams už
jų pragyvenimą ir kelionės
bilietus. Taigi konkrečios sumos nėra. Viskas etapais, bet
pradžioje nieko. Po dviejų
mėnesių bambukinis kardas
ir apranga – apie 120 eurų.
Tuomet su klubo šarvais gali dirbti dar metus. Vieni nori puošnesnių, nori atrodyti
kaip kalėdinės eglutės. Būna
vienas dedasi krūtinės apsaugą tamsiai raudonos spalvos,
kitas dedasi šalmą juodomis
grotelėmis, kad atrodytų grėsmingiau ir t.t.
Sakykite, kokios ambicijos, kokie planai ateičiai?
Iš asmeninės perspektyvos
yra noras tobulėti. Gauti aukštesnį Dan‘ą. Yra nustatytos
taisyklės kiek laiko turi praeiti
nuo vieno Kyu ar Dan‘o laikymo iki kito ir t.t. Pavyzdžiui
norint laikyti antrą Dan‘ą po
pirmo, turi pareiti metai, norint laikyti ketvirtą Dan‘ą po
trečio, turi praeiti trys metai.
Aišku tavo mokytojas prieš tai
rekomenduoja, žiūri kaip tu
atrodai, vertina ar tu išlaikysi. Tuomet vyksta egzaminas.
Reikia kovoti su keliais priešininkais ir parodyti nustatyto
lygio techniką. Penkių aukšto
rango mokytojų komisija vertina tavo pasirodymą, lygį. Iš
asmeninės pusės, Kendo perspektyvos, aš ruošiuosi penkto
Dan‘o egzaminui. Man yra
likę 2,5 metų kol galėsiu jį
laikyti. Iš Iaido perspektyvos
kitais metais turėčiau laikyti
trečią Dan‘ą.
Kas liečia dėl klubo, tai norisi išlaikyti tai, kas jau dabar
sukurta. Esant tokiam tarnybos krūviui sunku skirti klubo
veiklai tiek laiko, kiek norisi
skirti. Žinoma idealu būtų jeigu vienas ar kitas kariškis papildytų mūsų gretas.
Lietuvos kariuomenės informacija, A.Motiejūno asmeninio archyvo nuotraukos 

Saulės vis daugiau, bet
liūdesys ir nerimas tik stiprėja?
Galbūt jums tiesiog trūksta
vandens
„Organizmą galima įsivaizNors vis dažniau galime
džiaugtis pasirodančiais
saulės spinduliais ir
energijos turėtų tik
daugėti, atsiradęs
liūdesys, nerimas ar
apatija nebūtinai rodo
pavasarinę depresiją.

Gali būti, kad jūsų organizmui paprasčiausiai trūksta
vandens. Šaltuoju metų laiku
vandens poreikis natūraliai
sumažėja, tačiau sveikatos
specialistų teigimu, tik išsiugdę įprotį reguliariai gerti vandenį, pavasarį galite pasitikti
energingesni.
Artėjant Pasaulinei vandens dienai – gera proga
kiekvienam įsivertinti, kokį
vaidmenį mūsų kasdienoje
užima vanduo. Labai didelė
dalis žmonių kasdien vandens išgeria per mažai, o tai
lemia labai svarbius pokyčius
organizme.
‚Eurovaistinės“ vaistininkas Dainius Viederis pastebi,
kad dauguma žmonių nuovargio, dirglumo ar galvos
skausmo nėra linkę sieti su
vandens stygiumi, nors būtent
tokie simptomai pasireiškia ir
trūkstant vandens. Labai ryškūs yra ir išoriniai požymiai
– oda netenka elastingumo,
atsiranda raukšlių, pasireiškia sausumo pojūtis. Sausėjimo procesai vyksta ne tik
išorėje.

duoti kaip slyvą ar vynuogę
– kai vandens pakanka, vaisius atrodo gražus ir sveikas,
jo paviršius lygus, o atsikandę ragaujame sultis. Palikę be
vandens papildymo, šie vaisiai sudžiūsta, susiraukšlėja,
nebetenka vidinės drėgmės.
Labai panašūs procesai vyksta žmogaus organizme, kurie
ir lemia savijautos pokyčius“,
– sako specialistas ir akcentuoja, kad netgi pirmieji depresijos požymiai – liūdesys,
nerimas, atsiradusios baimės
– gali būti paprasčiausias ženklas, kad geriate per mažai
vandens.

Gerti reguliariai
Vaistininkas atkreipia dėmesį, jog bet kokie pasireiškę
vandens trūkumo požymiai
jau yra rimta pasekmė. Išsaugoti gerą savijautą gali padėti
paprastos taisyklės, svarbiausia – gerti vandenį net tada,
jeigu nejaučiate troškulio.
„Norint užtikrinti gerą savijautą, vandens gėrimas turėtų būti reguliarus įprotis.
Tai svarbu, nes kartais gali atrodyti, kad jaučiate alkį,
nors iš tiesų paprasčiausiai
trūksta skysčių. O vandens
stygiui esant ilgą laiką, troškulys gali visai nepasireikšti, tačiau organizmas vis tiek
silps, ims trūkti energijos“,
NUKelta Į 12 p. 
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Buteliu trenkė baro darbuotojai per galvą

Izraelis smogė taikiniams Gazos Ruože

Šeštadienio rytą neblaivi kliente bare Klaipėdoje buteliu trenkė
baro darbuotojai per galvą. 1986 metais gimusi baro klientė,
kuriai nustatytas vidutinis 2,12 prom. girtumas, trenkė stikliniu
buteliu per galvą 1995 metais gimusiai blaiviai baro darbuotojai.

Palestiniečiams vėlų šeštadienio vakarą apmėčius
sprogstamaisiais užtaisais Gazos Ruožą ir Izraelį skiriančią
sieną, Izraelio kariuomenė ankstų sekmadienio rytą surengė
antskrydžius prieš islamistų judėjimo „Hamas“ pozicijas Gazoje.

Fitoterapeutas: „Nevirškinimas
sutrikdo viso organizmo veiklą“
Esame ir būkime aktyvūs!

Daugeliui jau įprasta
domėtis sveika
gyvensena, subalansuotos
mitybos principais
ir fizinio aktyvumo
nauda, tačiau neretai
vis dar pamirštama, kad
virškinimo sutrikimams
ar sulėtėjusiai medžiagų
apykaitai įtakos turi ir
greitas gyvenimo tempas,
įtampa, stresas.

O sutrikus virškinimui, gali
varginti ne tik pilvo pūtimas,
žarnyno spazmai, vidurių užkietėjimas ar pan., bet ir svaigti galva, stigti energijos, padidėti cholesterolis, pasireikšti
kiti nemalonūs simptomai.

Norint išvengti ligų,
pirmiausia, reikia
pagerinti virškinimą
Fitoterapeutas, farmacininkas Virgilijus Skirkevičius
pabrėžia, kad nevirškinimas
sukelia daugelį ligų, nes nesuvirškintam maistui organizme
rūgstant ir pūvant, atsiranda
įvairių medžiagų, kurios kaupiasi ir sukelia uždegimus, pažeidžia kaulų, nervų, širdies
sistemas.
Rūgimo ar puvimo procesai išprovokuoja problemas
ne tik virškinamajame trakte,
bet ir tokius, atrodytų su žarnynu nesusijusius, simptomus kaip, pavyzdžiui, galvos
svaigimas, energijos stoka,
nuovargis, irzlumas, sąnarių
skausmai, padidėjęs cholesterolis, atminties sutrikimai
ir daugelį kitų. Tad, norint išvengti įvairių varginančių negalavimų, pirmiausia, reikėtų
pagerinti virškinimą.
„Svarbu valgyti lėtai ir raREKLAMA

miai, gerai sukramtyti maistą. Mityba turėtų būti subalansuota. Be to, didelę įtaką
turi neigiamų emocijų (pykčio, pavydo, pagiežos) suvaldymas, nes, panašiai kaip
ir nesuvirškintas maistas, jos
nuodija žmogų ir apsunkina virškinamojo trakto darbą. Taip pat reikėtų stengtis vengti stresų“, – sako
V.Skirkevičius.

Tokia sinergija, pasak
V.Skirkevičiaus, išsiskiria
valerijonų, karčiųjų kiečių,
pipirmėčių ir šunvyšnių lapų derinys, kuris padeda, kai
pučia pilvą, pykina, vargina
žarnyno spazmai, esant sunkumui skrandyje. Šios vaistažolės gerindamos virškinimą,
ramina ir nervų sistemą, padeda širdies, kepenų, tulžies, kitų organų veiklai.

Saugiausi ir
veiksmingiausi –
augalų deriniai

Greitoji augalų
pagalba

Subalansuota mityba, fizinis aktyvumas ir lėtesnis gyvenimo tempas – itin svarbu
ligų profilaktikai, tačiau ne
visada to pakanka. Papildoma efektyvi pagalba, pasak
V.Skirkevičiaus, yra augalai.
Kaip veiksmingą žolinį
augalą nuo pilvo pūtimo ir
skausmų, nemigos, fitoterapeutas išskiria mėtas, žarnyno spazmus, nerimą, kraujo
spaudimą mažina valerijonas,
o uždegiminius procesus slopina karčiojo kiečio žolė. Tačiau specialistas pabrėžia, kad
kelis kartus išgėrus vaistažolių arbatos jokio efekto nebus,
o ilgai dideliais kiekiais vartojant vieną augalą gali pasireikšti šalutinis poveikis.
„Saugiausi ir veiksmingiausi yra tūkstančius metų vartojami, moksliniais tyrimais
pagrįsti augalų deriniai. Kelių vaistažolių derinys ne tik
geriau veikia, bet ir pasižymi
stipresniu poveikiu, pagerina
viena kitos pasisavinimą, kartu padeda nuo kelių negalavimų“, – pastebi farmacininkas,
gaminantis vaistus.

Vaistažolės, padedančios
gerinti virškinimą, vaistinėse
parduodamos įvairiomis formomis – galima rasti arbatų,
maisto papildų, vandeninių
tirpalų ir kitų. Tačiau norintiems sulaukti efektyvaus gydančio vaistažolių poveikio
farmacininkas pataria rinktis
etanolio pagrindu pagamintus preparatus – tinktūras. Dėl
etanolio vaistinės medžiagos
kur kas greičiau patenka į
kraujotaką ir yra geriau įsisavinamos organizmo. Tokios tinktūros ypač naudingos, atsiradus ūmiems pilvo
diegliams, nevirškinimo ar
sunkumo skrandyje jausmui.
Nors jų teigiamas poveikis ir
saugumas yra pagrįstas moksliniais tyrimais, vis dėlto, kaip
ir kiekvieną vaistinį preparatą,
svarbu vartoti atsakingai.
Nors augaliniai preparatai
stimuliuoja organų darbą, skatindami aktyvesnę jų veiklą,
V.Skirkevičius primena, kad
norint išvengti tiek virškinimo sistemos negalavimų, tiek
kitų ligų būtina keisti mitybos
įpročius, daugiau judėti, vengti įtampos ir stresų.

Birštono sporto centras
baigia įgyvendinti tarptautinį projektą Nr. LT-PL-2S185 „Mes esame aktyvūs“.
Projektas buvo parengtas ir
įgyvendintas kartu su Koryčino savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo centru (Lenkijos Respublika).
Projektas yra finansuojamas
Europos regioninės plėtros
fondo lėšomis pagal Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos
bendradarbiavimo programą.
Projekto tikslas – stiprinti jaunų žmonių sveiko gyvenimo
įgūdžius ir diegti aktyvaus
gyvenimo principus, siekiant
gerinti gyvenimo kokybę bei
sporto srities mokytojų kvalifikaciją Lietuvos – Lenkijos
pasienio regione.
Birštono sporto centro siekiama vizija, strategija ir
tikslai apima palankių sąlygų sveikai gyvensenai, kūno
kultūrai ir sportui sudarymą,
vaikų, jaunimo, suaugusiųjų
žmonių laisvalaikio organizavimą. Į tai buvo orientuotas ir
tarptautinis projektas, į kurio
veiklas buvo įtrauktas Birštono ir Koryčino savivaldybių
jaunimas, fizinio lavinimo
mokytojai, treneriai.

Projekto veiklas sudarė trys
etapai: fizinio lavinimo mokytojų, sporto centrų trenerių
patirties mainai, mokymai,
abiejų projekte dalyvaujančių
savivaldybių vaikų ir jaunimo
susitikimai, įvairios sporto
varžybos, fizinio aktyvumo
užsiėmimai bei sporto inventoriaus atnaujinimas.
2018 metų birželio 67 dienomis Koryčino savivaldybės Kultūros, sporto ir
turizmo centro darbuotojai,
treneriai, sporto srities pedagogai viešėjo Birštone ir dalyvavo patirties mainų programoje „Treneriai treneriams”.
Svečiai susipažino su Birštono sporto centro veikla, vykdomomis vaikų, jaunimo,
suaugusiųjų bei žmonių su
negalia laisvalaikio organizavimo programomis, kūno
kultūros ugdymo programomis. Treneriai dalyvavo praktinėje lengvaatlečių treniruotėje Birštono miesto stadione,
išbandė keletą sporto srities
metodinių priemonių.
Sporto renginiai vaikams
ir jaunimui vyko 2018 m.
rugsėjo 29-30 dienomis Koryčine ir spalio 13-14 dienomis Birštone. Koryčine vyko

futbolo treniruotės, judrieji
sportiniai žaidimai, surengta
ekskursija po Koryčino apylinkes. Birštono sporto centre
vaikams buvo surengtos mokomosios treniruotės moderniais ir kokybiškais treniruokliais, laikantis treniruoklių
saugos reikalavimų. Taip pat
buvo surengtos draugiškos
Koryčio miesto 10-13 metų amžiaus vaikų futbolo ir
Birštono sporto centro vaikų
U-10 futbolo komandų varžybos, kuriose sportinį meistriškumą demonstravo svečiai iš
Koryčino.
Bendra projekto Nr. LT-PL2S-185 „Mes esame aktyvūs“
vertė – 48 139,00 Eur. Europos regioninės plėtros fondo
skiriama lėšų dalis sudaro
85 procentus visos projekto
vertės, t. y. 40 918,158 Eur.
Projekto partneriai bendrai
prie projekto įgyvendinimo
prisideda 7 220,85 Eur (15
proc. projekto vertės). Birštono sporto centrui tenkanti
Europos Sąjungos lėšų dalis
– 26 216,55 Eur, prie projekto įgyvendinimo prisideda 4
626,45 Eur.
Birštono sporto centro
informacija 

Saulės vis daugiau, bet liūdesys ir nerimas tik
stiprėja? Galbūt jums tiesiog trūksta vandens
ATKelta IŠ 8 p.
– pažymi „Eurovaistinės“
vaistininkas.
Pasak D. Viederio, paprastas būdas, kuris gali padėti
skysčių vartoti pakankamai
– šalia savęs visada turėti
gertuvę ar ąsotėlį su vandeniu. Tačiau nemėginkite viso talpos turinio išgerti vienu ypu, suaugusiam žmogui
rekomenduojama per dieną
išgerti apie 2 litrus vandens,
tad tą reikėtų daryti palaipsniui. Jeigu mėgstate kavą,
vandenį vartoti reikėtų dar
dažniau – kofeinas skatina

skysčių išsiskyrimą, todėl išgertą puodelį kavos reikėtų
kompensuoti papildoma stikline vandens.

Troškulys –
negalavimų pranašas
Jeigu jaučiate troškulį, nors
vandens geriate pakankamai,
įsitikinkite, kad tam nėra jokios kitos priežasties, pavyzdžiui, pradėjote sportuoti ar
dažniau valgote sūrų maistą.
„Eurovaistinės“ vaistininkas
įspėja, jog kasdieniams įpročiams nepakitus, skysčiais
nenuslopinamas noras gerti gali pranešti ir apie ligas

– dažniausiai endokrininės
sistemos negalavimus, ypač
diabetą.
„Sergant diabetu dėl padidėjusios cukraus koncentracijos inkstai priversti dalį
gliukozės pertekliaus šalinti
su šlapimu, padidėja išskiriamų skysčių kiekis, todėl
jaučiamas didesnis poreikis
juos atstatyti“, – paaiškina
specialistas.
Pajutus diskomfortą, vaistininkas rekomenduojama
daugiau laiko leisti saulėje,
nes troškulys gali būti ir vienas iš vitamino D trūkumo
požymių.
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„Maisto bankui“ paaukota už 479 tūkst. eurų

Norinčiųjų priimti gimdymus namuose nėra

Penktadienį ir šeštadienį vykusios „Maisto banko“ akcijos metu
nepasiturinčiųjų maitinimui savanoriai surinko 479 tūkst. eurų
vertės maisto. 74 miestuose savanoriai surinko 415 tūkst. įvairių
ilgai negendančių maisto produktų.

Nuo sausio atvėrus teisines galimybes gimdymams namuose, iki
šiol neatsirado įstaigų, norinčių teikti tokias paslaugas. Numatyta,
kad gimdyti namuose gali moterys, kurioms nenustatyta didelė
nėštumo rizika ir yra pasirašiusios sutartį su gydymo įstaiga.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K.Donelaičio g. 33-403, Kaunas)
prašo atsiliepti mirusio Jono Gedimino Rutkausko turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis. 2019 m. balandžio 2 d. 9.00
val. Jūs kviečiami atvykti Prienų r., Stakliškių sen., Lepelionių
k. prie paveldimų žemės sklypų (kad. Nr. 6968/0001:228 ir
6968/0001:229), suderinti jų ribas su gretimu žemės sklypu
(kad. Nr. 6968/0001:162), kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, paveldėjimo dokumentus
ar įgaliojimus. Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo
Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K.Donelaičio g.
33-403, Kaunas arba tel. 867501473. Jums neatvykus darbai bus tęsiami.

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

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, Kaunas)
prašo atsiliepti mirusios Marijos Radziukienės turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis. 2019 m. balandžio 9 d. 9.00
val. Jūs kviečiami atvykti Prienų r., Balbieriškio mstl. prie
paveldimo žemės sklypo (kad. Nr. 6903/0004:65), suderinti
jo ribas su gretimu žemės sklypu (kad. Nr. 6903/0004:249),
kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, paveldėjimo dokumentus ar įgaliojimus.
Taip pat prašome atsiliepti Ireną Binkulienę arba jos įgaliotus asmenis. 2019 m. balandžio 10 d. 9.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Stakliškių sen., Stakliškių k. prie
savo žemės sklypo (kad. Nr. 6953/0005:59), suderinti jo ribas su gretimu žemės sklypu (kad. Nr.6953/0005:5), kuriam
nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ar
įgaliojimus.
Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403,
Kaunas arba tel. 867501473. Jums neatvykus darbai bus tęsiami.

Vargina įaugantys nagai ar
skausmingos nuospaudos?

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

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ

Bendrovės valdybos sprendimu 2019 m. balandžio
24 d. 11 val. šaukiamas AB „Prienų šilumos tinklai“
visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris vyks bendrovės salėje, Statybininkų g. 6, Prienai.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. 2018 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
2. Pelno (nuostolio) už 2018 metus paskirstymas.
3. Dėl valdybos narių Roberto Želvio ir Vytautės
Draugelytės atšaukimo.
4. Dėl valdybos narių rinkimo.
REKLAMA

Nekilnojamasis
turtas
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.

KITA
Perka žemės išvadų dokumentus.
Tel. 8 607 19095.

IŠNUOMOJA
2 k. bt. (III a., galima su baldais)
Stadiono g., Prienuose. Tel. 8
687 58108.

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda
„Peugeot 206“ (2000 m., 2 l, HDI,
5 durys, pilkos spalvos, 800 Eur).
Tel. 8 601 35912.
Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonominių,
kultūrinių ir politikos naujienų!

Automobilio ratus (skardiniai
ratlankiai, padangos „Bridgestone“ MS 195/65 R14, protektoriaus gylis 7-8 mm, 4 vnt, 95 Eur).
Ratus (padangos „Winter Pirelli“
MS 155/70 R13, 4 vnt, 30 Eur.
„Toyota“ ratą (lengvojo lydinio
ratlankis su apynauje padanga
„Dunlop“ 205/65 R15, 40 Eur).
Tel. 8 618 67636.
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
Penkis 3 mėn. 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.
Virš 200 kg kiaulę. Tel. 8 618
84238.
7 m. darbinę kumelę (yra pasas,
1500 Eur) ir 1 m. kumelaitę
(yra pasas, 850 Eur). Tel. 8 608
39916.
4 m. karvę (turėjus 2 veršelius) ir
1,5 m telyčią. Tel. 8 650 77394.
Ekologiškai užaugintas bulves
(Prienuose). Tel. 8 608 08574.
Vasarinius kviečius „Triso“. Tel. 8
698 79906.
Vasarinius kviečius „Triso“ ir
„Liucila“ (akuotuoti), žirnius,
pupas. Galime atvežti. Tel. 8 680
36043.
Įvairius grūdus sėjimui, grikius,
didelę kiaulę ir 1 m. eržiliuką. Tel.
8 650 10595.
NUKelta Į 14 p. 
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Presuotą šieną. Gali atvežti. Tel.
8 653 86299.
Šieną „kitkomis“ Strazdiškių k.,
Jiezno sen. Tel. 8 618 33042.
Kalcio amonio ir amonio salietrą
didmaišiais po 500 kg. Pristatau į
vietą. Tel. 8 689 62945.
Parduodami šiltnamiai su polikarbonato danga. Polikarbonato
danga, stogeliai. Dabar taikomos
akcijos. Garantija 10 metų. Tel.: 8
659 08776, 8 604 98184.
Šieno-šiaudų rinktuvą ir pūtiklį.
Tel. 8 609 90773.
Tarplysviams lyginti lėkštes (2 m),
„3,6-SZ“ rusišką diskinę sėjamąją,
„T-25“ traktoriaus galinius ratus ir
kabinos rėmą. Tel. 8 607 52203.

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.

Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

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

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

SKALBIMO
MAŠINAS

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Tel. 8 672 51171

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

Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.

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

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 kaladėlėmis ir skaldytas.
Atveža. Tel. 8 625 97091.
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.

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

Šviežią ir konservuotą (pobūviams) beržo sulą, akmenis,
keramzitą, metalinius vartus
(3,6x1,5 m.), naują elektros variklį
(910 aps/min, 3,2 kW), šulniakasio volą, arklinį bulvių kauptuką,
fotelius (2 vnt. – 35 Eur), naują
valstybinę vėliavą, langų grotas
(1,8x1,5 m. - 2vnt.). Tel. 8 605
84374.

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

PASLAUGOS

REKLAMA

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

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.

Kokybiškai taisau
automatines

Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.

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).

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

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.

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

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

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

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.

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

Užjaučia

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

greblysirbebras@gmail.com

DARBO SKELBIMAI
REIKALINGA
Odontologijos klinika
Prienuose ieško gydytojo
odontologo padėjėjos (-o).
Privalumas darbo patirtis
šioje srityje, noras dirbti
bei tobulėti.
Laukiame CV el. paštu
prienai@tikodenta.lt.

Liūdesio ir
skausmo valandą dėl
Agnės Alaburdaitės
mirties nuoširdžiai
užjaučiame artimuosius.
Laikraščio „Naujasis
Gėlupis“ redakcija

Ieškoma buhalterė žemės ūkio
bendrovės apskaitai tvarkyti.
Tel. 8 686 10508.
UAB „Trupinys“ konditerijos ceche reikalinga darbininkė. Tel. 8
656 04922.
Kavinė-baras ieško barmenėspadavėjos ir pagalbinės darbuotojos. Nedirbusias apmokysime.
Tel. 8 676 42517.
Viešbučiui-restoranui Birštone
reikalinga virėja (-as) su patirtimi
ir virėjos (-os) padėjėja. Tel. 8
687 53756. CV galima siųsti el.p.
pusynebirstone@gmail.com
Indų plovėja (-as) darbui penktadienį, šeštadienį, sekmadienį.
Tel. 8 650 41148 (darbo valandomis).

Gyvenimo vainiką pynei,
bet nebaigtą jį palikai.
Ilgas kelias dar buvo keliauti, bet kodėl tu taip
greit pavargai?
Mirus
Agnei Alaburdaitei,
nuoširdžiai užjaučiame
močiutę, tėvelius ir
seserį.
Bielinskų ir Barščių
šeimos

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

Tel. 8 688 35784.

Žmogus padėti dirbti ūkyje ir
šiltnamyje. Tel. 8 652 65164.

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 27 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 5
11:15 Aukštuomenės daktaras 3
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba 13:00 Klauskite daktaro 13:58
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:00 Dienos
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vitrina 3 06:25 Aladinas 1/148s.
06:55 Simpsonai 14/1s. 07:25
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tas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 15:15 „Pasaulio turgūs. Jeruza18:00 Teisė žinoti 18:30 Vaka- lė“ 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20
ras su Edita 19:30 Stilius 20:25 Čempionai 16:50 „TV Europa“
Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” pristato. „Vyrų šešėlyje. Rožė
20:30 Panorama 20:52 Sportas Parčevskytė“ 17:25 „Neišsiža21:00 Dvi kartos 23:00 Mūza dėk“ (92) 18:00 Žinios 18:28 Orai
00:05 Skyrybų košmaras 01:35 18:30 „Neišsižadėk“ ( 92 tęs.; 93)
Pasaulio dokumentika. Ypatingi 20:00 Žinios 20:23 Orai 20:25
gyvūnų jaunikliai 02:25 Pasaulio „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“
dokumentika. Brazilijos gamtos (6/1; 6/2) 22:00 Žinios 22:28 Orai
stebuklai 03:15 Savaitė 04:10 22:30 „Gurovo bylos. Bet kokia
kaina“ ( 6/2 tęs.) 23:05 „Mentų
Klausimėlis 04:25 Puaro 13
karai. Odesa“ (2/3; 2/4) 00:40
„Vėjas į veidą“ (3; 4) 02:10 „De06:15 “Tomas ir Džeris” (47) tektyvas Linlis“ (3) 03:40 „Kelro06:45 “Žvėrelių būrys” (16) dė žvaigždė“ (25; 26) 05:10 „Pa07:10 “”Nickelodeon” valanda. vojingiausios kelionės. Tadžikija“
Keista šeimynėlė” (13) 07:40 05:35 „Pavojingiausios kelionės.
“Neramūs ir triukšmingi” (9) Vietnamas“
08:10 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir
TV6
Svirplys” (6) 08:40 “Tomo ir Dže06:15 “Televitrina” 06:30 “Ledo
rio nuotykiai” (5) 09:10 “Ogis ir takelias” 07:30 “Gelmėse slypinrakonai” (33) 09:20 KINO PUSčios unikalios istorijos” 08:30
RYČIAI Mėnulio užkariautojai
“Sandėlių karai” 09:00 “Vienam
11:10 Svečiai palėpėje 12:55
gale kablys” 09:30 “Statybų giKaip valgyti keptus sliekus 14:40
das” 10:00 PREMJERA “KeLėktuvai, traukiniai ir automobiliai
liauk išmaniai” 10:30 “Autopi16:30 Gyvūnų pasaulis 17:00
lotas” 11:00 “Lietuvos mokyklų
Bus visko 18:00 Žinios 18:55
žaidynės” 11:30 “Žaidimų balSportas 18:58 Orai 19:00 SUsas” 12:00 “Jokių kliūčių!” 13:00
PERKINAS. PREMJERA Ateivis
“Gelmėse slypinčios unikalios
vardu Aidas 20:45 Piko valanda
istorijos” 14:00 “Žvejo nuotykiai”
3 22:35 Ji man – ne pora
15:00 “Ledo kelias” 16:00 “Bearas Gryllsas. Laukinis iššūkis
TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 Či- žvaigždėms” 17:00 “Sandėpas ir Deilas skuba į pagalbą lių karai” 18:00 “Jukono vyrai”
1/158s. 07:00 Transformeriai. 19:00 “Amerikos dievaitis” 21:00
Maskuotės meistrai 4/425s. “Žinios” 21:50 “Sportas” 21:55
07:30 Aladinas 1/150s. 08:00 “Orai” 22:00 PWR REKOMENČipas ir Deilas skuba į pagalbą DUOJA “Marsietis” 01:00 “Išei1/158s. 08:30 Kempiniukas Pla- ties kodas”
čiakelnis 1/141s. 09:00 Virtuvės
istorijos 9/13s. 09:30 Gardu Gardu 7/14s. 10:00 Svajonių ūkis 05:05 Stilius 06:00 Lietuvos
5/30s. 10:30 Būk sveikas! 1/9s. Respublikos himnas 06:05 Duo11:00 Veiverlio pilies burtininkai kim garo! 07:30 Vilniečiai 08:00
12:55 Nevykėlio dienoraštis: Gimtoji žemė 08:30 ARTS21
Ilga kelionė 14:45 Havajai 5.0 09:00 Aš – laidos vedėjas 10:00
5/517s. 15:45 Ekstrasensų mū- Į sveikatą! 10:30 Garsiau 11:00
šis 18/13s. 17:30 Namų idėja su Pradėk nuo savęs 11:30 MoksIKEA 1/5s. 18:30 TV3 žinios 89 lo sriuba 12:00 Vincenzo Bellini.
19:17 TV3 sportas 1 19:22 TV3 Opera „Kapulečiai ir Montekiai”
orai 89 19:25 Eurojackpot 13 14:25 Dokumentinė apybraiža
19:30 Turtuolis vargšas 1/6s. „Mes nugalėjom” 14:50 Krau21:00 Karo žirgas 23:55 Karklų jo broliai? Kodėl lietuviai jaučia
žmogus 01:50 Kodėl būtent jis? Ukrainos skausmą ir kaip jiems
04:50 Havajai 5.0 5/517s.
pavyko išvengti tokio likimo
15:15 Auto Moto 15:30 Kultūrų
kryžkelė. Rusų gatvė 16:00 Eu07:00 “Vaikai šėlsta” (13, 14, romaxx 16:30 Klauskite daktaro
15) 08:29 „Top Shop“ televitrina. 17:20 Stilius 18:15 Misija – Pa08:45 Sveikatos ABC televitrina saulio Lietuva 19:00 Daiktų isto09:00 Tarptautinis galiūnų tur- rijos 19:45 Stambiu planu 20:30
nyras “Savickas Classic” 10:00 Panorama 20:52 Sportas. Orai
“Nutrūkę nuo grandinės” (35) 21:00 Kino žvaigždžių alėja. Va10:30 “Iš visų jėgų” (13) 11:00 sarvidžio nakties sekso komedija
“Būk ekstremalas” (13) 11:30 22:30 Lietuvos valstybinio simfo“Spec. būrys. Išlieka stipriausi” ninio orkestro 30-ojo jubiliejaus
(4) 12:35 “Džino viešnagė Ita- koncertas 00:20 Kino žvaigžlijoje” (5, 6) 13:35 “Ekstrasensų džių alėja. Vasarvidžio nakties
mūšis” (4) 16:00 “Kas žudikas?” sekso komedija 01:45 Auksiniai
(14) 17:00 Betsafe–LKL 19:30 scenos kryžiai
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Kovo 27 d.
TREČIADIENIS
Tarptautinė teatro diena
Saulė teka 06:07
leidžiasi 18:43
Dienos ilgumas 12.36
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Lošimo Nr. 1198
Nikodemas, Rupertas, AlkmeData:
2019-03-24
nas, Rūta, Aleksandras, Lidija
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
70 42 16 72 38 46 34 22 47 69
tinkamas laikas kaupti ir šaldy- 32 09 52 19 13 48 56 60 54 27
ti vaisius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Kovo 27 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– kino filmas „Snieguotos
lenktynės“. Nuotaikinga,
žiemiškai sportiška ir pamokanti animacinė istorija visai
šeimai. Bilieto kaina 4 Eur.
Kovo 30 d. 11 val. Prienų

45 61 33 75 29 67 30 37 59 40
Justino Marcinkevičiaus
74 05 68 25 66 62 49 41

Kovo 28 d.
KETVIRTADIENIS
VISA LENTELĖ
Saulė teka 06:05
leidžiasi 18:45
08 53 10 65 01 43 17 71 73 20
Dienos ilgumas 12.40
26 28 24 23 02
Delčia (22 mėnulio diena)
Filemonas, Sikstas, Rimkantas, LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
Girmantė, Odeta
11703.00€ 2
Tinkamas laikas sėti:
61.50€ 227
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
2.50€
10282
tinkamas laikas naikinti piktžo4.50€
5722
les, kaupti vaisius, konservuoti
šakniavaisius.

PAPILDOMI PRIZAI

Kovo 30 d.
ŠEŠTADIENIS
Prokuratūros diena
Saulė teka 06:00
leidžiasi 18:49
Dienos ilgumas 12.49
Delčia (24 mėnulio diena)
Gvidonas, Virmantas, Meda,
Ferdinandas, Anelė, Nelė
Tinkamas laikas sėti:
špinatus, salotas, lapinius burokėlius, salierus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas laistyti.
Kovo 31 d.
SEKMADIENIS
Pusiaugavėnis
Laikas persukamas vieną valandą į priekį
Saulė teka 05:57
leidžiasi 18:51
Dienos ilgumas 12.54
Delčia (25 mėnulio diena)
Benjaminas, Ginas, Gina, Kornelija
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
porus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas laistyti.
Balandžio 1 d.
PIRMADIENIS
Juokų arba melagių diena
Pasaulinė paukščių diena
Saulė teka 05:55
leidžiasi 18:53
Dienos ilgumas 12.58
Delčia (26 mėnulio diena)
Hugonas, Teodora, Teodoras,
Rimgaudas, Dainora
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas laistyti.

0117741 Automobilis Fiat
500
0261440 Automobilis Fiat
500
0219755 Automobilis Fiat
500

binės dirbtuvės „Kasdieniai
objektai kūryboje”. Balandžio
16 d. 12.00 val. – paskaita
su Neringa Zakarauskaite ir
judesio dirbtuvės su Alberta
Saukaityte. Balandžio 17 d.
12.00 val. – instrumentų kūrimas su Simonu Nekrošiumi.
Balandžio 18 d. 12.00 val.
– edukacinio filmo peržiūra
ir kūrybinės dirbtuvės su
Marija Šnipaite. Balandžio
19 d. 12.00 val. – kūrybinės
dirbtuvės ir diskusija su Jolita
Vaitkute. Dienos programos
trukmė apie 1,5 – 2 val. Vieta:
Prienų kultūros ir laisvalaikio centras (Vytauto g. 35,
Prienai), Konferencijų salė.
Daugiau informacijos: info@
av17gallery.com

700 Eur - 689-0019733
700 Eur - 689-0025819
700 Eur - 689-0040334
700 Eur - 689-0041100
700 Eur - 689-0041863
70 Eur - 689-0003*84
70 Eur - 689-0004*00
70 Eur - 689-0005*64
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PIRMADIENIS

+1
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VILNIUS

+1 +7
BALANDŽIO

2

Lošimo Nr. 321
Data: 2019-03-22

+1 +8

ANTRADIENIS

-1
+8

SKAIČIAI

5+2

10029077.52€ 0

5+1

0.00€

5

80893.90€ 0

4+2

4494.10€ 1

4+1

324.80€

1

4

142.60€

1

3+2

71.90€

10

2+2

24.20€

68

3+1

20.80€

102

3

17.60€

174

1+2

10.90€

370

2+1

8.20€

1535

+7

-2

+9

VANDENS TEMPERATŪRA

0

+4 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+7 KAUNO MARIOS
+4 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+5 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 19 000 000 Eur

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

KLAIPĖDA

VILNIUS

-1

+8

P E N K TA D I E N I S

+7 +8
BALANDŽIO

+5

KETVIRTADIENIS

-4 +6

31

LAIMĖJIMAI

7 000 Eur - 689-0052199

28

kovo

15, 20, 24, 44, 49 + 07, 09

Tel. 1634

kovo

-4

VILNIUS

Sekančio tiražo prizas:
1 x 5 000€ ir 30 x 500€

055*131 Pakvietimas į TV
studiją

Lošimo Nr. 689
Data: 2019-03-18

KLAIPĖDA

VILNIUS

+4 +12

70 Eur - 689-0036*17

PROGNOZĖ: Aukso puode –
240 000 Eur

-4
+4

-4 +3

30

0182381 Automobilis Peugeot teatrų festivalis „Akimirkos“.
208
70 Eur - 689-0010*08
0117967 Automobilis Toyota
70 Eur - 689-0022*91
Yaris
032*677 Pakvietimas į TV 70 Eur - 689-0028*28

045*521 Pakvietimas į TV
studiją

27

TREČIADIENIS

kovo

0183294 Automobilis Peugeot tro konferencijų salėje (2
208
aukšte) – skaitovų ir poezijos

044*226 Pakvietimas į TV
studiją

kovo

0

0190886 Automobilis Peugeot Kovo 30 d. 14 val. Prienų
208
kultūros ir laisvalaikio cen-

studiją

ORAI

VILNIUS

(šio numerio atsakymai)

Kovo 29 d.
PENKTADIENIS
Lietuvos įstojimo į NATO
diena
Saulė teka 06:02
leidžiasi 18:47
Dienos ilgumas 12.45
Delčia (23 mėnulio diena)
Narcizas, Almantė, Bertoldas,
Manvydas
Tinkamas laikas sėti:
špinatus, salotas, lapinius burokėlius, salierus.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, kaupti vaisius, konservuoti
šakniavaisius.

0001459 Automobilis Citroen
C3

viešojoje bibliotekoje – suaugusiųjų meninio skaitymo šventė „Žodžiais nulijo.
Skalsiais. / Atgijo širdys.
Prigijo.“ (Just. Marcinkevičius). Kūrinys (-iai) skaitomas
(-i) lietuvių kalba. Meninio
skaitymo šventėje dalyvaujantys skaitovai pasirinktinai
gali skaityti vieną ar kelis bet
kokių autorių arba savo kūrybos poezijos arba prozos
kūrinius ar kūrinių ištraukas.
Skaitovo programos trukmė
– 5–7 minutės, poetinės
(literatūrinės) kompozicijos
trukmė – ne daugiau kaip 20
minučių. Poetinės kompozicijos dalyvių skaičius – ne
daugiau kaip 8.

Dalyvaus Panevėžio, Kaišia- cija tel. 8 699 85050.
dorių, Prienų rajono skaitoBalandžio 7 d. 17.30 val. Prievai ir poezijos teatrai.
nų kultūros ir laisvalaikio cenKovo 31 d. 15 val. Skriaudžių tro foje – Erdvinės muzikos
laisvalaikio salėje – proginių veiksmas „Spengla“. Atlikėjai:
muzikantų koncertas „Mes choras „ARTyn“ , „TULA muzidar dainuosim“. Svečiuosis ka“, Darius Bagdonavičius ir
Neringa su grupe (Balbieriš- Agnė Pilkauskaitė (smuikai).
kis), „TikDU“ (Marijampolė), Renginys nemokamas.
„Plius1“ (Marijampolė), „Romeo“ (Vilkaviškis), „Mes“ Balandžio 14 d. 10 val. Skriau(Marjampolė), „InPuls“ džių šv. Lauryno bažnyčioje,
(Suvalkai, Lenkija), Darius po šv. Mišių - Česlovo Sasir Rimvydas (Marijampolė), nausko kamerinio choro konKęstas ir Laimis (Kaunas), certas skirtas Juozo Naujalio
Arūnas ir Edmundas (Kau- metams paminėti. Renginys
nas), „Evara“ (Skriaudžiai), nemokamas.
„Cukraus pudra“ (SkriauBalandžio 16, 17, 18, 19
džiai). Dalyvavimas renginyje
dienomis Prienų kultūros ir
– tik su išankstine rezervacilaisvalaikio centre – kūryja. Staliukų ir vietų rezerva-

GAMA RADIACINIS FONAS

37
38

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
9041 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8350 nSv/val.

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

