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Jau šešeri metai, kai Agnė
ir Martynas Levinskai ne
tik Prienuose, bet ir visoje
Lietuvoje bei užsienyje yra
žinomi kaip graviravimo
ar deginimo ant stiklo,
medžio ir kitų paviršių
meistrai, įvairių pjaustytų
dirbinių kūrėjai.

Prieš šešerius metus, kai
Agnė „sėdėjo“ namuose su
vaikais, artėjant Kalėdoms
ji sugalvojo draugams ir artimiesiems padovanoti originalių dovanų su išgraviruotu
užrašu ar piešiniu. Agnė juokauja, kad pats pirmasis graviravimo įrankis, nuo kurio
NUKelta Į 5 p. 

Parodą pristatė Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė (dešinėje) ir Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojai Giedrius ir Irma.

Paroda „Pastatyk istorijai
namus“ iš Alytaus atvyko į
Prienus
derniosios lietuvybės puose-

Balandžio 1-ąją minima
Tarptautinė melagių ir juoko diena
SKAITYKITE 7 p.

Gardūs vafliai –
puikiai dienos
pradžiai

SKAITYKITE 8 p.

0,50 €

Laima

Asmeninio archyvo nuotraukos

Birštono meno
mokykla
džiaugiasi
atnaujinta įranga

Kaina

DUOBLIENĖ

Pradžia – banali
SKAITYKITE 2 p.
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Seniau Lietuvoje balandžio
1-ąją švęsdavo Naujuosius
metus, nes apie tą
laiką susilygina dienos
ir nakties ilgumas. Ši
šventė seniau daugelyje

šalių būdavo švenčiama
linksmai: vykdavo
karnavalai, kitokie
pasilinksminimai, žmonės
pokštaudavo.

Ilgą laiką mūsų krašto žem-

Kovo 27 d. Prienų Laisvės
aikštėje atidaryta Alytaus
kraštotyros muziejaus
parengta keliaujanti
paroda po atviru dangumi
„Pastatyk istorijai
namus“. Šią parodą jau
pamatė didesnių Dzūkijos
miestelių gyventojai.

2018 metais Lietuva minėjo atkurtos valstybės 100 metų
jubiliejų. 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 akino 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 mo-

lėtojus, kurie sudėtingomis
aplinkybėmis per trumpą istorinį laiką valstiečių tautą
pavertė savarankišku pasaulio
istorijos subjektu. Šie žmonės
augino tautos poreikį kurti ir
puoselėti savo valstybę.
Parodos atidarymo proga
susirinkusiuosius sveikino
Prienų rajono savivaldybės
mero patarėja Jūratė Zailskienė, kuri džiaugėsi, kad gražus
muziejų bendradarbiavimas
suteikė prieniškiams galimybę pagilinti žinias ir geriau pažinti iškilias asmenybes.
Atidaryme dalyvavę „Žiburio“ gimnazijos mokiniai
savo žinias, pasinaudodami
parodos stenduose pateikta
informacija, pasitikrino viktorinoje.
Iškilių asmenybių istorijas
ir nuveiktus darbus prieniškiai
galės pažinti visą mėnesį (iki
balandžio 30 d.). NG

dirbiai balandžio pirmąją
švęsdavo kaip pirmąją pavasario darbų dieną. Balandžio
1-oji Melų diena Lietuvoje
pradėta vadinti neseniai. Beje,
NUKelta Į 3 p. 
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Lietuva niekada nebuvo tokia saugi, kaip dabar

Mažmeninė prekyba šiemet augo 6,4 proc.

Minint 15-ąsias Lietuvos narystės NATO metines, prezidentė Dalia
Grybauskaitė sako, kad šalis niekada nebuvo tokia saugi, kaip
dabar. Pasak D. Grybauskaitės, NATO garantuoja, kad „okupacijos,
trėmimai ir mūsų žmonių persekiojimas niekada nepasikartos“.

Mažmeninės prekybos, išskyrus automobilius ir motociklus,
apimtys Lietuvoje sausio-vasario mėnesiais buvo 1,694 mlrd.
eurų (be PVM) – 6,4 proc. daugiau (palyginamosios kainomis) nei
pernai tuo pačiu metu.

Buvę sovietų pareigūnai
Sausio 13-osios byloje
už akių nuteisti dėl karo
nusikaltimų niaus garnizono vadą VladiVilniaus apygardos teismo
nuosprendis Rusijos
piliečiams dėl 1991 metų
įvykių yra politiškai
motyvuotas, grįstas
manipuliavimu faktais,
trečiadienį pareiškė
Rusijos užsienio reikalų
ministerija.

„Šio proceso metu buvo pažeisti pagrindiniai teisingumo
principai, visų pirma susiję su
nuostata, kad teisės normos
negali galioti atgaline tvarka“,
– sakoma trečiadienį ministerijos svetainėje paskelbtuose
komentaruose.
Rusijos užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad teismas
ignoravo liudijimus, paneigiančius sovietų karių kaltę
dėl civilių gyventojų mirties.
„Valdžios bandymas žongliruoti akivaizdžiais faktais,
atliekant teismines manipuliacijas, tik atspindi Lietuvos
dabartinės valdžios destruktyvų požiūrį į Rusiją“, – sakoma
komentare.
Pasak Rusijos URM, teismo „šališkumą ir politinę
motyvaciją“ rodo draudimas
teisme dalyvauti Rusijos ambasados Vilniuje diplomatams
ir žiniasklaidos atstovams.
„Mes ir toliau teiksime visą būtiną paramą ir pagalbą
rusams, tapusiems teismo savivalės aukomis“, – nurodė
ministerija.
Vilniaus apygardos teismas trečiadienį buvusį sovietų gynybos ministrą Dmitrijų
Jazovą ir dar daugiau kaip 60
buvusių sovietų pareigūnų pripažino kaltais dėl nusikaltimų
žmoniškumui ir karo nusikaltimų už dalyvavimą sovietų
agresijoje Vilniuje 1991 metų
sausio 13-ąją.
Trijų teisėjų kolegija 94 metų D. Jazovui už akių skyrė 10
metų laisvės atėmimo bausmę. Prokurorai siūlė jį ir dar
penkis kaltinamuosius bausti
griežčiausia bausme – laisvės
atėmimu iki gyvos galvos.
Buvusį sovietų armijos Vil-

mirą Uschopčiką teismas nuteisė 14 metų laisvės atėmimo
bausme, buvusiam KGB karininkui Michailui Golovatovui
skirta 12 metų nelaisvės.
Nuosprendis paskelbtas
67-iems Rusijos, Baltarusijos
ir Ukrainos piliečiams, jiems
skirtos bausmės nuo ketverių
iki 14 metų.

jų vaidmenį: ar jie vadovavo
veiksmams, ar vairavo tankus,
ir panašiai.
Dauguma kaltinamųjų nuteisti už akių, nes Rusija ir
Baltarusija atsisakė juos išduoti.
Teismo baudžiamųjų bylų
skyriaus pirmininkas Arūnas
Budrys atkreipė dėmesį, jog
dėl šių aplinkybių byloje gerokai prailgėja apeliacinio skundo padavimo terminai.
„Daugelio kaltinamųjų šiuo
metu nuteistų atžvilgiu byla
buvo nagrinėjama už akių,
o tai reiškia, kad apeliacinio
skundo padavimo terminai
yra kitokie: jie bet kada ga-

Kaip žurnalistams po posėdžio sakė vienas iš kolegijos teisėjų Artūras Šumskas,
skiriant bausmes atsižvelgta
į tai, jog nuo nusikaltimo padarymo praėjo 28-eri metai ir
tai, kad neįmanoma nustatyti,
kurie konkrečiai asmenys atliko kokius veiksmus.
„Atsižvelgėme į tas aplinklybes, kad dabar sunku nustatyti ir dabar iš esmės negalima nustatyti, kas iš tiesų padarė konkrečius nusikalstamus
veiksmus būtent sunkiausius:
nužudymus žmonių, sunkius
kūno sužalojimus kas padarė.
Mes kaip bendrininkus visus
patraukėme atsakomybėn, bet
sunku invidualizuoti, todėl
skaitėme, kad į tai turi būti atsižvelgiama kaip ir bet kada,
kai yra abejonės dėl atsakomybės“, – sakė teisėjas.
Tačiau kolegija, pasak teisėjo, atsižvelgė į kaltinamų-

li jį paduoti. Jeigu vykdant
nuosprendį jie bus sulaikyti,
ir po kelerių metų, po dešimties metų gali paduoti apeliacinį skundą ir privalėsime jį
išnagrinėti“, – paaiškino A.
Budrys.
Prieš teismą stojo tik du
buvę sovietų karininkai Rusijos piliečiai – nuo 2014 metų
Lietuvoje suimtas sovietų karininkas Jurijus Melis ir Vilniuje gyvenantis Genadijus
Ivanovas.
J. Meliui skirta septynerių
laisvės atėmimo bausmė. Į
bausmę įskaičiuotas jo kalinimas suėmimo metu, tad jei
nuosprendis nebus pakeistas,
jis į laisvę galės išeiti už dvejų metų.
G. Ivanovas nuteistas ketverių metų bausme. Jis galės
būti laisvėje, kol nuosprendis
įsigalios, – jam teismas neskyrė suėmimo.
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sius teisės principus, kuriuos
visuotinai pripažįsta civilizuotos tautos, todėl nepagrįstais laikytini kaltinimų gynėjų
argumentai, kad nusikaltimo
padarymo metu nacionalinėje teisėje nebuvo numatyta
atsakomybė už nusikaltimų
žmogiškumui padarymą“, –
pareiškė Vilniaus apygardos
teismas.
Anot jo, 1991 metų sausį
rengiantis Vilniuje užimti civilinius objektus planuotos
žmonių aukos.
„(...) prieš operaciją objektai buvo žvalgomi, karinės
technikos skaičius ir rūšis.
Operacijoje dalyvaujančių

Okupacinė kariuomenė prie Spaudos rūmų Vilniuje (Alfredo Girdziušo nuotr.)

LEIDĖJAS:

Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt

G. Ivanovas sakė su nuosprendžiu nesutinkantis, advokatė žadėjo jį apskųsti. Nuosprendį jau paskelbė skųsiantys
ir keli kiti advokatai.
Vilniaus apygardos teismas
skirtas bausmes grindė tarptautine teise, Konstitucinio
Teismo nutarimais, Lietuvos
baudžiamuoju kodeksu.
„Tokios teisminės praktikos nebuvo, tai yra sudėtinga
ne tik savo apimtimi, bet ir
teisės taikymo prasme. Teismas turėjo išnagrinėti Europos žmogaus teisių teismo
sprendimus, negausią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
praktiką ir priimti tam tikras
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įžvalgas dėl įstatymų taikymo“, – spaudos konferencijoje sakė teismo pirmininkė
Loreta Braždienė.
Anot teismo, 1991 metų
įvykiai buvo Sovietų Sąjungos agresija prieš Lietuvą.
„Tarptautinės teisės požiūriu 1940–1990 metais Lietuvos Respublika buvo okupuota valstybė, (...) nurodytas laikotarpis apibūdintinas
kaip tęstinė TSRS agresija
prieš Lietuvos Respubliką.
(...) 1990 – 1991 metais TSRS
Lietuvoje tęsė 1940 metais
pradėtą agresiją“, – nurodė
teismas.
Anot jo, sovietų karių veiksmai 1991 metų sausį atitinka
tarptautinėje teisėje numatytus
nusikaltimus žmogiškumui.
„Kaltinamųjų padarytos
nusikalstamos veikos jų padarymo metu buvo laikomos
nusikaltimais pagal bendruo-

karių skaičius ir junginių sudėtis buvo sudaromos atsižvelgiant į objektus ginančių
civilių skaičių. Akivaizdu,
kad pasirinktų svarbių objektų šturmui pasitelkiant karinę
techniką, tai yra tankus, BRT,
priešlėktuvinę gynybos sistemą ir pan., apginkluojant karius koviniais šoviniais, tarp jų
ir su išcentruotomis kulkomis,
išduodant jiems sprogstamuosius užtaisus ir kitas žmonėms
žaloti skirtas priemones, buvo
numatomos civilių aukos ir jų
buvo siekiama“, – teigia nuosprendyje.
Teismas pabrėžė, kad civilių nužudymai karinės operacijos metu buvo „ne atsitiktiniai nusikaltimai, o nuosekliai, iš anksto suplanuota
ir numatyta didelio masto ir
sistemingo civilių gyventojų
užpuolimo dalis, vykdant Sovietų Sąjungos bei jos parti-
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

nės organizacijos komunistų
partijos politiką, kurios tikslas
– išlaikyti Lietuvą Sovietų Sąjungos“ sudėtyje.
Teismas paskelbė, kad atmetė dviejų nukentėjusiųjų
civilinius ieškinius dėl neturtinės žalos atlyginimo. Toks
sprendimas priimtas, nes tuo
metu, kai vyko sausio 13osios įvykiai, neturtinė žala nebuvo numatyta įstatymuose.
„Aukščiausiojo Teismo yra
priimtos nutartys, kuriose nurodyta, kad jeigu veiksmai
padaryti iki numatymo neturtinės atsakomybės, ji negali
būti priteisiama“, – sakė teisėjas A. Šumskas.
Generalinės prokuratūros
ieškinį dėl daugiau kaip 11
mln. eurų žalos Lietuvos valstybei teismas paliko nenagrinėtą.
Priimdami tokį sprendimą
teisėjai vadovavusi Mykolo
Burokevičiaus byloje suformuota praktika.
„Jame pasakyta, kad turi
atsakyti valstybė – Rusijos
Federacija, tačiau tai yra tarpvalstybinių derybų reikalas,
todėl mes į šį dalyką nesikišome“, – paaiškino teisėjas.
Nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Teisėjas A. Šumskas sakė
neabejojantis, jog ši byla pasieks ir Apeliacinį, ir Aukščiausiąjį Teismą bei galbūt
Europos žmogaus teisių teismą.
Nukentėjusiaisiais šioje
byloje pripažinti beveik 700
asmenų, liudytojais apklausti
maždaug tūkstantis žmonių.
Rusija atmetė Lietuvos prašymą byloje apklausti buvusį
Sovietų Sąjungos vadovą Michailą Gorbačiovą.
1991 metų sausio 13-osios
naktį Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant
Vilniaus televizijos bokštą bei
Radijo ir televizijos komiteto
pastatą žuvo 14 žmonių.
Sovietai karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos
valdžią, 1990-ųjų kovo 11
dieną paskelbusią šalies nepriklausomybę nuo Sovietų
Sąjungos.
BNS-Vaidotas Beniušis, Jūratė Skėrytė, Austėja Masiokaitė
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Izraelis sudavė aviacijos smūgį Sirijoje

Gvatemaloje sunkvežimis užmušė 30 indėnų

Sirija trečiadienį paskelbė, kad Izraelis smogė taikiniams į
šiaurę nuo Alepo miesto, o jos gynyba numušė kelias raketas.
Tai yra pirmoji atak, kai JAV Izraelio teritorija pripažino Golano
Aukštumas, kurias žydų valstybė iš Sirijos atėmė 1967 m. kare.

Gvatemaloje mažiausiai 30 indėnų žuvo trečiadienį Nahualos
mieste, kai viename plente vilkikas įsirėžė į grupę žmonių,
kurie buvo susirinkęs po anksčiau įvykusios avarijos, per kurią
vairuotojas mirtinai sužalojo gyventoją ir pabėgo iš įvykio vietos.

Balandžio 1-ąją
minima Tarptautinė
melagių ir juoko diena
ATKelta IŠ 1 p.
paprotys tą dieną pokštauti,
apgaudinėti vieniems kitus ir
meluoti yra paplitęs daugelyje
pasaulio šalių.Manoma, kad
šią šventę sugalvojo prancūzai. Bet dar senovės romėnai
šventė Kvailių dieną. Panašiai linksmintasi ir Indijoje,
tačiau ne balandžio pirmąją,
o paskutinę kovo dieną.
Išdaigų ir juoko diena seniau būdavo vadinama melagio, arba šido, diena ir buvo
siejama su kiekvieno žmogaus sėkmės tiems metams
būrimu. Manyta, kad jeigu
tą dieną nieko neapgausi, tau
bus nelaimingi metai. Užtat
tądien visi verčiasi per galvas
stengdamiesi sugalvoti kuo
įtikinamesnį melą ir šmaikščiai apgauti savo draugą ar giminaitį. Balandžio 1-ąją galima meluoti kiek tik leidžia laki fantazija ir nesulaukti jokių
priekaištų. Be to, tai užtikrina
sėkmę visiems ateinantiems
metams.
Lietuvoje šią dieną anksčiau būdavo ne tiek meluojama, kiek pokštaujama. Daž-

niausiai vienas kitą bandydavo suklaidinti, nurodydavo tokias užduotis, kurių
neįmanoma atlikti. Visa tai
turėdavo sukelti aplinkinių
juoką, o juokas ir linksmybės
simboliškai turėtų pagreitinti
pavasarį.
Tą dieną mėgstama ir burti, spėti ateitį, pranašauti, koks
bus derlius.
Iki pat XX a. vidurio Lietuvoje buvo išlikęs paprotys
balandžio pirmąją išjuokti tinginius, apsileidėlius. Tvarką
dažniausiai darydavo vyrai.
Jei rasdavo kur ne vietoje padėtą žemės ūkio padargą, jį
paslėpdavo, užkeldavo aukštai ant trobos ar kur nors kitur,
bet taip, kad tam apsileidėliui
dėl savo tinginystės gailėtis
reikėtų.
Yra užfiksuota, kad kai kuriose Lietuvos vietose balandžio pirmąją būdavo garbinamas gyvybės medis.
Tikima, kad šią dieną niekam negalima skolinti ugnies,
degtukų, žarijų. Jei vis dėlto
įduosi, gali tikėtis, kad tais
metais gyvuliai nesiseks.

Ar balandžio
1-ąją stengiatės
ką nors
apgauti, ar
dažnai apgauna
kiti?

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Jonas Miknevičius

Balandžio 1-oji – tokia
diena, kai priklauso
vieniems kitus apgaudinėt.
Seniau tai daugelis
pokštaudavo – stengdavosi
„prigauti“. Man nesiseka
rimtu veidu juokų kalbėt,
todėl ne aš, bet greičiau
mane apgauna.

Monika
Vidmantas Marčiulaitis

Melagių dienos tradicijos jau „išeina iš mados“.
Seniau ir žmonės daugiau
pokštaudavo, ir spauda visokių „nutikimų“ parašydavo. Iki šiol prisimenu
„žinią“, kad Trakų ežere
delfinai pasirodė. Patikėjo
daug žmonių.

Manau, kad dabar jau
mažai kas vieni kitus
apgaudinėja, nes susvetimėję
visi, o seniau tai būdavo
labai populiaru balandžio 1ąją ką nors apgauti. Vaikai
apgaudinėdavo vaikus,
suaugusieji – suaugusius.
Banalūs būdavo tie juokeliai,
bet juk svarbiausia, kad
patikėtų ir atkreiptų dėmesį.
O dabar mus tik valdžia
apgaudinėja – ir kasdien, ir
negražiai. Jaunimas gal jau
net nežino, kad yra tokia
Melagių diena. Turėtume
dažniau juoktis, nes juokas
– tai sveikata.

Aleksas Balčiukynas

Būtų smagi diena, jei visi
pokštautų, bet dabar visi
dažniau pikti nei linksmi.
Gal bijoma – jei pradėsi
pokštauti, tave išjuoks,
nesupras. Nesu matęs, kad
kas tą dieną pokštautų,
nebent pameluoja ir taip
apgauna.

Kazimieras Tamošiūnas

Balandžio 5 d. 18 val.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre laikraštis „Naujasis Gėlupis“ pasitinka jau
trisdešimtąjį gimtadienį.
Švęskime kartu!
Įėjimas nemokamas.
REKLAMA

Seniau tądien daugiau
pokštaudavome, tiesiog
privalu būdavo ką nors apgauti kuo anksčiau iš ryto.
Ir niekas smarkiai nepykdavo, nes juokai – neįžeidžiantys. Man kartą pavyko žmogų nusiųsti nupirkti
makaronų sėklų. Jis nieko
neįprasto neįtardamas ir
paprašė pardavėjos... Aš
mėgstu ir juokus, ir anekdotus, todėl jei kam pavyksta mane apgauti, neįsižeidžiu. Patinka ir kai per
televizorių „išduria“ – praneša rimtą žinią, kuria net
patiki iš pradžių.

Ona

Ona Neverauskienė

Viena gyvenu, tai namuose neturiu ką apgaudinėti, bet
jei kas pasitaiko „po ranka“,
tai pasistengiu apgauti. Juk
linksma, pokštai – nepikti, svarbiausia, kad žmogus
patikėtų ir pasižiūrėtų, nueitų kur nors. Smagu, kad yra
tokia diena, kad dar žmonės
prisimena ir papokštauja.
Kiek gi galima apie politiką
kalbėti?

Viktorija Černevičiūtė

Namuose dar kartais kas
nors apgauna, bet mokykloje tą dieną pokštaujama retai.
Būtų smagu, jei gimtų kokia
linksma tradicija su išradingais, neįžeidžiais pokštais.

Seniau tai labai norėdavome vieni kitus apgauti
– stengdavomės ką nors
pasakyti taip, kad žmogus
nueitų pažiūrėti. O tada jau:
„Aprilis, aprilis!“. Dabar
žmonės užsidarę, kaimynai nenoriai vieni su kitais
bendrauja, tai ir apgaudinėti nėra ką. O juk visai
smagu nepiktai pasišaipyti
vieniems iš kitų, kiek gi galime liūdėti. Man patinka,
kad nors per televizorių ar
laikraštyje paleidžiama kokia „antis“.

 verta žinoti
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Nubalsavo prieš visus pasirinkimus dėl „Brexit“

Pritarė siūlymui uždrausti vienkartinius gaminius

Didžiosios Britanijos parlamentas trečiadienį atmetė visus
aštuonis alternatyvius „Brexit“ scenarijus, dėl kurių buvo pasiūlyta
balsuoti. Iš pradžių planuota, kad Jungtinė Karalystė pasitrauks iš
ES kovo 29-ąją, bet praeitą savaitę ES lyderiai sutiko tai atidėti.

Europos Parlamentas trečiadienį didele balsų dauguma pritarė
siūlymui Europos Sąjungoje uždrausti pasaulio vandenynus
teršiančius vienkartinio naudojimo plastikinius gaminius, tokius
kaip šiaudeliai, stalo įrankiai ar ausų krapštukai.

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
INFORMACIJA

Prienų rajono savivaldybė viešo nuomos konkurso būdu išnuomoja pastatą – autobusų stotį, esančią Vytauto g.
11, Prienų m.
Dokumentų pateikimo terminas 2019 m. balandžio 9
d. 10 val.
Komisijos posėdis vyks Prienų rajono savivaldybės mažojoje salėje 2019 m. balandžio 12 d. 10 val.
Visa informacija skelbiama Prienų rajono savivaldybės
internetiniame puslapyje www.prienai.lt.

Pretendentams prezidento rinkimuose baigiasi terminas
Parašų lapus ketvirtadienį
premjeras Saulius Skvernelis
pateikti parašus
parašus VRK įteikė trečia- VRK taip pat teikė filosofas
Pretendentams
prezidento rinkimuose
ketvirtadienį baigėsi
terminas pateikti
parašus Vyriausiajai
rinkimų komisijai
(VRK). Kandidatais bus
registruojami surinkę ne
mažiau kaip 20 tūkst.
parašų.

Parašus pretendentai galėjo rinkti daugiau nei mėnesį
popieriniuose parašų lapuose, taip pat buvo galima pasirašyti elektroniniu būdu
rinkėjo puslapyje jungiantis
per el. valdžios vartus.
Kaip yra sakiusi VRK vadovė Laura Matjošaitytė, komisija netikrins visų pretendentų surinktų parašų: ties 20

tūkst. patikrintų galiojančių
parašų riba bus konstatuojama, kad įstatymo reikalavimas įvykdytas.
Galutinį kandidatų į prezidentus sąrašą VRK skelbs
balandžio 12 dieną.
Parašus elektroniniu būdu
yra surinkę du pretendentai
iš trylikos: parlamentarė Ingrida Šimonytė (per 38 tūkst.
parašų) bei ekonomistas Gitanas Nausėda (per 24 tūkst.
parašų).
G. Nausėda taip pat VRK
jau yra įteikęs ir popierinius
parašų rinkimo lapus su
maždaug 40 tūkst. parašų, I.
Šimonytės štabas juos teikė
ketvirtadienį.
„Valstiečių“ kandidatas

dienį, popieriniuose lapuose
surinkta apie 30 tūkst. parašų. Elektroninėje erdvėje už
S. Skvernelį pasirašė per 6
tūkst. žmonių.
Parašus VRK taip pat jau
įteikė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų
šeimų sąjungos vadovas europarlamentaras Valdemaras
Tomaševskis. Partija pranešė, kad jis surinko apie 30
tūkst. parašų.
Surinkęs reikiamą parašų
skaičių taip pat skelbė socialdemokratas eurokomisaras
Vytenis Povilas Andriukaitis.
Elektroniniu būdu jis surinko
per 10 tūkst. parašų. Parašus
lapuose jo štabas įteiks ketvirtadienį.

Arvydas Juozaitis, pranešė štabas. Elektroniniu būdu jį parėmė per 13 tūkst.
žmonių.
Parlamentaras Naglis Puteikis elektroniniu būdu yra
surinkęs per 9 tūkst., Seimo
narys Mindaugas Puidokas
– per 11 tūkst. parašų, europarlamentaras Valentinas
Mazuronis – netoli 7 tūkst.,
europarlamentaras Petras
Auštrevičius – per 9 tūkst.
parašų, Seimo narys Petras
Gražulis – per 2 tūkst. parašų. Pretendentais taip pat registravęsi Kazimieras Juraitis ir Alfonsas Butė yra surinkę apie 6 tūkst. parašų.
Prezidento rinkimai vyks
gegužės 12 dieną. BNS

Dvylika į savivaldą išrinktų vietos politikų atsisako
sija pripažins, kad 12 asmenų
„Du tarybos nariai Šilalėmandatų
atsisakė savivaldybės tarybos je, kitiems atsisakius tarybos
Dvylika į savivaldą išrinktų
vietos politikų atsisako
mandatų.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) ketvirtadienį konstatuos, kad jie atsisako vietos
taryboje, ir mandatus pripažins žemiau sąraše likusiems
kandidatams.
Pasak VRK vadovės Lauros Matjošaitytės, daugiausiai mandato atsisakoma dėl
nesuderinamų pareigų, pa-

vyzdžiui, vietos taryboje atsisako merų rinkimų nelaimėję
parlamentarai Povilas Urbšys,
Kęstutis Mažeika.
„Vyriausioji rinkimų komikus PGP, medį jau buvo pašalinę
kelininkai. Nušluota kelio danga.

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

2019-03-22 ryte, 08.00 val., gautas pranešimas, kad Jiezno sen.,
Benčiakiemio k., Sodų g. įklimpo
GMP automobilis ir reikia pagalbos jį ištraukti. Buksyravimo lynu
automobilis ištrauktas.
2019-03-22 apie 12.14 val. gautas
pranešimas, kad Jiezno sen.,
Jundeliškių k. ant važiuojamosios
kelio dalies nuvirtęs medis. AtvyREKLAMA

2019-03-22 apie 20.10 val. J. Š.,
(g. 1978 m.), grįžusi į namus
Prienuose, pamatė iš jos gyvenamojo namo išbėgančius du
nepažįstamus asmenis. Įėjusi
į namą pastebėjo, kad pavogti
jai priklausantys aukso dirbiniai
bei sugadinti kiemo vartai. Kokia
padaryta turtinė žala, J. Š. šiuo
metu nurodyti negali.
2019-03-22, apie 20.20 val., iš
Jiezno vaikų globos namų pasišalino auklėtinis A. P. (g. 2001 m.).
Pradėta A. P. paieška.
2019-03-22 L. B. (g. 1990 m., gyv.
Prienuose), būdama pasirašytinai
įspėta dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingą įskundimą ar pranešimą apie nebūtą
nusikaltimą, tyčia melagingai
nurodė, kad 2019 m. kovo 16 d.

nario mandato, iš jų dešimt asmenų dėl nesuderinamų pareigų, du – dėl sveikatos ir kitų
asmeninių priežasčių“, – BNS
sakė VRK pirmininkė.
Šilalės rajono savivaldybėje dviem išrinktiems nariams
atsisakius mandato, jo imti
nenori ir žemiau brūkšnio likę kandidatai, tad prie nenorinčių eiti į tarybą prisideda
dar du vietos politikai, iš viso
keturiolika.

nario pareigų, įgytų mandatą,
bet irgi atsisakys, nes eina nesuderinamas pareigas, tad iš
viso būtų keturiolika“, – teigė
L. Matjošaitytė.
Mandato dėl nesuderinamų
pareigų atsisakantys išrinkti
tarybos nariai ar juos kėlusios
partijos, komitetai praras rinkimų užstatą. Nesuderinamas
pareigas einantiems kandidatams užstatas siekia 9 tūkst.
eurų. BNS

apie 16.10 val. Prienuose buvęs
sutuoktinis N. B. (g. 1982 m.) du
kartus įspyrė į nugaros sritį, taip
sukeldamas fizinį skausmą. L. B.
liudytojo apklausos metu taip pat
davė melagingus parodymus apie
jai sukeltą fizinį skausmą,

1956 m., gyv. Kaišiadoryse), atvykęs į jam priklausančią sodybą
Prienų r., pastebėjo, kad išdaužyti
trys sodybos gyvenamojo namo
langai, iš vidaus pagrobta 1000
eurų vertės metalinė krosnelė,
senovinis radijo imtuvas, kurio
vertė 500 eurų. Taip pat įsibrauta
į nerakinamą pirties pastatą, iš
vidaus pagrobta dar viena tokia
pat 1000 eurų vertės metalinė
krosnelė. Tiek gyvenamajame
name, tiek pirties pastate visose
patalpose išmėtyti, sulaužyti
baldai, sudaužyti indai, kiti namų
apyvokos daiktai. Padaryta daugiau nei 2500 eurų turtinės žala.

2019-03-22 apie 16.44 val. PGP
gavo pranešimą, kad Išlaužo sen.,
Šaltupio k. dega žolė. 3 ha plote
degusi sausa žolė užgesinta.
2019-03-22 PGP 19.57 val. gavo
pranešimą, kad Veiverių sen.,
Skriaudžių k., Kauno g. dega dviejų aukštų namo kaminas. Kamine
degė suodžiai. PGP pabudėjo, kol
suodžiai išdegė.
2019-03-23 apie 21.30 val. gautas
pranešimas, kad Prienuose, Panemunės g., dega suodžiai kamine.
Gaisro požymių nerasta.
2019-03-23 apie 13.15 val., R. L. (g.

2019-03-24 apie 12.05 val. gautas
pranešimas, kad Pakuonio sen.,
Pakuonio mstl. Seniūnų g. kaista
elektros paskirstymo dėžutė
prie namo, ugnies nėra. Pabudėta, kol atvyko ESO avarinės
darbuotojai.

veidai 
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Ketina uždrausti liaupsinti baltųjų nacionalizmą

Maskva pataria JAV išvesti pajėgas iš Sirijos

Bendrovė „Facebook“ trečiadienį paskelbė uždrausianti
vartotojams liaupsinti ar reikšti palaikymą baltųjų nacionalizmui
savo pagrindinėje platformoje ir jai priklausančiame socialiniame
tinkle „Instagram“.

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova
trečiadienį paragino JAV prezidentą Donaldą Trampą įvykdyti
savo pažadą dėl amerikiečių kontingento išvedimo iš Sirijos prieš
patarinėjant Rusijai palikti Venesuelą.

Svarbiausia – kokybė!
ATKelta IŠ 1 p.
prasidėjo verslas, buvo brangiausias iš pigiausių, tačiau
tarnavo net dvejus metus –
tiek laiko, kiek namų virtuvėje ji eksperimentavo ir atliko
pirmuosius užsakymus.
Netrukus po Kalėdų, kai
draugai ir giminės atidžiai
apžiūrėjo ir savo draugams
parodė originalias dovanas,
pradėjo „plaukti“ užsakymai.
Kiekvienam klientui pagal individualų užsakymą ant va-

darbais jau netelpa virtuvėje, Agnė ir Martynas įsigijo
daugiau galimybių suteikiančias automatines graviravimo stakles ir išsinuomojo erdvias patalpas, kuriose dirba
iki šiol.
Jų dirbtuvėse greitai stovės
jau trejos staklės. Pirmosios
staklės iki šiol nepamainomos
graviruojant, prieš trejus metus įsigytos antrosios skirtos
faneros ir medienos pjaustymui. Jomis galima apdirbti 60

ginimui ant stiklo, medžio
ir kitų paviršių. Labai populiarios ir pjaustymo lentelės,
padėkliukai, knygų skirtukai,
suvenyriniai medaliai.Tačiau
meistrai nestovi vietoje ir vis
ieško naujų idėjų. „Kartais
idėją pasiūlo klientai, paprašę
sukurti ir pagaminti naują gaminį. Vienas tokių – prieš Kalėdas į Norvegiją iškeliavusi
didelė siunta maždaug 60 cm
aukščio lesyklėlių, pagamintų
iš 6 mm faneros“, – pasakojo
Agnė ir Martynas.
Jau kuris laikas Agnė ir
Martynas bendradarbiauja su
laikrodžių meistrais ir gamina meniškus laikrodžių pagrindus, pradėjo gaminti floristinius padėkliukus, kurie
keliauja į Didžiąją Britaniją.
Meistrai tikisi, kad padėkliukai pasieks ir Japoniją.
Kalėdoms Agnė dukroms
suprojektavo ir pagamino
lėlių namus su „visu apstatymu“. Tai buvo daug darbo
pareikalavęs eksperimentas,
tačiau jau yra daug norinčių
tokius lėlių namus įsigyti.

Naujos idėjos

zos, lėkštės, butelio, plokštės, nuotraukų rėmelio, taurės
ir panašių daiktų jie pradėjo
graviruoti ar išdeginti
norimą užrašą, paveikslėlį, nuotrauką. Pamatę,
kad jų paslaugos reikalingos, pradėjo reklamuotis ir internete.
„Manau, kad verslą pradėjome tinkamu
laiku, nes tuomet dar
nedaug kas teikė tokias
paslaugas, – pasakojo
Agnė. – Greitai pasipylė užsakymai ne tik iš
visos Lietuvos, bet ir iš
užsienio.“
Pirmus dvejus metus
dirbo namuose. Kadangi dukros buvo dar nedidelės, užsakymų įgyvendinimui laiko
likdavo joms sumigus, o dirbti
tekdavo ir iki paryčių.

„Užaugo“ iki trejų
staklių
Kai suprato, kad „išaugo“
rankinį graverį, o su savo
REKLAMA

cm pločio ir 90 cm ilgio paviršius. O balandžio pradžioje turėtų atkeliauti trečiosios

Meistrų planuose – baldų
gamyba. Jie planuoja gaminti vaikiškus baldus: kėdutes,
staliukus, arkliukus-sūpynes, projektuoja supamuosius
krėslus, kėdes (nuo paprastų iki prabangių), šviestuvų
gaubtus.

staklės, leisiančios pjaustyti
iki 2 cm storio medieną ir iki
1 mm plieną, jų darbinis plotas – 0,90x1,10 m.
Agnė ir Martynas džiaugiasi, kad įsigijus naujos įrangos
vis plečiasi ir veiklos sritys.
Iki šiol netrūksta užsakymų
tiems darbams, nuo ko pradėjo – graviravimui bei de-

Pasak Agnės, jie stengiasi nesiblaškyti ir vienu metu
nepradeda gaminti kelių naujų gaminių. Geriau – pradėjus
vieną, jį tobulinti, nes kokybė
– svarbiausia.
Kur tik gali, meistrai fanerą
keičia natūralia mediena. Žinoma, tuomet padidėja gaminio kaina, todėl Agnė ir Marty-

nas visuomet atsižvelgia į kliento norus ir pageidavimus.
„Dažniausiai naujas idėjas
sugalvoju aš, o Martynas suka galvą, kaip jas įgyvendinti“,
– pasakoja Agnė.
Galimybės išsiplėtė pradėjus bendradarbiauti su VšĮ
„Meninė drožyba“. Pasak
Agnės ir Martyno, medžio
meistrai išpjauna medieną, o
jie graviruoja, degina paveiksliukus ar užrašus.
Bando graviruoti užrašus ir
ant kaulo, planuoja pabandyti
ir sienų ar grindų plyteles papuošti originaliais piešiniais,
užrašais ar ornamentais.
„Tačiau svarbiausia – kokybė. Ir gaminys turi būti užbaigtas – nušveistas, suteptas
aliejumi ar nulakuotas.
Ne tik klientų negalime
nuvilti, bet ir savo vardo
sugadinti“, – įsitikinęs
Martynas.
Idėjų meistrai jau turi
tiek, kad jas įgyvendinti darosi sunku. Nors,
kaip sakė Martynas,
kai pats sau dirbi, gali
ir kainas pareguliuoti,
ir už kokybę tik pats
esi atsakingas – jei kas
nepavyksta, tik pats
save kaltini ir iš naujo darai.

Daugiausia užsakymų
– vasarą
Jų užsakymams būdingas
sezoniškumas. Daugiau jų
būna prieš Kalėdas, Valentino
dieną, Velykas ar Motinos dieną, tačiau didžiausias užsakymų srautas pasipila pavasarį ir
vasarą, kai prasideda vestuvių

ir krikštynų sezonas.
Tada vos spėja suktis. Nors
Agnė sako, kad ji dirbdama
stengiasi tilpti į „normalų“
laiką, t. y. dirba nuo 8 iki 17
val., bet dažnai, kai užsakymų
daugiau, tenka ne tik pavakaroti, bet ir savaitgaliais padirbėti. Vakarais ir laisvadieniais
žmonai padeda „valdiškame“
darbe dirbantis Martynas.
„Į kiekvieną darbą įdedame
daug širdies, pradedant individualaus šablono kūrimu,
baigiant dirbinio supakavimu
į originalią rankų darbo dėžę.
Kiekvieną didesnį ar mažesnį
daiktą rankose palaikome ne
po vieną kartą, todėl visi yra
mieli ir svarbūs“, – pasakojo Agnė.
Atliktus užsakymus dažnai pasiima patys klientai, o

kitiems siunčia paštu ar įvairiais kitais siuntų pristatymo
būdais.

Laisvalaikis – su teniso
rakete
„Atsipalaiduoti padeda tenisas“, – sako Agnė. Nuo paauglystės žaidusi stalo tenisą, kurį laiką sportą buvo apleidusi, o
paauginusi dukras vėl paėmė į
rankas raketę ir sėkmingai gina Prienų bei Birštono vardą
įvairiose varžybose. Į treniruotes dažnai vyksta kartu su aštuonmete Emilija ir šešiamete
Martyna.
Visa šeima mėgsta keliauti,
laisvalaikį leisti gryname ore.
Pernai pavyko ne tik Ignalinoje paatostogauti, bet ir aplankyti Prahą bei keletą Lenkijos miestų.

 evangelijos taku
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Vokiečių pediatrai reikalauja skiepyti vaikus

Laivo varikliai išsijungė dėl alyvos stygiaus

Vokietijos pediatrų asociacija (BVKJ) trečiadienį pareikalavo, kad
vaikai šalyje būtų privalomai skiepijami nuo tymų ir kitokių ligų.
Visoje Europoje pernai užregistruota beveik 83 tūkst. užsikrėtimo
tymais atvejų, rodo PSO skaičiai.

Netoli Norvegijos pakrantės per audrą įstrigusio kruizinio laivo
varikliai išsijungė, nes jiems pritrūko tepalinės alyvos. Saugumo
sistemos aptiko problemą ir automatiškai išjungė variklius, kad jie
nesugestų. Įgula pasiuntė nelaimės signalą ir nuleido inkarą.

Bendroji audiencija.
„Kasdieninės duonos duok mums
šiandien“

KVIETIMAS

Kviečiame atvykti ir susipažinti iš arčiau su ULTIMEITU (lėkščiasvydžiu), bei
palaikyti savo favoritus, o jeigu tokių neturite - namų komandą!
KUR IR KADA: PRIENŲ ARENA Pramonės g. 20 Prienai, KOVO 30d. nuo 9:00-18:00
val. (įėjimas bet kuriuo metu, nemokamas).
Būsime labai dėkingi jei:
 Perduosite informaciją Kūno kultūros mokytojams: būtų šaunu, jei jie
praneštų apie dalyvavimą el. paštu: lsdfederacija@gmail.com
 Pasidalinsite informacija apie renginį savo mokyklos Facebook puslapyje.
3ULHQǐUDMRQRVDYLYDOG\EơVNHOELDNRQNXUVą
 Renginyje
bus galima gauti daug žinių apie šį sportą, pamatyti jį gyvai, bei
Ä0HWǐNXOWǌURVGDUEXRWRMDV³
įsigyti reikalingo
inventoriaus.
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Trečiadienio rytą Šv. Petro
aikštėje vykusioje bendrojoje
audiencijoje dalyvavę maldininkai klausėsi vienuoliktosios popiežiaus Pranciškaus
katechezės, skirtos „Tėve mūsų“ maldai. Šioje prieš kelis
mėnesius pradėto ciklo dalyje buvo komentuojamas prašymas duoti duonos.
Prašymas duoti duonos,
kuriuo prasideda antroji „Tėve mūsų“ maldos dalis, panašus į elgetos maldavimą, sakė
Pranciškus. Evangelijose dažnai minimi kenčiantys žmonės, prašantys, kad Jėzus juos
pagydytų, grąžintų regėjimą,
prikeltų mirusįjį. Jėzus nėra
abejingas jų kančiai. Dauguma Jėzaus padarytų stebuklų
yra atsakas į šiuos maldavimus. Jėzus ir mus moko šitaip karštai maldauti Dievą
pagalbos.
Jėzus mus moko drąsiai
kreiptis į Dievą ir prašyti jį
kasdieninės duonos. Jėzus nori, kad mes šiuos maldos žodžius tartume vienybėje su visais žmonėmis pasaulyje, kurie stokoja duonos. Kiek daug
motinų ir tėvų ir mūsų dienomis vakare negali užmerkti
akių iš baimės, kad rytojaus
dieną neturės kuo pamaitinti
savo vaikų! Viena – šią maldą
kartoti patogiai įsitaisius savo
namuose ir esant viskuo aprūpintam, o visai kas kita – neturėti duonos ir jos maldauti.
Jei tai suprantame, tuomet ir
Jėzaus išmokyta malda įgauna naujos jėgos. Ši malda – tai
ne asketo pratybos, bet tikrovė. Ji veržiasi iš stokojančių
žmonių širdžių: „Tėve, padaryk, kad šiandien mes visi turėtume duonos“. Šiuo atveju

duona – tai ir vanduo, ir vaistai, ir namai, ir darbas, sakė
popiežius.
Duona, kurios krikščionis
prašo šioje maldoje, – tai ne
„mano“, bet „mūsų“ duona.
Jėzus mus moko prašyti Dievą duonos ne tik sau, bet visiems mūsų broliams ir seserims pasaulyje. Jei šitaip nesimelstume, „Tėve mūsų“ nebūtų krikščioniška malda. Jei
Dievas yra mūsų visų Tėvas,
tai ir mes melsdamiesi, kreipiamės į jį visi kartu susiėmę
už rankų. Šioje maldoje glūdi
solidarumas ir atjauta. Kai aš
jaučiu alkį – jaučiu ne tik savo, bet visų alkstančiųjų alkį
ir meldžiuosi, kad visų alkis
būtų numalšintas.
Popiežius atkreipė savo
klausytojų dėmesį į mūsų
dienomis daugybės žmonių,
ypač konfliktų zonose gyvenančių vaikų kenčiamą alkį.
„Pagalvokime apie išalkusius vaikus šalyse, kuriose
vyksta karai. Pagalvokime
apie badaujančius vaikus Jemene, Sirijoje, kitose šalyse,
kur stinga duonos, Pietų Sudane. Galvokime apie šiuos
vaikus ir visi kartu tarkime:
Tėve, duok mums kasdieninės duonos.“

Popiežius paminėjo duonos
padauginimo stebuklą. Vieną
dieną Jėzus ilgai kalbėjo miniai ir žmonės išalko. Tarp jų
buvo berniukas, kuris nepagailėjo pasidalinti su kitais
savo atsineštu maistu: penkiomis bandelėmis ir dviem
žuvimis. Jėzus padaugino šį
maistą ir visi pasisotino. Tas
berniukas, sakė popiežius, suprato, ką reiškia melsti Dievą:
„Kasdieninės duonos duok
mums šiandien“. Maistas nėra mūsų nuosavybė, bet yra
apvaizdos duota dovana, kuria turime dalytis su kitais. Tikrasis tą dieną Jėzaus padarytas stebuklas buvo ne duonos
padauginimas, bet pasidalini-

mas ja su kitais.
Trečiadienio bendrosios
audiencijos pabaigoje popiežius priminė kasmetinę maldos iniciatyvą „24 valandos
Viešpačiui“. Penktadienį, 17
val. Romos laiku, Vatikano
bazilikoje popiežius vadovaus atgailos liturgijai. Labai
svarbu, sakė Pranciškus, kad
šia ypatinga proga būtų atidarytos mūsų bažnyčios, kad
žmonės galėtų prašyti Dievo
gailestingumo ir jį priimti Susitaikinimo sakramente.

Naujasis Testamentas – tiltas tarp žydų
ir krikščionių
Naujasis Testamentas – pasakojimas apie išganymo istoriją – kartu yra knyga apie
žydų istoriją. Kai kurie šios
istorijos aspektai ypatingai
reikšmingi tiek žydams, besidomintiems krikščionybe,
tiek krikščionims, besidomintiems pasakojimo hebrajišku
kontekstu.
Trečiadienį popiežiui Pranciškui įteiktas „Naujasis Testamentas su žydiškais paaiškinimais“, 824 puslapių Oxford
University Press leidyklos
veikalas, skirtas Naujuoju
Testamentu besidomintiems
žydams ir krikščionybės ištakomis besidomintiems krikščionims. Veikalo autoriai
Amy-Jill Levine ir Marc Zvi
Brettler trečiadienio bendrosios audiencijos metu įteikė
popiežiui savo ir dar septyniasdešimties mokslininkų iš
įvairių kraštų per tris dešimtmečius parengtą veikalą.
Pasak autorių, nebūtų buvę įmanoma šio veikalo parengti be katalikų Bažnyčios
mokymo. Vatikano dienraščio „l’Osservatore Romano“
paskelbtame straipsnyje jie
atkreipia dėmesį, kad Bažnyčia pastarųjų dešimtmečių
pasisakymuose, pradedant
dokumentu „Nostrae aetate“,
įvairių komisijų ir kraštų episkopatų deklaracijose stengiasi
teisingai pristatyti žydus ir hebraizmą kuo tikslesnėje istorinėje ir teologinėje perspektyvoje. Naujasis veikalas yra dar
vienas bandymas nutiesti tiltą
tarp žydų ir krikščionių.
Naujasis Testamentas –

pasakojimas apie išganymo
istoriją – kartu yra žydų istorijos knyga. Kai kurie šios
istorijos aspektai ypatingai
reikšmingi tiek žydams, besidomintiems krikščionybe,
tiek krikščionims, besidomintiems pasakojimo hebrajišku
kontekstu.
Keli pavyzdžiai: Jėzus buvo žydas, kaip ir apaštalas šv.
Paulius ir daugelis kitų Naujojo Testamento asmenybių.
Pirmasis literatūroje minimas
„rabbi“ (žydų mokytojas) yra
Jėzus iš Nazareto, o vienintelis fariziejus apie kurį turimas
raštiškas liudijimas, yra apaštalas šv. Paulius iš Tarso.
Veikale kiekviena Naujojo
Testamento knyga palydima
paaiškinimais, atskleidžiančiais pasakojimo žydišką
kontekstą. Be to, pateikiama
penkiasdešimt apybraižų apie
Naujojo Testamento laikotarpį. Jėzus, Paulius ir Marija,
Krikštas ir Eucharistija, įvairūs žydų tekstai ir dabartiniai
žydų ir krikščionių santykiai
pristatomi iš judaizmo perspektyvos, taip pat siekiama
griauti neigiamus ir klaidingus stereotipus apie žydus ir
judaizmą. Kai kurie skaitytojai krikščionys laiko žydus
gobšuoliais, legalistais, ksenofobais, o Jėzų – tuo, kuris
sugalvojo malonę ir gailestingumą. Tačiau knygos autoriai
skaitytojui padeda suprasti,
jog Jėzus ir Paulius kalba laikydamiesi žydiškų tradicijų,
o ne jas neigdami. Pasak autorių, kuo daugiau skaitytojų
supras žydiškąjį Naujojo Testamento kontekstą, tuo geriau
galės suprasti Naujojo Testamento Gerąją Naujieną.
VATICAN NEWS

Ir katalikai
juokiasi...
Čigonas, nuėjęs išpažinties, pasakė pavogęs virvę.
Kunigas, lyg numanydamas,
kad čigonas ne viską pasakė, paklausė, kas buvo prie
virvės. Čigonas atsakė:
– Ragai.
Tada kunigas suprato, kad
turi būti kur kas daugiau, ir
paklausė:
– Kas buvo prie ragų?
– Jautis.
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Mirtis - už svetimavimą ir gėjų santykius

Negali importuoti iki 1 mlrd. kubų dujų

Svetimavimas ir tos pačios lyties asmenų lytiniai santykiai
Brunėjuje nuo kitos savaitės bus priskiriami nusikaltimams,
už kuriuos skiriama mirties bausmė užmėtant akmenimis,
trečiadienį pranešė pareigūnai.

„Achemos grupė“ pareiškė, kad grupė kol kas negali priimti
ilgalaikių įsipareigojimų ir per metus importuoti iki 1 mlrd. kubų
dujų per Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų SGD terminalą,
taip sumažinant grupei tenkančią jo išlaikymo dalį.

SKAITYKITE 8 p.

SKAITYKITE9 p.

SKAITYKITE 8 p.

SKAITYKITE 10 p.
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Birštono meno mokykla džiaugiasi atnaujinta įranga

Birštono savivaldybės
administracija
įgyvendina regioninį

projektą „Neformalaus
švietimo infrastruktūros
tobulinimas Birštono

savivaldybėje“,
finansuojamą pagal
2014–2020 metų Europos

Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 9
NUKelta Į 9 p. 

Prevencinė priemonė prieš moksleivių rūkymą
Birštone
Kovo 8–12 dienomis,
Birštono savivaldybės
administracijos
tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorės iniciatyva,
bendradarbiaujant su
Administracijos viešosios
tvarkos specialistu
ir Alytaus apskrities
VPK Birštono policijos
komisariato pareigūnais,
organizuota prevencinė
priemonė, norint
išsiaiškinti, ar moksleiviai
iki 18 metų amžiaus
nevartoja tabako, tabako
gaminių, elektroninių
cigarečių.

Patikrinimo metu nustatytiems pažeidėjams surašyti
administracinio nusižengimo
protokolai – pažeidus Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių
gaminių kontrolės įstatymo
19 straipsnio 5 dalies nuostatas, kurios draudžia LietuREKLAMA

vos Respublikoje asmenims
iki aštuoniolikos metų rūkyti
(vartoti) tabako gaminius ar
jų turėti; mėtant nuorūkas, pažeidžiamos Birštono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisykles, kuriose numatyta, kad
Birštono savivaldybėje draudžiama mėtyti nuorūkas.
Skiriant administracinę
nuobaudą ir administracinio
poveikio priemonę nepilnamečiui, buvo atsižvelgta į jo
amžių, asmenybę, taip pat atsižvelgta į nepilnamečio gy-

venimo ir auklėjimo sąlygas,
kitas įstatymuose numatytas
aplinkybes. Lengvinančia
aplinkybe laikyta tai, kad nepilnametis pripažino padaręs
administracinį nusižengimą
ir nuoširdžiai gailisi. Nors informacija apie rūkymo žalą
organizmui nėra sunkiai prieinama, paaugliai nesiliauja rūkyti. Rūkymo keliama žala
organizmui yra didelė. Rūkymas gali sukelti plaučių,
ryklės, burnos gleivinės, lūpų, gerklų ir kt. vėžį, dažniau

išsivysto koronarinė
širdies liga, pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų uždegimas,
kosulys. Rūkymas turi
įtakos ne tik sveikatai,
bet ir išvaizdai. Rūkančių paauglių oda
anksčiau susiraukšlėja, paūmėja odos ligos, pablogėja žaizdų
gijimas, rūkančiųjų paauglių dantys ima greičiau irti ir pan. Taigi,
rūkymas yra žalingas,
tačiau jis kelia dar didesnę žalą jaunam, dar nesuaugusiam
organizmui. Rūkantys vaikai,
paaugliai lėčiau vystosi ir fiziškai, ir psichiškai. Rūkantys paaugliai yra labiau linkę
vartoti alkoholį, narkotikus,
pasižymi polinkiu į agresiją ir
kt. Rūkantys paaugliai dažnai
mokosi blogiau nei vidutiniškai. Patartina vaikus šviesti ir
auklėti kuo anksčiau.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorės informacija 
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Už važinėjimą dviračiu diskvalifikuota bėgikė

Skelbia sulaikiusi Kryme 20 islamistų

Kinijoje per bėgimo maratoną viena moteriškė buvo pagauta
važiuojanti dviračiu, ir jai buvo visam laikui uždrausta dalyvauti
tokiose lenktynėse. Pernai per pusmaratonį sukčiavo daugiau nei
250 dalyvių, iš kurių daugelis bėgo trumpesniais keliais.

Maskvos aneksuotame Kryme buvo sulaikyti 20 uždrausto
islamistų judėjimo „Hizb ut Tahrir“ (Išvadavimo partijos) šalininkų,
trečiadienį paskelbė Rusijos Federalinė saugumo tarnyba (FSB).

Gardūs vafliai – puikiai dienos pradžiai Mitybos specialistė išvardijo priežastis,
kodėl naudinga valgyti špinatus
Kai kalbame apie vaflius
dažniausiai galvojame
apie saldžius, aplietus
karštu šokoladu, grietinėle
ir braškėmis.

Tačiau retas pagalvoja, kad
vaflius galima pasigaminti ir
nesaldžius, kurie puikiai tiks
pusryčių ar vakarienės stalui. Įdomiais vaflių receptais
dalinasi lietuviško prekybos
tinklo „Maxima“ maisto gamybos ekspertas Aidas Poleninas.
„Pastebime vis didėjantį
lietuvių susidomėjimą vafliais
– 2018 m. vaflių keptuvių buvo parduota kiek daugiau nei
11 tūkst. vienetų, kas yra net
du kartus daugiau lyginant su
2017 m. pardavimo duomenimis. Didžiosiose „Maxima“
parduotuvėse pirkėjai gali
rinktis iš beveik 10 skirtingų vaflinių, kurių kainos siekia nuo 14,99 euro iki 39,99
euro“, – teigia „Maximos“
komercijos vadovė Vilma
Drulienė.

Sveikuoliški avižų
vafliai (be glitimo)
Reikės: ¾ stiklinės avižų
miltų, 1 šaukšto cukraus, 1
šaukštelio kepimo miltelių,
žiupsnelio druskos, 1 šaukštelio cinamono, 2 šaukštų
aliejaus, 6 šaukštų pieno, 1
kiaušinio.
REKLAMA

Paruošimas: Dideliame
dubenyje sumaišykite avižų
miltus, cukrų, kepimo miltelius, druską ir cinamoną. Į
sausą mišinį supilkite aliejų ir pieną, vėliau įmaišykite išplaktą kiaušinį. Lengvai
padenkite aliejumi vaflinę,
pilkite tešlą ir kepkite tol, kol
gražiai apskrus. „Norint, kad
vafliai būtų labiau apskrudę,
įkaitinkite orkaitę iki 180°C
ir pakepkite vaflius dar kelias
minutes. Iškeptus vaflius galite patiekti su riešutais, įvairiomis uogomis bei sirupais“,
– teigia „Maximos“ maisto
gamybos vadovas Aidas Poleninas.

Vafliai su cinamonu ir
sūrio kremu
Vaflių tešlai reikės: 4 kiaušinių, 200 g grūdėtos varškės,
115 g kreminio sūrio (maskarponės, rikotos ar kitokio),
1 stiklinės miltų ar miltinio
mišinio vafliams, 1 šaukštelio
vanilinio cukraus, 1 šaukštelio

kepimo miltelių, 1/3 stiklinės
klevų sirupo.
Cinamono sirupui reikės:
2 šaukštelių ištirpinto sviesto,
2 šaukštelių klevų sirupo, 2
šaukštelių cinamono.
Kremui reikės: 115 gramų
minkšto sūrio, ¼ stiklinės klevų sirupo.

Paruošimas: Grūdėtą varškę susmulkinkite trintuve tol,
kol masė pasidarys vientisa.
Įdėkite kreminį sūrį ir maišykite tol, kol masė taps vientisa.
Sudėkite visus likusius ingredientus, reikiamus pagaminti
vaflių tešlai ir viską labai gerai išmaišykite. Sumaišykite
visus cinamono sirupui reikalingus ingredientus kartu.
„Vaflinę padenkite purškiamu
aliejumi, įdėkite vaflių tešlos,
o ją apšlakstykite cinamono
sirupu. Vaflius kepkite tol,
kol jie gražiai paruduos. Kol
iškeps vafliai, sumaišykite visus kremo ingredientus. Šiuos
saldžius vaflius pagardinkite
šviežiomis ar šaldytomis ir atšildytomis uogomis. Šie vafliai itin saldūs, tad juos galima valgyti ne tik pusryčiams,
bet ir kaip desertą“ , – sako A.
Poleninas.

Vafliai su špinatais ir
pomidorais
Reikės: 2 ir ¼ stiklinės miltų, 1 ir ¾ stiklinės pasukų,
½ stiklinės išlydyto sviesto,
1 šaukšto kepimo miltelių,
žiupsnelio druskos žiupsnelio juodųjų pipirų, 1 šaukšto
cukraus, 1 ir ¼ stiklinės sutarkuoto čederio sūrio, ½ stiklinės špinatų lapų ir ¼ stiklinės
keptų pomidorų.
Paruošimas: Vidutinio
dydžio dubenyje išmaišykite miltus, druską, pipirus ir
cukrų. Į masę supilkite pasukas ir tirpintą sviestą, šaukštu
maišykite tol, kol tešla pasidarys vientisa. Į tešlą sudėkite sūrį, špinatus ir pomidorus,
maišykite tol, kol ingredientai
vientisai pasiskirstys tešloje. „Jei tešla atrodo per daug
tiršta, įpilkite šiek tiek pasukų, o jeigu tešla tapo pernelyg skysta, įdėkite šiek tiek
daugiau miltų. Šiuos vaflius
valgykite kartu su jogurtiniu
ar grietinės padažu, gardintu
šviežiomis prieskoninėmis
žolelėmis. Jeigu norisi sočiau
– šalia vaflių patiekite ir šaltai rūkytos lašišos gabalėlių“,
– pataria „Maximos“ maisto
gamybos vadovas. Vaflinę padenkite aliejumi, pilkite tešlą
ir kepkite tol, kol gražiai paruduos. 

Pavasario pradžia – metas,
kai žmonės labiausiai
perka špinatus. Lietuviško
prekybos tinklo „Maxima“
duomenys rodo, kad
vitaminų atsargas po
žiemos pirkėjai papildo
vartodami kur kas daugiau
šių žalių lapinių daržovių.

Mitybos specialistė Vaida
Kurpienė atkreipia dėmesį,
kad tinkamai paruošti špinatai
yra puikus vitaminų, mineralų ir kitų naudingų medžiagų
šaltinis.

Per metus – 100 tonų
Kovo–balandžio mėnesiais
špinatų pardavimai prekybos tinkle „Maxima“ pasiekia piką ir metinį pardavimų
vidurkį viršija daugiau negu
pusantro karto. „Sodriai žalia
lapinė daržovė yra ne tik visapusiškai naudinga, bet ir labai
universali – špinatai naudojami tiek sriubai, tiek salotoms
ar apkepui gaminti. Taigi klientams atsiveria plati sveikų
patiekalų įvairovė“, – teigia
„Maximos“ komercijos vadovė Vilma Drulienė.
Prekybos tinklo duomenimis, špinatų populiarumas auga kasmet – pernai šių žaliųjų
gėrybių pardavimai buvo beveik ketvirtadaliu didesni negu užpernai.
Daugiausia nuperkama
„Tasty home“ špinatų 70 g
pakuotėse – šios prekės kaina
(0,99 eur) išlieka nepakitusi
jau trečius metus iš eilės. Iš viso pernai „Maximos“ klientai
įsigijo apie 100 tonų šviežių ir
šaldytų špinatų, o šiemet – jau
daugiau kaip 34 tonas.
Pasak V. Drulienės, špinatai
populiarumą išlaiko iki pat vasaros pradžios, o tada pirkėjai
pradeda dažniau mėgautis natūraliai pagausėjusia salotų ir
kitų daržo gėrybių įvairove.

Nauda – širdžiai,
kaulams ir naujai
gyvybei
Mitybos specialistė Vaida
Kurpienė sako, kad špinatuose esantis vitaminas K širdis
ir kaulus išlaiko tvirtus, o moterys, kurios ruošiasi pastoti,

turėtų žinoti, kad šiose daržovėse yra gausu folio rūgšties
– jos reikia formuojantis naujam DNR, susidarant bei bręstant naujiems raudoniesiems
kraujo kūneliams, vykstant
kitiems augimo ir vystymosi
procesams.
„Vitamino K špinatuose yra
itin gausu. 100 gramų daržovių yra 604 procentų rekomenduojamos šio vitamino
paros normos. Vitaminas K
yra svarbus įvairiems biologiniams procesams, o didžiausią
naudą suteikia širdies kraujagyslių sistemai, nes dali apsaugoti kraujagyslių sieneles nuo
kalkėjimo. Taip pat vitaminas
K gerina kaulų struktūrą“, –
sako V. Kurpienė.

Kartu su vitaminu K špinatuose yra ir kaulams svarbaus
mineralo kalcio. Apskritai, žaliuose lapuose sukauptas ištisas mineralų kompleksas: geležies, magnio, fosforo, kalio,
natrio, cinko, vario, seleno ir
net 45 proc. rekomenduojamos mangano dienos normos.
Ne ką mažiau ir vitamino C
– šimte gramų špinatų yra 47
proc. rekomenduojamos dienos normos.
Dėl sveikatai palankaus mineralinių medžiagų derinio
mitybos specialistai ir gydytojai rekomenduoja špinatus
valgyti žmonėms, kuriuos kamuoja aukštas kraujospūdis.
Mineralinės medžiagos gali
sumažinti kraujo spaudimą ir
atpalaiduoti kraujagyslių sieneles – sumažėja kraujotakos
sistemos apkrova, organus
lengviau pasiekia deguonis,
dėl to pagerėja savijauta.
Mokslininkai yra įrodę, kad
špinatuose esantis natūralus
flavonoidas, antioksidantas
kaempferolis teigiamai veikia
širdies būklę, padeda organizmui kovoti su uždegimais ir

išvengti diabeto.
„O antioksidantai liuteinas ir zeaksantinas – špinatų
dovana jūsų akims. Kembridžo universiteto mokslininkė
Helen M. Rasmussen ištyrė,
kad špinatuose esančios medžiagos saugo akių sveikatą
ir regėjimą – yra efektyvi kataraktos ir geltonosios dėmės
degeneracijos (AMD) prevencijos priemonė“, – pabrėžia V.
Kurpienė.

Svarbu tinkamai
paruošti
Mitybos specialistė atkreipia dėmesį, kad kai kuriems
žmonėms daug špinatų valgyti nerekomenduojama. „Jeigu
vartojate kraują skystinančius
vaistus, pavyzdžiui, varafiną,
špinatų geriau vengti. Špinatai, kaip ir kiti produktai,
kuriuose yra daug vitamino
K, tirština kraują“, – dėsto V.
Kurpienė.
„Jeigu gydytojai yra nustatę, kad jūsų organizme yra linkę formuotis inkstų akmenys,
turėtumėte vengti produktų,
kuriuose yra daug oksalatų.
Nors su šia problema susiduria mažai gyventojų, tačiau
būtent jie špinatais turėtų mėgautis rečiau“, – sako mitybos
specialistė.
Geležį iš špinatų organizmas geriau pasisavins, jei juos
lengvai pagarinsite ar naudosite karštuose patiekaluose. Nuo
karščio suyra didelė dalis oksalo rūgščių, kurios trikdo šių
mineralų pasisavinimą. Taigi
jei labiau reikia vitamino C
– rinkitės šviežius, dėkite į salotas, o jei reikia daugiau geležies pasikrauti – dėkite špinatus į sriubą ar kiaušinienę.
V. Kurpienė taip pat pažymi, kad daugiausia naudingųjų medžiagų špinatuose išlieka
tada, kai daržovės yra tinkamai laikomos ir paruošiamos.
„Špinatus geriausia plauti ne
grynu vandeniu, o su vandenyje ištirpinta soda. Geriausia
juos ne virti vandenyje, o tik
trumpai patroškinti. Arba virti
garuose – tada vitamino C prarandama mažiausiai“, – pataria specialistė. 
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„Vilniaus energija“ turi grąžinti dar 7,5 mln. eurų

„Ford“ uždarys dvi iš trijų gamyklų Rusijoje

Vilniaus šilumos ūkį valdžiusios Prancūzijos koncerno „Veolia“
valdoma bendrovė „Vilniaus energija“ šilumos vartotojams turi
grąžinti dar 7,5 mln. eurų, nutarė teismas. Kainų komisija nustatė,
kad vartotojai 2011-2017 metais permokėjo beveik 26 mln. eurų.

Trečias pagal dydį pasaulyje automobilių gamintojas „Ford Motor
Company“ nuo liepos nutrauks lengvųjų asmeninio naudojimo
automobilių surinkimą Rusijoje, uždarys dvi iš trijų šioje šalyje
turimų gamyklų.

Kepenų ligos: negalavimų nebuvimas, dar nereiškia,
kad esi sveikas
Pasak Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
ligoninės Kauno
klinikų gydytojos
gastroenterologės
Sigitos Gelman, kepenų
skausmo žmogus nejaučia,
todėl kepenų ligos –
vienos pavojingiausių
„pasislėpusių“ ligų
pasaulyje.

Jų sergamumo rodikliai kasmet žaibiškai auga, o „pražiūrėtų“ atvejų nemažėja.

Kepenys –
„pasislėpusios“,
tačiau klastingos
„Sergamumas lėtinėmis
kepenų ligomis visame pasaulyje kasmet auga. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis
nuo lėtinių kepenų ligų kasmet miršta 2
milijonai žmonių, o
kepenų cirozės paplitimas siekia 9 proc. visos populiacijos. Dažniausios: virusinis hepatitas, nuo alkoholio
išsivysčiusios lėtinės
kepenų ligos ir nealkoholinė suriebėjusių
kepenų liga. Nors nuo
lėtinių kepenų ligų pasauliniu mastu mirštamumas didėja, tačiau
apie tai vis dar nepakankamai kalbama“, – sako
S. Gelman.
Dėl švietimo trūkumo visuomenėje, pasak jos, kepenų ligų tema yra apipinta ne
tik prieštaringa informacija,
bet ir mitais.
„Žmonės klysta, manydami, kad turint antsvorį, kepenys būna suriebėjusios savaime ir čia nieko tokio arba, kad
kepenų suriebėjimas negresia
liekniems žmonėms, taip pat,
kad kepenų suriebėjimas gresia vien piktnaudžiaujantiems
alkoholiu. Kepenų ligos dažnai yra pražiūrimos, nes kepenų skausmo žmogus nejaučia“, – teigia gydytoja.

Sudėtingos
komplikacijos
„Kepenų suriebėjimas – kai
REKLAMA

kepenų ląstelėse susikaupia
didelis riebalų lašelių kiekis.
Ligos pradžioje kepenų suriebėjimas nesukelia jokių
simptomų. Ilgainiui pažeistose kepenyse gali išsivystyti uždegimas – nealkoholinis
steatohepatitas, kepenų cirozė
ir kepenų vėžys. Tai yra svarbi problema, į kurią reikia atkreipti dėmesį laiku, nes gali
baigtis sudėtingomis komplikacijomis“, – aiškina ji.
Kepenų ligoms būdingi nespecifiniai požymiai – bendras silpnumas, nuovargis,
nedarbingumas, dispepsijos
požymiai, diskomforto jausmas po dešiniuoju šonkaulių
lanku. Progresuojant kepenų
ligai, kepenų cirozės stadijoje

atsiranda specifiniai požymiai
– gelta, pilvo apimties didėjimas, kraujavimas iš dantenų
ar nosies.

Nepiktnaudžiauti
vaistais nuo skausmo
ar greitu maistu
Kepenų suriebėjimas skiriamas į du ligos tipus: alkoholinį kepenų suriebėjimą
ir nealkoholinę suriebėjusių
kepenų ligą. Pastaroji dažniausiai siejama su viršsvoriu, nutukimu, tačiau jis gali
išsivystyti ir lieknam žmogui.
Didžiausia grėsmė yra asmenims sergantiems metaboliniu
sindromu, cukriniu diabetu,
arterine hipertenzija, podagra,
turintiems dislipidemiją.
Kepenų suriebėjimą gali
sukelti ir vaistai, kitos lėtinės

kepenų ligos, hepatitas B ir C
bei alkoholio vartojimas.
„Didelę įtaką turi ir gyvensenos įpročiai. Sėslumas, mažas fizinis aktyvumas, prasta
mityba, greito maisto vartojimas, alkoholio vartojimas
– ydingos gyvensenos įpročiai, kurie gali tapti pagrindine
kepenų ligų išsivystymo priežastimi. Naujausių mokslinių
tyrimų duomenimis didelę
įtaką nelakoholinės suriebėjusių kepenų ligos išsivystymui turi žarnyno mikroorganizmai; yra nustatytas paveldėtas polinkis sirgti šia liga“,
– dalijasi gydytoja gastroenterologė.

Dar neatrasta gydymo
specifika
Nors lėtinės kepenų ligos,

anot S. Gelman, dažniausiai
neskausmingos, tačiau gydomos sunkiai, nes efektyvaus
gydymo, tinkančio visiems
žmonėms – nėra.
„Multidisciplininis gydymas kovoje su kepenų ligomis atveria naujas galimybes,
gydant gretutines patologijas,
racionaliai vartojant vaistus,
kreipiantis į dietologą bei koreguojant mitybą ir gyvenseną. Lėtinės kepenų ligos yra
klastingos ir gąsdinančios. O
paskutiniu metu tendencijos
rodo, kad sergamumas nealkoholine suriebėjusių kepenų
liga didėja, kyla grėsmė, kad
greitai kepenų cirozės pagrindine priežastimi taps būtent ši
liga.“, – dalijasi ji.

Galima ir pavėluoti

Kepenų ligos, gydytojos
teigimu, gali būti nepastebimos ilgą laiką, todėl neretai
apie jas sužinoma, kai jau būna pažengusios.
„Sveikatos negalavimų nebuvimas, dar nereiškia, kad
esi sveikas, todėl būtina reguliariai tikrintis. Nustačius
ligą ankstyvoje stadijoje, bus
kur kas lengviau su ja kovoti. Apie kepenų ligas galima
įtarti atlikus ir paprasčiausią
kraujo tyrimą. Esant kepenų
uždegimui, padidėja fermentų
skaičius. Įtarimą apie kepenų
būklę patvirtina ultragarsinis
kepenų standumo ir suriebėjimo tyrimas, echoskopija.
Esant neaiškiems atvejams,
pasitelkiama ir biopsija“, –
pasakoja gydytoja.

Profilaktikai – sveika
gyvensena
Anot S. Gelman, profilaktinę funkciją prieš
kepenų ligas atlieka įvairūs vaistiniai preparatai,
turintys fosfolipidų.
„Šie vaistiniai preparatai yra sukurti tam, kad
padėtų atsinaujinti kepenų ląstelių membranai ir
kepenų ląstelėms. Nors
kepenų suriebėjimo sumažinti nepavyks, tačiau
esant kepenų uždegimui,
nykstant ląstelėms, šie
preparatai kepenų regeneracijai padeda. Šiuo
metu visame pasaulyje atliekama labai daug mokslinių
tyrimų, nes sergamumas didėja, todėl intensyviai ieškoma
efektyviausio gydymo“, – atskleidžia pašnekovė.
Sveika mityba, fizinis aktyvumas, nutukimo ir viršsvorio
koregavimas – šiandien išlieka svarbiausiomis prevencinėmis priemonėmis prieš kepenų ligas.
„Sėdimas darbas, sėslus
gyvenimo būdas, prisidedantis prie nutukimo epidemijos
tiek mūsų šalyje, tiek visame
pasaulyje – taip pat turi įtakos. Taip pat reikėtų vengti
kepenis žalojančių veiksnių:
alkoholio vartojimo ir besaikio vaistų ir maisto papildų
vartojimo“, – reziumavo gydytoja. 

Birštono meno mokykla
džiaugiasi atnaujinta
įranga
ATKelta IŠ 7 p.
prioriteto „Visuomenės
švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo
didinimas“ įgyvendinimo
priemonę Nr. 09.1.3-CPVAR-725 „Neformaliojo
švietimo infrastruktūros
tobulinimas“.

Projekto vertė – 99.870,84
Eur, iš kurių 84.890,21 Eur
– ES fondų lėšos, 14.980,63
Eur – Birštono savivaldybės
biudžeto lėšos.
Projekto tikslas – tobulinti
neformaliojo švietimo infrastruktūrą Birštono savivaldybėje, kuri susijusi su Birštono
meno mokyklos vykdomos
neformaliojo švietimo veiklos
kokybės gerinimu. Siekiant
projekto tikslo įgyvendinimo,
Birštono meno mokykloje atnaujinama neformalaus ugdymosi infrastruktūra: įsigyti
muzikos instrumentai (fortepijonai, smuikai, saksofonai,
mušamieji instrumentai, gitaros, kontrabosas), taip pat
kompiuterinė ir garso įranga, baldai, eksponavimo sistema.
Mokyklos bendruomenė

džiaugiasi atnaujinta įranga,
o ypač muzikos instrumentais – naujaisiais koncertiniais
fortepijonais, atkeliavusiais iš
Austrijos ir Vokietijos, kurie
atitinka aukštą profesionalų
kategoriją, tenkina solinio,
kamerinio muzikavimo technines ir menines reikmes. Fortepijonai skirti repeticijoms,
koncertams ir nuo šiol skambės Birštono meno mokyklos
koncertų salėje. Įsigytų muzikos instrumentų skambesį
buvo galima išgirsti šių metų
kovo 21 dieną Birštono meno
mokykloje vykusiame XXIX
etiudų konkurse „Mažasis virtuozas – 2019“, kuris skirtas J.
Naujalio 150-osioms gimimo
metinėms paminėti. Konkurse dalyvavo gražus Birštono
meno mokyklos jaunųjų atlikėjų būrys – 35 mokiniai.
Po renginio abejonių neliko
dėl šio projekto įgyvendinimo sėkmės. Galime tik pasidžiaugti ir didžiuotis talentingais vaikais, augančiais
Birštone, kurie ateityje savo
talentu garsins ne tik Birštoną, bet ir visą Lietuvą.
Birštono savivaldybės
administracijos Strateginio
planavimo ir investicijų skyriaus informacija 
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Šešiametis išgelbėjo pro langą iššokusį trimetį

Už 350 mln. eurų elektrifikuos geležinkelį

Pietų Lenkijoje šešiametis išgelbėjo trejų metų mažylį, iššokusį
pro langą, kol jo neblaivūs artimieji miegojo. Maciekas netoliese
su draugu žaidė liestynes, kai pamatė šuoliui besirengiantį
Kordianą. Pasak Macieko, mažylis „iššoko, o aš jį sugavau“.

Netrukus bus pradėtas rengti 350 mln. eurų vertės geležinkelio
linijos nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos bei Vilniaus ir Klaipėdos
mazgų elektrifikavimo planas – valstybei svarbaus projekto
parengimui trečiadienį pritarė Vyriausybė.

Pašėlusi premjera ŠVENTĖ TĘSIASI!/RASOS 2!
Birštono kultūros centre

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Kovo 30 d. 18:00 val. Degustacinė
vakarienė „Vytautas mineral SPA“
restorane „Moon“. Vieta: Vytautas Mineral SPA
Kovo 30 d. 21:00 val. Subtilu-Z
naujo albumo „PLAY LIFE“ pristatymo koncertas. Vieta: Vytautas
Mineral SPA
Kovo 30 d. 19:00 val. Kino pavasaris / Vagiliautojai. Vieta: Birštono
kultūros centras
Kovo 31 d. 19:00 val. Kino pavasaris / Panikos ataka. Vieta: Birštono
kultūros centras
Kovo 31 d. 16:00 val. Kino pavasaris / Gordonas ir Padi. Vieta:
Birštono kultūros centras
Balandžio 01 d. 19:00 val. Kangoo
Jumps su Egle, Birštone!. Vieta:
Vytautas Mineral SPA
Balandžio 01 d. 18:00 val. Jogos
treniruotės. Vieta: Vytautas Mineral SPA
Balandžio 02 d. 19:15 val. Funkcinės treniruotės su Vytautu. Vieta:
Sanatorijos „Tulpės“ gydykla
Balandžio 03 d. 19:00 val. Kino
pavasaris / Pasaulis priklauso tau.
Vieta: Birštono kultūros centras
Balandžio 04 d. 19:00 val. Kino
pavasaris / Rūgštus miškas. Vieta:
Birštono kultūros centras
Balandžio 04 d. 18:00 val. Jogos
treniruotės. Vieta: Vytautas Mineral SPA
Balandžio 04 d. 19:15 val. Funkcinės treniruotės su Vytautu. Vieta:
Sanatorijos „Tulpės“ gydykla
Balandžio 05 d. 19:00 val. Kangoo
Jumps su Egle, Birštone! Vieta:
Vytautas Mineral SPA
Balandžio 06 d. 18:00 val. Degustacinė vakarienė „Vytautas
mineral SPA“ restorane „Moon“.
Vieta: Vytautas Mineral SPA
Balandžio 06 d. 15:00 val. Regioninė kapelų šventė „Griežk,
lietuvi“. Vieta: Birštono kultūros
centras
Balandžio 06 d. 10:00 val. Kaip
pačiam filmuoti ir montuoti savo
verslui. Vieta: Studija „Kvapnūs
papuošalai“
Balandžio 07 d. 08:00 val. Jogos
treniruotės. Vieta: Vytautas Mineral SPA

Patarimai šeimininkėms
Atėjo pavasaris, netrukus
žieminius rūbus teks keisti
į vasarinius. Daugelis savo
spintose turime baltų
palaidinukių, marškinėlių
ar baltos spalvos kelnių
bei šortų. Teks nusiminti,
jeigu pamatysime, kad kai
kur atsirado gelsvų dėmių,
o drabužis nėra akinamai
baltas.

Prekybos centruose gausu
įvairių balinančių cheminių
medžiagų, tačiau ne visos
mums tinka, ne visos duoda
norimą efektą. Bet pabandykime pasinaudoti liaudiškais
būdais, kuriais skalbinius balindavo mūsų mamos ir močiutės.

Aspirinas
Šis senovinis vaistas gali
būti panaudotas ne tik gydymui, bet ir skalbinių balinimui, geltonų dėmių šalinimui
iš drabužių.
5 aspirino tabletes ištirpinkime 2 litruose vandens ir
pamerkime drabužį. Po pusvalandžio galima išskalbti
įprastu būdu.

Soda
Į 4 litrus vandens įpilkime
stiklinę sodos ir gerai išmaišykime, kad ištirptų. Pamerkime drabužius ar patalynę,
palaikykime kelias valandas,
o po to išskalbkime su skalbikliu.

Citrinos rūgštis
1 stiklinę citrinos sulčių
supilkime į 2 litrus vandens,
pamerkime norimus balinti
skalbinius, palaikykime 2–3
valandas ir išskalbkime.

Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt

Actas

Skalbiant galima į skalbimo mašiną įpilti stiklinę acto ir įprasto skalbiklio. Taip
išskalbti balti skalbiniai bus
tikrai balti. Labai nešvarius
marškinių apykakles ar rankogalius galima dar prieš
skalbiant suvilgyti acto ir po
to skalbti.

Vandenilio peroksidas
(3 proc.)
Vandenilio peroksidas irgi
naudojamas kaip vaistas, bet
galima naudoti ir skalbinių
balinimui, nes jis tausoja audinius, neturi chloro. Į skalbimo
mašiną kartu su skalbikliu reikia įpilti stiklinaitę vandenilio
peroksido.Be to, vandenilio
peroksidu galima valyti ir įvairius nešvarius paviršius.

Ir dar keletas paprastų
priemonių, kurios
padės buityje
Aspirinas pailgins
skintų gėlių žydėjimą
Chrizantemos, gvazdikai,
kardeliai ir rožės ilgiau nenuvys, jei į vazą, kurioje jas pamerkėte, įmesite aspirino tabletę ir ištirpinsite vandenyje.
Jei merkiate narcizus, į vandenį įpilkite šaukštelį druskos, o
jurginams patinka actas.

Druska įveiks riebalų
dėmes
Ką daryti, jeigu netyčia rūbai išsitepė riebalais? Pabarstykite dėmę druska, palaukite,
kol ji sugers riebalus, o tada
patrinkite medžiagą. Tokiu būdu mažesnės dėmės išnyks, o
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Sūrus vanduo padeda
išplauti prisvilusias
keptuves
Į vandenį įpilkite keletą arbatinių šaukštelių druskos,
pavirkite 15 minučių ir juo išplaukite prisvilusias, nešvarias
keptuves ar puodus. Nešvarumų neliks akimirksniu!

Pasūdytame vandenyje
verdami kiaušiniai
nesuskils
Į vandenį, kuriame verdate
kiaušinius, įberkite druskos.
Taip kiaušinių lukštai nesuskils ir kiaušinių turinys neišsilies į verdantį vandenį.

Pavirintu peiliu
pjaunama duona
netrupės
Įdėkite peilį į verdantį vandenį ar užpilkite verdantį vandenį ant peilio ir keletą minučių palaikykite. Išėmę iš vandens, peilį nuvalykite ir pjaukite duoną riekėmis – nenukris
nė trupinėlis!

Bulvė padės įveikti
uždegimą
Paimkite nedidelę bulvę,
nuplaukite, perpjaukite per
pusę ir pjauta pusele priglauskite prie žaizdos ar uodo įkąstos vietos. Tai padės sumažinti
niežėjimą ir uždegimą.

Citrina nuplaus odą
nudažiusias sultis
Į odą įsigėrusią purpurinę
burokėlių ar uogų spalvą geriausiai nuplausite citrinų sultimis ar patrynę rankas citrinos
griežinėliu. Citriną galite naudoti ir tada, kai pajuosta rankos skutant šviežias bulves.

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804
juronyte@gmail.com

Neįtikėtino populiarumo
sulaukusios komedijos (NE)
GALIU TYLĖTI (NE) GALIU TYLĖTI/ RASOS kūrėjų komanda kviečia į naujausią komediją ŠVENTĖ TĘSIASI!/ RaSOS 2!
Balandžio 9 d. 18:00 val.
Birštono kultūros centre.
Nuotaikingoje premjeroje
Jūsų laukia atviros moteriškos istorijos, juokingos situacijos, netgi detektyvinės
intrigos bei gyvai atliekamos
dainos.
Komedijoje 4 žavios damos iš sostinės pakliūva į
miestelio policijos nuovadą.
O čia ir prasideda neįtikėtinai
juokingi nuotykiai, santykių
aiškinimaisi ir moteriškos intrigos, kurias bandys numalšinti nuovados policininkas
ir į pagalbą iškviestas vienos
iš damų vyras. Komedijoje
sprogs ne tik juoko bomba,
o kiekvienas žiūrovas, išėjęs
iš salės po spektaklio, išsineš
optimizmo ir geros nuotaikos
puokštę.
Komedijos aktoriai – žiūro-

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

vams puikiai pažįstami iš TV
laidų, kino filmų, įvairių teatro projektų - Aušra Štukytė,
Vitalija Mockevičiūtė, Gabija Jaraminaitė, Eglė Mikulionytė, Oneida Kunsunga, Ramūnas Šimukauskas ir Tadas
Gryn, žada nepakartojamas
emocijas.

Susitikime ture po
Lietuvą!
Režisierius – Ričardas Vitkaitis
Pjesės autorius – Ramūnas
Šimukauskas
Vaidina:
Aušra Štukytė
Gabija Jaraminaitė
Eglė Mikulionytė/ Vitalija
Mockevičiūtė
Oneida Kunsunga
Ramūnas Šimukauskas
Tadas Gryn
Trukmė 1 val. 50 min. (be
pertraukos)
Bilietus platina – www.bilietai.lt 
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Medičiai. Florencijos valdovai 2 20.28 Orai. 20.30 Nuoga tiesa 23:45 Klausimėlis 00:00 LRT radi00:00 LRT radijo žinios. 00:10 22.00 Reporteris 22.53 Orai. jo žinios. 00:10 Tvin Pyksas 1
Tvin Pyksas 1 01:00 LRT radijo 22.55 Mes europiečiai. 23.00 Ne
spaudai 00.00 TV serialas „Miškižinios. 01:05 Savaitė
nis“ (3/2) 01.05 TV serialas „Biti- 07:05 Mano gyvenimo šviesa
ninkas“ (1/23) 02.05 TV serialas (721) 07:35 Mano gyvenimo švie07:05 Mano gyvenimo šviesa „Širdies plakimas“ (13) 02.55 TV sa (722) 08:05 Mano gyvenimo
(718) 07:35 Mano gyvenimo serialas „Jekaterina Didžioji“ šviesa (723) 08:35 Tomas ir Džeris
(50) 09:00 Volkeris, Teksaso reinšviesa (719) 08:05 Mano gyveTV1
džeris (153) 09:55 Volkeris, Teksanimo šviesa (720) 08:35 Tomas ir
08:00 Pasisvėrę ir laimingi (11)
so reindžeris (154) 10:55 Monikai
Džeris (49) 09:00 Volkeris, Teksa08:55 Svajonių princas (421)
reikia meilės (44) 11:25 Namai,
so reindžeris (151) 09:55 Volkeris,
09:25 Svajonių princas (422)
kur širdis (33) 12:00 Nuo... Iki...
Teksaso reindžeris (152) 10:55
09:55 Svajonių princas (423)
12:30 Paveldėtoja 2 (37) 13:00
Monikai reikia meilės (43) 11:25
10:25 Svajonių princas (424)
Mano likimas (58) 14:00 Mano
Namai, kur širdis (32) 12:00 Bus
10:55 Akloji (35) 11:25 Akloji (130)
likimas (59) 15:00 Svaragini. Amvisko 13:00 Mano likimas (56)
12:00 Būrėja (63) 12:35 Būrėja
žina draugystė (43) 15:30 Svara14:00 Mano likimas (57) 15:00
(20) 13:10 Nusivylusios namų
gini. Amžina draugystė (44) 16:05
Svaragini. Amžina draugystė (41)
šeimininkės (8) 14:10 Ogis ir taraDvi šeimos (15) 17:00 Labas va15:30 Svaragini. Amžina draukonai (62) 14:20 Ogis ir tarakonai
karas, Lietuva 18:00 Yra, kaip yra
gystė (42) 16:00 Dvi šeimos (13)
(63) 14:30 Broliai meškinai. Nuo19:00 Žinios 19:55 Sportas 19:58
16:30 Dvi šeimos (14) 17:00 Latykių ieškotojai (39) 14:50 Broliai
Orai 20:00 KK2 20:30 Nuo... Iki...
bas vakaras, Lietuva 18:00 Yra,
meškinai. Nuotykių ieškotojai (40)
21:00 Paveldėtoja 2 (38) 21:30
kaip yra 19:00 Žinios 19:55 Spor15:10 Pabaisiukas Bansenas (22)
Monikai reikia meilės (47) 22:00
tas 19:58 Orai 20:00 KK2 20:30
15:35 Įspūdingasis Žmogus-voras
Žinios 22:50 Sportas 22:58 Orai
Nuo... Iki... 21:00 Paveldėtoja 2
(9) 16:00 Sunkių nusikaltimų sky23:00 VAKARO SEANSAS Juo(37) 21:30 Monikai reikia meilės
rius (16) 17:00 Amžina meilė (48)
doji aušra 00:55 Judantis objektas
(46) 22:00 Žinios 22:50 Sportas
18:00 Būk su manim (1260) 18:30
(20) 01:50 Machinatoriai
22:56 Orai 22:58 Telefoninė loteBūk su manim (1261) 19:00 Iš širrija 1634 23:00 VAKARO SEANdies į širdį (97) 19:30 Iš širdies į širTV3
SAS. PREMJERA Machinatoriai
dį (98) 20:00 Aukštakulnių kerštas 06:10 Televitrina 3 06:25 Trans00:50 Judantis objektas (19) 01:45
(99) 21:00 Sunkių nusikaltimų sky- formeriai. Maskuotės meistrai 4,
24 valandos gyventi
rius (17) 22:00 Bjauri tiesa 23:55 426 06:55 Simpsonai 14, 9, 10
Senjora (1) 01:30 Likimo šešėlis 07:55 Svajonių ūkis 5, 30 08:20
TV3
05:35 Paskutinis iš Magikianų (2) 03:20 Kovos su mafija būrys. Gardu Gardu 7, 14 08:55 Mei1, 15 06:10 Televitrina 3 06:25 Bosas grįžta (8) 05:05 Pasisvėrę lės sūkuryje 176 10:00 Meilės
miestas 1, 15, 16 12:00 PaskuTransformeriai. Maskuotės meis- ir laimingi (11)
tinis iš Magikianų 1, 19, 20 13:00
trai 4, 425 06:55 Simpsonai 14,
Pažadėtoji 6, 251, 252, 253, 254
7 07:25 Simpsonai 14, 8 07:55
Svajonių sodai 30 08:55 Meilės 05:10 Ten, kur namai 1 06:00 Lie- 15:00 Simpsonai 14, 11, 12 16:00
sūkuryje 175 10:00 Meilės mies- tuvos Respublikos himnas 06:05 TV3 žinios 65 16:25 TV3 orai 65
tas 1, 13 11:00 Meilės miestas 1, Nacionalinis bardų festivalis „Pur- 16:30 TV Pagalba 13, 22 18:30
14 12:00 Paskutinis iš Magikianų purinis vakaras” 07:00 Linija, spal- TV3 žinios 92 19:22 TV3 sportas
1, 17 12:30 Paskutinis iš Magikia- va, forma 07:25 Auto Moto 07:40 1 19:27 TV3 orai 92 19:30 Prieš
nų 1, 18 13:00 Pažadėtoji 6, 247, Grizis ir lemingai 07:50 Šeche- srovę 19, 13 20:30 Prakeikti 7, 29
248, 249, 250 15:00 Simpsonai razada. Nepapasakotos istorijos 21:00 TV3 vakaro žinios 52 21:52
14, 9, 10 16:00 TV3 žinios 64 08:15 Vienuolynų kelias Lietuvo- TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 52
16:25 TV3 orai 64 16:30 TV Pa- je 08:45 Dokumentinė apybraiža 22:00 Kietas riešutėlis 00:10 X
galba 13, 21 18:30 TV3 žinios 91 „Mes nugalėjom” 09:15 Labas ry- mutantai 1, 4 01:10 Kaulai 5, 15
19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 tas, Lietuva 12:00 DW naujienos 02:00 Kvantikas 2, 17 02:50 Eksorai 91 19:30 Auksiniai svogūnai rusų kalba. 12:15 Savaitė 13:10 trasensai detektyvai 5, 3 03:30 X
22:30 Katastrofiškai nesėkmin- Daiktų istorijos 13:55 Pasaulio mutantai 1, 4 04:20 Kaulai 5, 15
gas filmas 00:00 Karklų žmogus lietuvių žinios 14:20 Dauntono 05:05 Juokingiausi Amerikos na01:55 Konanas barbaras 03:50 abatija 2 15:10 Išsamus praneši- mų vaizdeliai 26, 7
mas 15:40 Grizis ir lemingai 15:50
Mechanikas: sugrįžimas
Premjera. Kaimynai piratai 16:05
Premjera. Šecherazada. Nepapa- 07:25 Mentalistas (36) 08:20
07:30 Iš visų jėgų (14) 07:55 Būk sakotos istorijos 16:30 Laba diena, Stoties policija (5) 09:20 Suduekstremalas (14) 08:25 Stoties Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. žusių žibintų gatvės (38) 10:20
policija (4) 09:25 Sudužusių žibintų Vilniaus sąsiuvinis 18:15 Ten, kur Paskutinis faras (8) 11:20 Kobra
gatvės (37) 10:25 Paskutinis faras namai 1 19:00 ARTi 19:15 Pasku- 11 (13) 12:20 Ekstrasensų mū(7) 11:25 Kobra 11 (12) 12:25 Eks- bėję gyventi 20:10 Kultūros diena. šis (5) 14:45 Stoties policija (6)
trasensų mūšis (4) 14:45 Stoties 20:30 Panorama 21:00 Dienos 15:50 Sudužusių žibintų gatvės
policija (5) 15:50 Sudužusių žibintų tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 (39) 16:55 Paskutinis faras (9)
gatvės (38) 16:55 Paskutinis faras Rokis 23:30 Premjera. Raoulis 18:00 Info diena 18:30 Kobra 11
(8) 18:00 Info diena 18:30 Kobra Ruizas. Kino vizionierius 00:40 (14) 19:30 Mentalistas (37) 20:30
11 (13) 19:30 Mentalistas (36) DW naujienos rusų kalba 00:55 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
20:30 Įstatymas ir tvarka. Specia- Dabar pasaulyje 01:25 „Chopin tyrimų skyrius (17) 21:25 Tautos
liųjų tyrimų skyrius (16) 21:25 Tau- Jazz Inn” su Evelina Sašenko tarnas (2) 22:00 Vienišas vilkas
tos tarnas (1) 22:30 Slėgis 00:20 02:35 Rokis (Rocky) 04:30 Gar- Makveidas 00:10 Slėgis 02:00
Misija “Neįmanoma” 2 02:45 Iliu- siau 05:00 ARTi. Veidai

Juodasis sąrašas (19) 02:50 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (17)
06.13 Programa. 06.14 TV parduotuvė. 06.30 Nuoga tiesa 08.00
Reporteris. 08.58 Orai. 09.00 TV
serialas „Gurovo bylos. Savivalė“
(5/1) 10.00 TV serialas „Gyvybės
langelis“ (1/4) 11.10 TV serialas
„Jekaterina Didžioji“ (8) 12.20 TV
serialas „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (7) 13.30 TV parduotuvė. 13.45 TV serialas „Miškinis“
(3/41) 14.55 TV serialas „Bitininkas“ (1/29) 16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai16.58 Orai.
17.00 TV serialas „Karo merginos“
(1/5) 18.00 Reporteris 18.48 Orai.
18.50 Mes europiečiai. 18.55 TV
serialas „Deimantų medžiotojai“
(8) 20.00 Reporteris 20.30 Lietuva tiesiogiai 20.55 Renovacija iš
arčiau, 20.58 Orai. 21.00 Adomo
obuolys 22.00 Reporteris 22.53
Orai. 22.55 Mes europiečiai.
23.00 TV serialas „Prokuroras“
(8) 00.00 TV serialas „Miškinis“
(3/3) 01.05 TV serialas „Bitininkas“ (1/24)

TV1

05:05 Pasisvėrę ir laimingi (11)
08:00 Pasisvėrę ir laimingi (12)
08:55 Svajonių princas (425)
09:25 Svajonių princas (426)
09:55 Svajonių princas (427)
10:25 Svajonių princas (428)
10:55 Akloji (36) 11:25 Akloji (1)
12:00 Būrėja (64) 12:35 Būrėja
(21) 13:10 Nusivylusios namų
šeimininkės (9) 14:10 Ogis ir tarakonai (64) 14:20 Ogis ir tarakonai
(65) 14:30 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (41) 14:50 Broliai
meškinai. Nuotykių ieškotojai (42)
15:10 Pabaisiukas Bansenas (23)
15:35 Įspūdingasis Žmogus-voras
(10) 16:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (17) 17:00 Amžina meilė (49)
18:00 Būk su manim (1262) 18:30
Iš širdies į širdį (99) 19:00 Iš širdies
į širdį (100) 20:00 Aukštakulnių
kerštas (1) 21:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (18) 22:00 DETEKTYVO VAKARAS Brokenvudo
paslaptys. Kritimas iš padangės
00:00 Senjora (2) 01:30 Likimo
šešėlis (3) 03:20 Bjauri tiesa 04:50
Pasisvėrę ir laimingi (12)
05:15 Ten, kur namai 1 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
„Led Zeppelin in Jazz” 07:15 Grizis
ir lemingai 07:25 Kaimynai piratai
07:40 Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 08:05 Mokslo sriuba 08:30 Kultūringai su Nomeda
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba 12:15
Gimę tą pačią dieną 13:10 Anapus čia ir dabar 14:00 Auto Moto
14:15 Paskubėję gyventi 15:10
Pažinimo džiaugsmas 15:40 Grizis ir lemingai 15:50 Premjera.
Kaimynai piratai 16:05 Premjera. Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 16:30 Laba diena,
Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė.
Menora 18:15 Ten, kur namai 1
19:00 ARTi 19:15 Leninas. Žlugęs mitas 20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
Antradienio detektyvas. Premjera. Komisaras ir jūra 23:00 Žanas
Polis Belmondo. Žvilgsnis į save
00:30 DW naujienos rusų kalba
00:45 Dabar pasaulyje
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skyrius (18)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas. 06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai. 06:37 Labas
rytas, Lietuva. 07:00 Žinios. Orai.
Sportas. 09:20 Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6 11:15
Aukštuomenės daktaras 3 12:00
Nacionalinė paieškų tarnyba 13:00
Klauskite daktaro 13:58 Loterija
„Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Ponių rojus 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite
daktaro 19:30 Gyvenimas 20:30
Panorama. 21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija
„Jėga“. 21:30 Aš – laidos vedėjas
22:30 Dviračio žinios 23:00 Iškyla
prie Kabančios uolos 00:00 LRT
radijo žinios. 00:10 Tvin Pyksas 1
07:05 Mano gyvenimo šviesa
(724) 07:35 Mano gyvenimo šviesa (725) 08:05 Mano gyvenimo
šviesa (726) 08:35 Tomas ir Džeris
(51) 09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (155) 09:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (156) 10:55 Monikai
reikia meilės (45) 11:25 Namai, kur
širdis (34) 12:00 Nuo... Iki... 12:30
Paveldėtoja 2 (38) 13:00 Mano likimas (60) 14:00 Mano likimas (61)
15:00 Svaragini. Amžina draugystė (45) 15:30 Svaragini. Amžina
draugystė (46) 16:00 Dvi šeimos
(16) 16:30 Dvi šeimos (17) 17:00
Labas vakaras, Lietuva 18:00 Yra,
kaip yra 19:00 Žinios 19:55 Sportas 19:58 Orai 20:00 KK2 20:30
Nuo... Iki... 21:00 Paveldėtoja 2
(39) 21:30 Monikai reikia meilės
(48) 22:00 Žinios 22:50 Sportas
22:58 Orai 23:00 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Nors mirk
iš gėdos 00:55 Judantis objektas
(21) 01:50 Juodoji aušra

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25 Aladinas
1, 150 06:55 Simpsonai 14, 11,
12 07:55 Prieš srovę 19, 13 08:55
Meilės sūkuryje 177 10:00 Meilės
miestas 1, 17, 18 12:00 Paskutinis iš Magikianų 1, 21, 22 13:00
Pažadėtoji 6, 255, 256, 257, 258
15:00 Simpsonai 14, 13, 14 16:00
TV3 žinios 66 16:25 TV3 orai 66
16:30 TV Pagalba 13, 23 18:30
TV3 žinios 93 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 93 19:30 Gero
vakaro šou 5, 29 20:30 Prakeikti
7, 30 21:00 TV3 vakaro žinios 53
21:52 TV3 sportas 1 21:57 TV3
orai 53 22:00 Artimi priešai 22:25
Vikinglotto 14 23:40 X mutantai 1, 5
00:40 Kaulai 5, 16 01:35 Kvantikas
2, 18 02:25 Ekstrasensai detektyvai 5, 5 03:25 Kaulai 5, 16 04:15
Kvantikas 2, 18 05:05 Paskutinis
iš Magikianų 1, 17, 18
07:45 Mentalistas (37) 08:40 Stoties policija (6) 09:40 Sudužusių
žibintų gatvės (39) 10:40 Paskutinis faras (9) 11:40 Kobra 11
(14) 12:40 Ekstrasensų mūšis (7)
14:45 Stoties policija (7) 15:50 Sudužusių žibintų gatvės (40) 16:55
Paskutinis faras (10) 18:00 Info
diena 18:30 Kobra 11 (15) 19:30
Mentalistas (38) 20:30 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (18) 21:25 Tautos tarnas (3)
22:00 Pavojus. Oro upės 23:50
Vienišas vilkas Makveidas 02:00
Juodasis sąrašas (20) 02:55 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų

06.13 Programa. 06.14 TV parduotuvė. 06.30 Dokumentinis serialas „Pasaulis iš viršaus“ 07.00
Skinsiu raudoną rožę 07.30 Krepšinio pasaulyje su V.Mačiuliu 08.00
Reporteris 08.58 Orai. 09.00 TV
serialas „Gurovo bylos. Savivalė“
(5/2) 10.00 TV serialas „Gyvybės
langelis“ (1/5) 11.10 TV serialas
„Jekaterina Didžioji“ (9) 12.20 TV
serialas „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ (8) 13.30 TV parduotuvė.
13.45 TV serialas „Miškinis“ (3/42)
14.55 TV serialas „Bitininkas“
(1/30) 16.00 Reporteris 16.30
Lietuva tiesiogiai 16.58 Orai. 17.00
TV serialas „Karo merginos“ (1/6)
18.00 Reporteris 18.48 Orai. 18.50
Mes europiečiai. 18.55 TV serialas
„Rasputinas“ (1) 20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai 20.58 Orai.
21.00 Ant bangos 22.00 Reporteris
22.53 Orai. 22.55 Mes europiečiai.
23.00 Nuoga tiesa 00.30 Čempionai 01.05 TV serialas „Bitininkas“
(1/25) 02.05 TV serialas „Širdies
plakimas“ (15)
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08:00 Pasisvėrę ir laimingi (13)
08:55 Svajonių princas (429)
09:25 Svajonių princas (430)
09:55 Svajonių princas (431) 10:25
Svajonių princas (432) 10:55 Akloji
(37) 11:25 Akloji (2) 12:00 Būrėja
(65) 12:35 Būrėja (22) 13:10 Nusivylusios namų šeimininkės (10)
14:10 Ogis ir tarakonai (66) 14:20
Ogis ir tarakonai (67) 14:30 Broliai
meškinai. Nuotykių ieškotojai (43)
14:50 Broliai meškinai. Nuotykių
ieškotojai (44) 15:10 Pabaisiukas
Bansenas (24) 15:35 Įspūdingasis
Žmogus-voras (11) 16:00 Sunkių
nusikaltimų skyrius (18) 17:00
Amžina meilė (50) 18:00 Būk su
manim (1263) 18:30 Būk su manim (1264) 19:00 Iš širdies į širdį
(101) 20:00 Aukštakulnių kerštas
(2) 21:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (19) 22:00 DETEKTYVO
VAKARAS Brokenvudo paslaptys. Šalta mirtis 00:00 Senjora
(3) 01:30 Likimo šešėlis (4) 03:25
Brokenvudo paslaptys. Kritimas
iš padangės 05:00 Pasisvėrę ir
laimingi (13)
05:15 Ten, kur namai 1 06:00
Lietuvos Respublikos himnas
06:05 „Chopin Jazz Inn” su Evelina Sašenko 07:15 Grizis ir lemingai 07:25 Kaimynai piratai 07:40
Šecherazada. Nepapasakotos
istorijos 08:05 Pradėk nuo savęs.
Ved. Dalia Juočerytė. 08:30 Stambiu planu. Ved. Andrius Rožickas.
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba. 12:15
Brandūs pokalbiai 13:00 Kultūringai su Nomeda 13:45 Linija, spalva, forma 14:15 Nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis vakaras”
15:10 Pažinimo džiaugsmas 15:40
Grizis ir lemingai 15:50 Premjera.
Kaimynai piratai 16:05 Premjera.
Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita
18:15 Ten, kur namai 1 19:00 ARTi 19:15 Premjera. Archeologinės
Alpių paslaptys 20:10 Kultūros
diena. 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Elito kinas. Premjera. Ledi
Makbet 23:00 Florencija ir Uficių
galerija 00:05 DW naujienos rusų kalba.
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Žmogžudysčių sąrašas 00:00
Pavojus. Oro upės 01:50 Juo06:00 Lietuvos Respublikos him- dasis sąrašas (21) 02:40 Įstaty- 06:00 Lietuvos Respublikos
nas. 06:05 Labas rytas, Lietuva. mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų himnas. 06:05 Labas rytas,
06:30 Žinios. Orai. 06:37 Labas skyrius (19)
Lietuva. 06:30 Žinios. Orai.
rytas, Lietuva. 09:20 Senis 10:25
09:20 Senis 10:25 Štutgarto kriŠtutgarto kriminalinė policija 6
minalinė policija 6 11:15 Aukš11:15 Aukštuomenės daktaras 06:13 Programa 06:14 TV par- tuomenės daktaras 3 12:00
3 12:00 Gyvenimas 13:00 Klaus- duotuvė 06:30 Pasaulis iš vir- (Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų
kite daktaro 13:58 Loterija „Keno šaus 07:00 Vantos lapas 07:30 kontrolė 13:58 Loterija „Keno
Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Kitoks pokalbis 08:00 Repor- Loto“. 14:00 Žinios. Sportas.
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. teris 09:00 Ant bangos 10:00 Orai. 14:15 Laba diena, Lie16:30 Ponių rojus 17:30 Žinios. Gyvybės langelis 1, 6 11:10 tuva. 15:00 Žinios. Orai. 16:40
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas Jekaterina didžioji 12:20 Mesin- Ponių rojus 17:30 Žinios. Spor„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite gas. Aplenkiantis laiką 13:30 TV tas. Orai 18:00 TV žaidimas
daktaro 19:30 Specialus tyri- parduotuvė 13:45 Miškinis 3, 43 „Kas ir kodėl?“ 18:30 Naciomas 20:25 Loterija „Keno Loto“. 14:55 Bitininkas 1, 31 16:00 Re- nalinė paieškų tarnyba 19:30
20:30 Panorama. 21:00 Dienos porteris 16:30 Lietuva tiesiogiai Beatos virtuvė 20:25 Loterija
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 17:00 Karo merginos 1, 7 18:00 „Keno Loto“. 20:30 Panorama.
Loterija „Jėga“. 21:30 Gimę tą Reporteris 18:50 Mes europie- 21:00 Dienos tema. 21:20 Sporpačią dieną 22:30 Dviračio ži- čiai 18:55 Grigorijus R 20:00 tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.
nios 23:00 Babilonas Berlynas Reporteris 20:30 Lietuva tie- 21:30 Auksinis protas 22:50 Ti00:00 LRT radijo žinios. 00:10 siogiai 21:00 Ne spaudai 22:00 kroji padėtis
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Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (55 kv. m, II a. 4 a. renovuotame name, butas suremontuotas su dalimi baldų) Vytauto
g., Prienų miesto centre. Taip
pat parduoda automobilį „Ford
Mondeo“ (2014 m., 1,6 l, B, TA iki
2020 m. 08 mėn., ypač maža rida,
nepatekęs į jokius eismo įvykius).
Tel. 8 682 25076.
3 k. bt. (II a., 35 000 Eur) Stadiono
g., Prienuose. Tel. 8 684 75992.
3 k. bt. (54 kv. m, III a. 4 a. n., yra
balkonas) Birštone. Tel.: (8 319)
56670, 8 614 46597.
3 k. bt. per du aukštus (77,8
kv.m) bei ūkinį pastatą (69 kv.m)
Pieštuvėnų k., Stakliškių sen.,
Prienų r. Tel. 8 613 11207 (Leokadija).

Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
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

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

NAMUS
Dviejų dalių namą (126 kv. m,
pusė – medinis, pusė – mūrinis,
5 kambariai, dvi virtuvės, du
įėjimai, vanduo ir kanalizacija
vietinė, apšildymas kietu kuru,
yra ūkinis pastatas su rūsiu,
sklypas – 6,7 a), 35 000 Eur. Tel.
8 602 50767.

SODYBAS, SODUS
Sodybą (geras privažiavimas, 25 a
namų valdos sklypas) Paprūdžių
k., Balbieriškio sen., Prienų r. Tel.
8 627 35509.
6 a žemės sklypą (yra geodeziniai
matavimai) SB, Šilėnų k., Birštono sav. Tel. 8 608 31383.
Sodo sklypą su vasarnamiu (8
a žemės, ūkinis pastatas) SB
„Kalnai“, Prienuose. Tel. 8 695
34799.

ŽEMĖS SKLYPUS
13 a namų valdos sklypą (geras
susisiekimas, yra elektros įvadas,
7 500 Eur) Kauno g., Mauručių k.,
Prienų r. Tel. 8 683 91121.
3 ha ūkio paskirties žemę Vartų
k., Balbieriškio sen., Prienų r. Tel.
8 601 60414.
3,5 ha žemės ūkio paskirties sklypą Ingavangio k., Šilavoto sen.,
Prienų r. Tel. 8 608 80979.

Perka
Ieško pirkti namą Prienuose arba
šalia Prienų. Tel. 8 675 29575.
REKLAMA

„Peugeot 206“ (2000 m., 2 l, HDI,
5 durys, pilkos spalvos, 800 Eur).
Tel. 8 601 35912.

Įvairius grūdus sėjimui, grikius,
didelę kiaulę ir 1 m. eržiliuką. Tel.
8 650 10595.

„VW Transporter“ (1997 m., D,
yra TA) ir prikabinamą grėblįvartytuvą (7 ratai). Tel. 8 611
53256.

Šieną „kitkomis“ Strazdiškių k.,
Jiezno sen. Tel. 8 618 33042.

Dalimis „Audi A6“ (1997 m., 2,5 l,
D, 103 kW, 6 bėgiai, geras stovis,
dalimis). Reikalingas akustinės
bosinės gitaros gitaristas. Gitarinis kubas yra. Tel. 8 609 05853.

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.
Du didelius garažus komercinei
veiklai Prienuose. Parduoda
motobloką (kultivatorius). Tel. 8
656 35185.

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda
„Citroen C8“ (2005 m., 2,2 l, D, 84
kW, TA iki 2020 m. 01 mėn.). Tel.
8 678 76088.

Šienainio ritinius. Tel. 8 614
77650.
Nori geresnio derliaus? Naudok
BIOHUMUSĄ! Parduodamas
grynas biohumusas 10 ir 30 litrų
pakuotėse. Tel. 8 682 10225.

Automobilio ratus (skardiniai
ratlankiai, padangos „Bridgestone“ MS 195/65 R14, protektoriaus gylis 7-8 mm, 4 vnt, 95 Eur). Kalcio amonio ir amonio salietrą
Ratus (padangos „Winter Pirelli“ didmaišiais po 500 kg. Pristatau į
vietą. Tel. 8 689 62945.
MS 155/70 R13, 4 vnt, 30 Eur.
„Toyota“ ratą (lengvojo
lydinio
BRAngIAI
PERKAME
ĮVAIRIUS
Parduodami
šiltnamiai su poliratlankis su apynaujeARKlIUS,
padanga JAUČIUS,
karbonato danga. Polikarbonato
„Dunlop“ 205/65 R15,
40 Eur). danga,
TElYČIAS,
KARVES
. Dabar taikomos
stogeliai.
Tel. 8 618 67636.
Tel. 8 625akcijos.
93 679Garantija 10 metų. Tel.: 8

Tel. 8 657 69 676
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659 08776, 8 604 98184.

Perka
Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.
Superkame senus automobilius,
gali būti su defektais, nevažiuojantys. Pasiimame patys. Tel. 8
698 16209.

PERKAME MIŠKĄ

Šieną „kitkomis“, avižinius šiaudus
„kitkomis“. Tel. 8 615 90307.

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA
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.

Grūdų malūną-girnas. Tel. 8 688
48822.

Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602
48941.

Šieno-šiaudų rinktuvą ir pūtiklį.
Tel. 8 609 90773.

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

Tarplysviams lyginti lėkštes (2 m),
„3,6-SZ“ rusišką diskinę sėjamąją,
„T-25“ traktoriaus galinius ratus ir
kabinos rėmą. Tel. 8 607 52203.

PERKA
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki 4
m. auginimui ir pienines telyčias.
Tel. 8 625 93679.
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.

PERKAME
Virš 200 kg kiaulę.
Tel. 8 618
MIŠKĄ
84238.

Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189,
8 616 14424.

ir apvaliąją
medieną su žeme
ŽŪB „Žara“ perka kararba išsikirsti.
4 m. karvę (turėjusAtliekame
2 veršelius)
ir
ves, jaučius, telyčias.
sanitarinius
kirtimus
retinimus.
Atsiskaito iš karto.
1,5 m telyčią. Tel. 8bei
650
77394. Konsultuojame.

Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.

Bet kokią žemės ūkio techniką,
pvz., traktorių, priekabą, sunkvežimį ir jų padargus. Gali būti
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.

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

ĮVAIRIOS PREKĖS

Baltąsias garstyčias „Braco“,
vasarinius kviečius sėklai. Tel. 8
616 46727.
Miežius. Tinka sėti. Tel. 8 677
31879.
Kviečius (10 Eur/50 kg). Galime
pristatyti už papildomą kainą. Tel.
8 682 42445.
Vasarinius kviečius „Triso“. Tel. 8
698 79906.

Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų
brangiai PERKA bulius,
karves, telyčias. Moka 6-21
proc. Sutvarko dokumentus
subsidijoms gauti. Sveria,
pasiima iš kiemo.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
8 620 35000 („Omnitel“),
8 613 79515 („Tele 2“).

M A L KO S

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

ARKlIUS, JAUČIUS,
TElYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

Tel. 8 680 81777
Tvarko valstybines išmokas.

Ekologiškai užaugintas bulves
(Prienuose). Tel. 8 608 08574.

PARDUODA

A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
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).

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai lapuočių malkas (skaldytas,
kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel. 8
682 31133.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.
NUKelta Į 14 p. 
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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.
Balkono įstiklinimą (stiklas, plastmasė ir metalas, išimtas renovacijos metu). Tel. 8 616 21398.

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

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

Giedame
laidotuvėse

(1 vakaras ir
palydėjimas – 120 Eur,
keturnedėlis ir
metinės – 60 Eur).

Atvažiuojame
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

Įvairaus tipo tekstinės medžiagos ruošimas, redagavimas ir
vertimas į daugelį pasaulio kalbų. Originalių reklaminių tekstų
ir sveikinimų kūrimas, knygų
užsakymas internetu. Geriausias
kainos ir kokybės santykis! Tel. 8
614 91615.

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

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

Mūriju, betonuoju, šiltinu stogus
ir atlieku kitus statybos darbus.
Taip pat montuoju valymo įrenginius. Tel. 8 607 14112.
Šiltnamių g. 8, 59118 Prienai
Mob. tel.: (8 638)77387, (8 650) 62733.
El. p. aaukuras@gmail.com

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

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

Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.

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).

Profesionali stogdengių brigada
atlieka visus stogo remonto, įrengimo darbus. Sudarome sąmatas, pristatome medžiagas, suteikiame garantijas.
Tel. 8 677 68382.
Karkasinių mūrinių namų, pirčių,
garažų statymas, stogų dengimas,
pamatų liejimas, grindų dėjimas,
lentelių kalimas, langų durų montavimas, sienų šiltinimas. Tel. 8
682 41392.

Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Glaistau, tapetuoju, dažau ir atlieku kitus smulkius buto remonto
darbus. Tel. 8 615 57976.
Atlieku įvairius vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 689
80927.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.
Plastikinių ir medinių langų apdaila po montavimo. Balkonų ir
durų apdaila. Kiti smulkūs statybiniai darbai. Dirbu vienas. Tel. 8
648 16788.
Gaminame duris namams, ūkiniams pastatams bei laiptų pakopas su pastoviu ir slenkančiu
apšvietimu. Garantija ir kokybė.
Tel. 8 682 62195.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

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

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

greblysirbebras@gmail.com

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.
Nemokamai tvarkome apleistus
(apžėlusius ir apaugusius medžiais ir krūmais) žemės ūkio
paskirties žemės sklypus. Tel. 8
680 81777.
Pjaunu ir skaldau malkas. Griaunu
senus pastatus ir dirbu kitus ūkio
darbus. Tel. 8 677 22930.
Pjauna ir kapoja malkas. Vasarą
pjauna žolę su trimeriu. Tel. 8
606 17618.
Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU
GATERIU PJAUNAME medieną
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vietoje. Elektra nebūtina. Dirbame
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Moteris gali prižiūrėti sodybą
ir kartu gyventi Prienuose arba
rajone. Tel. 8 646 07324.

Indų plovėja (-as) darbui penktadienį, šeštadienį, sekmadienį.
Tel. 8 650 41148 (darbo valandomis).
UAB „Rūdupis“ langų ceche
šiuo metu reikalingi paruošėjai
dažymui. Neturinčius patirties
apmokome. Tel. 8 612 37382.

UAB „Nemira“

Modulinių namų gamybos įmonei

reikalingi:

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

Ieškoma buhalterė žemės ūkio
bendrovės apskaitai tvarkyti.
Tel. 8 686 10508.
UAB „Trupinys“ konditerijos ceche reikalinga darbininkė. Tel. 8
656 04922.
Energinga, komunikabili pardavėja šeštadieniais ir sekmadieniais dirbti parodose ir mugėse.
Užmokestis 15 Eur+10 proc. nuo
parduotų produktų. Tel. 8 685
10945.

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.

Vištienos apdirbimo įmonėje
– darbuotojas (reikalinga B kat.)
Birštono vnk. Tel. 8 686 69599.
Įmonei reikalingas sunkvežimio
vairuotojas be žalingų įpročių.
Tel. 8 698 46063.

UAB „Marijampolės
agrocentras“ reikalingas
traktorininkas, turintisTR2 kategoriją.
Darbas Šventragio k.,
Igliaukos sen., Marijampolės sav.
Tel.: 8 615 39486,
8 650 28781.

REIKALINGA

Viešbučio administratorė
Darbo aprašymas:
Svečių priėmimo, apgyvendinimo planavimas ir
vykdymas; Darbas kasos aparatu; Paslaugų rezervavimas ir atsakymų ruošimas internetinėms užklausoms.
Reikalavimai:
Aukštasis išsilavinimas; Užsienio kalbų žinojimas
privalumas (anglų k., rusų k.); Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos išmanymas; Vadybiniai sugebėjimai; Geri bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti
komandoje; Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
Atsakingumas, iniciatyvumas, paslaugumas.
Mes siūlome:
Įdomų ir aktyvų darbą jaunoje komandoje; Puikias
karjeros galimybes; Visas socialines garantijas; Darbo
rezultatus atitinkantį darbo užmokestį.

CV siųsti sandra@harmonypark.lt

Tel. 8 652 04354.
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Dovanoja
Naudotą asbestinį šiferį (50 lapų).
Tel. 8 670 25636.

Nori susipažinti
37 m. tvarkingas, simpatiškas, be
žalingų įpročių (1,80 m, 80 kg)
vyras ieško draugės. Parduoda
kemperį „Peugeot J5“ (1988 m.,
2,5 l., D, 6 vietos, yra WC ir dušas,
1800 Eur, galimas keitimas į kitą
automobilį). Tel. 8 646 50737.

Kviečia
Jeigu turite problemų su alkoholizmu, Jums gali padėti Birštono
anoniminių alkoholikų draugija.
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19
val., VII – 17 val., Birutės g. 10A
(„Carito“ bendruomenės namai),
Birštone. Tel. 8 689 36747.

Išgyvenusi šimtmečius, pilna
išminties ir patarimų Knyga
– Šventasis Raštas. Kviečiame
drauge studijuoti ir mokytis iš
jos trečiadieniais nuo 19 val. iki
20 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mažojoje salėje.

Dėkoja

PADĖKA
Gyvenimas
negailestingas,
nežiūri amžiaus,
nei jausmų
Į amžinybę pasikviečia
Brangiausius mums ir
Artimiausius iš visų.
Su giliu liūdesiu į paskutinę kelionę išlydėjome
mūsų mylimą vyrą, tėvelį, senelį, brolį
Dainių Janušauską.
Už velioniui parodytą pagarbą ir pagalbą, už
paguodos žodžius ir buvimą šalia sunkią valandą dėkojame Visiems.
Liūdi žmona,
sūnūs Vilius ir Kastytis,
broliai Vidas, Ramūnas
ir sesuo
Dalia su šeimomis

REKLAMA

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Kovo 30 d. 11 val. Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje – suaugusiųjų meninio
skaitymo šventė „Žodžiais nulijo.
Skalsiais. / Atgijo širdys. Prigijo.“
(Just. Marcinkevičius). Meninio
skaitymo šventėje skaityti prozos ar poezijos tekstus kviečiami
visi norintys suaugę skaitovai.
Kūrinys (-iai) skaitomas (-i) lietuvių kalba. Meninio skaitymo
šventėje dalyvaujantys skaitovai
pasirinktinai gali skaityti vieną ar
kelis bet kokių autorių arba savo
kūrybos poezijos arba prozos
kūrinius ar kūrinių ištraukas.
Skaitovo programos trukmė
– 5–7 minutės, poetinės (literatūrinės) kompozicijos trukmė
– ne daugiau kaip 20 minučių.
Poetinės kompozicijos dalyvių
skaičius – ne daugiau kaip 8.
Skaitovai registruojami iki 2019
m. kovo 22 d. Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Aptarnavimo skyriuje
(Kauno g. 2B, Prienai) tel. +370
319 60 381 arba el. p. aptarnavimas@prienubiblioteka.lt.
Kovo 30 d. 14 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro konferencijų salėje (2 aukšte) – skaitovų ir poezijos teatrų festivalis
„Akimirkos“. Dalyvaus Panevėžio, Kaišiadorių, Prienų rajono
skaitovai ir poezijos teatrai.
Kovo 31 d. 15 val. Skriaudžių
laisvalaikio salėje – proginių
muzikantų koncertas „Mes dar
dainuosim“. Svečiuosis Neringa
su grupe (Balbieriškis), „TikDU“
(Marijampolė), „Plius1“ (Marijampolė), „Romeo“ (Vilkaviškis),
„Mes“ (Marjampolė), „InPuls“
(Suvalkai, Lenkija), Darius ir
Rimvydas (Marijampolė), Kęstas ir Laimis (Kaunas), Arūnas
ir Edmundas (Kaunas), „Evara“

(Skriaudžiai), „Cukraus pudra“
(Skriaudžiai). Dalyvavimas renginyje – tik su išankstine rezervacija. Staliukų ir vietų rezervacija
tel. 8 699 85050.
Balandžio 7 d. 17.30 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro
foje – Erdvinės muzikos veiksmas „Spengla“. Atlikėjai: choras „ARTyn“ , „TULA muzika“,
Darius Bagdonavičius ir Agnė
Pilkauskaitė (smuikai). Renginys
nemokamas.

Balandžio 14 d. 10 val. Skriaudžių šv. Lauryno bažnyčioje, po
šv. Mišių - Česlovo Sasnausko ka-

merinio choro koncertas skirtas
Juozo Naujalio metams paminėti. Renginys nemokamas.
Balandžio 16, 17, 18, 19 dienomis Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – kūrybinės
dirbtuvės „Kasdieniai objektai
kūryboje”.Balandžio 16 d. 12.00
val. – paskaita su Neringa Zakarauskaite ir judesio dirbtuvės su
Alberta Saukaityte. Balandžio
17 d. 12.00 val. – instrumentų
kūrimas su Simonu Nekrošiumi. Balandžio 18 d. 12.00 val.
– edukacinio filmo peržiūra ir
kūrybinės dirbtuvės su Marija
Šnipaite. Balandžio 19 d. 12.00
val. – kūrybinės dirbtuvės ir diskusija su Jolita Vaitkute. Dienos
programos trukmė apie 1,5 – 2
val. Vieta: Prienų kultūros ir laisvalaikio centras (Vytauto g. 35,
Prienai), Konferencijų salė.

HOROSKOPAS
Balandžio 1-7 d.



AVINAS
(03.21-04.20)

ARAS VĖBERIS
Stichija: Vanduo
Planeta: Neptūnas
Savaitės diena: ketvirtadienis
Akmuo: ametistas ir perlai
Spalvos: pilka ir sidabrinė



AVINAS
(03.21-04.20)

Naujasis pažįstamas gali jus tiesiog
pakerėti. Būsite pasiruošęs tuoj pat
visko prisižadėti ar išsižadėti. Vis dėlto pasistenkite būti protingas ir šitaip
nesielkite! Finansiniai reikalai visą
savaitę blaškysis tarp neapsakomos
sėkmės ir visiško žlugimo tikimybių.
Ar neperžengia ribų jūsų ambicijos ir
garbės troškimas?



JAUTIS
(04.21-05.21)

Kai visi aplink rėkia, neįmanoma
suprasti, kas teisus. Finansinė padėtis neapibrėžta. Dar nėra jau uždirbtų pinigų, neatiduotos skolos. Ši
savaitė nebus svajonių išsipildymo
metas. Gyvenkite realiame pasaulyje. Į savaitės pabaigą gali pagauti
įkvėpimas mokytis ar šiaip tirti kokį
naują dalyką.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Jei esate toks gudrus kaip pats manote, pasistenkite šią savaitę pasirodyti tinkamu laiku tinkamoje vietoje.
Pirmoje savaitės pusėje nesivelkite
į smulkmenas. Esate gerai susipažinęs su padėtimi, tad galite sutelkti
jėgas svarbiausiems dalykams, ateisiantiems tik ketvirtadienį ar penktadienį.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Turite pasirinkimo laisvę. Gerai įsiklausykite, ką sako vidinis balsas, ir
viskas bus gerai. Savaitės pradžioje
galimi viliojantys finansiniai pasiūlymai. Nuo galutinių sprendimų vis dėlto vertėtų kol kas susilaikyti. Ketvirtadienį atiduokite pirmenybę kolektyviniams darbams ir laiko leidimui.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Pamirškite kartelį apie kitus ir galvokite šią savaitę tik apie save ir savo
tikslus. Jums pasiseks tik tuo atveju,
jei sugebėsite išlaviruoti painiose situacijose, o kai prireiks, ir alkūnėmis
pasidarbuoti. Savaitės pabaigoje turėtų pagerėti santykiai šeimoje. Atleisti
ir pamiršti nėra lengva, bet jei įstengsite, pasijusite kur kas laimingesnis
nei tikėjotės.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Turėsite toliau tvarkyti tam tikrus reikalus, kurių sėkmė priklausys nuo
jums artimų žmonių geros valios. Iš
draugo ar bendradarbio pirmoje savaitės pusėje galite sulaukti gerokai
jus sutrikdysiančio pasiūlymo. Antroje savaitės pusėje žadėta finansinė
pagalba gali būti atšaukta.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Šią savaitę jums bus sunku koncentruoti mintis ties viena konkrečia tema. Būtų puiku, jei svarbų pokalbį
galėtumėte atidėti vėlesniam laikui.
Savaitei baigiantis artės į pabaigą ir
gan ilgai trukęs bendro išsiblaškymo,
neorganizuotumo periodas.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Aukščiau galvą - šią savaitę pavyks
susitvarkyti su visomis kliūtimis ir
nesklandumais. Tikriausiai perimsite lyderio pozicijas, nes turėtumėte
puikiai įveikti varžovų pinkles. Senokai svajotas ir fantazuotas audringas
meilės romanas su kolega, atrodo,
gali tapti realybe. Atsargiai, galimas
įsikišimas iš šalies, sukomplikuosiantis subtilų reikalą.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Stiprėja emocinis pakilimas, sudarysiantis tinkamas sąlygas siekti užsibrėžtų tikslų. Jėgos, spendusios jums
įvairiausias kliūtis ir trukdžiusios imtis radikalių permainų, pagaliau bus
nukenksmintos ar neteks galios savaime. Savaitės pradžioje dar gali
norėtis ramybės ir vienatvės, bet
savaitgalį jau planuokite aktyvų ir
triukšmingą.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Šią savaitę jūsų energija liesis per
kraštus. Būsite kupinas idėjų ir to paties reikalausite iš kitų. Nors kitiems
ir nebus lengva su jumis, bet vis tiek
pagyrų ir susižavėjimo savo atžvilgiu
sulauksite su kaupu. Savaitgalį verta
imtis remontuoti ar bent jau gerai
iškuopti butą.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Jei esate protingas, šią savaitę darysite tai, ką sugebate. Tuomet viskas eisis kaip įprasta, o jūsų darbo
rezultatai toliau reikš patikimą kokybę. Dėl kažkokių eksperimentų
galite išgyventi nedidelį kritimą. Į
savaitės pabaigą galite būti kalbinamas sudaryti jums nenaudingą
finansinį sandėrį.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Savaitės pradžioje būsite labai išsiblaškęs, darbus dirbsite ką nugriebdamas - tai tą, tai kitą. Kažką brandinate pats sau vienas, kas
kelia nuolatinį sąmyšį jūsų viduje.
Patarimas jums šią savaitę vienas
- nusileiskite iš dangaus ant žemės.
Beje, galite sulaukti netikėtos piniginės paramos.

16 PASKUTINIS PUSLAPIS
ŠEŠTAdienis, 2019 m. KOVO 30 d., www.naujasisgelupis.lt

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.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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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.

Atsakymai
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4

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Banderolės.

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

Lošimas
Nr. 1359
2019-03-27

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 07, 14, 18,
25, 27, 36
Vikingo skaičius: 01

Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
6+1

4411841.00€ 0

6

231028.50€ 0

5+1

64042.00€ 0

5

665.00€

4

4+1

81.50€

39

4

7.00€

303

3+1

4.50€

673

3

1.50€

4849

2+1

1.25€

4735

2

0.75€

33625

Kito tiražo prognozė:

5,8 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

+2 +8
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Savaitė
istorijos puslapiuose

BALANDŽIO
Atsakymai

Sudoku

1889
1911
1557
1989
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+1 +10
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VANDENS TEMPERATŪRA
dėtas leisti laikraštis „Gėlupis“.

1999

m. balandžio 1 d.:
Prienų rajono ir
m. kovo 30 d.: Pa- Birštono krašto laikraštis „Gėlulanga ir Šventoji pri- pis“ tapo „Naujuoju Gėlupiu“.
jungtos prie Lietuvos.
m. balandžio 2 d.:
m. kovo 30 d.: Ismirė Romos Katapanijos valdovai likų Bažnyčios Popiežius Jonas
Ferdinandas ir Izabelė paskel- Paulius II. Jo pontifikatas truko
bia įsaką ištremti iš Ispanijos daugiau nei 26 metus.
žydus, jei jie neatsiverčia į kam. balandžio 3 d.:
talikų tikėjimą.
Stalinas tapo Rusim. kovo 31 d.: Par- jos komunistų (bolševikų) paryžiuje baigtas sta- tijos vadovu ir faktiškai visos Sotyti Eifelio bokštas.
vietų Sąjungos vadovu.
m. kovo 31 d.: Į vanm. balandžio 4 d.:
denį nuleistas okeaŽaslių geležinkelio
ninis laineris Titanikas.
stotyje įvyko didžiausia Lietum. balandžio 1 d.: voje Žaslių geležinkelio katasValakų reforma: išė- trofa, kurios metu, pasak ofijo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio cialių sovietinių šaltinių, žuvo
Žygimanto Augusto įstatymas 17 žmonių.
apie valstiečių dirbamos žemės
m. balandžio 5 d.:
išdalijimą (po 21 ha) valakais.
olandų jūrininkas
m. balandžio 1 d.: Jakob Roggeveen atrado VePrienų rajone pra- lykų salą.

1921
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Balandžio 2 d.
ANTRADIENIS
Tarptautinė vaikiškos knygos
diena
Pasaulinė autizmo diena
Saulė teka 05:52
leidžiasi 18:55
Dienos ilgumas 13.03
Delčia (27 mėnulio diena)
Pranciškus, Jostautas, Jostautė,
Pranas, Elona
Tinkamas laikas sėti:
lapines petražoles, krapus, kalendras, pankolius, špinatus,
salotas, lapinius burokėlius,
salierus, porus, saulėgrąžas,
agurkus, smidrus, kopūstus (ir
žiedinius), sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pajti žolę, laistyti, netinkamas laikas kaupti
vaisius.

Balandžio 4
KETVIRTADIENIS
Lankomiausio puslapio diena
Saulė teka 05:47
leidžiasi 18:59
Dienos ilgumas 13.12
Delčia (29 mėnulio diena)
Izidorius, Algaudas, Eglė, Ambraziejus
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
porus, saulėgrąžas, sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius, naikinti piktžoles.

Š E ŠTA D I E N I S

KOVO

+5 +10

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 3
TREČIADIENIS
Saulė teka 05:50
leidžiasi 18:57
Dienos ilgumas 13.07
Delčia (28 mėnulio diena)
Irena, Ričardas, Vytenis, Rimtautė, Kristijonas
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
porus, saulėgrąžas, sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pajti žolę, laistyti, netinkamas laikas kaupti
vaisius.

ORAI

2005
1922

+4 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+6 KAUNO MARIOS
+4 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+4 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1975
1722

GAMA RADIACINIS FONAS

37
38

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8838 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8220 nSv/val.

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

