Festivalyje
„Siurprizas“ –
teigiamos emocijos ir
rimta muzika

Problemos tos pačios:
kelių priežiūra, atliekų
rūšiavimas, pašto
paslaugos

SKAITYKITE 2 p.

SKAITYKITE 3 p.

Ką daryti kai
organizmą migdo
per žiemą suvalgyti
cepelinai?
SKAITYKITE 7 p.

nuo 1989
TREČIADIENIS

2019 m. BALANDŽIO 3 d., Nr. 26 (2056)

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai

Kaina

0,50 €

„ALL DIGITAL
Week“ –
„SKAITMENINĖ
SAVAITĖ“

SKAITYKITE 8 p.

Padėti siekti
svajonės ar ją...
paskandinti?

Paskutiniame 2015- 2019 m. kadencijos
Prienų rajono savivaldybės tarybos
Praėję metai buvo
posėdyje – ataskaitos
reikšmingi Prienams
į paskutinį posėdį.
Laima

DUOBLIENĖ
2015–2019 m. kadencijos
Prienų rajono
savivaldybės tarybos
nariai kovo 28 d. susirinko

Posėdyje savo veiklos ataskaitas pristatė meras Alvydas
Vaicekauskas, administracijos
direktorius Egidijus Visockas,
sveikatos priežiūros įstaigų,
globos namų, sveikatos biuro vadovai.

ir Lietuvai

Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas, apžvelgdamas praėjusius metus, sakė, kad 2018-aisiais gražiomis iniciatyvomis,
prasmingais, gražiais darbais
NUKelta Į 4 p. 

SKAITYKITE 8 p.

Karės Ievos
Želvytės istorija

Nepakankamos skiepų apimtys
Prie Janinos senelio sodinto ąžuolo su žentu ir sūnumi.

Gera daryti gera!
Laima

DUOBLIENĖ

SKAITYKITE 10 p.
REKLAMA

Teresė Janina
Matusevičienė kovo
30-ąją paminėjo gražų
aštuoniasdešimties metų
jubiliejų.

Jubiliatės pasveikinti atvyko ne tik Dvariuko bendruomenė, prie kurios veiklų moteris aktyviai prisideda, bet ir
Seimo narys Andrius Palionis. O šventę su artimaisiais
ji nukėlė po Velykų, nes, anot
jubiliatės, kokie šventimai
gali būti per gavėnią. Tačiau

bučinių, linkėjimų ir gėlių iš
artimųjų sulaukė ir jubiliejaus dieną.

Gryna prieniškė
Teresė Janina ŠumauskaitėMatusevičienė – gryna prieniškė. Visi – ir artimieji, ir mažiau pažįstami – ją vadina Janina, ir tik pasas primena, kad
turi du vardus. Ji yra gimusi
NUKelta Į 6 p. 

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

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
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Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie SAM
Kauno departamento
Prienų skyriaus
specialistai primena,
kad pagal Lietuvos
Respublikos vaikų
profilaktinių skiepijimų
kalendorių vaikai
mūsų šalyje valstybės
lėšomis skiepijami nuo
keturiolikos skiepais
valdomų infekcinių ligų.

Vaikai nemokamai skiepijami nuo tymų, raudonukės,
epideminio parotito (kiaulytės), kokliušo pneumokokinės infekcijos, žmogaus papilomos viruso sukeltos infekcijos, tuberkuliozės, meningito B, rotavirusinio enterito

bei kitų ligų.
Norint apsaugoti visuomenę nuo užsikrėtimo skiepais
valdomomis infekcijomis labai svarbu išlaikyti pakankamas imunizacijos (paskiepytų
asmenų) apimtis. Šis rodiklis
yra vertinamas vaikų, paskiepytų tam tikrose amžiaus grupėse procentine išraiška, kuri
išskaičiuojama pagal tam tikrą metodiką. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja tokias imunizacijos
apimtis: 95 proc. skiepijant
tymų, raudonukės ir epideminio parotito (toliau MMR)
vakcina ir 90 proc. (skiepijant
kitomis vakcinomis).
Jau ne vienerius metus paNUKelta Į 7 p. 
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Sprukdamas iššoko pro komisariato langą

Nedeklaruota 2 mln. eurų pajamų

Šiaulių apskrities policijos vyriausiajame policijos komisariate 1980
metais gimęs įtariamasis telefoniniu sukčiavimu išdaužė lango
stiklą ir iššoko iš antrojo aukšto. Vyrui lūžo abiejų kojų stipinkauliai,
jis paguldytas gydyti į ligoninę.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) skelbia išaiškinusi
šešėlinės prekybos kiniškais drabužiais, avalyne ir galanterija
tinklą. Įtariama, kad dešimtys didžiuosiuose Lietuvos miestuose
veikiančių parduotuvių galėjo nedeklaruoti 2 mln. eurų pajamų.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
as rytą aukščiau kylanti
saulė vis labiau sušildo
pasaulį, orą ir mūsų namus.
Pro langus besiskverbiantys
net ir silpni jos spinduliai
priverčia ilgiau pastovėti ant
grindų tose vietose, kurias
jie pasiekia. Turbūt ne vienas galime prisipažinti, kad
kiekvienas šiltas spindulys
namuose tiesiog skatina paliesti tą šviesą, tą iš lauko
sklindantį šilumos pliūpsnį.
Apsikabinti ir sušilti.
Vasarą bėgame nuo saulės,
slapstomės, o pavasarį norime pastovėti jos skleidžiamuose spinduliuose, net ir
prisimerkę, net nuo šviesos
ašarų sklidinomis akimis.
Ne paslaptis, kuo toliau
žengiame skaičiuodami metus, tuo saulė anksčiau pakyla. Kuo anksčiau pakyla,
tuo ilgiau užtrunka danguje.
Juk kuo ilgiau lipi laiptais į
viršų, tuo ilgiau reikia jais ir
leistis. Kuo anksčiau pateka
saulė, tuo ilgiau ji užsibūna
danguje ir tuo vėliau nusileidžia. Kuo ilgiau užsibūna
danguje, tuo daugiau sušildo
žemę ir mus.
Hm... Ir vėl loginis bei
gyvenimiškas išminties akivaras.

K

Kuo anksčiau keliamės,
tuo daugiau darbų
padarome. Netgi
tuo atveju, jeigu
greičiau pavargstame
ir norime ilsėtis
anksčiau. Paradoksas.
Vėliau pakilę, vakare
jaučiamės pavargę
ir einame ilsėtis –
miegoti arba imamės
neįpareigojančių
ir nevarginančių
pomėgių. Anksčiau
atsikėlę – mes vis tiek
sulaukiame vakaro, nes
dienos metu atrodytų
kvaila ir neparanku eiti
ilsėtis.

Taigi, visai logiška būtų
prisiminti ir gerai žinomą
patarlę „Anksti kėlęs – nesigailėsi“.

Kuo anksčiau
atsikeliame, tuo
daugiau darbų galime
nudirbti, tuo toliau
galime nukeliauti,
tuo daugiau galime
savimi pasirūpinti
arba kitus nudžiuginti,
tuo daugiau galime
pabendrauti su tais,
kuriems trūksta mūsų
bendrystės, arba su
tais, kurių bendrystės
trūksta mums.
Ir dar vienas geras posakis
„Ką gali padaryti tuoj, niekad
nesakyk rytoj“. Iš esmės mes
dažnokai apie jį mąstome gana savanaudiškai: „jei padarysiu šiandien, rytoj galėsiu
gulėt nieko neveikdamas.“ O
iš tikrųjų, padarę visus šiandienos darbus, mes gauname
progą... Taip, taip, rytoj padaryti daug kitų darbų. O žvelgiant į platesnę laiko sąvoką
– padaryti daugiau, negu ilsintis. Taigi, daugiau nuveikdami per vieną dieną, mes
per visą savaitę jau sukaupiame nei daug, nei mažai – kelis kartus daugiau nudirbtų
darbų. Priklausomai nuo to,
kiek dienų dirbame.
Iš tikrųjų, pamąsčius apie
nudirbamų darbų kiekį gali ir galva susisukti. Ne vien
gerąja, bet ir blogąja prasme
– juk „nuvarytus arklius nušauna“... Tačiau visada reikia
nepamiršti, jog darbas darbui nelygus. Pavyzdžiui, ar
labai pavargtume skaitydami knygą? Ar knygos skaitymas – sunkus darbas? Dėl
šio klausimo turbūt ginčytųsi
tik moksleiviai lietuvių litera-

tūros pamokose. Visgi, skaitydami knygą mes ne tik praleidžiame dieną ir „užskaitome“ sau atliktą užduotį,
tačiau kartu atveriame duris
į išminties lobyną. Kiekviena knyga – tai vis gražėjanti
mūsų išminties skrynia. Kaip
ir gėlių darželyje pasodinta
gėlė – žingsnis po žingsnio iš
keleto žiedų pievoje tampanti
kvapais svaiginančiu ir širdį
glostančiu gėlynu.

Žinoma, gėlės galima
sodinti ar sėti ištisus
metu. Tik klausimas –
ar tos gėlės bus tokios
pat gražios ir taip pat
svaiginamai kvepės ir
spalį ar lapkritį? Ar jos
bus naudingos rudenį?
Žinoma, kad ne.
Puikiai žinome, jog gėles
reikia sodinti, „kol tam yra
laikas“, pusryčius ruošti tada,
„kai tam yra laikas“, rūbus
skalbti, „kol nevėlu“, tačiau
visuomet, kai galime įgyti
išminties skaitydami knygą,
sakome: „Ai, rytoj“. Kai galime pasisemti išminties iš kitų
žmonių, irgi sakome: „Ai, kitą kartą“, kai galime suteikti kitam žmogui savo meilę
ir paramą, sakome: „Kada
nors“, bet visada, kai tos meilės ir paramos reikia mums,
šaukiame: „Tuoj pat!“
Ir tada, apgalvoję savo darbų svarbumą, reikalingumą
bei pagrįstumą, dažnai nusiviliame. Nes puošiame tai,
kas laikina. Visą savo dieną
po saule atiduodame tam, kas
yra laikina. Visas savo proto
galias tiesiog paleidžiame vėjais. Visas savo jėgas iššvaistome tam, kuo džiaugiamės
keletą akimirkų, ir skundžiamės nykia amžinybe. Visas
savo jėgas atiduodame apželdindami sklypą keletą dienų
žydinčiomis gėlėmis ir skundžiamės, kad namo statybai...
jėgų nebeliko.
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Festivalyje „Siurprizas“ – teigiamos emocijos ir
rimta muzika
Kovo 22 d. į Jiezno kultūros
ir laisvalaikio centre
vykusį antrąjį respublikinį
mažųjų atlikėjų festivalį
„Siurprizas“, kurį
organizavo Jiezno muzikos
mokykla, atvyko daugiau
nei 130 jaunųjų atlikėjų
bei 40 jiems pasiruošti
padėjusių mokytojų.
Festivalis buvo skirtas
Jiezno muzikos mokyklos
trisdešimtmečiui.

Pasak Jiezno muzikos mokyklos vadovės Aidos Pūraitės-Jankauskės, pernai surengtas pirmasis festivalis
parodė, kad norinčiųjų dalyvauti – labai daug, nes nėra
daug mažiesiems skirtų renginių, kuriuose jie galėtų įgyti
pirmąsias teigiamas muzikavimo patirtis, o tai yra labai
svarbu norint, kad vaikai norėtų toliau muzikuoti.
Tad nenuostabu, kad norinčiųjų dalyvauti festivalyje
buvo daugiau, nei organizatoriai galėjo priimti. Nors ir
gaila, bet kai kuriuos dalyvius teko pakviesti atvykti
kitais metais.
Renginyje dalyvavo dainininkai ir instrumentalistai, solistai ir įvairių sudėčių

ansambliai iš 16 ugdymo įstaigų: meno ir muzikos mokyklų, gimnazijų, darželių,
bendrojo lavinimo mokyklų.
Tarp jų – ir mūsų krašto atstovai iš Jiezno muzikos mokyklos, Prienų ir Birštono meno
mokyklų, Prienų „Ąžuolo“
progimnazijos.
Festivalio dalyvius ir žiūrovus sveikino ne tik Jiezno
muzikos mokyklos direktorė
A. Pūraitė-Jankauskė, Prienų r. savivaldybės Švietimo
skyriaus vedėjas Rimvydas
Zailskas, vyr. specialistė Virginija Zujienė, Jiezno seniūnas Algis Bartusevičius, bet
ir visiems gerai pažįstamas
personažas Haris Poteris.
Jaunasis burtininkas sukėlė
nuostabą ir įsuko visus daly-

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

vius į linksmų burtų karuselę,
pats, vaikų padedamas, mokėsi pažinti natas, skirtingus
instrumentus ir pradėti muzikuoti. Jis vaikams atskleidė ir
stebuklingą burtažodį, kurį
garsiai ištarus ir padainavus
salėje atsirado didelis tortas
su fejerverkais.
Festivalio dalyviai ir jų
mokytojai buvo apdovanoti
padėkomis ir atminimo suvenyrais, o visi dalyviai ir
žiūrovai dovanų gavo didelę
porciją gerų emocijų.
Visi buvo pakviesti ir į
pagrindinį mokyklos jubiliejinės sukakties renginį – 3-iąjį jaunųjų atlikėjų
festivalį„Baroko ritmu“, kuris gegužės 10 d. vyks Jiezno
bažnyčioje. NG
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Venesueloje normuojamas elektros vartojimas

Krizė Venesueloje auga

Venesuelos vyriausybei dėl šalį alinančių elektros tiekimo
sutrikimų sutrumpinus darbo dieną ir uždarius mokyklas,
prezidentas Nikolas Maduras sekmadienį paskelbė, jog bus 30
dienų normuojamas elektros energijos vartojimas.

Venesuelą alina gili ekonominė krizė, milžiniška infliacija ir
kvalifikuoto personalo nutekėjimas – nuo 2015-ųjų iš šalies
išvyko 2,7 mln. gyventojų, įskaitant maždaug 25 tūkst. elektros
sektoriaus specialistų. Šie bei politiniai veiksniai sukėlė krizę.

Problemos tos pačios: kelių priežiūra, atliekų rūšiavimas, pašto paslaugos

Šilavoto seniūnijos 2018
m. veiklos ataskaitą pristatė seniūnės pavaduotoja,
pavaduojanti seniūnę Jūratė Urbaitienė.
Seniūnijos plotas – daugiau nei 10,2 tūkst. ha.
Seniūnijoje 34 kaimuose
gyvenamąją vietą yra deklaravę 1633 gyventojai, o
tai net 85 mažiau nei prieš
metus.
Pernai seniūnijoje užregistruota, kad gimė 10 vaikų, tačiau tai nedžiugina,
nes šis skaičius ne tik mažiausias per pastaruosius
penkerius metus, bet šiuo
metu iš dešimtuko seniūnijoje auga tik vienas vaikas, kiti – išvyko gyventi kitur arba
gyvena užsienyje. 2018 m.
mirė 45 seniūnijos gyventojai (21 vyras ir 24 moterys)
– tai didžiausias skaičius per

baitienė priminė ir neigiamus
atvejus. Dalis žmonių ne tik
nerūšiuoja atliekų kapinėse,
bet ir meta buitines atliekas į
prie kapinių esančius konteinerius. Pasak seniūnės pavaduotojos, viena tokia teršėjų

bus nustatytas.
J. Urbaitienė priminė, kad
pernai buvo išrinkti keturi nauji seniūnaičiai, tačiau
šiais metais vėl turės vykti seniūnaičių rinkimai, nes pagal
įstatymo pataisas, pradėjus
dirbti naujos kadencijos Savivaldybės tarybai, per 6 mėnesius reikia surengti ir naujus
seniūnaičių rinkimus.
Gatvės apšviečiamos Šilavoto, Klebiškio, Jiestrakio
kaimuose, įrengtas apšvietimas Ingavangio kaime. Seniūnės pavaduotoja pasidžiaugė, kad pernai ne tik buvo atnaujinti šviestuvai, bet ir
įrengta naujų, kad jie šviečia
visą naktį, planuojama, kad
ir toliau kasmet nors po truputį didės jų skaičius.
Savivaldybė prižiūri 96,66
km kelių, dauguma jų (91,12
km) –žvyrkeliai. Iš Kelių
fondo kelių priežiūrai ir remontui pernai buvo gauta
46,886 tūkst. eurų.
Seniūnijoje gyvena 72
šeimos, gaunančios socialinę paramą, 325 asmenys
gauna paramą maisto produktais. Socialinių paslaugų
centro darbuotoja prižiūri 8
šeimas, kuriose gyvena 10
senelių. Praeitų metų pabaigoje seniūnijoje gyveno 10
šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba. Šiose šeimose auga
26 vaikai.
Seniūnės pavaduotoja pasidžiaugė, kad pernai surengta daug kultūrinių ir sportinių
renginių, švenčių, minėjimų,

pastaruosius penkerius metus. Vidutinis seniūnijos gyventojų amžius – 75 metai.
O vyriausiajai, kuri gyvena
Šilavoto globos namuose –

šeima jau buvo identifikuota.
Kol kas nežinoma, kas prieš
keletą dienų Ingavangio kaime išpylė statybines atliekas,
bet tikimasi, kad ir šis teršėjas

dalyvauta daugybėje švenčių,
festivalių, konkursų. Visa tai
– darnaus seniūnijos, laisvalaikio salės, bendruomenių,
mokyklos, bibliotekų, par-

Laima

DUOBLIENĖ
Šilavoto seniūnijos
ataskaitinis susirinkimas
prasidėjo laisvalaikio
salės folkloro kolektyvo
„Akacija“ (vad. Saulė
Blėdienė) menine
programa. Prieš
tai aktualiausias
seniūnijos problemas
aptarė seniūnaičiai
ir bendruomenių
pirmininkai.

Seniūnijoje – 1633
gyventojai

REKLAMA

102 metai.
Ataskaitoje buvo pateikta
daug skaičių, atspindinčių atvykstančiųjų ir išvykstančiųjų, išduotų leidimų laidoti, apleistų sklypų skaičių bei daug
kitokios statistikos.
Norintiesiems savo sodyboje nupjauti medžius seniūno pavaduotoja priminė, kokioms medžių rūšims reikia
leidimo bei ragino nesavivaliauti ir kreiptis į savivaldybės
ar seniūnijos specialistus su
prašymais.
Pasidžiaugusi, kad seniūnijoje gerai funkcionuoja atliekų tvarkymo sistema, J. Ur-

Seniūnę pavaduojanti seniūnės
pavaduotoja Jūratė Urbaitienė.

tnerių ir rėmėjų bei aktyvių
seniūnijos gyventojų bendro
darbo rezultatas.
Šilavoto seniūnijoje Žemės
ūkio ir kaimo verslo registre
yra įregistruotos 484 valdos,
86 ūkininkų ūkiai. Pasėlius ir
žemės ūkio naudmenas 2018
m. deklaravo 343 ūkiai. Seniūnijoje vyrauja smulkūs ir
vidutiniai pienininkystės, augalininkystės ir mišrūs ūkiai.
Vidutinis ūkio dydis – 15,50
ha. Didesnius nei 30 ha ūkius
valdo 25 ūkininkai. Seniūni-

Jis pasidžiaugė atliktais matomais darbais bei priminė,
kad atliekama daug ir mažiau
pastebimų, bet taip pat svarbių darbų.

Diskutuota įvairiais
klausimais
Mero pavaduotojui ir seniūnės pavaduotojai susirinkusieji pateikė pastebėjimų ir
uždavė klausimų dėl nekokybiškos kai kurių kelių priežiūros. Buvo pažadėta situaciją
išsiaiškinti ir atkreipti dėmesį

Buvo pastebėta, kad bendro naudojimo konteineriai,
stovintys ant minkšto grunto,
žiemą įšąla, o atliekų vežėjai,
norėdami išpilti šiukšles, juos
keldami sulaužo. Gyventojai
siūlė konteinerius pastatyti ant
tvirto pagrindo, pavyzdžiui,
ant senų šaligatvio plytelių,
ir pritvirtinti, kad nenupūstų vėjas.
Daug nepasitenkinimo
žmonėms kelia paštininko
darbo grafikas, nes, anot šilavotiškių, tos dienos spaudą

Koncertuoja Šilavoto laisvalaikio salės
folkloro kolektyvas „Akacija“.

joje yra Šilavoto žemės ūkio
bendrovė, kuri valdo 402 ha
žemės. Netradicines kultūras
seniūnijoje augina 7 ūkininkai. Ekologinio ūkininkavimo
programoje dalyvauja 2 ūkiai,
kurių bendras plotas 155 ha.

Pasidžiaugė ir ryškiai,
ir mažiau matomais
darbais
Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis
Marcinkevičius pažadėjo, kad
susitikimo su seniūnaičiais ir
bendruomenių pirmininkais
metu iškeltos problemos dėl
apšvietimo plėtros, kelių priežiūros ir kitos bus išsiaiškintos ir informacija perduota
seniūnijai.
Jis paragino teikti paraiškas
Smulkaus ir vidutinio verslo
plėtros, Bendruomenių rėmimo, Vaikų socializacijos,
Gabių vaikų rėmimo, Studijų
rėmimo programoms.
Mero pavaduotojas informavo, kad šiais metais iš savivaldybės biudžeto seniūnijų kelių priežiūrai bus paskirstyta 180 tūkst. eurų, kad
nuo šių metų keičiasi kelių
kapitalinio remonto tvarka
– visas remontas bus atliktas
per metus, o ne po truputį per
kelerius.

į greideriavimo ir kitų darbų
kokybę.
Šilavotiškio J. Mikučiausko manymu, seniūnas neturėtų atsiskaitinėti gyventojams,
nes jis nerenkamas tiesiogiai,
o gyventojams įdomiau, ką
nuveikia jų išrinkti Tarybos
nariai.
Atsakydamas į priekaištus,
kad daugiau investuojama į
centrą – į Prienus, o mažiau į
seniūnijas, A. Marcinkevičius
priminė, kad į visas seniūnijas
„ateina“ nemažai lėšų, ypač iš
VVG, Kaimo rėmimo programų, kuriomis negali pasinaudoti miestiečiai, o Prienuose
lankosi ir naudojasi sukurta
infrastruktūra ne tik ten gyvenantys, bet ir visos savivaldybės gyventojai.
Seniūnijos darbuotojai buvo paraginti elgtis „ūkiškiau“,
nes keistai atrodo, kad viešuosius darbus dirbantys tvirti
vyrai skutinėja žoles iš takų,
kai galėtų atlikti daugiau jėgos reikalaujančius darbus,
pavyzdžiui, suremontuoti kapinių tvorą.
Gyventojai priekaištavo ir
dėl kapinėse dirbančių meistrų, kurie, baigę tvarkyti kapavietę, ne visada sutvarko
vietą, kurioje dirbo, neišveža
senų antkapių.

jie gali paskaityti ne gerdami
rytinę kavą, bet valgydami
vakarienę.

Pristatytos įvairios
veiklos
Apie tai, ką veikia Tarybos
nariai, papasakojo ir savo nuveiktus darbus pristatė Šilavoto seniūnijoje gyvenantis
Aleksas Baišauskas bei kaimyninėse Veiverių ir Naujosios Ūtos seniūnijose gyvenantys Cezaras Pacevičius ir
Vaidas Kupstas. Jie pažadėjo
dažniau susitikti su seniūnijos gyventojais, atlikti darbus, kurių nespėjo, ir išreiškė
viltį, kad naujoji Taryba dirbs
darniau, nekaišiodama vienas
kitam kojų.
Prienų rajono savivaldybės
Visuomenės sveikatos biuro
direktorė Ilona Lenčiauskienė
pristatė įgyvendinamus projektus ir teikiamas paslaugas
bei pakvietė dalyvauti.
Jiezno paramos šeimai centro atstovė Lina Butkuvienė
ne tik papasakojo apie centre
teikiamas paslaugas ir Klebiškyje jau veikiančius pirmuosius savivaldybėje šeimyninius globos namus, bet
ir paragino tapti įtėviais bei
budinčiais ar nuolatiniais globėjais.
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Peru užsiliepsnojus autobusui žuvo 20 žmonių

Erdoganas skelbia pergalę vietos rinkimuose

Vienoje nelegaliai veikiančioje Peru sostinės stotyje užsiliepsnojus
autobusui sekmadienio vakarą žuvo mažiausiai 20 žmonių, o dar
10 buvo sužeisti. Tolimojo susisiekimo autobuse buvo įstrigusių
žmonių, jie patyrė mirtinai pavojingų nudegimų.

Turkijos prezidentas Redžepas Tajipas Erdohanas pirmadienį
paskelbė laimėjęs savivaldybių rinkimus, nors opozicijos
pergalės svarbiuose miestuose sudavė stiprų smūgį jo partijos
dominavimui. Jo partija neteko sostinės Ankaros kontrolės.

Paskutiniame 2015- 2019 m. kadencijos Prienų rajono savivaldybės
buvo skirti svarbiausiam tiks- 1171 (metų pabaigoje).
tarybos posėdyje – ataskaitos
lui – kurti veržlų, besimokanLaikinoji įstaigos vadoNUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-03-25 Alytaus apskr. VPK
Prienų r. PK gautas moters (g. 1998
m.) pareiškimas, kad kovo 22 d.
apie 1 val. Kaune, Rotušės aikštėje
esančiame bare buvo pavogtas
jai priklausantis mobiliojo ryšio
telefonas HUAWEI P20. Nuostolis
– 350 eurų.

ATKelta IŠ 1 p.

ir pasiekimais buvo paminėtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis.
Prienų rajono savivaldybėje
demografinė situacija išlieka
tokia pati, tačiau mažėjimas
kasmet vis lėtėja. Šių metų
pradžioje savivaldybėje gyveno 26290 gyventojų (2017 m.
– 26729), iš jų Prienų mieste –
8610 (2017 m. – 8836), Jiezne
– 1032 (2017 m. – 1086).

perėjos, tvarkomos viešosios
erdvės, bendradarbiaujama
su bendruomenėmis, organizuojami sporto ir kultūros
renginiai.
Meras pasidžiaugė, kad didžioji dalis įstaigų ne tik gerai
atlieka tiesioginį darbą, bet ir
rašo projektus, ieško inovatyvių darbo formų. Daugelis
ugdymo ir kultūros įstaigų
ieško naujų darbo metodų,
kelia darbuotojų kvalifikaciją,

2019-03-25 apie 10 val. Prienų r.,
Šilavoto sen., Stuomenų k., Tilto
g., vyras (g. 1950 m.) pastebėjo,
kad iš jo gyvenamojo namo
kambario pavogta vaistų dėžutė,
kurioje buvo įdėti 550 eurų. Nuostolis – 550 eurų.
2019-03-25 apie 19.30 val. Prienuose vyras (g. 1954 m.), sugrįžęs
į namus, pastebėjo, kad iš striukės
kišenės pavogta vyriška piniginė
su 300 eurų ir Airijoje išduota banko kortele. Nuostolis – 300 eurų.
2019-03-26 (07.41 val.) gautas
pranešimas, kad Birštono sen. Jundeliškių k. Tilto g. dega žolė. Ant
suartos žemės smilko seni šiaudų
ritiniai, pavojaus nebuvo.
2019-03-26 gautas pranešimas
(02.01 val.), kad Šilavoto sen.,
Pažarsčio k. Kalno g. atvira liepsna
dega garažas. Atvykus PGP, atvira
liepsna degė medinis ūkinis pastatas, kurio stogas dengtas skarda ir
šiferiu. Išdegė dalis ūkinio pastato,
nudegė ir buvo nuardytas stogas
(300 m²), sudegė viduje buvę: automobilis „VW Passat“ (1996 m.),
motociklas „Suzuki“, du ardomi
automobiliai „Opel Astra“ ir „VW
Polo“ bei įvairūs įrankiai. Išsaugoti
šalia buvę du traktoriai „Belarus
C-40“ ir autobusiukas „Peugeot“, 1
m atstumu ir 2 m atstumu esanti
mūrinė lauko virtuvė ir medinis
svirnas.
2019-03-26 apie 13.25 val. gautas
pranešimas iš GMP, kad Prienuose,
Svarainių g. reikia iš namo išnešti
daug sveriančią moterį. Moteris
(94 m.) išnešta ir įkelta į GMP
automobilį.
2019-03-26 Alytaus apskr. VPK
Prienų r. PK gautas vyro (g. 1980
m.) pareiškimas, kad kovo 24 d.
apie 16.30 val. Prienų r., Jiezno
mstl., Vilniaus g., prie kapinių, jį
sumušė iš matymo pažįstamas
vyras. Įvykis tiriamas.
REKLAMA

Apžvelgdamas Tarybos
darbą, meras pasidžiaugė, kad
praėję metai buvo darbingi.
Įvyko 12 Tarybos posėdžių,
kuriuose buvo svarstomi 302
sprendimų projektai, priimti 295 sprendimai, iš jų net
77,29 proc. – vienbalsiai.
Meras trumpai priminė pasiekimus įgyvendinant strateginio veiklos plano prioritetus, ryšius su visuomene, tarptautinį bendradarbiavimą.
Pasak mero, finansiniai
2018 metai Prienų rajono
savivaldybei buvo geri, planuotas biudžetas surinktas ir
viršytas. Rajone toliau sparčiai vyksta daugiabučių modernizavimas, gražėja miestas, tvarkomi keliai. Visame
rajone modernizuotas gatvių
apšvietimas. 2018 metais atidaryta papildoma darželio
grupė Skriaudžių pagrindinėje mokykloje, mokykloms
perduoti du nauji geltonieji
autobusiukai, atnaujinti Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešosios bibliotekos Stakliškių ir Išlaužo padaliniai, baigta Stakliškių darželio renovacija, buvo remontuojamos
savivaldybės įstaigos, tiesiami keliai, šaligatviai, dviračių takai, modernizuojamos

dalyvauja projektinėse veiklose, pritraukia papildomų lėšų,
viešina mūsų kraštą.
Kalbėdamas apie savivaldybės administracijos darbą,
kurį jis vertintų patenkinamai,
meras sakė, kad administracijos vadovai turėtų kelti aukštesnius bei griežtesnius reikalavimus ir sau, ir darbuotojams. Ir ateityje bus siekiama,
kad administracijos vadovai,
skyrių vedėjai ir specialistai
dirbtų atsakingai ir kokybiškai, kad būtų aktyvesnis bendradarbiavimas tarp skyrių.
Pasak mero, tik darniu darbu
galima laiku ir profesionaliai įgyvendinti Savivaldybės
funkcijas, tikslus ir vykdyti
projektus.
Meras A. Vaicekauskas,
pasidžiaugęs jau įgyvendintais bei pradėtais įgyvendinti
projektais, priminė, kad 2019
m. bus baigti vandentvarkos
projekto Strielčiuose, Prienuose, Stakliškėse ir Vėžionyse darbai, atidaryta papildoma ikimokyklinio ugdymo
grupė Veiverių Tomo Žilinsko
gimnazijoje. Panaudojant ES
ir Prienų r. savivaldybės biudžeto lėšas bus atnaujintas
buvusios „Nemuno“ pradinės
mokyklos pastatas, kuriame

įsikurs Prienų meno mokykla ir vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“. Tikimasi rasti
lėšų Jiezno PSPC tolesniam
rekonstrukcijos darbų finansavimui.
Dėkodamas už bendrą darbą kartu, meras Prienų r. savivaldybės tarybos narius,
Savivaldybės, rajono įstaigų
bei įmonių darbuotojus, seniūnaičius, asociacijas kvietė
toliau bendradarbiauti ir produktyviai dirbti dėl Prienų
krašto gerovės.
Mero ataskaitai buvo pritarta vienbalsiai.
Su visomis mero, administracijos direktoriaus ir įstaigų
vadovų ataskaitomis galima
susipažinti savivaldybės interneto puslapyje www.prienai.lt

Administracijos direktorius
Egidijus Visockas, pristatydamas 2018 m. veiklos ataskaitą, pateikė duomenis, kaip buvo įgyvendinamos septynios
programos: Ugdymo kokybės
ir mokymosi aplinkos užtikrinimo, Socialinės paramos ir
sveikatos apsaugos paslaugų
kokybės gerinimo, Kultūros,
sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo,
Savivaldybės pagrindinių
funkcijų vykdymo ir valdymo

Balbieriškio PSPC vadovė
Angelė Sidaravičienė akcentavo, kad įstaigoje dirba 21
darbuotojas: 4 gydytojai, iš jų
3 šeimos gydytojai, 1 odontologas, 1 akušeris ir 8 slaugytojai. Pernai pas šeimos gydytojus apsilankė 15600, pas
odontologą – 1954 pacientai,
gydytojai 3643 kartus lankėsi
pacientų namuose, suteiktos
732 slaugos paslaugos namuose. Direktorė pasidžiaugė, kad pavyko sumažinti eiles: šiuo metu vizito pas šeimos gydytoją reikia laukti 1–2
dienas, pas odontologą – 3–4
dienas. Įstaigos vadovė pabrėžė, kad viena svarbiausių
2019 m. užduočių – ieškoti
finansavimo šaltinių, rekonstruoti pirminės sveikatos priežiūros centro pastatą, uždengti
šlaitinį stogą.
Laikinoji Jiezno PSPC vadovė Stefanija Bunevičienė
pasidžiaugė, kad 2018 m. įstaiga baigė teigiamu balansu,
kad sumažėjo skolos už šildymą. Didžiausia problema

vė sulaukė pagyrimo už tai,
kad jai vadovaujant pagerėjo finansiniai rodikliai. Buvo
pažadėta ieškoti finansavimo
šaltinių, kad šiais metais būtų
užbaigtas Slaugos skyriaus
remontas.
VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė pasidžiaugė, kad pernai gauta
beveik 3mln. 300 tūkst. eurų
pajamų, išleista 3,17 mln. eurų. Pelnas – daugiau nei 114
tūkst. eurų. 2018 m. buvo suteikta daugiau nei 81 tūkst.
paslaugų: ambulatorinių –
79678, stacionare gydyti 2037
pacientai.
Pernai maždaug 16 proc.
didėjo darbuotojų atlyginimai. Pasak direktorės, šiais
metais planuojama atnaujinti
patalynę, baldus, suremontuoti Slaugos skyriaus pastato
stogą, toliau tvarkyti ligoninės
teritoriją, bus perkama naujų instrumentų, ant ligoninės
stogo sumontuoti saulės kolektoriai.
A. Vaidogas klausė, kur yra
surinkti parašai po peticija dėl
ligoninės pertvarkos. J. Milaknienė patikino, kad parašai saugomi ir atitinkamoms
institucijoms bus perduoti
tuomet, kai vėl bus pradėtas
svarstyti Sveikatos priežiūros
įstaigų pertvarkos įstatymas.
Prienų PSPC direktorius
Arūnas Ivanauskas, pristatydamas ataskaitą, sakė, kad įstaigoje 2018 m. pabaigoje dir-

tobulinimo, Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo
plėtros, Viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros, Investicijų.
Baigdamas ataskaitą administracijos direktorius sakė,
kad visos Savivaldybė administracijos pastangos ir darbai

– nebaigtas PSPC pastato remontas. Norint perkelti Slaugos skyrių į antrąjį PSPC pastato aukštą, reikia maždaug
200 tūkst. eurų. S. Bunevičienė apgailestavo, kad per
praėjusius metus sumažėjo
prisirašiusių pacientų – nuo
1205 (metų pradžioje) iki

bo 112 darbuotojų, yra 11426
prisirašę pacientai. Prisirašiusiųjų pernai sumažėjo 208.
Greitosios pagalbos medicinos skyrius pernai aptarnavo
31375 Prienų r. ir Birštono
savivaldybės gyventojus, t.
y. 631 gyventoju mažiau negu 2017 m. Direktorius pasi-

Administracijos
darbas atsispindi
septyniose
programose

tį, tradicijas ir papročius puoselėjantį rajoną, kuris būtų patrauklus vystyti verslą, dirbti
ir gyventi.
Ataskaitai pritarė visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.

Visoms sveikatos
priežiūros įstaigų
vadovų ataskaitoms
pritarta

politika 
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Ugniagesiai vyko gesinti 140 žolės gaisrų

Grūdų eksportas augo beveik 5 kartus

Šį savaitgalį nuo penktadienio iki sekmadienio ugniagesiai
140 kartų vyko gesinti žolės gaisrų. Iš viso šiemet jau kilo 660
tokių gaisrų, per juos išdegė 824 ha atvirų teritorijų, skelbia
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Šių metų vasario mėnesį iš Lietuvos eksportuota beveik 5 kartus
daugiau grūdų negu pernai tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvos grūdų
supirkimo įmonės vasarį eksportavo 283,1 tūkst. tonų grūdų,
beveik 93 proc. jų sudarė kviečiai (259,5 tūkst. tonų).

Paskutiniame 2015- 2019 m. kadencijos Prienų rajono
savivaldybės tarybos posėdyje – ataskaitos

ATKelta IŠ 4 p.
džiaugė, kad pernai buvo paskiepyti 97 proc. vaikų, gauta
beveik 85 tūkst. eurų pelno,
vidutiniškai 8,4 proc. padidėjo įstaigos darbuotojų darbo
užmokestis. Viena svarbiausių užduočių – GMP skyriaus
patalpų remontas.
Veiverių PSPC vadovė Lina Kazlauskienė informavo,
kad įstaigoje dirbo 24 darbuotojai, šių metų pradžioje buvo 1471 prisirašęs pacientas
(prieš metus – 1509). Vadovė džiaugėsi, kad remontuojamas pastatas, kuriame įsikurs Slaugos – savarankiško
gyvenimo namai. Remonto
labai reikia ambulatorijai ir
ūkiniam pastatui. Viena didžiausių problemų – personalo trūkumas.

Pristatytos globos
namų ir Visuomenės
sveikatos biuro
ataskaitos
Pasak Prienų globos namų
direktorės Ingos Barkauskienės, 2018 m. pabaigoje Globos namuose gyveno 205
gyventojai, dirbo 125 darbuotojai. Gyventojų amžiaus
vidurkis – 75 metai. Globos
namuose gyvena 41 suaugęs
asmuo su negalia (ikipensinio amžiaus), 164 senyvo
amžiaus asmenys (iš jų – 126
asmenys 75 m. amžiaus ir
vyresni). Maždaug 80 proc.
Globos namų gyventojų yra
asmenys su sunkia negalia,
jiems nustatyti specialieji
poreikiai, 37 proc. gyventojų diagnozuota įvairių formų
demencija, Alzheimerio liga.
Visa tai yra nemenkas iššūkis
darbuotojams.
REKLAMA

Direktorės ataskaitai pritarta vienbalsiai.
Jiezno paramos šeimai centro direktorė Jūratė Virginija Žukauskienė kalbėjo apie
daugybę pokyčių, įvykusių
2018 m. Vienas matomiausių
– pasikeitęs įstaigos pavadinimas, nes senasis (Jiezno vaikų
globos namai) nebeatspindėjo padaugėjusių veiklų. 2018
m. pradžioje buvo globojami
63 vaikai, metų pabaigoje –
43. Pasak direktorės, skaičiai
neatspindi tikrosios padėties,
nes per metus jie paglobojo 81
vaiką. Pernai 19 vaikų grįžo į
biologines šeimas, 11 išvyko
į naujas šeimas. Pernai 8 vaikai įsikūrė pirmuosiuose bendruomeniniuose globos namuose Klebiškyje. Šiais metais į tokius namus Ašmintoje
ir Pakuonyje įsikraustys dar
dvi šeimynos.
Direktorė trumpai supažindino su Vaikų dienos centro
veikla, papasakojo apie globėjų ir įtėvių mokymus bei
pristatė jau pradedantį veiklą
Laikino apgyvendinimo motinoms ir vaikams centrą.
Pasidžiaugus, kad įstaiga
puikiai tvarkosi ir susidoroja
su iššūkiais, ataskaitai buvo
pritarta vienbalsiai.
Vienbalsiai buvo pritarta ir
Prienų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
2018 metų veiklos ataskaitai,
kurią pristatė direktorė Ilona
Lenčiauskienė.

Kiti klausimai
Be diskusijų buvo patvirtintas Prienų rajono savivaldybės
vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos
aprašo pakeitimas, balsų dau-

guma pakeistas Prienų rajono
savivaldybės tarybos veiklos
reglamentas, kurį labai išsamiai pakomentavo Tarybos
sekretorė Agnė Dargužienė.
Nebuvo prieštaraujančiųjų
tvirtinant klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių Prienų rajono savivaldybės mokyklose
2019–2020 mokslo metais.
Vienbalsiai pritarta ir Prienų
rajono savivaldybės Jaunimo
reikalų tarybos nuostatams
bei Jaunimo atstovų į Prienų
rajono savivaldybės jaunimo
reikalų tarybą rinkimų organizavimo tvarkos aprašui.
Dėl padidėjusių išlaidų
elektros energijai ir edukacinėms priemonėms buvo pakeisti kai kurie Prienų krašto
muziejaus teikiamų paslaugų įkainiai. Buvo pasiūlyta
sprendimo projektą papildyti
įrašant, kad nemokamai muziejuje ekskursijose su gidu gali lankytis Prienų rajono savivaldybės biudžetinių,
viešųjų įstaigų, asociacijų
grupės. Vienam susilaikius,
kitiems Tarybos nariams pritarus, sprendimo projektui buvo pritarta.
Pritarta ir sprendimų projektams dėl „Ąžuolo“ progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo ir Stakliškių
gimnazijos pastato modernizavimo. Stakliškių gimnazijai iš LR švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos skirta 50
tūkst. eurų, kuriuos ketinama
panaudoti patalpų modernizavimui.
Pritarta, kad Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos

(48,9 tūkst. eurų) būtų skirtos
penkių programų įgyvendinimui.
Pritarta, kad VšĮ Prienų ligoninėje būtų padidintas lovų
skaičius. Nuo šiol ligoninėje
bus 4 (buvo 2) paliatyviosios
pagalbos lovos. Už šį sprendimo projektą balsavo visi Tarybos nariai.
Be diskusijų balsų dauguma (21 pritarus, dviem – susilaikius) buvo patvirtinti biudžeto pakeitimai.
22 Tarybos nariai pritarė,
vienas – ne, kad būtų leista
Prienų rajono savivaldybės
administracijai įsigyti vieną
tarnybinį lengvąjį automobilį,
kurio vertė ne didesnė kaip 6
tūkst. eurų (be PVM).
Buvo pritarta, kad penkeriems metams, su galimybe
sutartį pratęsti dar penkeriems
metams, būtų išnuomotas
Prienų rajono savivaldybei
nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas (autobusų stotis).
Vienbalsiai pritarta, kad būtų parduoti du būstai (8,31 kv.
m ir 49,29 kv.m) už 834 ir 17
tūkst. eurų.
Be diskusijų buvo patvirtinti Mokėjimo už socialines
paslaugas Prienų rajono savivaldybėje tvarkos ir Asmens
(šeimos) socialinių paslaugų
poreikio nustatymo ir skyrimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašai.
Naujai išrinkta 2019–2023
m. Prienų r. savivaldybės taryba ir trečią kadenciją Savivaldybei bei Tarybai vadovausiantis meras A. Vaicekauskas
prisieks pirmajame naujos kadencijos Tarybos posėdyje balandžio 18 d.

Patvirtinti galutiniai savivaldybių
tarybų ir merų rinkimų rezultatai
Prienų rajono savivaldybėje
Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija
2019 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. Sp-171 „Dėl 2019 m.
kovo 3 d.savivaldybių tarybų
rinkimų galutinių rezultatų
Alytaus miesto, Anykščių rajono, Elektrėnų, Ignalinos rajono, Jurbarko rajono, Kazlų
rūdos, Kelmės rajono, Kėdainių rajono, Klaipėdos miesto,
Klaipėdos rajono, Kretingos
rajono, Kupiškio rajono, Lazdijų rajono, Molėtų rajono, Pagėgių, Pakruojo rajono, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Plungės rajono, Prienų rajono, Rokiškio rajono, Skuodo
rajono, Šilalės rajono, Telšių
rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Utenos rajono,
Vilkaviškio rajono ir Visagino
savivaldybėse patvirtinimo“
patvirtino 2019 m. kovo 3 d.
savivaldybių tarybų rinkimų
galutinius rezultatus Prienų
rajono savivaldybėje.
Prienų rajono savivaldybėje, mero rinkimuose pagal
gautus iš 27 apylinkių duomenis:
rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų: merų – 23579, dalyvavo rinkėjų: merų – 8907
(37,78%), meru išrinktas Alvydas Vaicekauskas.
Prienų rajono savivaldybėje, tarybos narių rinkimuose
pagal gautus iš 27 apylinkių
duomenis:
rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų: merų – 23577, kitų
tarybos narių rinkimuose
– 23577, dalyvavo rinkėjų:
merų – 12130 (51,45%), kitų tarybos narių rinkimuose
– 12138 (51,48%), mandatų
skirstymo kvota: 480.
Tarybos nariais išrinkti
(mandatų skaičius, įskaitant
merą: 25):
Lietuvos socialdemokratų
partija
BANIŠAUSKAS Aleksas
Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdis
BARTULIS Gintautas
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga
BUITKUS Artūras
Lietuvos socialdemokratų
darbo partija

BUJANAUSKAS Vytas
Lietuvos socialdemokratų
partija
DARGUŽIS Deividas
Visuomeninis rinkimų komitetas „Už Prienų kraštą“
IVANAUSKIENĖ Rasa
Partija Tvarka ir teisingumas
JAKINEVIČIENĖ Loreta
Tėvynės sąjunga – Lietuvos
krikščionys demokratai
JONELIS Vytautas
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
KEDERYS Algirdas
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga
KETURAKIENĖ Rita
Partija Tvarka ir teisingumas
KUPSTAS Vaidas
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
MARCINKEVIČIUS Algis
Lietuvos socialdemokratų
partija
MICKIENĖ Angelė
Tėvynės sąjunga – Lietuvos
krikščionys demokratai
NARVYDAS Audrius
Partija Tvarka ir teisingumas
PACEVIČIUS Cezaras
Lietuvos socialdemokratų
partija
RADVILAVIČIUS Henrikas
Visuomeninis rinkimų komitetas „Už Prienų kraštą“
RUČYTĖ Dovilė
Lietuvos socialdemokratų
partija
RUKAS Mindaugas
Lietuvos socialdemokratų
darbo partija
ŠIDLAUSKAS Algimantas
Lietuvos socialdemokratų
partija
VAICEKAUSKAS Alvydas
(MERAS)
Lietuvos socialdemokratų
darbo partija
VAIDOGAS Arūnas
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga
VILIONIS Jonas
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga
VISOCKAS Egidijus
Darbo partija
ZABLACKIENĖ Rima
Lietuvos socialdemokratų
partija
ZAILSKIENĖ Jūratė

VRK

 veidai
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Gesindami šiltnamį apsinuodijo du vyrai

Los Andžele nušautas reperis

Sekmadienį apie 17 valandą pranešta, jog Kėdainių rajone
esančiame Karūnavos kaime polietileno plėvele dengtas
šiltnamis dega atvira liepsna. Gesindami gaisrą dūmais
apsinuodijo ir į gydymo įstaigą apžiūrai buvo išvežti du vyrai.

Los Andžele sekmadienį buvo nušautas „Grammy“
apdovanojimui nominuotas reperis Nipsey Hussle’as. Vos kelios
valandos prieš savo žūtį 33 metų atlikėjas paskelbė socialiniame
tinkle žinutę: „Turėti galingus priešus yra palaima.“

Gera daryti gera!
ATKelta IŠ 1 p.
toje pačioje Žemaitės gatvėje,
kur gyvena iki šiol, tik arčiau
Revuonos parko. Ten augo
kartu su dviem broliais ir seserimi. Deja, broliai jau iškeliavę į Amžinybę, sesuo Antanina gyvena Kaune.
1960 m. ištekėjo už Vinco
Matusevičiaus. Po vestuvių
taip pat apsigyveno Žemaitės
gatvėje pas senelį, o po kelerių
metų seneliui priklaususioje
žemėje pasistatė namelį.
Šiame namelyje užaugo
penki jos ir Vinco vaikai: Kazimieras, Dalia, Kęstutis, Regina ir Raimundas, kurie padovanojo aštuonis anūkus ir
12 proanūkių (keturis berniukus ir aštuonias mergaites).

„Be vargo nieko
nebus“
Kaip pasakoja pati jubiliatė, ji visą gyvenimą daug ir
sunkiai dirbo, ir iki šiol kruta,
kiek gali. Ir nemano, kad tai
blogai ar sunku. Jai smagu,
kai mato savo triūso rezultatus – įvairiomis spalvomis
pražydusias gėles, gausų daržovių derlių.
Gyvenimas taip susiklostė,
kad iš vyro pagalbos ne visada sulaukdavo, tad teko suktis
pačiai. Už paskutinius rublius
senelio žemėje pradėjo namo
statybas – nupirko 2 tonas cemento ir išliejo pamatus. Mat
buvo pagrasinta, jei nepradės
statybų, tuščią sklypą atiduos
kitiems. Sunkiai, dedant kapeiką prie kapeikos, po metų
ir sienos iškilo, o po ketverių
metų nuo statybų pradžios jau
įsikraustė į savus, kad ir ne visai užbaigtus, namus.
Pinigų namui įrengti reikėjo nemažai, o iš tarybinių algų ne kažin ką pastatysi. Taip
pradėjo auginti ir pardavinėti
agurkų, pomidorų, kopūstų
daigus, gėles. Tuo užsiima
iki šiol. Tiesa, augina jau tik
agurkus ir pomidorus, ir daigų jau mažiau, bet skaičiai vis
tiek įspūdingi – šiais metais
pasėjo tūkstantį agurkų sėklų,
dvigubai daugiau pomidorų.
Ją – „daigų augintoją Janiną
iš Žemaitės gatvės“ pažįsta
ko ne visi šiltnamius turintys
prieniškiai.
REKLAMA

Janina juokauja, kad klientų neatsigina. Gal daržininkai
žino, kad jos auginami daigai
– kokybiški, išauginti iš laiko

patikrintų ir ligoms atsparių
veislių sėklų, nenaudojant jokių „chemijų“.
Daigus augina savo pačios
pasigamintame komposte, o
geriausia trąša laiko raugintas
dilgėles. Dar augalus tręšia ir
raugintų mielių skiediniu.
Daigus ne tik parduoda.
Daug įvairių daržovių augina ir pati.

Ligoninėje dirbo 51
metus
Prienų ligoninė – pirmoji ir
vienintelė Janinos darbovietė.
Būdama devyniolikos pradėjo
dirbti sanitare ir dirbo šį sunkų
darbą daugiau nei pusę am-

namų ar nupirkdavo parduotuvėje.

„Motina Teresė“
Taip ją juokais vadina kaimynai ir pažįstami. O anot
Dvariuko bendruomenės pir-

mininkės Gražinos Bendinskienės, matyt, tėvai, suteikdami dukrai Teresės vardą,
tarsi užkodavo jos charakterį
– gerą širdį, darbštumą, nesavanaudiškumą, gerumą, norą
padėti sunkiau gyvenančiam
ar likimo nuskriaustam.
Ji visada džiaugiasi gyvenimu, niekas jos nėra matęs supykusios, neįsivaizduoja, kad
paprašę pagalbos jos negautų,
nes Janina daug kam padeda ir
neprašyta. Daug metų ji globoja buvusį kaimyną, kuris
kiek gali atsilygina padėdamas jai darbuose, šiuo metu
gelbsti ir vienišai du neįgalius
jau suaugusius vaikus turin-

kai kam nors gera padarau“,
– pasakoja Janina.
Jos teigimu, noras padėti kitiems perduodamas iš kartos į
kartą – jos mama visiems padėdavo, o dabar taip elgiasi ir
dukros.

Sekmadienis – šventa
diena!
Visą savaitę triūsusi nuo
aušros iki tamsos, sekmadienį Janina skiria poilsiui, kurio
neįsivaizduoja be bažnyčios.
Tądien ir į šiltnamį užsuka tik
pasižiūrėti, bet nieko nelaisto
ir neravi.
Janina sako, kad turbūt nebuvo nė vieno sekmadienio be
bažnyčios. Seniau, jei sekmadienį reikėdavo budėti ligoninėje, tuomet į bažnyčią nueidavo šeštadienį.
Moteris pasakoja, kad seniau ji ir megzdavo, ir siuvinėdavo, o dabar laisvalaikiu

Pasveikinti atvažiavo sesuo Antanina.

žiaus: 47-erius metus – Vidaus ligų skyriuje ir ketverius
– Slaugos.
„Gal kai kam ir keista, kad
aš nenorėjau mokytis ir tapti sesele, bet man patiko sanitarės darbas. Patiko, kad
galiu ligoniui padėti. Įėjusi į
palatą iš karto pastebėdavau,
kam pagalvė blogai padėta,
kam paklodę reikia pataisyti
ar ką nors paduoti“, – pasakoja moteris.
Ligoniams Janina padėdavo ir kitaip. Matydama, kad
žmogaus niekas nelanko, ji
pati jam atnešdavo maisto iš

čiai moteriai. Janina ne vienerius metus yra slaugiusi ir
sergančius garbaus amžiaus
kaimynus.
Janina sako, kad ji neieškanti, kam reikia padėti – nelaimės ištiktieji ar pagalbos
stokojantys kažkaip patys jai
„po ranka papuola“.
„Kasmet į stiklainius „sukišu“ daugybę daržovių ir didžiumą jų išdalinu. Juk ne visi
žmonės turi iš ko konservuoti.
O aš turiu, tai galiu pagaminti ir su kitais pasidalinti. Man
gera dalintis, daryti gerus darbus – net sveikiau pasidaro,

tik skaito. Ir tai tik žiemomis,
nes nuo ankstyvo pavasario iki
rudens į kambarį pareina tik
pavalgyti ir pamiegoti.
Pernai jos aktyvumas buvo
šiek tiek pristabdytas – prireikė pakeisti klubo sąnarį. Bet
savo šiltnamio vis tiek neapleido, tik teko kai kada prašyti artimųjų pagalbos. Dabar,
kai ligos jau pamirštos, ji vėl
„pilnu tempu“ rūpinasi augalais ir laukia nesulaukia tikrojo pavasario, kad galėtų lauke
pasodinti įvairiaspalvių gėlių,
džiuginančių ne tik jos, bet ir
praeivių akis bei širdis.

sveikata 
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Paskelbtas naujos Japonijos eros pavadinimas

Skirs stipendijas studentams iš skurdžių šeimų

Japonija pirmadienį atskleidė, kad naujojo imperatoriaus epocha,
prasidėsianti kitą mėnesį, kai princas Nurahito (Nurahitas) perims
Chrizantemų sostą, kurio atsižadėjo jo tėvas, vadinsis Reiva
(Reiwa). Tai susiję su „tvarka“, „klestėjimu“, „taika“, „darna“.

Pirmadienį 440-ies metų sukaktį minintis Vilniaus universitetas
(VU) 100 būsimų studentų iš sunkiai besiverčiančių šeimų suteiks
stipendijas, joms iš viso skirs 200 tūkst. eurų.

Ką daryti kai organizmą migdo per žiemą suvalgyti
cepelinai? Gerosios „bombos“ iš gamtos

Pavasario saulė danguje
aukštyn, o akių vokai
popiečio valandomis vis
sunkyn?

Tokia būsena šiuo metu
turbūt būdinga daugeliui. Ir
dažniausiai gelbstimės nuo
jos įprasta priemone - dar
vienu papildomu puodeliu
kavos. Tačiau šalyje žinomas žolininkas, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės
ūkio akademijos doktorantas
Marius Lasinskas neabejoja,
kad mūsų intoksikuotus organizmus migdo per žiemą
suvalgyti cepelinai ir picos
bei ragina ranką tiesti ne kavos puodelio, o pirmųjų pavasarinių pumpurų ir žiedų
link, nes bundanti gamta turi
visas priemones pabudinti ir
žmogų.
„Niekas pavasarį taip nesustiprina ir nežvalina organizmo, kaip buvimas gryname
ore, pirmosios vaistažolės ir
maistažolės, t. y. augalai, iš
kurių galime pasigaminti begalę patiekalų, praturtintų vitaminais ir mikroelementais“,
- pataria M. Lasinskas.
Visų pirma pašnekovas ragina pasirinkti pirmųjų pavasario šauklių - visiems pažįstamų gluosnio „kačiukų“.
„Dar geriau, kad tai būtų medžio blindės „kačiukai“ su ilREKLAMA

gais geltonais pūkeliais. 5 - 6
tokius „kačiukus“ kasdien
užsipilkime stikline karšto
vandens ir turėsime puikios
pavasarinės arbatos. Vaikams
pakaks arbatėlės ir su 1 – 2
„kačiukais“. Pagerkime jos
kasdien porą savaičių. Ši arbata suteiks jėgų, padės tais
atvejais, kai „nelaiko“ nervai,
vargina orų permainų sukelti peršalimai, sloga. „Kačiukuose“ yra salicilo rūgšties,
kitaip tariant, natūralaus aspirino, kuris organizme mažins uždegiminius procesus.
Pastaruoju metu mokslas neatsitiktinai kalba apie tai, kad
organizme nuolat vykstantys
įvairūs uždegimai provokuoja tokių sunkių ligų kaip diabetas ar navikai atsiradimą“,
- įspėja žolininkas.
Džiovinti kačiukų atsargų, Mariaus teigimu, neverta
– tiesiog reikėtų žengti koja
kojon gamtos ritmu ir iš jos
imti tai, ką tuo metu gamta
dovanoja.
„Netrukus pražys šalpusniai. Jie tikras lobis per žiemą nuvargusioms mūsų kepenims. Vėlgi pavartokime
jų porą savaičių – gerkime
žiedų arbatą, tiesiog kramsnokime ar dėkime į salotas. Tiesa, yra atlikta mokslo tyrimų,
kurie parodė, esą šalpusniuo-

se yra žmogaus organizmui
nepalankių alkaloidų. Tačiau
jei neperdozuosime, nevartosime šalpusnių neprotingais
kiekiais diena dienon visus
metus, jie tikrai bus naudingi“, - neabejoja pašnekovas,
teigdamas, kad į kiekvieną
augalą reikėtų žiūrėti kaip į
harmoningą veikliųjų medžiagų visumą, kurioje vienos
elementų savybės atsveria kitas. Tačiau mokslininkai neretai daro tam tikras išvadas
atlikę eksperimentus su cheminiu būdu išskirtu kuriuo
nors vienu koncentruotu augale esančiu elementu. „Tokiu atveju galėtume teigti, kad
ir dilgėlės pavojingos, nes jose yra medžiagų krešinančių
kraują, bet yra ir folio rūgšties, kraują skystinančios“, aiškina žolininkas.
Lietuvių sveikatai viena
vertingiausių pavasarinių
gamtos dovanų M. Lasinskas
įvardija augalų trijulę – kiaulpienę, garšvą ir dilgėlę, valančias žarnyną, inkstus, skaistinančias odą bei stiprinančias
imuninę sistemą. Pasak pašnekovo, tikrai nereikėtų galvoti, kad mūsiškė kiaulpienė
prastesnė už egzotišką brangų ženšenį, nes netgi japonų
atlikti tyrimai vertės svarstykles nusveria mūsiškės gel-

tonžiedės pusėn. Mat kiaulpienė naudinga visam organizmui. Žolininko žodžiais,
- nuo kojų pirštų iki plaukų
galiukų. Ji gerina kepenų
veiklą, mažina cukraus kiekį kraujyje, stiprina atmintį,
vartojant didesniais kiekiais
laisvina žarnyną, gerina inkstų, kasos veiklą. Kiaulpienės
šaknys turi mums reikalingų
karčiųjų medžiagų (seskviterpeninių laktonų, taraksacino), taip pat inulino, raugų, proteinų, vitaminų B2 C,
karotino.
„Vos tik kastuvas ima lįsti
į žemę, pasikaskime kiaulpienės šaknų. Apskritai visų
vaistingųjų augalų šaknis reikėtų kasti tuomet, kol jų lapai
dar nėra dideli. Švariai nuplaukime kiaulpienių šaknis,
susmulkinkime ir išdžiovinkime 40 – 60 laipsnių temperatūroje. Tokių atsargų galima
pasiruošti ir ateinančiai žiemai. Ruošiant arbatą reikėtų
dėti valgomąjį šaukštą džiovintų šaknų puodeliui karšto vandens. Galima arbatinį
šaukštelį kiaulpienių šaknų
įsidėti tiesiai į burną ir juos
sukramsnoti. Šio augalo lapai, žiedai bei stiebeliai, žolininko teigimu, taip pat yra ne
mažiau vertingi. „Dėkime jų
į salotas, troškinius, sriubas,

košes. Tiesa, stiebeliai kiek
kartoki, tačiau užpylus juos
citrinų sultimis ir palaikius
porą valandų, gausime puikų,
sveiką ir netikėtą „makaronų“
patiekalą“, - kiaulpienių kulinarines galimybes komentuoja Marius, ragindamas nepraleisti momento pasistiprinti ir
pirmosiomis garšvomis bei
dilgėlėmis, kurios esančios
tikros mikro - ir makroelementų „bombos“. Tik pastarąsias „pikčiurnas“ prieš valgant žolininkas pataria arba
nuplikyti, arba trumpai palaikyti šaldiklyje.
M. Lasinskas atkreipia dėmesį ir dar į vieną pavasarinės gamtos dovaną – medžių
ir vaiskrūmių pumpurus. „Tai
gali būti beržų, liepų, spygliuočių, obelų, serbentų,
aviečių pumpurai. Suprantama, nereikia jų kimšti į burną saujomis. Suvalgykite
per dieną 5 -7, nes pumpurai
skrandyje išbrinksta ir apsunkina virškinimą. Jei žalio
maisto netoleruojate, gerai
sukramtę galite ir išspjauti
– seilėse esantys fermentai
jau bus padarę gerą savo darbą ir organizmas naudingų
medžiagų gaus“, - neabejoja
pašnekovas.
Marius įspėja, kad visais
atvejais reiktų atsargiai elgtis su nepažįstamais augalais. Ypač saugotis nuodingojo žančialunkio, kuris ne
tik vasarą vilioja raudonomis
uogomis, bet ir dabar, pavasarį, gražiais rausvais žiedukais
nusėtomis šakelėmis. Pašnekovas nepataria savarankiškai imti vartoti ugniažolės,
žibuoklių, pakalnučių, nes, jo
žodžiais, tai labai stiprūs augalai, vaistais galintys tapti tik
patyrusio žinovo rankose.
Žolininkas ragina šiuo metu nepraleisti progos pasimėgauti ir beržų sula. Tačiau,
pasak jo, į gamtą visais atvejais reikėtų žiūrėti taip pat pagarbiai, kaip į mums dovaną
dovanojantį asmenį. „Prieš tai
nepamiršus padėkoti medžiui
už dovaną, išgerta viena kita
stiklinaitė sulos duos daugiau
naudos, nei jos konservavimas ir gėrimas kibirais“, - neabejoja M. Lasinskas.

Nepakankamos
skiepų apimtys
ATKelta IŠ 1 p.

kankamos skiepijimų apimtys Prienų rajono bei Birštono
savivaldybėse registruotos tik
skiepijant BCG vakcina nuo
tuberkuliozės, o nuo visų kitų
infekcinių ligų nesiekia rekomendacijų.
Pačios mažiausios skiepų
apimtys yra nuo tymų, raudonukės, epideminio parotito. Šia vakcina skiepijami
15-16 mėnesių (pirma dozė)
ir 6-7 metų (antra dozė) vaikai. Nuo 2011 m. imunizacijos apimtys MMR vakcina 2
metų vaikų amžiaus grupėje
pamažėjo nuo 92,2 proc. iki
87,6 proc.; 7 metų – nuo 94,1
proc. iki 87,7 proc. Tai reiškia, kad kiekvienais metais
lieka nepaskiepyta apie 4060 šių dviejų amžiaus grupės vaikų.
Per pastarąjį dešimtmetį
Prienų rajono bei Birštono
savivaldybėse viso buvo registruoti 7 susirgimai tymais.
Tuo tarpu šiais metais jau užregistruoti 5 patvirtinti atvejai
( 1 Birštono savivaldybėje ir 4
Prienų rajone). Vienas ligonis
dėl sunkios ligos eigos buvo
paguldytas į ligoninę. Visi susirgusieji buvo suaugę asmenys, skiepyti viena tymų doze
arba neskiepyti.
Tymai yra viena labiausiai
užkrečiamų virusinių ligų.
Suserga 90–95 proc. imlių
asmenų, kurie turėjo sąlytį su
sergančiaisiais arba buvo tymų virusiais užkrėstoje aplinkoje. Vienintelė profilaktikos
priemonė – skiepai.
Laiku nepaskiepytiems
vaikams sudaromi individualūs skiepijimo planai, atsižvelgiant į jų amžių ir skiepijimo indikacijas, nurodytas
imuninio vaistinio preparato
charakteristikų santraukoje,
taip suteikiant galimybę nemokamai pasiskiepyti dviem
MMR vakcinos dozėmis.
Suaugusiems, kurie yra
neskiepyti, skiepyti tik viena vakcinos doze, nežinantys savo skiepijimų būklės ir
nesirgusiems asmenims rekomenduojama pasiskiepyti
viena mokama MMR vakcinos doze. NVSC 

 švietimas
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Sudužus lėktuvui žuvo trys Rusijos piliečiai

Nepale per smarkią audrą žuvo 25 žmonės

Verslo klasės lėktuvas „Epic“, priklausantis Rusijos oro bendrovei
„S7 Airlines“, sekmadienį sudužo Vokietijoje, leisdamasis šalia
Frankfurto esančiame oro uoste, o per šią katastrofą žuvo trys
žmonės, įskaitant vieną iš įmonės savininkių.

Pietų Nepale mažiausiai 25 žmonės sekmadienį žuvo ir dar šimtai
buvo sužeisti per smarkią audrą ir liūtį,. Daugiausiai žmonių žuvo
arba buvo sužeisti dėl krintančių objektų, sugriuvus trobelėms
arba virstant medžiams.

„ALL DIGITAL Week“ – „SKAITMENINĖ SAVAITĖ“ Padėti siekti svajonės ar ją... paskandinti?
Kovo 25–31 dienomis
visoje Lietuvoje vyko
„ALL DIGITAL Week“ –
„SKAITMENINĖ SAVAITĖ“,
kviečianti į bibliotekas
mokytis, kurti, dalintis
ir dalyvauti renginiuose
bei veiklose, susijusiose
su skaitmeninėmis
inovacijomis.

Kovo 26 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko vienas
iš „Skaitmeninės savaitės“
renginių – ATVIRŲ DURŲ
DIENA „Naujų technologijų
mokinių ugdymui mokykloje ir bibliotekoje pristatymas.
Įrangos įveiklinimo būdai.“
Renginyje dalyvavo Prienų
grupė „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 9–10 kl. mokinių (mokytoja Edita Ramanauskienė), kurių bibliotekoje
laukė daugybė naujų patirčių,
nes biblioteka pristatė naujai
gautą įrangą, kuri gali būti
naudojama ir mokinių skaitmeniniam raštingumui, ir
kūrybiškumui, ir programavimo gebėjimų ugdymui pamokose bei bibliotekoje. Ši
įranga, tai specialieji paketai: Inžinieriniai paketai (3D
spausdintuvas, Darbo stotys,
konstruktoriai), Eksperimentiniai paketai (Stacionarūs
kompiuteriai (Darbo stotys),
Virtualios realybės akiniai,
kuriuos biblioteka gaus netrukus), Kūrybiniai paketai
(Negatyvių nuotraukų skaitmeninimo skeneriai, Kamera, Planšetiniai kompiuteriai,
Grafinės planšetės), Programavimo paketai (Stacionarūs kompiuteriai, Planšetinio
tipo kompiuteriai, Konstruktoriai, Programuojamų mikrokontrolerių rinkinys, Mikrokompiuteriai, Edukaciniai
dronai).
Dauguma pristatyme daly-

REKLAMA

Nuo šių metų pradžios
specializuotas Aleksandro
Stulginskio universitetas
(ASU) tapo Vytauto
Didžiojo universiteto
dalimi – Žemės ūkio
akademija (VDU ŽŪA), ne
tik tęsiančia savo misiją
ir rengiančia specialistus
šalies agroverslui, bet
ir kylančia į aukštesnį
kokybinį lygmenį.

vavusių mokinių niekada nebuvo matę 3D spausdintuvo
ar bandę grafinės planšetės
Wacom Intuos Pro, o bibliotekininkams pademonstravus Wacom Paper galimybes,
mokiniai aikčiojo ir stebėjosi,
buvo piešiama ant paprasto
popieriaus, bet tuo pačiu metu piešiama ir kompiuterio
ekrane. Mokiniai taip pat prisiminė vaikystę, laikus, kai
buvo žaidžiama su LEGO
konstruktoriais, o bibliotekoje buvo pademonstruotas ir
konstruktoriaus LEGO WeDo 2.0 veikimo principas,
pristatant bibliotekos darbuotojų sukonstruotą ir suprogramuotą lenktyninį automobilį,
kurį užvesti buvo galima tik
pamojus ranka kaip tikrose
lenktynėse.
Šiemet „SKAITMENINĘ
SAVAITĘ“ Lietuvoje pristato projektas „Prisijungusi
Lietuva“: efektyvi, saugi ir
atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. Projektas „Prisijungusi Lietuva“ yra
neatsiejamas nuo kito projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“,
kurį įgyvendina Informacinės
visuomenės plėtros komitetas
prie Susisiekimo ministerijos
kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos

Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo
biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Minėtuose projektuose
dalyvauja ir Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešoji biblioteka. Įgyvendinant projektą,
siekiama plėsti inovatyvias
paslaugas bibliotekoje, sudaryti sąlygas naudoti naujas
technologijos mokinių ugdymui mokykloje ir bibliotekoje, sudominti programavimu,
inžinieriniais mokslais, bei
skaitmenine kūryba.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje
baigiama įrengti erdvė, kurioje ir bus vykdomos inovatyviomis technologijomis pagrįstos veiklos visų amžiaus
grupių vartotojams, mokomasi naudotis įvairiomis technologijomis bei programomis.
Ši erdvė bus puiki galimybė
mokytojams padaryti mokymosi procesą įdomesnį, o bibliotekos turimą įrangą išnaudoti kiekvieno mokinio kūrybiškumui ugdyti. Kaip teigia
projekto organizatoriai „bibliotekose yra įranga (turtas),
o mokyklose – protas“, todėl
mokyklų ir bibliotekos laukia daugybė iššūkių, kuriuos
įveikti galima tik kūrybingai
bendradarbiaujant. 

Įsiliejus į plačiausios aprėpties universitetą Lietuvoje, VDU ŽŪA studentai turės
daugiau pasirinkimo galimybių, daugiau laisvės kuriant
savo kompetencijų bagažą,
įgys darbo rinkoje patrauklų
– įvairiapusį išsilavinimą.
Galimybė rinktis net iš 30
užsienio kalbų, lyderystės ir
komunikavimo žinios, skaitmeninių technologijų valdymo įgūdžiai, socialinės,
psichologinės bei filosofinės bei daugybė kitų VDU
siūlomų kompetencijų greta tvirto specialybinio žinių
bagažo neabejotinai suteiks
absolventams konkurencinį
pranašumą darbo rinkoje bei
padės sėkmingai kopti karjeros laiptais.
Naują bei ryžtingą žingsnį
žengiantis VDU ŽŪA imasi
įgyvendinti konkrečias priemones ir ketina padėti visos
šalies motyvuotiems abiturientams įveikti kliūtis, galinčias užkisti kelius siekti universitetinio išsilavinimo savo
tėvynėje.
Universiteto siūlomus
veiksmus, siekiančius padėti
išlaikyti Lietuvos jaunimą tėvynėje bei siekti mokslo bei
karjeros aukštumų būtent čia
– palaiko ir naujoji LR Švietimo, mokslo ir sporto bei Žemės ūkio ministerijos.
Atsižvelgiant į susidariusias regionų retėjimo bei specialistų poreikio juose „duobes“ bei siekdamas padėti
užpildyti kai kurias švietimo
sistemos spragas, universitetas pats imasi iniciatyvos stiprinti šiųmečių regionų abiturientų žinias – jau nuo balandžio mėnesio VDU Žemės
ūkio akademijoje bus rengiami nemokami biologijos,
fizikos ir matematikos dalykų kursai, padėsiantys abitu-

rientams pasirengti brandos
egzaminams.
„Galvojame apie pagalbą
itin motyvuotiems moksleiviams, abiturientams, kuriems maža nesėkmė neretai
pakiša koją ir pritrūkus mažai
dalelytei konkursinio balo,
visiems laikams uždaro duris
į šalies universitetus. Jei didelių miestų vaikai turi daugiau
galimybių pasisamdyti korepetitorių, tai regionuose tokių
galimybių žymiai mažiau, o
be to ir šeimos pajamos ne
visada tai leidžia. Todėl siekiame ne vaikus atriboti, o
jiems padėti, kad motyvuoti
ir gabūs jaunuoliai turėtų galimybę geriau išlaikyti brandos egzaminus. Nepasirinkus
tinkamo brandos egzamino,
ar patyrus nesėkmę, jiems būtų suteikiamas antras šansas
neprarandant laiko ir kai kuriuos brandos egzaminus būtų
leista papildomai laikyti arba
perlaikyti rugpjūčio pabaigoje. Visą rugpjūtį universitete
vyks papildomi nemokami
kursai, padėsiantys šiems
vaikams užpildyti žinių spragas“, - nepraleisti išskirtinės
progos ragina VDU Žemės
ūkio akademijos kancleris
Antanas Maziliauskas.
Taip pat su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija tariamasi, kad abiturientai, kurie
per egzaminus nepasiekė
nustatyto žinių lygio, bet turi
norą studijuoti, būtų priimti į
VDU Žemės ūkio akademijos programas mokamose
vietose, tačiau greta studijų
pirmame kurse pasirengtų

vieno - dviejų brandos egzaminų perlaikymui pavasarį.
O po pirmojo kurso perlaikę
brandos egzaminus, toliau
tęstų studijas valstybės finansuojamose vietose. „Universitetas ir studentas šiuo atveju
prisiima papildomą krūvį, tad
tereikia, kad valdžia šių pirmakursių finansavimo krepšelius vieneriems mokslo metams rezervuotų.
Šiuos pokyčius ryžtingai
palaiko VDU rektorius Juozas Augutis, kuris tvirtina
kad švietimo sistemai trūksta lankstumo, kryptingumo,
teigdamas, kad „bakalauro
studijos dabartinėje Lietuvos
situacijoje aplamai turėtų būti
nemokamos. Kitu atveju jauni žmonės išvažiuos ten, kur
jos nemokamos“, – prognozuoja pašnekovas.
Be to rektorius pažymi,
kad „Šiandienos ir ateities
agroverslas – inovacijoms
imli ir labai plataus išsilavinimo reikalaujanti ūkio šaka, todėl universiteto, kuriame taikomas artes liberales
studijų modelis, kai studentas pats formuoja savo studijų kelią ir šalia pagrindinės
specialybės įgyja įvairių sričių žinių, reikalingų šiandienos ir rytdienos darbo rinkoje
– absolventas įgauna daug didesnę vertę, nei įgytų siauros
specializacijos universitete.
Siauros vienos srities žinios
ketvirtosios pramonės revoliucijos kontekste yra jau atgyvenęs dalykas. Ir pažangus
pasaulis tą jau įrodė.“ – teigia
VDU rektorius.

verta žinoti 
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Žada padaryti viską, kad išvengt katastrofų

Bandė pavogti bėgių gabalą iš Aušvico

JAV aviacijos milžinė „Boeing“ žada dėti visas įmanomas
pastangas, kad ateityje būtų išvengta tokių lėktuvų katastrofų,
kokios įvyko Etiopijoje ir Indonezijoje. „Boeing“ surengė pilotų
instruktažą ir atnaujino „Boeing 737 MAX“ programinę įrangą.

Lenkijos pietuose esančio Osvencimo miesto policijos atstovė
sekmadienį pranešė, kad vienas amerikietis, lankęsis buvusioje
Aušvico–Birkenau mirties stovykloje, pabandė pavogti metalinę
bėgių kelio, kur būdavo išlaipinami kaliniai, dalį.

Lietuvos ir Lenkijos parlamentarams regiono atliekų tvarkymo sistemą pristatė ARATC vadovas A. Reipas.

Atliekų tvarkymas regione pristatytas Lietuvos ir
Lenkijos Seimo nariams
Lietuvos ir Lenkijos
parlamentarų delegacijos
ne tik išgirdo, bet ir
savo akimis pamatė,
kaip tvarkomos atliekos
Alytaus regione.

„Europoje pripažįstama,
kad Lietuva turi dvi sėkmės
istorijas. Viena, kad Lietuvoje buvo sukurti regioniniai
atliekų tvarkymo centrai. Kita, kad buvo įvestas užstatas
gėrimų pakuotėms. Tai pakeitė Lietuvos veidą“, - Alytaus regiono atliekų tvarkymo technologijų centre apsilankiusiems politikams sakė
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) vadovas Algirdas Reipas.
Jis pristatė regione veikiančią modernią atliekų tvarkymo sistemą ir visą jos kūrimo
raidą: kaip keitėsi atliekų surinkimas Alytaus regione nuo
centro įsteigimo pradžios,
kaip kito nelegalaus atliekų
šalinimo, atliekų perdirbimo, kompostavimo kiekiai
ir koks vaidmuo, užtikrinant
sėkmingą visos sistemos veiklą, tenka regioniniam atliekų tvarkymo centrui.
ARATC vadovo teigimu,
be savivaldybių palaikymo
ir aktyvaus veikimo kartu,
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sėkminga veikla būtų sunkiai įmanoma.

„Lietuvoje turime patirties,
kai aukštesniame lygmenyje
bandoma griežtinti reikalavimus atliekų tvarkymo srityje,
bet gerų rezultatų pasiekiama
tik tuose regionuose, kur pati savivalda, pasinaudodama
savo teisėmis, prisiima atsakomybę ir tariasi su bendruomene“, - teigė A. Reipas.
Su atliekų tvarkymo aktualijomis besidominčiais abiejų
šalių parlamentarais susitikęs
Alytaus rajono savivaldybės
meras Algirdas Vrubliauskas
prisiminė nelengvą regioninės atliekų tvarkymo sistemos kūrimo pradžią, kai teko
žmones įtikinti, jog už atliekų tvarkymą reikės mokėti.
Daugelis tuomet tvirtino, kad
jie jokių atliekų neturi, nors
nelegalių sąvartynų buvo pilni miškai.
Šiandien Alytaus rajono
savivaldybė yra viena geriausiai atliekas rūšiuojančių savivaldybių Lietuvoje,
o jos gyventojai, kaip ir kitų Alytaus regiono atliekų
tvarkymo sistemą kuriančių
savivaldybių, moka vieną
mažiausių vietinių rinkliavų šalyje.
Kaimyninėje Lenkijoje
rinkliava yra gerokai didesnė
– statiškai vidutinio dydžio
buto savininkui už atliekų
tvarkymą tenka mokėti vidu-

tiniškai 14 zlotų per mėnesį.
Tam įtakos turi ir tai, kad kaimyninėje šalyje yra nedaug
regioninių atliekų tvarkymo
centrų, o dominuojančios
nedidelės savivaldybės yra
nepajėgios kiekviena atskirai organizuoti ekonomiškai
efektyvią sistemą.
Be to Lenkijoje gamintojai
importuotojai už pakuočių
atliekų tvarkymą moka labai
nedidelį kone simbolinį mokestį, o didžiausia finansinė
našta ir už išrūšiuotų antrinių žaliavų tvarkymą tenka
savivaldybėms. Lietuvoje
išrūšiuotų atliekų tvarkymą
finansuoja gamintojai importuotojai.
Kaimyninės šalies politikus domino ir Lietuvoje jau
veikianti pakuočių užstato
sistema, kurios pas juos dar
nėra. „Pakuočių atliekų susidaro labai daug ir jų tvarkymas mums kelia daug problemų“, - pastebėjo
Lenkijos Respublikos Seimo Vietos savivaldos ir regioninės politikos komiteto
pirmininkas Andrzej Maciejewski.
Jis ir kiti parlamentarai domėjosi, kaip yra administruojamas pakuočių surinkimas,
kokia nauda parduotuvėms,
kurių teritorijose yra įrengti
gėrimų pakuočių surinkimo
įrenginiai.
Kaimyninės šalies politikus ne mažiau domino regi-

ono atliekų tvarkymo technologijų centre, esančiame
Takniškių kaime, Alytaus
rajone, veikiantys biologinio
apdorojimo įrenginiai, kuriuose tvarkomos biologiškai
skaidžios atliekos. Šių įrenginių efektyvumas itin aiškiai pasijuto pradėjus atskirai
rinkti maisto atliekas.
Lenkijos atliekų tvarkymo infrastruktūroje biologinio apdorojimo įrenginių
nėra. Jos politikai pripažino, kad dėl to patiriama
sunkumų tvarkant biologiškai skaidžias atliekas. Išrūšiavus pakuotes ir antrines
žaliavas, kas Lenkijoje sėkmingai daroma, lieka ne tik
mišrios komunalinės, bet ir
didžiuliai biologiškai skaidžių atliekų kiekiai, kuriuos
sutvarkyti neturint tam reikalingų įrenginių, yra labai
problemiška.
„Abipusė patirtis yra labai
naudinga, ieškant atsakymų,
kaip efektyviai tvarkyti atliekas, kurios yra neatskiriama
mūsų visų gyvenimo dalis.
Mes ne kartą esame lankęsi Lenkijoje, domėjomės jų
atliekų tvarkymo infrastruktūra ir įrenginiais. Šiandien
kaimynai domisi mūsų sistema, ieškodami atsakymų į
jiems rūpimus klausimus. Visi į priekį einame, įvertindami savo ir kitų patirtį“, - sakė
ARATC vadovas A. Reipas.
ARATC inf. 

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

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

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

10 gynyba
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Susitarė dėl greitosios pagalbos pasienyje

Trys teisiami specialistai sulaukė senaties

Seimas šią savaitę ratifikavo susitarimą su Latvija dėl greitosios
medicinos pagalbos pasienyje. Susitarimas numato galimybę,
kad pagalbą netoli nuo valstybės sienos Lietuvos teritorijoje
galėtų teikti Latvijos medikai ir atvirkščiai.

Trims Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno rekonstrukciją
prižiūrėjusiems specialistams dėl senaties nutraukta turto
sugadinimo dėl neatsargumo. Jie kaltinti, kad netinkamai
prižiūrėjo dūmtraukio įrengimą, dėl ko kilo gaisras.

Nuo plaukiojimo baseine dėl vaikiškų sveikatos problemų iki profesionalaus sporto ir Karinių
šis mano gyvenimo
jūrų pajėgų Povandeninių veiksmų komandos – karės Ievos Želvytės istorija Žinoma,
pokytis labai atrinko draugus.
Rubrikoje „Kario akimis“
kalbamės su Europos
Triatlo prizininke ir
vienintele mergina
Lietuvos kariuomenės
Karinių jūrų pajėgų
Povandeninių veiksmų
komandoje vyresniąja
jūreive Ieva Želvyte.

Kada ir kaip sugalvojote lankyti plaukimo treniruotes?
Plaukimą pradėjau lankyti,
dar būdama maža, dėl sveikatos problemų – kosulio ir
pakrypusio peties. Iš pradžių
Kaune nieks nepriėmė, nes sakė, esu per maža. Vėliau, kai
buvau antroje klasėje, ėjau į
baseiną kartu su pusbroliais,
jei neidavo jie, neidavau ir aš.
Vaikystėje visada labiau bendravau su berniukais.
Kaip jūsų gyvenime atsirado penkiakovė?
2014 metais savanoriavau
bėgime su drauge. Užsimaniau išbandyti savo jėgas.
Tąkart finišą pasiekiau antra
iš moterų. Kitą dieną mane
susirado penkiakovės treneris
ir pasiūlė treniruotis. Pamenu,
atėjau į pirmą treniruotę, sako:
„Bėk 400 metrų“. Jau pasirengiau bėgti, tačiau po trenerio
klausimo apie apšilimo būtinumą kiek suglumau, juk atėjau nieko nežinodama apie
profesionalų sportą, net apie
mėgėjišką..... Taip ir pradėjau
lankyti penkiakovę, sportavau
profesionaliai. Per dieną turėdavau 5-6 treniruotes. Laisvo
laiko likdavo nebent savaitgaliais. Iki tol daug sporto
šakų išbandžiau, bet penkia-
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kovės rungtys man labiausiai
patiko. Labai mylėjau žirgus,
patiko jojimas, vanduo, fechtavimas ir šaudymas atrodė
ganėtinai romantiškas užsiėmimas. Galiausiai taip išėjo,
kad 2017 metais išvažiavau į
Pasaulio jaunimo čempionatą
Barselonoje. Po to sekė vienas
svarbiausių mano gyvenime
startų Europos Triatlo (plaukimas, bėgimas, šaudymas)
čempionate Vokietijoje. Užėmiau trečią vietą, ir tai buvo
didžiausias pasiekimas mano
karjeroje.
Kaip atėjote į Lietuvos
kariuomenę?
Treneris Henrikas Eismontas norėjo, kad jo sportininkai
atstovautų Krašto apsaugos
savanorių pajėgas (KASP)
CISM (Tarptautinė kariuomenės sporto taryba) organizuojamame penkiakovės
čempionate. Tai buvo pirma pažintis su kariuomene.
2015 metais, per savo 19-ąjį
gimtadienį, daviau priesaiką
ginti, saugoti ir mylėti Lietuvą bei artimuosius. Taip atėjau į Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-ąją rinktinę.
Treneris sakė, kad kariuomenė mane suformuos kaip asmenybę, užaugins visapusiškai ir, aišku, sporto atžvilgiu
duos nemažai naudos. Man
labai patiko, jaučiau meilę
ir pareigą Tėvynei. Atsimenu per vieną eilinį budėjimą
pamačiau kvietimą, gautą iš
Karinių jūrų pajėgų Povandeninių veiksmų komandos, dėl
motyvacinės savaitės ir karių

atrankos į komandą. Budėtojas, su kuriuo tąsyk budėjau,
paragino užsiregistruoti. Tuo
metu atrodė keista, bet jam
nuėjus miegoti beveik visą
naktį rašiau motyvacinį laišką
ir paryčiui išsiunčiau. Iš pradžių jokio atsakymo negavau.
Iš dalies mane pagavo azartas. Keletą dienų prieš rytines
treniruotes išsiųsdavau jiems
tą patį laišką, kol galiausiai
man paskambino ir pakvietė
į pokalbį. Negalėjau patikėti ir netrukus sutariau tikslią
susitikimo datą. Dar ir dabar
esu be galo dėkinga man paskambinusiam karininkui, kuris nepagailėjo laiko atsakyti
į krūvą man iškilusių klausimų apie tarnybą ir paskatino
atvykti.
Papasakokite apie pačią pradžią Povandeninių
veiksmų komandoje. Kaip
vyko atranka? Kaip sekėsi
naro kurse?
Kai savo rinktinėje kolegoms pasakiau, kad vyksiu
į pokalbį PVK, kai kas labai
palaikė, o kai kas negailėjo priekaištų ir teigė, jog didesnė tikimybė, kad į mane
žaibas trenks, negu pateksiu
į Povandeninių veiksmų komandą. Tiesa, į komandą patekti buvo labai sunku, joje
nebuvo nei vienos merginos.
Atranka ir naro kursas labai
gąsdino, jau vien fiziniai normatyvai. Atsimenu, reikėjo
daryti atsilenkimus, atsispaudimus, bėgti, plaukti 400 metrų, nerti, bet sunkiausia buvo
daryti prisitraukimus. Kad padaryčiau šešis prisitraukimus,
reikėjo treniruotis tris mėnesius. Labai padėjo tėtis, kuris
kiekvieną dieną po darbo dar
rasdavo laiko nuvežti mane
pasitreniruoti. Mes buvom
susitarę, kad jeigu kas vakarą nepadarau bent 3 prisitraukimų – plaunu tėčio mašiną.
Atvažiavusi į kursą jau galėjau padaryti 10 prisitraukimų.
Naro kurse kiekvieną savaitę
plaukdavome Danės upėje.
Kiekvieną savaitę vis kilometru daugiau, o paskutinę kurso
savaitę plaukėm 5 kilometrus
su apranga, naro plaukmenimis ir dar rankos visada turė-

davo būti tiesiai ištiestos. Jei
nuleisdavau rankas, grąžindavo 10 metrų atgal. Dar eidavome į baseiną ir laikydavome „ABC“ testą. Jei kuris
per du kartus neišlaikydavo
– pašalindavo iš kurso. O testas būdavo toks: šoki į vandenį, plauki 50 metrų, giliausioje
baseino vietoje būdavo padėti naro plaukmenys ir kaukė,
kuriuos ten nunėrus reikėdavo
užsidėti, iš kaukės išpūsti orą

ku, buvo ir juokingų situacijų,
pavyzdžiui, oro balionus ne ta
puse užsidėdavau arba su vyrais nešdavome valtį pakėlę,
o jei jie aukštesni, tai aš net
nepasiekdavau pirštų galais.
Dauguma naro aprangos detalių nebuvo pritaikyta moteriškiems išmatavimams, dėl
fiziologinių skirtumų. Vienas
iš nemaloniausių kurso dalykų – nusiimti ir vėl apsivilkti
visą naro aprangą pagal ins-

Jų sumažėjo. Liko tik tie, kurie mane palaikė nuo pat pradžių. Dėl to labai džiaugiuosi.
Manau, taip ir turėjo būti.
Kokie buvo ekstremaliausi išbandymai kurso metu?
Neriant į vandens telkinius
instruktorius dažnai prigąsdindavo, bet tai tik į gera, nes
po vandeniu patenki lyg į kitą
pasaulį. Turi greitai reaguoti
į netikėtumus ir pasikeitusią
situaciją. Negali panikuoti,
turi išlikti ramus, nes nuo to
dažnai priklauso tavo sveikata, o kai kada net gyvybė. Pavyzdžiui, Danės upėje reikėjo
vaikščioti dugnu 30 minučių,
tačiau jau po 20 minučių išnirau, nes nieko nesimatė, buvo
šalta ir tamsu, 11 metrų gylis.
Girdėjau tik ,,bul...bul...bul“.
Dar prieš man neriant, kurso
draugas ištraukė ginklą, tai
galvojau, jog tikrai rasiu kokį
skenduolį. O pats baisiausias
įvykis turbūt buvo, kai pasimečiau po Karinių jūrų pajėgų laivu. Apiplaukiau porą

ir išnirus į viršų parodyti ženklą, kad viskas gerai.
Kas buvo kurse sunkiausia?
Man buvo fiziškai sunku su
kostiumu, dviem oro balionais, kurie kartu sudėjus, sveria apie 25 kilogramus. Dar
svorių diržo sistema sveria 10
kilogramų, taip ir susideda to
svorio. Taip pat oro sąlygos
nebuvo pačios geriausios, nes
kursas vyko spalį ir lapkritį,
buvo šalta, nemažai lietingų
dienų. Plaukimas upėje taip
pat nebuvo pats lengviausias
išbandymas, ypač kai šaldavo veidas, ir bandydavai pajausti, ar turi 5, 4 ar 3 pirštus
likusius naro pirštinėse. Aiš-

truktoriaus nustatytą laiką. Jei
nebūdavai permirkęs vandenyje, dažnai būdavai permirkęs prakaite.
Kiek žmonių iš viso buvo kurse?
Kursą pradėjome septyniese, baigėme keturiese. O dabar tarnaujame dviese.
Kaip reagavo šeima, kai
pasakėte, kur tarnausite?
Mama bijojo, nenorėjo. Norėjo, kad geriau likčiau namie,
o tėtis palaikė. Ir dabar palaiko, labai džiaugiasi, dažnai
klausia, kaip sekasi, jam ir
pačiam įdomu. Močiutė sakė,
kad geriau parduotuvėje dirbčiau, jai labai neįprasta moteris kariuomenėje, o dar anūkė.

ratų, porą kartų apsisukau, o
aplinkui vien geležis, kompasas rodo padrikai, rodyklė nerimsta. Kadangi mes būname
prisirišę su virvėmis, tai jų pagalba ir pakilau į viršų.
Į kokį gylį giliausiai esate
nėrę per kursą?
Iki 30 metrų, Stoniškių karjere. Bet panėrus nelabai ir
jaučiasi, kad taip giliai tik šalta, apie 4 laipsnius šilumos.
Koks jausmas užsidėjus
naro aprangą?
Apsirengus naro aprangą
ant kranto – karšta, o vandeny
jaučiuosi apspausta, prispausta, kartais šiek tiek dusina.
Bet, tiesą sakant, man daug
geriau būti su naro kostiumu
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šaltame vandenyje, nei su auliniais batais ir kuprine miške
per lietų.
Kas jums labiausiai patinka Povandeninių narų komandoje? Kas motyvuoja?
Kokie lūkesčiai?
Vaikystėje aš augau Palangoje, tad vienas iš lūkesčių
buvo grįžti prie jūros. Ilgą
laiką gyvenau Kaune, mat
čia mane laikė profesionalus
sportas, taip pat istorijos bei
meno kritikos studijos Vytauto Didžiojo universitete.
Kurso metu itin motyvavo
PVK komanda, vis pasaugodavo, patardavo, palepindavo.
Labai padėjo ir kariuomenėje
ne pirmus metus tarnaujančių
draugų patarimai, komentarai
bei nuomonė apie mano tikslus, situaciją. Tiesą sakant,
motyvavo ir kai kurie aplinkinių neigiami komentarai,
kad moterims PVK ne vieta,
o naro kursą baigti man nėra
šansų... Aš užsispyrusi ir pasiekiau savo.
O ar turite kokių pranašumų narų komandoje?
Mano komanda yra sakiusi, kad stiprioji moters savybė
yra iškalba, mat vyrai mėgsta konkretumą, žodžiais nesimėto, o kai kuriose situacijose reikia ir kūrybos, ne tik
konkrečių faktų. Dar dažnai
pastebiu, kad oro iš nardymo
balionų sunaudoju ganėtinai
mažiau lyginant su vyrais, taip
yra dėl mažesnio mano, kaip
moters plaučių tūrio. Fizine
jėga, deja, nesu pranašesnė už
vyrus, bet tai nėra pagrindinis
aspektas šioje tarnyboje.
Ar buvo atvejis, kai neišlaikėte kokio testo?
Nebuvo, aš visada ateidavau pasimokius. Bijojau
neigiamų reakcijų ir replikų,
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Perspėja neversti kitų pereiti į jų tikėjimą

Ispanijoje reikalauja didesnės pagalbos kaimui

Popiežius Pranciškus su retu vizitu lankydamasis Maroke
perspėjo katalikus nebandyti atversti kitų siekiant padidinti savo
bendruomenės narių skaičių. Jis tvirtino, kad bandymai atversti
žmones į savo tikėjimą „visuomet veda į aklavietę“.

Tūkstančiai ispanų sekmadienį dalyvauja demonstracijoje
Madride ir reikalauja, kad vyriausybė imtųsi veiksmų kaimų
tuštėjimui sustabdyti. 90 proc. šios pietinės Europos Sąjungos
narės gyventojų dabar yra susitelkę 30 proc. šalies teritorijos.

galvojau, jei silpniau pasirodau fiziniuose testuose, tai
teoriniuose reikia labai gerai
pasirodyti.
Kokie planai ateičiai? Ar
čia jūsų svajonių tarnybos
vieta?
Dėl kursų kol kas nieko nežinau, man tik dabar baigiasi
bandomasis laikotarpis kaip
profesionaliai karei, o šiaip
net nenumanau. Dabar esu
atsakinga už komunikaciją,
fotografavimą, tobulinu nardymo įgūdžius bei dalyvauju
įvairiuose kovinio rengimo
užsiėmimuose. Geresnės tarnybos vietos nei Povandeninių veiksmų komanda šiai
dienai neįsivaizduoju, kol kas
planuoju savo ateitį čia, noriu
mokytis ir likti pajūryje. Man
čia patinka kiekviena diena,
vis kažkas naujo. Kiekvienoje dienoje vis dar randu po tą
,,saulės spindulėlį“, gražių ir
įsimintinų akimirkų. Ir jokios
rutinos!
Povandeninių veiksmų komanda (PVK) yra Lietuvos
kariuomenės Karinių jūrų
pajėgų padalinys. PVK kariai
dalyvauja išminavimo operacijose sausumoje ir po vandeniu, atlieka nesprogusios
amunicijos paiešką ir neutralizavimą, dalyvauja paieškos ir gelbėjimo operacijose, dalyvauja tarptautiniuose
mokymuose bei operacijose,
užtikrina priešmininių laivų
aprūpinimą narais išminuotojais, atlieka laivų ir krantinių apžiūrą bei smulkųjį povandeninės dalies remontą,
užtikrina strategiškai svarbių
objektų povandeninės dalies
apžiūrą, taip pat teikia pagalbą tiriant nusikaltimus.
Lietuvos kariuomenės
informacija 

Kad stresas nevirstų
depresija: kaip atpažinti rimtą
Ji atkreipia dėmesį, jog jau
pervargimą pirmieji
pasireiškę simptoNuolatinis stresas darbe
ar namuose, per mažai
dėmesio laisvalaikiui,
fizinio aktyvumo stoka
– tokioje aplinkoje kasdien
gyvena tūkstančiai
lietuvių.

Specialistai įspėja, pervargimas ir išsekimas tampa labai rimta šių laikų liga, o jei į
ją numojama ranka, pervargimas gali išaugti į depresiją,
nerimo sutrikimus, panikos
atakas ar lėtines ligas.
Šeimos gydytoja Daiva
Makaravičienė sako, kad
pervargimą galima atpažinti
iš gana aiškiai matomų simptomų. „Bendras silpnumas,
prakaitavimas, dirglumo padidėjimas, apetito praradimas,
bloga nuotaika ar miego sutrikimai, pavyzdžiui, trumpas,
negilus, nevisavertis miegas“,
– galimus pervargimo ženklus
išvardija gydytoja.
„Eurovaistinės“ farmacijos
specialistė Ilma Plynytė antrina, kad reikėtų susirūpinti, net
tada, jei ima kamuoti raumenų
ar galvos skausmai, taip pat
širdies ar virškinamojo trakto
sutrikimai – blogas virškinimas, persivalgymas, vidurių
užkietėjimas, viduriavimas.

Stebėti savijautą
Neretai žmonės yra linkę
nesureikšminti pervargimo
simptomų, jiems pasireiškus
ima kaltinti per trumpą poilsį
praėjusią naktį ar patirtą stresą
darbe. Pagrindinis skirtumas
tarp tiesiog neišsimiegojusio
ir pervargusio žmogaus yra
tas, kad pervargęs žmogus nebesugeba atsipalaiduoti.
„Galiausiai pervargimas
gali trukdyti atlikti net paprasčiausius dalykus. Pavyzdžiui,
pervargusiam žmogui labai
sunku užmigti, jis nuolat jaučiasi įsitempęs ir gali kamuoti
nemiga net tada, jeigu yra labai pavargęs. Pervargę žmonės net naktį miegoję 8 val.,
kurių suaugusiam žmogui turėtų pakakti poilsiui, vis tiek
atsikelia pavargę“, – pažymi
„Eurovaistinės“ specialistė.

mai yra ženklas, kad svarbu
pradėti labiau savimi rūpintis, nes simptomams tęsiantis ilgiau nei pusmetį, tai jau
rimtas ženklas, kad organizmas išsekęs ir jus kamuoja
pervargimas.

Keisti įpročius
Gydytoja D. Makaravičienė įspėja, jog ilgalaikis pervargimas gali sukelti ne tik
nemalonius pojūčius, bet ir
ligas. Ilgą laiką nereaguojant į
organizmo siunčiamus signalus, vystosi negrįžtami pakitimai smegenyse, pažeidžiama
centrinė nervų sistema, o kartu ir psichika.
„Gali pasireikšti tokios ligos kaip depresija, nerimo
sutrikimai, panikos atakos,
įtampos galvos skausmai, atsirasti lėtinės ligos“, – sako
gydytoja.
Norint, kad organizmas
būtų stiprus ir pervargimas
nepasireikštų, svarbu laikytis
tinkamo darbo ir poilsio rėžimo, būti fiziškai aktyviems,
sveikai maitintis, taip pat labai svarbu, kiek laiko po darbo skiriame poilsiui – šis turėtų būti priešingas darbo pobūdžiui.
„Jei visą diena dirbate sėdimą darbą, vakare rekomenduojama užsiimti aktyvesne
veikla – sportuoti, pasivaikščioti ar kitaip pajudėti. Jei tenka bendrauti su klientais, vėliau stenkitės užsiimti veikla,
kuri nereikalauja intensyvaus
bendravimo. Taip mintys labiau atitrūks nuo darbo ir kitą
dieną jausitės labiau pailsėję“,
– pataria farmacijos specialistė I. Plynytė.
Jeigu jaučiate, kad kasdienių įpročių sureguliavimo nepakanka, naudinga organizmą
pastiprinti B grupės vitaminais. Pasak „Eurovaistinės“
vaistininkės, šie vitaminai dalyvauja medžiagų apykaitos
procesuose, stiprina imuninės
ir nervų sistemos funkcijas bei
skatina ląstelių augimą ir dalijimąsi. Jų galima gauti į mitybos racioną įtraukus sardines,
austres, tuną ar varškę. 
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Reiškia susirūpinimą dėl Kryme suimtų totorių

VSD raštas išgąsdino savivaldybių merus

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) išreiškė susirūpinimą dėl
anksčiau šią savaitę Rusijos aneksuotame Kryme surengtų kratų,
per kurias buvo suimti 23 totoriai. Organizacija „Hizb ut Tahrir“ yra
uždrausta Rusijoje, bet ne Ukrainoje.

Valstybės saugumo departamentas (VSD) paragino būsimuosius
merus neskirti administracijos vadovų, kol kandidatai į šias
pareigas nepraeis žvalgybos filtro, leidžiančio dirbti su įslaptinta
informacija. Savivaldybės teigia, kad jų darbas bus pristabdytas.

PRIENUOSE JUOKSIS DZŪKAI IR SUVALKIEČIAI
Balandžio 13 d.,
šeštadienį, 17 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio
centre vyks humoro
šventė „JUOKIS – 2019“.
Žiūrovai pamatys tris
humoro kolektyvus iš
Dzūkijos ir Suvalkijos.

„Tele2“ nuolaidos telefonams: sutaupykite
kainuoja tik 9,87 Eur/ dabar įsigyti galima net 110
net iki 110 Eur metu
mėn. (kaina ne akcijos metu Eur pigiau. Sumokėjus pradi-

Bundančio pavasario
proga, technologijų lyderė
„Tele2“ siūlo atsinaujinti
ir skelbia įspūdingas
nuolaidas išmaniesiems
telefonams. Ypač
viliojantys pasiūlymai
klientų laukia visuose
operatoriaus salonuose ir
internetinėje parduotuvėje
www.tele2.lt.

„Pavasaris visuomet įkvepia atsinaujinti ir pažadina
norą keistis. Nusprendusiems
pakeisti telefoną – kaip tik
dabar „Tele2” tai padaryti
siūlo itin patraukliomis sąlygomis“, – sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“ pardavimų
direktorė.

Išmanieji – tik nuo 3
Eur/mėn.
Neįtikėtinas pasiūlymas
laukia „Xiaomi“ gerbėjų. Sumokėjus pradinę 1 Eur įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį,
lengvas ir stilingas išmanusis
„Redmi Go“ su bet kuriuo
operatoriaus mokėjimo planu
kainuos vos 3 Eur/mėn. (kaina
ne akcijos metu – 89 Eur).
Mėgstantiems asmenukes rekomenduojama rinktis
„Samsung Galaxy A7“, turintį 24 MP priekinę kamerą
ir reguliuojamą blykstę, kuri ryškius kadrus užfiksuoks
net prietemoje. Šis telefono
modelis, sumokėjus pradinę 42 Eur įmoką ir sudarius
24 mėn. sutartį su bet kuriuo
„Tele2“ mokėjimo planu, šiuo
REKLAMA

– 349 Eur).
Ypatingas pasiūlymas laukia ir „Huawei“ gerbėjų. 6,21
colio įstrižainės ekraną ir dvigubą galinę kamerą turintis
išmanusis „Huawei P Smart
(2019)“ sumokėjus pradinę
33 Eur telefono įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį su bet
kuriuo operatoriaus mokėjimo planu, kainuos vos 7,75
Eur/mėn. (kaina ne akcijos
metu – 249 Eur).
Nuolaidos taikomos nuo
kainų, galiojusių ne akcijos
metu 2018 m. spalio mėn.

Naujieji „Samsung
Galaxy S10” telefonai –
iki 110 Eur pigiau
Tai dar ne viskas – „Tele2“
taiko nuolaidas ir visiems
naujiems, vos vasarį pristatytiems „Samsung Galaxy S10“
serijos flagmanams.
Ieškantiems modernaus
ir kompaktiškesnio telefono
verta rinktis 5,8 colio įstrižainės ekraną turintį „Samsung
Galaxy S10E“ modelį ir sutaupyti net 60 Eur. Sumokėjus pradinę 105 Eur įmoką ir
sudarius 24 mėn. sutartį su bet
kuriuo „Tele2“ mokėjimo planu nuo 2 GB, šis telefonas kainuos 24,75 Eur/mėn. (kaina
ne akcijos metu – 759 Eur).
Norintiems didesnio „Samsung“ flagmano – pasiūlymas
taip pat yra. Telefoną „Galaxy S10“ su 128 GB atmintine ir triguba galine kamera

nę 120 Eur įmoką ir sudarius
24 mėn. sutartį su bet kuriuo
operatoriaus planu nuo 2 GB,
išmanusis kainuos 28,29 Eur/
mėn. (kaina ne akcijos metu
– 909 Eur).
Tiek pat sutaupys ir pasirinkę patį didžiausią ekraną
turintį „Samsung“ telefoną
„Galaxy S10+“. Sumokėjus pradinę 135 Eur įmoką
ir sudarius 24 mėn. sutartį su
bet kuriuo „Tele2“ mokėjimo planu nuo 2 GB, šis išmanusis kainuos 31,83 Eur/
mėn. (kaina ne akcijos metu
– 1009 Eur).
Nuolaidos taikomos nuo
kainų, galiojusių ne akcijos
metu 2019 m. vasario mėn.

Pirmą mėnesį –
neriboti gigabatai
dovanų
„Tele2“ paruošė ir daugiau
staigmenų. Įsigyjant šiuos
ir kitus pasiūlyme dalyvaujančius telefonus su neribotų
pokalbių ir SMS planais nuo
2 GB – pirmą mėnesį interneto duomenis galėsite naudoti
neribotai.
Daugiau informacijos sužinosite bet kuriame „Tele2“
salone arba apsilankę internetinėje parduotuvėjė www.
tele2.lt.
Telefonams papildomai taikomas vienkartinis valstybės
nustatytas laikmenos mokestis. Pasiūlymų laikas ir įrenginių kiekis – riboti. 

Dzūkų garbę gins legendiniai DZYVŲ DZYVAI iš
Lazdijų (vadovė Birutė Vanagienė). Jie rodys net dvi
programas. „Rinkimų karštligėje“ pašieps politikų dviveidiškumą , tarpusavio rietenas, rinkėjams lengvai dalinamus pažadus. Vėliau vaišins
„Asorti“ - rodys linksmiausias
scenas, sukurtas per eilę metų:
juoksis iš netikusių valdžios
ir paprastų žmonių tarpusavio
santykių, iš amžinų žmogaus
ydų ir silpnybių. Žiūrovai be

kitų puikių artistų vėl išvys
šmaikštųjį kaimietės Apolonijos ir poniutės Kunigundos duetą. “Dzyvai“, pernai
atšventę 40-metį, šiemet atsisveikina su savo publika.
Tad nepraleiskite progos paskutinį kartą išvysti šį puikų
kolektyvą!
Žiūrovų pamėgtosios moterys - MTV iš Varėnos r.
Matuizų (vadovė Irena Čeplikienė) - taps „Reklamos aukomis“. Jas dainomis ir šokiais
pralinksminti bandys du jauni vyrukai. Programoje pašiepiamas mūsų naivumas, patiklumas, noras kuo greičiau
praturtėti. Dzūkės išsiskiria
raiškia, šaržuota vaidyba,
skambia tarme, gyvu dainavimu. Užpernai vykusiame
LRT televizijos projekte „Lie-

tuvos humoro lyga“ MTV
laimėjo pirmąją vietą.
Suvalkijai atstovaus satyros teatras KANAPA iš Šakių r. Kudirkos Naumiesčio
(vadovė Laima Mockevičienė), kuris suks „ Laiko ratą “
- atgal į praeitį. Veikėjai paklius net į Akmens amžių...
Šis skaitlingas ir spalvingas
kolektyvas išsiskiria raiškesnės formos paieškomis, programose gausu muzikos, žinomų dainų parodijų.
Koncertą paįvairins humoristas Vaclovas Vičius iš Vilniaus, kuris dovanos satyrinių
eilėraščių bei ironiškų epigramų puokštę.
Juoksitės net dvi valandas,
o bilieto kaina tik 4–5 eurai.
Juokimės kartu! 
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Partija pranešė apie du nužudytus narius

Prie Ekvadoro užfiksuotas 6,2 balo drebėjimas

Mažos į islamą orientuotos Turkijos partijos lyderis sekmadienį
pranešė, kad šalies rytuose buvo nužudyti du jos nariai. Malatijos
provincijoje buvo nužudyti rinkimų apylinkės savanoris ir
stebėtojas.

Prie Ekvadoro krantų ankstų sekmadienį buvo užfiksuotas
galingas 6,2 balo žemės drebėjimas, pranešė JAV Geologijos
tarnyba (USGS). Požeminis smūgis užfiksuotas 18,5 km gylyje
Ramiajame vandenyne.

„Pildyk“ padeda Lietuvos vaikams mokytis programuoti
„Pildyk“ kartu su
iniciatyva „Kompiuteriukai
vaikams“ Lietuvos
mokykloms šiemet
padovanojo 20 „Micro:
bit“ kompiuteriukų
rinkinių, kad vaikai galėtų
mokytis programavimo.
Moksleiviai ne tik
džiaugsis šiuolaikiškomis
ir įdomiomis informacinių
technologijų pamokomis,
bet ir pritaikys naujai
įgytas žinias dalyvaudami
iššūkyje „Gerink savo
žaislą“.

„Micro:bit“ kompiuteriukai telpa kišenėje, tačiau su
jais nesudėtinga atvaizduoti
simbolius, tekstą, skaičiuoti,
kurti žaidimus, animaciją, o,
panaudojus jutiklius ar kitus
priedus, galima sukurti ir kur
kas sudėtingesnius projektus,
net suteikti daiktams judesį.
Visas šias galimybes vaikai
pritaikys perkurdami ir naujam gyvenimui prikeldami
savo senus žaislus.

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
3 KAMBARIO BUTUS
3 k. bt. (62 kv. m, I a., renovuotame name) Stadiono g., Prienuose. Tel. 8 686 97801.
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).

„Mokinys turi būti ne pasyvus klausytojas, o kūrėjas.
Juk gyvename laikais, kai
moksleiviai auga greičiau, nei
paskui juos spėja švietimo sistema – duokime šansą jiems
patiems rasti naujus kelius ir
idėjas“, – sako „Gerink savo
žaislą“ iššūkio sumanytoja,
„Pildyk“ prekės ženklo vadovė Dominyka Jonušienė.
Su „Pildyk“ dovanotais
kompiuteriukais ir jų priedais

Informuojame, kad Prienų savivaldybės administracijos
užsakymu rengiamas „Prienų rajono dėl liūčių pažeistai
melioracijos infrastruktūrai atkurti melioracijos griovių,
pralaidų ir drenažo remonto ir rekonstrukcijos“ techninis
darbo projektas. Melioracijos remonto ir rekonstrukcijos
darbai numatomi Veiverių seniūnijos Kliniškių, Kampinių,
Tarputiškių, Keturakiškių ir Patašinės kaimuose. Projekto
vadovas Algimantas Žilinskas, tel. 8 682 67377.

galės dirbti daugiau kaip 6
tūkst. moksleivių 20-yje Lietuvos mokyklų. Su micro:bit
dirbti ir mokytis visai nesudėtinga – 5-8 klasių vaikai to išmoksta per kelias minutes.
2017-aisiais gimusi iniciatyva pirmąjį veiklos sezoną pasiekė 600 mokyklų.
Kompiuteriukai tūkstančiams
moksleivių padėjo per programavimo pamokas išmokti
naujų įgūdžių ir išlaisvinti sa-

vo kūrybiškumą. Tarp pernai
vaikų sukurtų darbų – muzikiniai laiptai, išmaniosios
apyrankės, žingsniamačiai,
popierinis į skudučius transformuojamas pianinas, skaičiuotuvas ir kiti.
Tęsdama veiklą akcija
„Kompiuteriukų ralis – IT
pamokas keičianti kelionė“
iki mokslo metų pabaigos
mokykloms ketina išdalinti
dar 20 tokių rinkinių. 

Informuoju, kad 2019 m. balandžio 16 d. nuo 10.00 val.
Žibutės Cibulskienės įmonė atliks žemės sklypo (kad. Nr.
6903/3:75) Sūkurių k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., kadastrinius matavimus. Gretimų sklypų (kad. Nr. 6903/3:84,
kad. Nr. 6903/3:28) savininkus ar jų įgaliotus asmenis prašome atvykti į sklypų ribų ženklinimą. Neatvykus su planu bus galima susipažinti ar pareikšti pretenzijas adresu:
Laisvės al. 101A-305 kab., Kaunas, per 30 dienų nuo matavimo pradžios. Informacija tel. 8 699 97461.

NAMUS
Ne visai įrengtą gyvenamąjį namą
Saulėtekio g. 6, Prienuose. Tel.: (8
319) 69647, 8 674 47581.

Perka
Visoje Lietuvoje brangiai perkame įvairaus brandumo mišką ir
žemę, apaugusią medžiais. Tel. 8
625 44123.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8
644 55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Mokame
avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 605 44445.

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

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

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

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

Perka
Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.
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.
Ekologiškai užaugintas bulves
(Prienuose). Tel. 8 608 08574.
Vasarinius kviečius „Triso“. Tel. 8
698 79906.
Palaidą šieną. Tel. 8 640 55935.
Presuotą šieną. Gali atvežti. Tel.
8 653 86299.
Šieną „kitkomis“ Strazdiškių k.,
Jiezno sen. Tel. 8 618 33042.
Šienainio ritinius. Tel. 8 614
77650.
Kalcio amonio ir amonio salietrą
didmaišiais po 500 kg. Pristatau į
vietą. Tel. 8 689 62945.
Parduodami šiltnamiai su polikarbonato danga. Polikarbonato
danga, stogeliai. Dabar taikomos
akcijos. Garantija 10 metų. Tel.: 8
659 08776, 8 604 98184.
Grūdų malūną-girnas. Tel. 8 688
48822.
Tarplysviams lyginti lėkštes (2 m),
„3,6-SZ“ rusišką diskinę sėjamąją,
„T-25“ traktoriaus galinius ratus ir
kabinos rėmą. Tel. 8 607 52203.

PERKA
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
NUKelta Į 14 p. 
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Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

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

Pušines, alksnines, beržines malkas kaladėlėmis ir skaldytas.
Atveža. Tel. 8 625 97091.

Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).

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.

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.

PASLAUGOS

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

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

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

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

Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

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

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

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.

Modulinių namų
gamybos įmonei

reikalingi:

1. Staliai; 2. Langų montuotojai; 3. Elektrikai; 4. Plytelių klojėjai; 5. Santechnikai;
6. Pagalbiniai darbininkai (-ės);
7. Dažytojai (-os).
Visos socialinės garantijos.
Apmokamos kelionės išlaidos.
Informacija: info@k-ready.eu

Tel. 8 688 35784.

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

UAB „Nemira“

Vištienos apdirbimo įmonėje
– darbuotojas (reikalinga B kat.)
Birštono vnk. Tel. 8 686 69599.

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

greblysirbebras@gmail.com
Moteris gali prižiūrėti sodybą
ir kartu gyventi Prienuose arba
rajone. Tel. 8 646 07324.

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.
Energinga, komunikabili pardavėja šeštadieniais ir sekmadieniais dirbti parodose ir mugėse.
Užmokestis 30-50 Eur. Tel. 8 685
10945.
Kavinė-baras ieško barmenėspadavėjos ir pagalbinės darbuotojos. Nedirbusias apmokysime.
Tel. 8 676 42517.
UAB „Rūdupis“ langų ceche
šiuo metu reikalingi paruošėjai
dažymui. Neturinčius patirties
apmokome. Tel. 8 612 37382.

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

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

TV1

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
Reporteris 22:55 Mes europieTvin Pyksas 1
čiai 23:00 Adomo obuolys 00:30
Čempionai 01:05 Bitininkas 1, 25 07:05 Mano gyvenimo švie07:05 Mano gyvenimo šviesa 02:05 Širdies plakimas
sa (730) 07:35 Mano gyveni(727) 07:35 Mano gyvenimo
mo šviesa (731) 08:05 Mano
TV1
šviesa (728) 08:05 Mano gyve08:00 Pasisvėrę ir laimingi (14) gyvenimo šviesa (732) 08:35
nimo šviesa (729) 08:35 Tomas
08:55 Svajonių princas (433) Tomas ir Džeris (53) 09:00
ir Džeris (52) 09:00 Volkeris,
09:25 Svajonių princas (434) Volkeris, Teksaso reindžeris
Teksaso reindžeris (157) 09:55
09:55 Svajonių princas (435) (159) 09:55 Volkeris, Teksaso
Volkeris, Teksaso reindžeris
10:25 Svajonių princas (436) reindžeris (160) 10:55 Monikai
(158) 10:55 Monikai reikia mei10:55 Akloji (38) 11:25 Akloji (3) reikia meilės (47) 11:25 Namai,
lės (46) 11:25 Namai, kur širdis
12:00 Būrėja (66) 12:35 Būrėja kur širdis (36) 12:00 Valanda su
(35) 12:00 Nuo... Iki... 12:30
(23) 13:10 Nusivylusios namų Rūta 13:00 Mano likimas (64)
Paveldėtoja 2 (39) 13:00 Mano
šeimininkės (11) 14:10 Ogis ir 14:00 Mano likimas (65) 15:00
likimas (62) 14:00 Mano likimas
tarakonai (68) 14:20 Ogis ir ta- Svaragini. Amžina draugystė
(63) 15:00 Svaragini. Amžina
rakonai (69) 14:30 Broliai meš- (49) 15:30 Svaragini. Amžina
draugystė (47) 15:30 Svaragini.
kinai. Nuotykių ieškotojai (45) draugystė (50) 16:05 Dvi šeiAmžina draugystė (48) 16:00 Dvi
14:50 Broliai meškinai. Nuotykių mos (20) 17:00 Labas vakaras,
šeimos (18) 16:30 Dvi šeimos
ieškotojai (46) 15:10 Pabaisiukas Lietuva 18:00 Bus visko 19:00
(19) 17:00 Labas vakaras, LieBansenas (25) 15:35 Įspūdin- Žinios 19:55 Sportas 19:58 Orai
tuva 18:00 Yra, kaip yra 19:00
gasis Žmogus-voras (12) 16:00 20:00 KK2 penktadienis 21:30
Žinios 19:55 Sportas 19:58 Orai
Sunkių nusikaltimų skyrius (19) SAVAITĖS HITAS Bornas. Ab20:00 KK2 20:30 Valanda su
17:00 Amžina meilė (51) 18:00 soliutus pranašumas 23:45 ŠeiRūta 21:30 Monikai reikia meilės
Būk su manim (1265) 18:30 Būk mos susitikimas 01:45 Bendra(49) 22:00 Žinios 22:50 Sportas
su manim (1266) 19:00 Iš širdies butis 03:15 Šešėlių namai
22:58 Orai 23:00 VAKARO SEį širdį (102) 19:30 Iš širdies į širdį
TV3
ANSAS. PREMJERA Šešėlių na(103) 20:00 Aukštakulnių kerštas 06:10 Televitrina 3 06:25 Kemmai 01:10 Judantis objektas (22)
(3) 21:00 Sunkių nusikaltimų sky- piniukas Plačiakelnis 1, 141
02:05 Nors mirk iš gėdos 03:40
rius (20) 22:00 DETEKTYVO 06:55 Simpsonai 14, 15, 16
Alchemija. VDU karta 04:10 REVAKARAS. PREMJERA Pran- 07:55 Farai 12, 29 08:55 MeiTROSPEKTYVA
cūziška žmogžudystė. 00:05 lės sūkuryje 179 10:00 Meilės
Senjora (4) 01:45 Likimo šešėlis miestas 1, 21, 22 12:00 PaskutiTV3
06:10 Televitrina 3 06:25 Aladi- (5) 03:30 Brokenvudo paslaptys. nis iš Magikianų 1, 25, 26 13:00
nas 1, 151 06:55 Simpsonai 14, Šalta mirtis 05:00 Pasisvėrę ir Pažadėtoji 6, 263, 264, 265,
13, 14 07:55 Gero vakaro šou laimingi (14)
266 15:00 Simpsonai 14, 17,
5, 29 08:55 Meilės sūkuryje 178
18 16:00 TV3 žinios 68 16:25
10:00 Meilės miestas 1, 19, 20
TV3 orai 68 16:30 TV Pagal12:00 Paskutinis iš Magikianų 1, 05:15 Ten, kur namai 1 06:00 ba 13, 25 18:30 TV3 žinios 95
23, 24 13:00 Pažadėtoji 6, 259, Lietuvos Respublikos himnas 19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3
260, 261, 262 15:00 Simpsonai 06:05 Vilnius Mama Jazz 2018. orai 95 19:30 Zootropolis 21:45
14, 15, 16 16:00 TV3 žinios 67 Andy Sheppard su Espen Erik- Karibų piratai. ‘Juodojo perlo’
16:25 TV3 orai 67 16:30 TV Pa- sen trio. 07:00 Euromaxx 07:30 užkeikimas 00:00 X mutantai
galba 13, 24 18:30 TV3 žinios 94 Grizis ir lemingai 07:40 Kaimy- 1, 6 01:05 Kaulai 5, 18 01:55
19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 nai piratai 07:55 Šecherazada. Kvantikas 2, 20 02:45 Ekstraorai 94 19:30 Farai 12, 29 20:30 Nepapasakotos istorijos 08:20 Į sensai detektyvai 5, 10 03:35 X
Prakeikti 7, 31 21:00 TV3 vaka- sveikatą! 08:45 Lietuva mūsų lū- mutantai 1, 6 04:25 Kaulai 5,
ro žinios 54 21:52 TV3 sportas pose 09:15 Labas rytas, Lietuva 18 05:10 Kvantikas 2, 20
1 21:57 TV3 orai 54 22:00 Su- 12:00 DW naujienos rusų kalba.
čiupus nužudyti 00:40 Kaulai 5, 12:15 Legendos 13:10 Stambiu
17 01:35 Kvantikas 2, 19 02:25 planu 13:55 Atspindžiai 14:20 07:45 Mentalistas (39) 08:40
Ekstrasensai detektyvai 5, 9 Vilnius Mama Jazz 2018. Andy Stoties policija (8) 09:40 Sudu03:25 X mutantai 1, 5 04:15 Sheppard su Espen Eriksen žusių žibintų gatvės (1) 10:40
Kaulai 5, 17
trio. 15:10 Pažinimo džiaugsmas Paskutinis faras (11) 11:40 Ko15:40 Grizis ir lemingai 15:50 bra 11 (16) 12:40 Ekstrasensų
Premjera. Kaimynai piratai 16:05 mūšis (9) 14:45 Stoties policija
07:45 Mentalistas (38) 08:40 Stebuklingoji Boružėlė 16:30 (9) 15:50 Sudužusių žibintų
Stoties policija (7) 09:40 Sudu- Laba diena, Lietuva 18:00 Kul- gatvės (2) 16:55 Paskutinis fažusių žibintų gatvės (40) 10:40 tūrų kryžkelė. Vilniaus albumas ras (12) 18:00 Info diena 18:30
Paskutinis faras (10) 11:40 Ko- 18:15 Ten, kur namai 1 19:00 Kobra 11 (17) 19:30 Mentalisbra 11 (15) 12:45 Ekstrasensų ARTi 19:15 Cary Grantas. Kita tas (40) 20:30 Amerikietiškos
mūšis (8) 14:45 Stoties polici- veidrodžio pusė 20:10 Kultūros imtynės (12) 21:30 Amerikieja (8) 15:50 Sudužusių žibintų diena. 20:30 Panorama 21:00 tiškos imtynės (12) 22:30 Kai
gatvės (1) 16:55 Paskutinis fa- Dienos tema 21:20 Sportas. nesiseka, tai nesiseka 00:35
ras (11) 18:00 Info diena 18:30 Orai 21:30 Brandūs pokalbiai Žmogžudysčių sąrašas 02:30
Kobra 11 (16) 19:30 Mentalistas 22:15 Ketvirtasis prezidentas Juodasis sąrašas (22)
(39) 20:30 Įstatymas ir tvarka. 23:20 Anapus čia ir dabar 00:05
Specialiųjų tyrimų skyrius (19) DW naujienos rusų kalba. 00:20
06:13 Programa 06:14 TV par21:25 Tautos tarnas (4) 22:00 Dabar pasaulyje
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

duotuvė 06:30 Pasaulis iš viršaus 07:00 Čempionai 07:30
Atliekų kultūra 08:00 Reporteris 09:00 Nuoga tiesa 10:30
10 min iki tobulybės su Jurijumi 10:45 Čempionai 11:20
Adomo obuolys 12:20 Mesingas. Aplenkiantis laiką 13:30
TV parduotuvė 13:45 Miškinis
3, 44 14:55 Bitininkas 1, 32
16:00 Reporteris 16:30 Kitoks
pokalbis 17:00 Karo merginos
1, 8 18:00 Reporteris 18:55
Grigorijus R 20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis 21:00
Prokuroras 22:00 Reporteris
23:00 Ant bangos 00:00 Miškinis 3, 4 01:05 Bitininkas 1, 26
02:05 Širdies plakimas

TV1

08:00 Pasisvėrę ir laimingi
(15) 08:55 Svajonių princas
(437) 09:25 Svajonių princas
(438) 09:55 Svajonių princas
(439) 10:25 Svajonių princas
(440) 10:55 Akloji (39) 11:25
Akloji (40) 12:00 Būrėja (20)
12:35 Būrėja (24) 13:10 Nusivylusios namų šeimininkės
(12) 14:10 Ogis ir tarakonai (70)
14:30 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (47) 14:50 Broliai
meškinai. Nuotykių ieškotojai
(48) 15:10 Keista šeimynėlė
(1) 15:35 Įspūdingasis Žmogus-voras (13) 16:00 Sunkių
nusikaltimų skyrius (20) 17:00
Amžina meilė (52) 18:00 Būk
su manim (1267) 18:30 Būk su
manim (1268) 19:00 Iš širdies į
širdį (104) 19:30 Iš širdies į širdį
(105) 20:00 Aukštakulnių kerštas (4) 21:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (21) 22:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA
Fortitudas (7) 23:05 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA
Fortitudas (8) 00:10 SNOBO
KINAS Apalūza 02:25 Likimo
šešėlis (6) 04:15 Prancūziška
žmogžudystė. 05:50 Pasisvėrę ir laimingi (15)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Vilnius Mama
Jazz 2018. Mathias Eick Quintet (Norvegija) 07:00 Mokytojų
kambarys 07:30 Grizis ir lemingai 07:40 Kaimynai piratai
07:55 Stebuklingoji Boružėlė
08:20 Garsiau 08:45 Atspindžiai. Paveldo kolekcija 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba. 12:15 Misija – Pasaulio Lietuva 13:00 7
Kauno dienos 13:25 Stop juosta 13:50 Lietuva mūsų lūpose
14:15 Vilnius Mama Jazz 2018.
Mathias Eick Quintet (Norvegija) 15:10 Pažinimo džiaugsmas
15:40 Grizis ir lemingai 15:50
Šikšnosparnis Patas 16:05 Stebuklingoji Boružėlė 16:30 Laba
diena, Lietuva 18:00 Kelias
18:20 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai 19:15 Šimtas reginių senoviniame mieste 19:39 Šimtas reginių senoviniame mieste 20:10 Kultūros diena. 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai 21:30 Europos kinas. Fantomų gniaužtuose 23:05 Gražiausia filmų
muzika 00:00 Skrendam 00:15
Dabar pasaulyje 00:45 Europos
kinas. Fantomų gniaužtuose
02:20 ARTS21 02:45 Žmonės,
kurie sukūrė Lietuvą 03:30
Brandūs pokalbiai 04:15 Klauskite daktaro 05:05 Stilius

Šeštadienis, balandžio 6 d.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas. 06:05 Nacionalinė
ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“. 07:00 Gimusi būti Koko
08:30 Karinės paslaptys 09:00
Labas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 12:00 Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3
12:55 Misija „Galapagai“ 13:50
Džesika Flečer 6. 15:25 Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno
Loto“. 15:45 Žinios. Orai 16:00
Sveikinimų koncertas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai. 18:00 Teisė
žinoti 18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius 20:25 Loterijos
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dvi kartos 23:00 Piršlys
00:40 Florencija ir Uficių galerija 02:10 Laukiniai gyvūnai.
Paros kaleidoskopas 3 03:00
Misija „Galapagai“
07:20 Tomas ir Džeris (52)
07:45 Žvėrelių būrys (18) 08:10
“Nickelodeon” valanda. Keista
šeimynėlė (15) 08:40 Neramūs
ir triukšmingi (11) 09:10 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys
(8) 09:40 Tomo ir Džerio nuotykiai (7) 10:05 KINO PUSRYČIAI Kempiniukas Plačiakelnis
11:45 Katės ir šunys 13:25 Kaip
atsikratyti vaikino per 10 dienų
15:45 Nuogas ginklas: iš policijos metraščių 17:30 Gyvūnų pasaulis 18:00 Bus visko
19:00 Žinios 19:55 Sportas
19:58 Orai 20:00 SUPERKINAS Kaip prisijaukinti slibiną
22:00 PREMJERA Viskas tik
prasideda 23:50 Griaustinis
tropikuose 01:55 Bornas. Absoliutus pranašumas

TV3

06:15 Televitrina 3 06:30 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 1, 159
07:00 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2, 1 07:30 Aladinas 1, 152
08:00 Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą 1, 160 08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 1, 142
09:00 Virtuvės istorijos 9, 14
09:30 Gardu Gardu 7, 15 10:00
Svajonių ūkis 5, 31 10:30 Būk
sveikas! 1, 10 11:00 Nauji Džonio Kapahalos nuotykiai 12:55
Žvėrelių maištas 14:45 Havajai
5.0 5, 518 15:45 Ekstrasensų
mūšis 18, 14 17:30 Namų idėja
su IKEA 1, 6 18:30 TV3 žinios
96 19:17 TV3 sportas 1 19:22
TV3 orai 96 19:25 Eurojackpot
14 19:30 Turtuolis vargšas 1, 7
21:00 Silvana 22:55 Sėkmės,
džentelmenai! 00:40 Lemtingas
posūkis 2. Aklavietė 02:25 Kietas riešutėlis 04:45 Paskutinis
iš Magikianų 1, 21, 23, 24
08:00 Vaikai šėlsta (16) 08:30
Vaikai šėlsta (17) 09:00 Vaikai
šėlsta (18) 09:29 „Top Shop“
televitrina 09:45 Sveikatos
ABC televitrina 10:00 Ultimate
Strongman Pasaulio komandinis čempionatas 11:00 Nutrūkę nuo grandinės (37) 11:30 Iš
visų jėgų (15) 12:00 Būk ekstremalas (15) 12:30 Spec. būrys. Išlieka stipriausi (1) 13:40
Džino viešnagė Italijoje (3)
14:10 Džino viešnagė Italijoje
(4) 14:40 Ekstrasensų mūšis
(6) 17:25 Nusikaltimų miestas
(3) 18:00 Betsafe–LKL. Pieno

žvaigždės - Neptūnas 20:30
Mes vieno kraujo 23:10 MANO
HEROJUS Misija “Neįmanoma”
3 01:35 AŠTRUS KINAS Laivas vaiduoklis 03:15 Juodasis
sąrašas (21) 03:55 Juodasis
sąrašas (22)
07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 Partizanų keliais
07:55 Pavojingiausios kelionės
Gvinėja 08:30 Pavojingiausios kelionės Gajana 09:00
Skinsiu raudoną rožę 09:30
Vantos lapas 10:00 Skonio
reikalas 10:30 Kitoks pokalbis 11:00 Inspektorius Luisas
Senieji mokyklos ryšiai 1, 2
13:00 Adomo obuolys 14:05 Ne
spaudai 15:10 Pasaulio turgūs
16:00 Žinios 16:20 Čempionai
16:50 Nežinoma Čekijos Lietuva Jonas Basanavičius ir Praha
17:25 Neišsižadėk 18:00 Žinios
18:30 Neišsižadėk 20:00 Žinios
20:25 Gurovo bylos 22:00 Žinios 22:30 Gurovo bylos 23:05
Mentų karai. Odesa 00:00 Miškinis 3, 5 01:05 Bitininkas 1, 27
02:05 Širdies plakimas

TV1

05:50 Pasisvėrę ir laimingi
(15) 07:50 Akloji (38) 08:20
Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu (44) 08:45 Vandenyno paslaptys su Džefu
Korvinu (45) 09:15 Daktaras
Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (22) 10:15 Tėvas Motiejus
(14) 11:30 Būrėja (21) 12:05
Būrėja (22) 12:40 Šviežias
maistas. Anos Olson receptai
(26) 13:05 Klasikiniai kepiniai. Anos Olson receptai (11)
13:35 Akloji (36) 14:10 Akloji
(37) 14:45 Nekviesta meilė 4
(122) 15:15 Nekviesta meilė 4
(123) 15:45 Nekviesta meilė 4
(124) 16:15 Nekviesta meilė 4
(125) 16:45 Širdele mano (96)
17:45 Širdele mano (97) 18:45
Akloji (4) 19:20 Akloji (5) 19:50
Būrėja (67) 20:25 Būrėja (68)
21:00 Visa menanti (26) 22:00
DETEKTYVO VAKARAS Nusikaltimo vieta - Hamburgas. Šaltas variklis 23:55 Teisė tuoktis
01:45 Apalūza 03:40 Fortitudas
(7) 04:30 Fortitudas (8)
05:05 Stilius 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05
Duokim garo! 07:30 Vilniečiai
08:00 Gimtoji žemė 08:30
ARTS21 09:00 Aš – laidos vedėjas 10:00 Į sveikatą! 10:30
Už kadro 11:00 Pradėk nuo
savęs 11:30 Mokslo sriuba
12:00 Mindaugas Urbaitis. Baletas „Procesas” 13:15 Rasos
lašeliai 2018 15:15 Skrendam
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė 16:00 Euromaxx 16:30
Klauskite daktaro 17:20 Stilius
18:15 Misija – Pasaulio Lietuva 19:00 Daiktų istorijos 19:45
Stambiu planu 20:30 Panorama 20:52 Sportas. Orai 21:00
Kino žvaigždžių alėja 22:25
Orkestro muzikos koncertas
„Muzika sielai”

Prenumeruokite
„Naująjį Gėlupį“
ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto
ekonomikos, kultūros
ir politikos naujienų!
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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.
Balandžio 5 d.
PENKTADIENIS
Saulė teka 06:45
leidžiasi 20:00
Dienos ilgumas 13.15
Jaunatis (0 mėnulio diena)
Krescencija, Vincentas, Rimvydas, Žygintė, Zenonas, Irena,
Zenius
Tinkamas laikas sėti:
porus, saulėgrąžas.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius.
Balandžio 6 d.
ŠEŠTADIENIS
Saugaus eismo diena
Tarptautinė pagalvių mūšio
diena
Tarptautinė santarvės ir sporto plėtros diena
Saulė teka 06:42
leidžiasi 20:02
Dienos ilgumas 13.20
Jaunatis (1 mėnulio diena)
Celestinas, Daugirutis, Žintautė, Gerardas, Dagnė
Tinkamas laikas sėti:
porus, saulėgrąžas.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius, naikinti piktžoles.
Balandžio 7 d.
SEKMADIENIS
Pasaulinė sveikatos diena
Tarptautinė tutsių genocido
Ruandoje 1994 m. atminimo
diena
Saulė teka 06:40
leidžiasi 20:04
Dienos ilgumas 13.24
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Minvydas, Kantautė, Hermanas, Donata
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.
Balandžio 8 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 06:37
leidžiasi 20:06
Dienos ilgumas 13.29
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Valteris, Girtautas, Skirgailė, Dionizas, Julija, Alma
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Balandžio 4 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– kūrybinės akustinių instruLošimo Nr. 1199
mentų dirbtuvės su Simonu
Data: 2019-03-31
Nekrošiumi (iš garso meno ir
eksperimentinės muzikos ren47 24 16 75 42 57 63 46 01 55 ginių ciklo „Susikirtimai“).
68 07 60 50 41 17 39 09 34 73
Balandžio 5 d. 11 val. Jiezno
27 43 03 59 37 48 23 06 74 33
kultūros ir laisvalaikio centre
14 54 64 36 65 58 29 51

– Abilimpiada (negalią turinčių
žmonių profesinių įgūdžių lygių
galimybių olimpiada) „Aš galiu
70 49 20 21 45 52 10 61 13 69
viską!“ – profesinio meistriškuLAIMĖJIMAI (laimėtojų)
mo varžytuvės. Numatomos
rungtys: velykinio kiaušinio
21467.00€ 1
dekoravimas su vilna, velykinių
26.00€ 491
paveikslų kūrimas iš vilnos,
2.00€
12159
velykinės atvirutės kūrimas,
2.00€
12273
knygos skirtuko kūrimas, velykinio vainiko puošimas.
PAPILDOMI PRIZAI
023*435 600 Eurų
Balandžio 5 d. 18 val. Prienų
0479914 Automobilis Citroen kultūros ir laisvalaikio centre
C3
– šventinis vakaras, skirtas
0175958 Automobilis Citroen Nemuno krašto laikraščio
C3
„Naujasis Gėlupis“ 30 metų
0155246 Automobilis Citroen veiklos jubiliejui paminėti.
VISA LENTELĖ

C3

Balandžio 5–6 dienomis nuo
0102125 Automobilis Fiat
11 val. Prienų sporto arenoje
500
– 2-asis tarptautinis atviras
0294725 Automobilis Fiat
aerobinės gimnastikos čem500
pionatas. Dalyvaus dalyviai
0356392 Automobilis Peugeot
208

500 Eur - 690-0028582
0350497 Automobilis Peugeot
500 Eur - 690-0043112
208
500 Eur - 690-0044104
0232987 Automobilis Toyota
500 Eur - 690-0046828
Yaris

0054168 Automobilis Toyota 500 Eur - 690-0056751
Yaris
Sekančio tiražo prizas:
043*803 Pakvietimas į TV 7 x 1 000€, 17 x 500€ ir 27
studiją
x 300€
000*932 Pakvietimas į TV
studiją
046*968 Pakvietimas į TV
studiją

Lošimo Nr. 322
Data: 2019-03-29

039*175 Pakvietimas į TV
studiją

PROGNOZĖ: Aukso puode –
260 000 Eur

SKAIČIAI
04, 09, 15, 24, 42 + 08, 09

LAIMĖJIMAI

Lošimo Nr. 690
Data: 2019-03-25
Tel. 1634
10 000 Eur - 690-0001407
1000 Eur - 690-0012901
1000 Eur - 690-0013550
1000 Eur - 690-0031232
1000 Eur - 690-0035722
1000 Eur - 690-0068024
500 Eur - 690-0026*55

Sudoku

5+2

19614131.71€ 0

5+1

830333.90€

0

5

100996.30€

0

4+2

5610.90€ 0

4+1

220.00€

0

4

103.50€

2

3+2

75.10€

9

2+2

26.70€

72

3+1

16.40€

100

3

13.90€

168

1+2

13.00€

332

2+1

7.50€

1555

iš 12 pasaulio šalių. Renginys satyrinių eilėraščių bei ironiškų
nemokamas.
epigramų puokštę. Juoksitės
net dvi valandas, o bilieto kaina
Balandžio 7 d. Prienų sporto tik 4–5 eurai.
arenoje – Atviras Prienų Aerobinės gimnastikos čempio- Balandžio 13–14 dienomis
natas. Varžybų pradžia 11 val. Prienų sporto arenoje – BaltiRenginys nemokamas.
jos šalių veteranų stalo teniso
čempionatas.
Balandžio 7 d. 15 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre Balandžio 14 d. 10 val. Skriau– tradicinė rajono liaudies džių šv. Lauryno bažnyčioje, po
atlikėjų šventė „Oi, būdavo, šv. Mišių - Česlovo Sasnausko
būdavo...“. Dalyvaus rajono kamerinio choro koncertas
folkloro ir šokių kolektyvai, skirtas Juozo Naujalio metams
liaudiškos kapelos, pavieniai paminėti. Renginys nemomuzikantai ir pasakoriai. Ren- kamas.
ginys nemokamas.
Balandžio 15 d. Prienų kultūros
Balandžio 7 d. 17.30 val. Prienų ir laisvalaikio centre – renginys,
kultūros ir laisvalaikio cen- skirtas Kultūros dienai. Prienų
tro foje – Erdvinės muzikos rajono savivaldybės konkurso
veiksmas „Spengla“. Atlikėjai: „Metų kultūros darbuotojas“
choras „ARTyn“, „TULA muzi- apdovanojimai, koncertas.
ka“, Darius Bagdonavičius ir
Agnė Pilkauskaitė (smuikai). Balandžio 16, 17, 18, 19 dienomis Prienų kultūros ir laisRenginys nemokamas.
valaikio centre – kūrybinės
Balandžio 9 d. 10 val. Skriau- dirbtuvės „Kasdieniai objektai
džių laisvalaikio salėje – respu- kūryboje”. Balandžio 16 d.
blikinių moksleivių folklorinių 12.00 val. – paskaita su Nešokių varžytuvių „Patrepsynė ringa Zakarauskaite ir judesio
dirbtuvės su Alberta Saukai2019“ rajoninis turas.
tyte. Balandžio 17 d. 12.00
Balandžio 11 d. 17 val. Prienų val. – instrumentų kūrimas su
kultūros ir laisvalaikio centre Simonu Nekrošiumi. Balandžio
– Prienų krašto muziejaus 18 d. 12.00 val. – edukacinio
leidinio „100 iškiliausių Prienų filmo peržiūra ir kūrybinės
krašto asmenybių“ prista- dirbtuvės su Marija Šnipaite.
tymas.
Balandžio 19 d. 12.00 val.
– kūrybinės dirbtuvės ir diskuBalandžio 12 d. 18 val. Skriausija su Jolita Vaitkute. Dienos
džių laisvalaikio salėje – poetiprogramos trukmė apie 1,5
nis-muzikinis spektaklis „Lais– 2 val. Vieta: Prienų kultūros ir
vės išėję“, skirtas Lietuvos
laisvalaikio centras (Vytauto g.
Nepriklausomybės kovų atmi35, Prienai), Konferencijų salė.
nimo metams. Dalyvauja Kazlų
Daugiau informacijos: info@
Rūdos savivaldybės kultūros
av17gallery.com
centro moterų vokalinis ansamblis „Medeinė“ ir mėgėjų
teatras „Žalvarnis“. Renginys PARODOS PRIENŲ
RAJONE
nemokamas.
Balandžio 13 d. 17 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre – Humoro šventė „Juokis
2019“. Žiūrovai pamatys tris
humoro kolektyvus iš Dzūkijos ir Suvalkijos. Koncertą
paįvairins humoristas Vaclovas
Vičius iš Vilniaus, kuris dovanos

Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centre – Jurgitos Braziūnienės
tapybos paroda „Pavasaris
Vincentavoje“. Paroda veiks
iki gegužės 1 d.
Prienų r. savivaldybės fojė (2
aukšte) eksponuojama Ukrai-

nos dailininkų plenero Prienų
krašte dalyvių Sergey Matyash
ir Volodymyr Nemyra tapybos
darbų paroda.
Prienų Laisvės aikštėje eksponuojama paroda „Pastatyk
istorijai namus“. Kviečiame
prisiminti 20 Dzūkijos asmenybių, kurios kūrė laisvos,
savarankiškos ir atsakingos
Lietuvos pagrindą. Paroda
Laisvės aikštėje veiks iki balandžio 30 d.
Šilavoto laisvalaikio salėje balandžio mėn. eksponuojama
tautodailininkės Ramutės
Onutės Bidvienės autorinė
darbų paroda „Prakalbintas
linas“.
Naujosios Ūtos laisvalaikio
salėje balandžio mėn. eksponuojama Arūno Aleknavičiaus
fotografijų paroda „Alpių refleksijos“.
Ašmintos laisvalaikio salėje
balandžio mėn. eksponuojama Elenos Krušinskaitės darbų
paroda „Lietuvos piliakalniai“.
Pakuonio laisvalaikio salėje balandžio mėn. eksponuojama
vilnos vėlimo dirbinių paroda
„Minties ir jausmų spalvos“.
Prienų sporto arenoje eksponuojama fotografo Algimanto
Barzdžiaus fotografijų paroda
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai
unikali galimybė pažinti ne
tik fotografo Algimanto Barzdžiaus kūrybą, bet ir daugiau
sužinoti apie kitų kultūrų vaikų
emocijas bei pastebėti šiuos
kultūrinius skirtumus, užfiksuotus fotografijose.
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PIRMADIENIS

+4
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KLAIPĖDA

VILNIUS

+2 +8

+4 +10

9

+8
+14

+5 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+7 KAUNO MARIOS
+5 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+6 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 26 000 000 Eur
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

ORAI

Prienų Justino Marcinkevičiaus
BALANDŽIO A N T R A D I E N I S
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas
Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė
Lietuvos Respublikos Seimo
KLAIPĖDA
VILNIUS
kanceliarijos Informacijos ir
+7 +14
+6 +16
komunikacijos departamento
Parlamentarizmo istorinės
VANDENS TEMPERATŪRA
atminties skyrius.

(šio numerio atsakymai)

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.

GAMA RADIACINIS FONAS

37
38

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8912 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8190 nSv/val.

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

