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Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2019 m.!
Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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Jiezno seniūnijos ataskaitose – ir 
dainos, ir pasiekimai, ir problemos
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Balandžio 1 d. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centre vyko ataskaitinis 
Prienų seniūnijos 
susirinkimas. 

Prieš susirinkimą su seniū-
naičiais, bendruomenių pir-

mininkais visiems rūpimais 
klausimais diskutavo mero 
pavaduotojas A. Marcinke-
vičius, mero patarėja J. Zails-
kienė. Gyventojų ir bendruo-
menių atstovai kėlė klausimus 
dėl sporto aikštyno prie baž-

nyčios likimo. Šiame aikšty-
ne dažnai renkasi įtartini as-
menys, girtaujama. Žmones 
domino, ar aikštynas išliks. 
Gyventojai teiravosi ir dėl 
garažų, esančių Kęstučio ga-
tvėje, nes šlaite link Nemuno 
iškirtus medžius, šlaito viršuje 
esantys garažai dėl nestabilaus 

Laima
DUOBLIENĖ

Kovo 28 d. į Jiezno 
seniūnijos ataskaitinį 
susirinkimą gausiai 
susirinkusiai 

bendruomenei ataskaitą 
pateikė Jiezno seniūnas 
Algis Bartusevičius. 
Susirinkime dalyvavo 
Prienų rajono 
savivaldybės vadovai, 
senosios ir naujosios 
kadencijos Tarybos nariai, 
įmonių, įstaigų vadovai.

Prieš susirinkimą Prienų ra-
jono savivaldybės meras Al-
vydas Vaicekauskas su Jiez-
no seniūnijos seniūnaičiais, 
bendruomenių pirmininkais 
aptarė aktualiausias proble-
mas ir rūpesčius bei ateities 
perspektyvas. 

Jiezno seniūnas A. Bartusevičius ir l. e. p. Prienų šilumos tinklų direktorius R. Blaževičius. 

Susitikimas su gyventojais 
Veiveriuose
Balandžio 2 d. Veiverių 
šaulių namuose vyko 
ataskaitinis seniūnijos 
susirinkimas, kuriame 
seniūnas Vaclovas 
Ramanauskas pristatė 
2018 m. atliktus darbus, 
įvardijo pagrindines 
problemas.

Anot seniūno, 2018 m. kelių 
priežiūrai ir plėtrai panaudo-
ta 247015,97 Eur, už kuriuos 
atlikti kelių remonto darbai, 
Skriaudžių k. Orbitos g. kapi-
talinis remontas, Papilvės k. 
Jūrės kelio kapitalinis remon-
tas, Veiverių mstl. Dainavos g. 
kapitalinis remontas, asfaltbe-
tonio danga užtaisytos duobės 
išdaužų vietose. Seniūnas sa-
vo ataskaitoje taip pat pristatė 
seniūnijos kelių priežiūros ir 
plėtros programos eiliškumo 
sąrašą.

Seniūnijoje pakeisti LED 
ekonomiški šviestuvai, įreng-
tas apšvietimas kai kuriose ga-
tvėse, išpjauti medžiai Skriau-
džių ir Veiverių kapinėse.

Savo ataskaitoje seniūnas 
išvardijo atliktus melioracijos 
projektus, taip pat pristatė pra-
dėtus ir vykdomus projektus. 
Įgyvendinant Veiverių PSPC 
pastato rekonstrukcijos pro-
jektą „Socialinių paslaugų plė-
tra Prienų rajone“, įsteigta 15 
globos vietų ir 10 savarankiš-
ko gyvenimo lovų vietų, Vei-
verių Tomo Žilinsko gimnazi-
joje įsteigta dar viena 15 vietų 
ikimokyklinio ugdymo grupė 
2–3 metų vaikams, atidaryta 
Skriaudžių pagrindinės mo-
kyklos 15 vietų ikimokyklinio 
ugdymo grupė, birželio mė-
nesį bus pradėta vykdyti Vei-

verių kultūros ir laisvalaikio 
centro Skriaudžių laisvalaikio 
salės pastato renovacija.

Šiais  metais seniūnijos va-
dovas žadėjo daugiau dėme-
sio skirti piniginės socialinės 
paramos teikimui nepasitu-
rintiems gyventojams, raci-
onaliam socialinės paramos 
teikimo komisijos darbui, 
socialinių ir tėvystės įgūdžių 
ugdymui, alkoholio vartojimo 
prevencijai.

Pristatydamas ūkinės vei-
klos programą, seniūnas kal-
bėjo, jog bus praplėstas ap-
švietimo tinklas, įregistruotas 
Veiverių miestelio parkas, ap-
tvertos Liuteronų kapinės, įsi-
gytas traktorius ūkio darbams 
atlikti, įvestas vandentiekis 
nuo Belevičių g. iki Veiverių 
kapinių. 

Seniūnas apgailestavo, kad 
2018 m. nebuvo atlikta kele-
tas kelių remonto darbų, liko 
neįrengta atliekų surinkimo 
aikštelė. Baigdamas ataskaitą 
seniūnas prašė bendruome-
nės narius būti aktyvesnius 
ir dalyvauti bendruomenės 
darbuose. 

Nemažai klausimų uždavė 
ir patys veiveriškiai. Jie klau-
sė, kada bus atvestas van-
dentiekis iki kapinių, kada 
bus baigti kelių remonto dar-
bai. Prienų rajono savivaldy-
bės mero pavaduotojas Algis 
Marcinkevičius pažadėjo, kad 
vandentiekio problema bus 
išspręsta neatidėliojant. Kai 
kurių kelio remonto darbų pa-
baigti savivaldybė paprasčiau-
siai negali, nes tai nėra jų ap-
tarnaujama teritorija, o Kelių 
direkcija neturi tam lėšų.

SKAITYKITE 8 P.

Pavasarinės 
saulės pavojai
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Treneris neribotam laikui šalinamas iš rinktinės
Dviračių sporto federacija neribotam laikui iš rinktinės nusprendė 
pašalinti ilgametį trenerį Antaną Jakimavičių. Treneris yra sulaukęs 
viešų kaltinimų seksualiniu priekabiavimu. Teismą turėtų pasiekti 
byla ir dėl galimo neteisėto disponavimo dopingo medžiagomis.

Vėl padaugėjo sergančiųjų peršalimo ligomis
Praėjusią savaitę Lietuvoje vėl padaugėjo sergančiųjų ūmiomis 
viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI). Balandžio 1–7 
dienomis bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis 
buvo 65,9 atvejo 10 tūkst. gyventojų. 

Prienų bažnyčioje Didžiojo 
Tridienio, t.y. Didžiojo Ketvir-
tadienio, Penktadienio ir Šeš-
tadienio pamaldos – vakarais 
18 val.

BALANDŽIO 21 d. - Šv. 
Velykos. 

8.00 val. – Prisikėlimo Šv. 
Mišios, Eucharistinė procesija.

10.30 val. – Šv. Mišios.
18.00 val. – Šv. Mišios.
Naujosios Ūtos bažnyčioje 

Didžiojo Tridienio, t.y. Didžio-
jo Ketvirtadienio, Penktadienio 
ir Šeštadienio pamaldos vyks 
16 val.

BALANDŽIO 21 d. - Šv. 
Velykos. 

10.30 val. – Prisikėlimo Šv. 
Mišios, Eucharistinė procesija.

grunto gali bet kada nuslinkti 
žemyn. Gyventojai klausė, ar 
bus įrengtas priėjimas prie šal-
tinių, ar bus atnaujinti seni ir 
nuskurę miesto stendai.

Pradėdamas vardinti nu-
veiktus darbus, seniūnas Algi-
mantas Matulevičius džiaugė-
si namų modernizavimo pro-
gramos įgyvendinimu. Nuo 
programos įgyvendinimo pra-
džios jai pritarė 65 namų savi-
ninkai, iki 2018 m. gruodžio 
pabaigos gauti 36 daugiabu-
čių namų statybos užbaigimo 
darbų aktai.

2018 m. lėšų kiekis už elek-
tros energiją ir apšvietimo 
priežiūrą paskutinius dvejus 
metus nesikeitė (buvo skirta 
96700 Eur) Praėjusiais metais 
seniūnijoje paprasti šviestuvai 
pakeisti LED apšvietimu (ti-
kimasi sutaupyti iki 30 proc. 
elektros energijos sąnaudų), 
gatvių apšvietimas įrengtas 
sodų bendrijos teritorijoje, ta-
čiau gatvių apšvietimo proble-
ma ir toliau lieka aktuali. Kai 
kuriose sodų bendrijos gatvėse 

Prienų miesto laukia daug atnaujinimo darbų
visiškai nėra apšvietimo.

Kelių priežiūros ir plėtros 
programai skirta 206971,44 
Eur, už kuriuos buvo sure-
montuoti, įrengti šaligatviai, 
suremontuotos žvyro ir asfal-
to dangos, užtaisytos duobės, 
atlikti horizontaliojo ženkli-
nimo, pėsčiųjų perėjų saugu-
mo gerinimo darbai, pradėta 
įrengti Prienų ligoninės au-
tomobilių stovėjimo aikšte-
lė ir kt.

2018 m. komunalinio ūkio 
objektų priežiūros ir plėtros 
(sanitarijos) programai pa-
naudota 174817,71 Eur, už 
kuriuos buvo pjaunami ir ge-
nėjami medžiai, šienaujamos 
vejos bei žolynai, prižiūrimi 
gėlynai ir kt. Seniūnas apgai-
lestavo, kad kai kurie darbai, 
tokie kaip naujų erdvinių gė-
lynų įrengimas, medžių genė-
jimas ir pjovimas, panemunės 
šienavimas, dėl darbų gausos 
ir lėšų trūkumo liko neįgy-
vendinti.

Anot A. Matulevičiaus, prie 
miesto gražinimo 2018m. ne-
mažai prisidėjo ir 14 darbinin-

kų, Lietuvos probacijos tar-
nybos Kauno regiono Prienų 
skyriaus atsiųstų dirbti neatly-
gintinų viešų darbų.

Seniūnas išvardino ir dar 
nebaigtus darbus. Tai – basei-
no statyba, buvusios „Nemu-
no“ pradinės mokyklos kapi-
talinis remontas, atliekų kon-
teinerių aikštelių įrengimas, 
pradėtas kompleksinis miesto 
erdvių, esančių tarp J. Lukšos, 
Vytenio ir Kęstučio gatvių, su-
tvarkymas. Iki autobusų sto-
ties remonto pabaigos trūksta 
jau labai nedaug.

Prienų seniūnija aktyviai 
dalyvauja Prienų rajono sa-
vivaldybės Kelių eismo sau-
gumo komisijos darbe. 2018 
metais mieste įgyvendinta ne 
viena eismo saugumą užtikri-
nanti priemonė.

Baigdamas ataskaitą seniū-
nas paminėjo, kad vis dar ak-
tualios yra lietaus kanalizaci-
jos tinklų, gatvių apšvietimo, 
gatvių asfaltavimo, neprižiūri-
mų pastatų problemos, laukia 
Nemuno krantinės įrengimo 
darbai bei atliekų konteinerių 

naujų aikštelių įrengimas.
Prienų rajono savivaldy-

bės mero pavaduotojas Algis 
Marcinkevičius visos savival-
dybės ir mero vardu padėkojo 
aktyviems gyventojams, ben-
druomenėms, organizacijoms 
už bendrą darbą, kalbėjo apie 
didžiausius Prienų projektus: 
Stadiono mikrorajono tvenki-
nio ir Revuonos parko sutvar-
kymą, buvusios „Nemuno“ 
pradinės mokyklos kapitalinį 
remontą, „Ąžuolo“ progim-
nazijos futbolo stadiono re-
konstrukciją. Jis pristatė savi-
valdybės rėmimo programas 
ir kvietė gyventojus jomis pa-
sinaudoti. 

Susirinkime savo veiklas 
pristatė Prienų VSB, Jiezno 
paramos šeimai centro, „So-
dros“ atstovai, praėjusių me-
tų kriminogeninę situaciją 
apžvelgė Policijos komisari-
ato atstovas.

Susirinkusiesiems A. Vaiš-
nienės ir D. Zagurskienės 
parengtą meninę literatūrinę 
programą dovanojo PKC sa-
viveiklininkai.   NG

Taigi Skriaudžiuose esan-
čioje Jaunimo gatvėje, kurioje 
jau metus laiko vaikams į mo-
kyklą tenka eiti važiuojamąja 
kelio dalimi, panašu, vis dar 
laukiama tragedijos.

Susitikimas su gyventojais 
Veiveriuose
atKelta IŠ 1 p.

Su Veiverių seniūnijos gy-
ventojais mintimis dalijosi ir 
Prienų rajono savivaldybės 
tarybos nariai Cezaras Pace-
vičius, Aleksas Banišauskas, 
kadenciją baigiantis Marty-
nas Butkevičius bei būsimasis 
Tarybos narys Audrius Nar-
vydas. NG

2017 m. lapkritį Skriaudžiuose pradėjus Jaunimo gatvės rekonstrukciją 
ir šaligatvio įrengimą, darbai netrukus sustojo dėl Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos ir rangovo juridinių ginčų. Ne tik neįrengus šaligatvio, bet 
ir sunaikinus kelkraštį, pirmokai jau antri metai į mokyklą žengia važiuo-
jamąja kelio dalimi. Būtent šia gatve, tarpvalstybinėje magistralėje „Via 
Baltica” įvykus eismo įvykiams, nukreipiamas visas lengvojo bei krovini-
nio transporto srautas. (2017 m. lapkričio 18 d. nuotrauka, NG)

Apie eismo saugumą Skriaudžiuose byloja ir tos pačios Jaunimo bei 
Kauno gatvės (senojo Marijampolės kelio) sankirtoje nuolat įvykstan-
tys skaudūs eismo įvykiai. Šią sankryžą privalo kirsti ir moksleiviai, nors 
pėsčiųjų perėjos čia nėra. (2018 m. gruodžio 1 d. nuotrauka, NG)
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ES palaikys Airiją bet kokio „Brexit“ atveju 
Europos Sąjunga „visiškai palaikys Airiją“, kad ir koks „Brexit“ 
scenarijus įvyktų, pareiškė Dubline viešintis vyriausiasis Bendrijos 
derybininkas. Briuselis nepradėtų derybų dėl prekybos, kol 
nebūtų išspręstas Airijos ir Šiaurės Airijos sienos klausimas.

Rytų Ukrainoje žuvo ukrainiečių karys
Rytų Ukrainoje pirmadienį žuvo vienas ir buvo sužeisti du 
ukrainiečių pajėgų kariai. Per pastarąją parą ukrainiečių pajėgų 
pozicijos buvo apšaudytos aštuonis kartus, iš jų keturis kartus 
buvo panaudoti Minsko susitarimais draudžiami ginklai.

Susirinkimo pradžioje atas-
kaitą pateikė seniūnijos savi-
veiklininkai – koncertą su-
rengė kapela, kurioje groja ir 
dainuoja net trijų kartų jiez-
niškiai. 2018 m. meno savi-
veiklos kolektyvams buvo itin 
sėkmingi: net trys kolektyvai 
(apie 50 dalyvių) dalyvavo 
Šimtmečio dainų šventėje, 
vaikų folkloro kolektyvas pel-
nė I kategoriją. 

Seniūno ataskaitoje 
– daug skaičių

Jiezno seniūnas A. Bartuse-
vičius priminė, kad seniūnija 
užima beveik 14 tūkst. ha plo-
tą, ją sudaro Jiezno miestas ir 
60 kaimų. Seniūnijoje yra de-
vynios seniūnaitijos. 

Gyventojų registro duome-
nimis, šių metų sausio 1 d. 
seniūnijoje gyvenamąją vietą 
buvo deklaravę 2873 gyven-
tojai (5 gyventojais daugiau 
negu 2017 metais).

Jiezno seniūnijos vei-
klos programos įgyven-
dinimui 2018 m. iš viso 
buvo skirta beveik 63 
tūkst. eurų, t.y. kur kas 
daugiau nei ankstes-
niais metais. 

Seniūnas supažindi-
no su gatvių ir teritorijų 
priežiūra, sanitarija bei 
kitais darbais, apšvie-
timo tinklų eksploata-
cija ir plėtra, pasako-
jimą papildė nuotraukomis. 
Jis pasidžiaugė, kad apšvie-
timas neišjungiamas ir nak-
tį, apšviečiamos ne tik Jiezno 
miesto, bet ir Kašonių, Straz-
diškių ir Vėžionių gyvenvie-
čių gatvės. 

Jiezno seniūnijoje yra 7 
veikiančios kapinės, dvejos 
neveikiančios (Vošiškių seno-
sios ir Valiūniškių senosios), 
taip pat sovietų karių kapinės, 
žydų ir partizanų, savanorių 
kapai. Visos kapinės užima 
6,9259 ha plotą ir yra nuolat 
prižiūrimos. Išvardijęs atlik-
tus darbus, seniūnas apgai-
lestavo, kad pernai nepavyko 
įgyvendinti Jiezno senųjų ka-
pinių teritorijos sutvarkymo 
projekto ir įsisavinti VVG ski-
riamų lėšų. Projektas bus įgy-
vendintas šiais metais. 

Jiezno seniūnijos ataskaitose – ir dainos, ir pasiekimai, ir problemos

„Tenka apgailestauti, kad 
dauguma kapinių lankytojų 
nerūšiuoja šiukšlių (prie vi-
sų kapinių įrengtos organinių 
atliekų kompostavimo vie-
tos) ir net iš namų veža buiti-
nes ir statybines atliekas, taip 
užkraudami finansinę naštą 
savivaldybei“, – kalbėjo se-
niūnas. 

Seniūnija prižiūri 155 km 
kelių, iš jų 138,5 km – žvyr-
keliai. Asfalto duobėms už-
taisyti išleista 3829 eurų, vie-

tinės reikšmės kelių ir gatvių 
su žvyro danga priežiūrai 
(greideriavimui, žvyravimui, 
pralaidų remontui) – 35,4 
tūkst. eurų. 

Seniūnas padėkojo prie 
kelių remonto geranoriškai 
prisidėjusiam ūkininkui Pau-
liui Radvilai ir ŽŪB ,,Ne-
munas“.

Deja, pernai nebuvo įsisa-
vintos lėšos (40 tūkst. eurų), 
skirtos Vilniaus gatvės atkar-
pos Jiezno mieste remontui. 
Tikimasi, kad šiais metais 
lėšos bus grąžintos ir darbus 
pavyks atlikti. 

Kalbėdamas apie sociali-
nę sritį, seniūnas informavo, 
kad 2018 m. seniūnijoje buvo 
priimti 1127 prašymai įvairiai 
socialinei paramai gauti (2017 
m. – 951). 

Seniūnas pasidžiaugė, kad 
bendradarbiaujant su Jiezno 
kultūros ir laisvalaikio cen-
tru, Jiezno gimnazija, Lietu-
vos šaulių sąjungos Prienų 
6-ąja kuopa, Jiezno muzikos 
mokykla, Jiezno vaikų glo-
bos namais, Jiezno parapijos 
klebonu, prisidedant bendruo-
menėms ir seniūnaičiams, bu-
vo suorganizuotas ne vienas 
renginys seniūnijos gyvento-
jams ir svečiams, paminėtos 
visos valstybinės šventės. Tai 

– renginys, skirtas kraštiečio 
kun. Pr. Bieliausko atminimui 
įamžinti Jiezne, atminimo 
lentos, skirtos Jiezno kraštie-
čiams, dalyvavusiems 1917 
m. rugsėjo 18–22 d.Vilniaus 
konferencijoje ir išrinkusiems 
Lietuvos tarybą nepriklauso-
mybei paskelbti, atidengimo 
iškilmės bei Jiezno valsčiaus 
100-mečio minėjimas. 

Seniūnas padėkojo kny-
gos „Futbolas Jiezne“ suda-
rytojams ir geradariams rė-
mėjams, pasidžiaugė gražiai 
tvarkomų sodybų šeiminin-
kais, priminė pernai surengtas 
sporto varžybas, žygius. 

Kalbėdamas apie skau-
dulius, seniūnas pirmiausia 
įvardijo didžiausią proble-
mą – vietinės reikšmės kelių 
priežiūrą, socialinių paslaugų 

poreikį senyvo amžiaus ir neį-
galiems asmenims (paslaugos 
laukiančiųjų eilėje – 10 žmo-
nių), neprižiūrimus, apleistus 
pastatus ir laukus, apgailėtiną 
turgaus būklę. Seniūno many-
mu, reikėtų, kad Jiezne būtų 
įrengta automobilių stovėjimo 
aikštelė, įsikurtų Prienų krašto 
muziejaus padalinys. 

Teigiami pokyčiai 
– tik bendromis 

pastangomis 
Meras A. Vaicekauskas, 

pasidžiaugęs, kad jiez-
niškiai aktyviai dalyvau-
ja susirinkime, patikino, 
kad daugiau dėmesio bus 
skiriama kelių priežiūrai, 
apleistiems pastatams, at-
sakingam lėšų naudojimui. 
Mero teigimu, jiezniškiai 
laukia sutvarkytų viešųjų 
erdvių, tačiau ir patys turi 
imtis tvarkyti savo kiemą, 
savo sodybą. Meras vylėsi, 
kad darnus visų institucijų 

darbas paskatins bendruome-
nes burtis, tvarkytis ir, svar-
biausia, išsklaidys pesimis-
tines nuotaikas, juk Jiezno 
krašte ne viskas tik blogai – 
nemažai atlikta ir gerų darbų. 
Anot mero, dabar aktualiausia 
problema – užbaigti ligoninės 
renovaciją.   

Meras paragino jiezniškius 
į susitikimus dažniau kvies-
tis atsakingus savivaldybės 
administracijos darbuoto-
jus, kurie atsakytų į rūpimus 
klausimus. 

Tarybos narys Algiman-
tas Šidlauskas pritarė merui, 
kad tik nuo pačių gyventojų 
priklauso, ar gyvensime tvar-
kingai. Jis taip pat kalbėjo 
apie prasčiausiai prižiūrimus 
kelius, viešųjų erdvių sutvar-
kymo projektą. 

Tarybos narė Loreta Jaki-
nevičienė pabrėžė, kad tik 
visų bendromis pastangomis 
gali keistis mūsų kaimai ir 
miesteliai. 

Tarybos narys jiezniškis 
Arūnas Vaidogas klausė, kiek 
galima laukti, kol „ateis“ į 
Jiezną lėšos. Jo teigimu, žei-
džia, kad jiezniškiai laikomi 
apsileidėliais, nes labiausiai 
apleisti yra savivaldybei pri-
klausantys pastatai. Savival-
dybės vadovams jis priminė ir 
daugiau, jo manymu, valdžios 
neištesėtų pažadų. 

Kiti klausimai
Jiezno paramos šeimai cen-

tro direktorė Jūratė Žukaus-
kienė, atsakydama į Tarybos 
narių priekaištus savivaldy-

bės vadovams, kodėl vaikai 
apgyvendinami ne Jiezno 
krašte, paaiškino, kad šiame 
krašte bendruomeniniams 
namams nebuvo pasiūlyta nė 
vieno namo. 

Ji taip pat priminė apie nau-
jąją veiklą – Laikino apgyven-
dinimo mamoms ir vaikams 
centrą. Pasidžiaugusi, kad 
pernai naujas šeimas surado 
11 vaikų, informavo, jog glo-
bėjų dar laukia 40 vaikų. 

Savo veiklas ir siūlomas 
paslaugas taip pat pristatė 
Prienų visuomenės sveikatos 
biuro ir  sanatorijos „Eglė“ 
atstovai.

L. e. p. Prienų šilumos tin-
klų direktorius Ramūnas Bla-
ževičius kalbėjo apie Jiezne 
numatytus įgyvendinti pro-
jektus – katilų ir šilumos trasų 
atnaujinimą. Darbai turi būti 
baigti iki spalio 10 d. Kol jie 
vyks, gyventojams dėl iškastų 
gatvių ir iškasinėtų teritorijų 
teks kęsti nepatogumus. Dau-
giabučių gyventojams jis siūlė 
karšto vandens netiekti ne tik 
vasarą, bet ir žiemą (šildymo 
sezono metu), nes dauguma 
turi elektrinius boilerius. At-
sisakius karšto vandens tieki-
mo, nereikėtų mokėti kai ku-
rių mokesčių. 
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Gruzijoje panaikinami mokykliniai egzaminai 
Gruzijos parlamentas pritarė vyriausybės inicijuotoms įstatymo 
pataisoms, kuriomis šalyje panaikinami baigiamieji mokykliniai 
egzaminai. Norėdami gauti vidurinio išsilavinimo atestatus, 
moksleiviai turės už visus dalykus turėti teigiamus įvertinimus.

Rengė išpuolius prieš mėsininkų parduotuves 
Prancūzijos teismas pirmadienį skyrė įkalinimo bausmę 
dviem veganų aktyvistams už virtinę išpuolių, surengtų prieš 
mėsininkus, mėsą pardavinėjančias parduotuves bei restoranus. 
Teismas jiems skyrė 10 ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmes.

Kiekvienais metais atliekų 
turėtojams išsiunčiama 
tūkstančiai vietinės 
rinkliavos mokėjimo 
pranešimų. Jie turi pasiekti 
kiekvieną mūsų, bet taip, 
deja, nebūna – nemaža 
dalis šių pranešimų grįžta 
atgal, o vėliau priminimų 
apie susidariusias skolas 
sulaukę gyventojai 
teisinasi negavę 
pranešimų. 

Bet – tai ne pasiteisinimas. 
Nes pranešimai grįžta dėl ne-
teisingai nurodyto adreso ar 
netvarkingos pašto dėžutės. 
Abiem atvejais atsakomybė 
tenka rinkliavos mokėtojui, 
kuris susikaupus skolai gali 
sulaukti šaukimo į teismą. 

„Vasario-kovo mėnesiais, 
kaip ir kasmet, visiems regio-
no gyventojams buvo išsiųsti 
mokėjimo pranešimai ir atlie-
kų išvežimo grafikai. Ir jau 
kovo pabaigoje pradėjo atgal 
plūsti laiškai – pašto darbuo-
tojai jų nepristatė adresatams, 
nes buvo neteisingai nurodyti 
adresai, rastos netvarkingos 
pašto dėžutės arba jų visai 
nebuvo. Pernai atgal sugrįžo 
pusketvirto tūkstančio išsiųs-
tų laiškų. Šiemet jų vėl bus 
nemažai – daugiausia laiškų 

grįžta iš kaimiškų vietovių ir 
iš miestuose naujai pastatytų 
namų“, - sakė Alytaus regi-
ono atliekų tvarkymo centro 
(ARATC) Atliekų tvarkymo 
paslaugų ir kontrolės pada-
linio vyr. specialistė paslau-
goms Rasa Opolskienė. 

Pasak ARATC Rinkliavų 
administravimo padalinio va-
dovo Povilo Turčinavičiaus, 
atgal grįžę laiškai prideda-
mi  prie kiekvieno mokėto-
jo rinkliavos administravimo 
istorijos kaip įrodymas, kad 
pranešimas buvo išsiųstas ir 
grįžo dėl priežasčių, kurias 
privalo pašalinti rinkliavos 
mokėtojas. 

Kiekvieno būsto savinin-
kas, norėdamas užtikrinti 
sklandų paslaugų teikimą, vi-
siems elektros, šilumos, van-
dens ir kitų komunalinių pas-
laugų teikėjams turi nurodyti 
tikslų savo adresą. Tikslius 
duomenis privalu pateikti ir 
vietinės rinkliavos už atlie-
kų tvarkymą administratoriui 
– Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centrui. 

Taip pat labai svarbu tu-
rėti tvarkingas pašto dėžu-
tes. Vykdydami Pašto įstaty-
me numatytus reikalavimus  
„Lietuvos pašto“ darbuotojai 

Negavote mokėjimo už atliekas pranešimo? 
Pasitikrinkite adresą ir laiškų dėžutę

nei pašto korespondencijos, 
nei prenumeruojamų spau-
dos leidinių nededa į neraki-
namas, sulūžusias, sandariai 
neužsidarančias ar perpildy-
tas dėžutes. 

„Norėdami išvengti nesusi-
pratimų, gyventojai turėtų pa-
sirūpinti, kad jų pašto dėžutės 
būtų tvarkingos arba užsisa-
kyti gauti mokėjimo praneši-
mus tik elektroniniu paštu“, 
- sakė P. Turčinavičius.  

Jis priminė, kad atsisakiu-
sieji paštu siunčiamų mokė-
jimo pranešimų ir pasirinkę 
jų siuntimą elektroniniu paštu 
bei iki kovo 31 d. iš karto su-
mokėję visą šių metų rinklia-
vos mokestį kitąmet už atlie-
kų tvarkymą mokės mažiau 
– jiems bus pritaikyta savival-
dybės numatyta lengvata. 

Vietinės rinkliavos mokėji-
mo pranešimai yra siunčiami 
vieną kartą per metus. Šiuo 
metu jiei jau turi būti pasie-
kę visus regiono gyventojus. 
Jei tokio pranešimo negavo-
te, kreipkitės į Alytaus regio-
no atliekų centrą, (tel. (8 315) 
72842 arba elektroniniu paš-
tu info@alytausratc.lt), kurio 
specialistai padės išsiaiškinti 
priežastis ir išvengti galimų 
nesusipratimų. ARATC inf. 

Kovo 5 d. rajone vyko Už-
gavėnių šventės. 

Kovo 8 d. vyko Tarybos 
posėdis, kuriame svarstyti 25 
klausimai. Pritarta visų švie-
timo įstaigų 2018 m. veiklos 
ataskaitoms.

Kovo 11-ąją Prienuose vy-
ko Lietuvos Nepriklausomy-
bės atkūrimo dienos šventė. 

Prienų r. Jiezno paramos 
šeimai centre savo paslaugas 
pradeda teikti laikino apgy-
vendinimo motinoms ir vai-
kams centras. Dėl apgyven-
dinimo ir sąlygų kreiptis tel. 
(8 319) 61 161. 

Kovo 10 d. vyko Prienų 
r. savivaldybės ir laikraščio 
„Gyvenimas“ 2018–2019 m. 
krepšinio pirmenybių fina-
lai ir pirmenybių uždarymas. 
Nugalėtojais tapo „Dvariuko“ 
komanda, antri liko Stakliš-
kių, treti – komandos „Stadi-
onas“ žaidėjai.

Kovo 11 d. Prienuose Lie-
tuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo dienos šventėje vyko 
Tautos vienybės bėgimas „Už 
Prienus“, o tradiciniame 2 km, 
5 km ir 10 km bėgime daly-
vavimo beveik 600 bėgikų iš 
visos Lietuvos. 

Kovo 12 d. Jiezno bendruo-
menei buvo pristatyti Jiezno 
miesto viešųjų erdvių (miesto 
vartai (ties autobusų stotimi), 
Nepriklausomybės aikštė su 
prieigomis, parkas link Jiez-
no ežero, stadiono ir pakrantės 
zona) sutvarkymo projektiniai 
sprendiniai. 

Kovo mėn. vyko Balbieriš-
kio, Išlaužo, Jiezno, Naujo-
sios Ūtos, Pakuonio, Stakliš-
kių, Šilavoto seniūnijų atas-
kaitiniai susirinkimai.

Kovo 13 d. vyko Prienų 
r. savivaldybės kelių eismo 
saugumo komisijos posėdis, 

kuriame nagrinėti gyventojų 
ir seniūnų prašymai.

Kovo mėn. vyko Švietimo 
skyriaus vedėjo, mokyklų ku-
ratorių ir ugdymo įstaigų va-
dovų individualūs refleksiniai 
pokalbiai apie išsikeltų užda-
vinių 2018 metams įgyvendi-
nimą. Aplankytos visos savi-
valdybės švietimo įstaigos.

Lietuvos Respublikos eko-
nomikos ir inovacijų ministe-
rijai parengta informacija apie 
Prienų rajono savivaldybėje 
esančius valstybinės žemės 
ir savivaldybės žemės skly-
pus, kurie gali būti pritaikyti 
gamybinei ar pramonės vei-
klai vykdyti.

Kovo mėn. atlikta 104 že-
mės ūkio technikos techninės 
apžiūros, naujai įregistruoti 
3 ūkininkų ūkiai ir 3 žemės 
ūkio valdos.

Kovo 14 ir 27 d. Savival-
dybėje meras Alvydas Vaice-
kauskas priėmė Prienų „Re-
vuonos“ pagrindinės moky-

klos vykdomų tarptautinių 
Erazmus+ projektų 11 delega-
cijų iš 8 valstybių – Anglijos, 
Lenkijos, Ispanijos, Kroatijos, 
Portugalijos, Rumunijos, Tur-
kijos ir Graikijos.  

Kovo mėn. prasidėjo Prie-
nų Birutės g. rekonstrukcijos 
darbai.

Kovo 22 d. Jiezno muzikos 
mokykla organizavo 2-ąjį res-
publikinį mažųjų atlikėjų fes-
tivalį „Siurprizas“, kuriame 
dalyvavo virš 150 dalyvių iš 
Lietuvos. 

Kovo mėn. pasirašytos Re-
vuonos parko bei prieigų prie 
Kęstučio paminklo sutvar-
kymo statybos rangos darbų 
sutartys.

Kovo 22 d. Prienuose vyko 
konkurso „Tramtatulis 2019“ 
Suvalkijos  regioninis ratas , o 
Prienų meno mokykloje – res-
publikinis II Lietuvos meno ir 

Svarbesni kovo mėn. darbai Prienų r. 
savivaldybėje muzikos mokyklų festivalis 

„Muzikinės kelionės“.
Kovo 28 d. vyko paskuti-

nis šios kadencijos Prienų r. 
savivaldybės tarybos posėdis. 
Jame svarstyti 27 klausimai,  
patvirtintos mero ir adminis-
tracijos direktoriaus, sveika-
tos įstaigų 2018 m. veiklos 
ataskaitos. Pritarta projektų 
„Prienų r. Stakliškių gimna-
zijos (Prienų g. 8, Stakliškės, 
Prienų r.) pastato moderni-
zavimas“, „Prienų „Ąžuolo“ 
progimnazijos sporto aikš-
tyno, esančio Kęstučio g. 
45, Prienuose, atnaujinimas“ 
vykdymui, patvirtinti Jauni-
mo reikalų tarybos nuostatai, 
klasių, ikimokyklinio ir prieš-
mokyklinio ugdymo grupių 
skaičius rajono mokyklose 
2019–2020 m.

Kovo 29 d. vyko Švietimo 
skyriaus ir mokyklų direkto-
rių pasitarimas, kuriame buvo 
pristatyti ir aptarti Prienų ra-
jono savivaldybės mokyklų 

tinklo pertvarkos 2016–2020 
m. bendrojo plano stebėsenos 
rezultatai.

Kovo 30 d. Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešojoje 
bibliotekoje vyko tradicinė 
suaugusiųjų meninio skai-
tymo šventė „Žodžiais nuli-
jo. Skalsiais. / Atgijo širdys. 
Prigijo.“ (Just. Marcinkevi-
čius), kurioje dalyvavo apie 
20 skaitovų.

Prienų r. savivaldybės 
meras Alvydas Vaicekaus-
kas gyventojus priima an-
tradieniais 9–12 val. ir 17–
18 val.

Prienų r. savivaldybės 
mero pavaduotojas Algis 
Marcinkevičius gyventojus 
priima trečiadieniais 9–12 
val. ir 17–18 val.

Išankstinė registracija 
telefonu 61 102. SAVIVALDY-
BĖS inf. 

Balandžio 3 d. posėdžiavo 
Prienų r. savivaldybės 
kelių eismo saugumo 
komisija, kuriai vadovauja 
mero pavaduotojas A. 
Marcinkevičius. Komisija 
išnagrinėjo 6 gyventojų, 
seniūnų, organizacijų 
atstovų prašymus, priėmė 
sprendimus.

Nepritarta uždarosios akci-
nės bendrovės vadovo prašy-
mui leisti važiuoti sunkiasvo-
riams automobiliams Revuo-
nos g., Prienų mieste. 

Pakoreguotos vietos Prienų 
J. Basanavičiaus ir Kauno g. 
planuojamų įrengti informa-
cinių kelio ženklų-rodyklių, 
nurodančių kryptis į Prienų 
senąsias žydų kapines ir Ma-

čiūnų piliakalnį. 
Nutarta Pakuonio seniūni-

jos prašymą (dėl kelyje Nr. 
3313 Vingio ir Nemuno g. 
sankryžoje kelio ženklo Nr. 
314 „Ribota masė 15 T“  ir 
kelyje Nr. 3313 ties ženklu 
550 „Gyvenvietės pradžia 
PAKUONIS“ kelio ženklo  
Nr. 329 „Ribotas greitis 40 
km/h“, kelyje Nr. 1901 Auš-
ros ir Sodų g. sankryžoje ke-
lio ženklo Nr. 329 „Ribotas 
greitis 40 km/h“ pastatymo) 
persiųsti  Lietuvos automo-
bilių kelių direkcijai.

Nutarta patikslinti horizon-
talųjį žymėjimą Vytauto g. ir 
F. Martišiaus g. sankryžoje, t. 
y. informuoti rangovus UAB 
„Fegda“, kad pataisytų kelio 

Nutarimai, priimti Savivaldybės kelių eismo 
saugumo komisijos posėdyje dangos žymėjimą taip, jog 

jis atitiktų kelio ženklus, ka-
dangi kelio ženklai ir dangos 
žymėjimas prieštarauja vie-
nas kitam. Dėl automobilių 
sustojimo ir stovėjimo vietos 
Vytauto g. (už perėjos, esan-
čios prie Vytauto g. 14 namo) 
apribojimo nutarta įrengti ho-
rizontalųjį ženklinimą pagal 
Kelių eismo taisyklių ženkli-
nimą Nr. 1.27 „Geltonos spal-
vos zigzagas žymi kelio vietą 
(pusę), kur per visą zigzago 
ilgį uždrausta stovėti“. 

Kol vyksta autobusų sto-
ties rekonstrukcijos darbai ir 
nepasirašyta autobusų stoties 
nuomos sutartis, nuspręsta ne-
keisti taksi automobilių stovė-
jimo vietos ir palikti Vytauto 
gatvėje. 

SAVIVALDYBĖS inf. 
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Irano gvardija priskirta prie teroristinių
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanjahus pirmadienį 
pasveikino JAV sprendimą pripažinti Irano revoliucijos gvardiją 
teroristine organizacija ir pareiškė, kad amerikiečių prezidentas 
Donaldas Trampas sureagavo „į mano prašymą“.

Paskelbė JAV „terorizmą remiančia valstybe“
Irano Aukščiausioji nacionalinio saugumo taryba paskelbė 
Jungtines Valstijas „terorizmą remiančia valstybe“, o regione 
dislokuotas amerikiečių pajėgas – „teroristinėmis grupuotėmis“, 
atsakant į Vašingtono sprendimą dėl Irano revoliucijos gvardijos.

Balandžio mėn. 5 d. Prienų 
„Ąžuolo“ progimnazijoje 
vyko rajoninis pradinių 
klasių dailaus rašto 
konkursas „Gražios raidės - 
dailus raštas“.

 Konkurso tikslas - skatinti 
mokinius taisyklingai ir tvar-
kingai rašyti. Konkurse daly-
vavo 52 mokiniai iš Balbieriš-
kio, Skriaudžių, Naujos Ūtos, 
Šilavoto, Pakuonio, „Revuo-
nos“ pagrindinių mokyklų, 
Stakliškių, Jiezno ir Veiverių 
Tomo Žilinsko gimnazijų bei 
„Ąžuolo“ progimnazijos.

„Kiekviena ranka parašy-
ta eilutė - tai lyg mūsų vizi-
tinė kortelė, iš kurios galima 
išskaityti apie rašiusiojo po-
mėgius, vaizduotę, gabumus, 
polinkius atmintį“. Šiais žo-
džiais konkursą pradėjo pro-
gimnazijos direktorė Irena 
Tarasevičienė. 

Mokslas grafologija - ra-
šysenoje nagrinėja žmogaus 
charakterio, asmenybės bruo-
žus, polinkius į tam tikrus da-
lykus. Senovės mąstytojas 
Konfucijus yra sakęs: „Sau-
gokis žmogaus, kurio raštas 
siūbuoja kaip nendrė vėjyje“. 
Todėl konkurso organizatorės 
pasidžiaugė, kad susirinko tiek 
daug dailiai rašančių mokinių 
ir palinkėjo visiems sėkmingo 
darbo. Mokinių darbus vertino 
komisija: Prienų švietimo pa-
galbos tarnybos direktorė Da-

nutė Stankevičienė, „Ąžuo-
lo“ progimnazijos direktorės 
pavaduotoja ugdymui Dai-
va Grigaliūnienė, mokytoja 
metodininkė Rasa Bartkutė, 
soc. pedagogė Rūta Rama-
nauskaitė.

Konkurso dayviai buvo su-
skirstyti į dvi grupes: 1-2 kla-
sės ir 3-4 klasės. Jų  užduotis 
buvo taisyklingai, estetiškai ir 
be klaidų nurašyti gautą teks-
tą. Po svarbiausio konkurso 
etapo mokiniai mokėsi kurti 
monogramas, žaidė liaudies 
žaidimus. 

Konkursu džiaugėsi ir dė-
kojo jį stebėjusi Prienų rajo-
no sav. švietimo skyriaus vy-
riausioji specialistė Laimutė 
Jančiukienė. Ji sakė, kad to-
kie konkursai yra reikalingi, 
nes skatina mokinius daugiau 
dėmesio skirti lietuviškam 
raštui. 

Komisijos narė Prienų švie-
timo pagalbos tarnybos direk-
torė Danutė Stankevičienė pa-
sibaigus konkursui padėkojo 
visiems dalyviams. Ji sakė, 
kad buvo labai  sunku vertin-
ti atliktus darbus, teko keletą 
kartų peržiūrėti vertinimo kri-
terijus, kad būtų išrinkti tikrai 
taisyklingiausiai tekstą nura-
šiusieji dalyviai. Komisija iš-
rinko 15 darbų. Nugalėtojai 
buvo apdovanoti Prienų rajo-
no švietimo skyriaus vedėjo R. 
Zailsko diplomais ir konkurso 

Rajoninis pradinių klasių dailaus rašto 
konkursas „Gražios raidės - dailus raštas“

rėmėjos Prienų miesto ir rajo-
no mero patarėjos J. Zailskie-
nės dovanomis. 

Pirmų klasių laimėtojai: I 
vieta - Žemyna Kašinskai-
tė (Prienų „Ąžuolo“ prog.), 
II vieta – Rūta Žukauskaitė 
(Skriaudžių pagr. mokykla), 
III vieta – Gustė Raškevičiū-
tė (Prienų „Ąžuolo“ prog.). 
Antrų klasių laimėtojai: I vie-
ta - Tadas Šiugždinis (Prie-
nų „Ąžuolo“ prog.), II vieta 
– Greta Kairiūkštytė (Veiverių 
Tomo Žilinsko gimnazija), III 
Salvijus Batkevičius (Prienų 
„Ąžuolo“ prog.). Trečių kla-
sių laimėtojai: I vieta - Julius 
Minajevas (Prienų „Ąžuolo“ 
prog.), II vieta – Gabija Šeš-
kauskaitė (Pakuonio pagr. mo-
kykla), III vietos - Inesa Brūz-
gaitė (Prienų „Ąžuolo“ prog.), 
Ieva Kimbirauskaitė (Jiezno 
gimnazija), Ugnė Grigonytė 
(Prienų „Ąžuolo“ prog. Aš-
mintos prad. ugd. skyrius). 
Ketvirtų klasių laimėtojai: I 
vieta – Morta Žuklytė („Re-
vuonos“ pagrindinė moky-
kla), II vieta – Kristina Malijo-
nytė (Prienų „Ąžuolo“ prog.), 
III vietos – Evelina Maksvyty-
tė (Pakuonio pagr. mokykla), 
Justė Krušinskaitė (Veiverių 
Tomo Žilinsko gimnazija).

Ačiū visiems padėjusiems 
organizuoti šį renginį.
Alma Liutkienė, Genė Aleksy-
nienė, Diana Mikulevičienė 

Kvietimas į konferenciją, kuri vyks 2019 m. 
gegužės 17 d. Prienuose tuvių bendruomenės atstovė 

Vilma Aleksandrova, DELFI 
generalinis direktorius Vy-
tautas Benokraitis, leidyklos 
„Terra Publica“ plėtros vado-
vas Vytautas Kandrotas, Len-
kijos Punsko Lietuvių ben-
druomenės nariai, kraštietės iš 
Didžiosios Britanijos ir kt.

Kviečiame Lietuvoje ir už-
sienyje gyvenančius atvykti 
į vieną gražiausių Lietuvos 
kampelių – prie Nemuno įsi-
kūrusius Prienus ir aktyviai 
dalyvauti konferencijos vei-
klose.

Susidomėjusius konferen-
cija Prienuose kviečiame re-
gistruotis 8 319 60 380, dai-
va.cepeliauskiene@prienubi-
blioteka.lt arba 8 319 60 382, 
dalia.bredeliene@prienubi-
blioteka.lt. 

SAVIVALDYBĖS inf. 

val. Prienuose organizuojama 
konferencija „Man reikalingi 
pasaulio centrai, kuriuose aš 
noriu užkariauti Lietuvai vie-
tą“ (Matas Šalčius).

Jos metu bus įteikta kraštie-
čio keliautojo Mato Šalčiaus 
premija, vyks diskusijos apie 
lietuvius pasaulyje, jų ryšius 
su istorine tėvyne, galimybę 
Lietuvoje ir visame pasauly-
je gyvenantiems lietuviams 
telktis bendriems tikslams, 
apie Prienų krašto perspek-
tyvas, ryšius su kraštiečiais. 
Diskusijose, kurias tiesiogiai 
transliuos portalas DELFI, da-
lyvaus Pasaulio lietuvių ben-
druomenės pirmininkė Dalia 
Henkė, žurnalistai Edmundas 
Jakilaitis, Aurimas Perednis, 
Linas Kojala, Bulgarijos lie-

„Pasaulyje pasklidę lietuviai 
sudaro vieningą Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę“, 
– teigia prieš 70 metų 
paskelbta Lietuvių Chartija. 
Lietuvos Respublikos 
Seimas, siekdamas 
paskatinti tiek Lietuvoje, 
tiek už Lietuvos valstybės 
ribų gyvenančius lietuvius 
naujai permąstyti Lietuvių 
Chartijoje deklaruojamas 
vertybes, 2019-uosius metus 
paskelbė Pasaulio Lietuvių 
metais.

Lietuvos kultūros tarybos, 
Prienų r. Savivaldybės, Jus-
tino Marcinkevičiaus viešo-
sios bibliotekos, muziejaus 
ir  kultūros centro bendromis 
jėgomis šiems metams pami-
nėti 2019 m. gegužės 17 d.  10 

Knyga – išminties upė
Balandžio 2 dieną 
Ašmintos bibliotekoje 
vyko popietė „Knyga 
– išminties upė“, skirta 
Tarptautinei vaikiškos 
knygos dienai paminėti. 

Šios šventės proga biblio-
tekoje lankėsi Ašmintos pra-

dinio ugdymo skyriaus prieš-
mokyklinės grupės vaikučiai, 
kuriems bibliotekininkė papa-
sakojo apie knygos kelią, jos 
reikšmę žmogaus gyvenime. 
Mokinukai dalyvavo viktori-
noje „Atspėk pavadinimą“, 
klausėsi socialinės darbuo-

tojos Jurgitos Ruseckienės 
skaitomos pasakos „Batuo-
tas katinas“ ir atidžiai žiūrėjo 
animacinę pasakėlę „Vilkas 
ir septyni ožiukai“. Popietės 
pabaigoje mažieji piešė įvai-
rių pasakų herojus ir surengė 
parodėlę.
Rasa Šiugždinienė, Ašmintos 
bibliotekos bibliotekininkė

JONO MILAKNIO NuOtrAuKA
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Sulaikyta beveik 2,5 tūkst. protestuotojų
Sudano saugumo pajėgoms išvaikant kelias savaitgalį vykusias 
demonstracijas žuvo septyni protestuotojai, o dar beveik 2,5 
tūkst. žmonų buvo sulaikyti. Demonstracijos vyko prieš ilgamečio 
prezidento Omaro al Bashiro (Omaro Baširo) valdymą šalyje.

Prieš teismą stojo kaltinamieji kino piratavimu
Labai išpopuliarėjusių trijų piratinių filmų ir serialų tinklapių 
administratoriai pirmadienį stojo prieš Ispanijos teismą, galintį 
skirti jiems įkalinimo bausmę už intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimus. Manoma, jog autoriai dėl jų neteko 500 mln. eurų.

Prienų „Revuonos“ 
pagrindinė mokykla 
įgyvendina tarptautinį 
„Erasmus+“ programos 
projektą „Kurdami, 
bendraudami, mes 
džiaugiamės savo 
įvairove“ („Creating, 
Communicating, 
our Diversity we are 
Celebrating“). 

Projektas skirtas kūrybi-
niams gebėjimams ugdyti, 
todėl jau dvejus metus orga-
nizuojamose jo veiklose pri-
statome savo šalies savitumą, 
kultūrą ir tradicijas. 

,,Kaip gaila, kad projektas 
jau baigėsi...“, – tokios žinu-
tės sulaukėme iš vieno mūsų 
mokinių tėvelių, kai pakvietė-
me į „Erazmus+“ programos 
projekto ,,Kurdami, bendrau-
dami, mes džiaugiamės savo 
įvairove“ baigiamąjį susiti-
kimą mūsų miesto Kultūros 
centre. Šis susitikimas šiek 
tiek nustebino, bet gal labiau 
nudžiugino, nes visą savaitę, 
kovo 24–30 dienomis, mūsų 
mokyklos bendruomenė turė-
jo daug darbų, rūpesčių priim-
dama šešių šalių – Lenkijos, 
Rumunijos, Turkijos, Graiki-
jos, Portugalijos ir Ispanijos 
– projekto partnerių koman-

das ir labai puiku, kad šioks 
toks nuovargis neužtemdė su-
sitikimo, bendravimo, buvimo 
kartu džiaugsmo. 

Šios savaitės metu projekto 
dalyviai vykdė įvairias vei-
klas, siekdami ugdyti savo 
kūrybiškumą, atvirumą ben-
draujant su kitų šalių vaikais, 
susipažįstant su kultūrų įvai-
rove. Jie kartu atliko didelį 
darbą, kuris buvo ir galutinis 
projekto kūrybinis produktas, 
sukūrė spektaklį ir videofilmą 
labai gerai žinomos pasakos 
apie Raudonkepuraitę moty-
vais. Tikru iššūkiu mūsų mo-
kyklos komandai buvo įpa-
reigojimas sujungti į visumą 
kitų dalyvių atsivežtus pasa-
kojimus, parengti scenogra-
fiją, kostiumus, muzikinį api-
pavidalinimą. Ir mokytojai, ir 
mokiniai gero rezultato siekė 
atkakliai, daug repetavo, kei-
tėsi nuomonėmis ir idėjomis. 
Tikriausiai pagelbėjo ir lan-
kymasis Kauno lėlių teatre 
bei muziejuose, užsiėmimai 
keramikos dirbtuvėse.

Labai dėkingi esame ir mū-
sų mokinių tėveliams, į savo 
šeimas priėmusiems naujus 
narius – kitų tautų vaikus. Gal-
būt potyriai, bendravimas ki-
ta kalba, skirtingi vaikų buiti-

Bendravimo, kūrybos ir atradimų savaitė
niai ir valgymo įpročiai sukėlė 
tam tikrų rūpesčių, bet paliks 
ir daug gerų prisiminimų. Tė-
veliai pademonstravo didelį 
kūrybiškumą, jie suprato vai-

kų poreikius: nusivežė savo 
padidėjusias šeimas smagiai 
praleisti laiką ir geriau pažinti 
vieniems kitus į Kauną, Birš-
toną ir kitas vietas . 

Tai buvo paskutinis šio pro-
jekto tarptautinės partnerystės 

vizitas. Anksčiau mokyklos 
mokinių ir mokytojų dele-
gacijos lankėsi Graikijoje ir 
Ispanijoje. Tikimės, kad tarp-
tautinis tarpkultūrinis dialogas 
padės mokiniams pakeisti sa-
vo požiūrį, mokys gerbti kul-

tūrų įvairovę ir geriau pažinti 
vieniems kitus.

Prienų „Revuonos“ pagrindi-
nės mokyklos anglų kalbos 
moytoja metodininkė Adelė 
Berezovskaja, anglų kalbos 
vyresnioji mokytoja Loreta 

Vainalavičiūtė
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Lenkų multimilijonierius laukia ekstradicijos
Ispanijoje suimtas lenkų multimilijonierius laukia ekstradicijos į 
tėvynę. Jam skirta 2,5 metų laisvės atėmimo bausmė už tai, kad 
jis prabangiuose Varšuvos restoranuose su pasiklausymo sistema 
įrašinėjo verslininkų ir politikų pokalbius 2013 ir 2014 metais.

S. Tomas sulaikytas dėl vandalizmo
Į Europos Parlamentą siekiantis kandidatuoti Stanislovas Tomas 
sulaikytas ir apklaustas dėl sunaikintos memorialinės lentos 
karininkui Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai. Lentą jis viešai su kūju 
sunaikino pirmadienio rytą. 

„Revuonos“ pagrindinės 
mokyklos pradinių 
klasių mokiniai dalyvavo 
tarptautiniuose anglų 
kalbos konkursuose 
„Kengūra“ ir „Kings“, 
taip pat „Olimpys on –
line“ konkurse. Jų anglų 
kalbos mokytoja – Rita 
Markovskaja.

Į „Kings“ konkurso finalą 
pateko 11 mokinių. Geriau-
siai iš jų pasirodė 4 klasės 
mokiniai Eimantas Prūsaitis, 
surinkęs 84 balus iš 100, ir 
Augustė su 80 balų.

„Olimpys“ konkurse Ei-
mantas Prūsaitis pelnė I laips-
nio diplomą. II laipsnio di-
plomai atiteko4 klasės moki-
niams Augustei Mažeikaitei 
ir Simui Aleksynui, taip pat 
3 klasės mokiniams Dominy-
kui Treigiui, Miglei Žukaus-
kaitei, Gabijai Peckutei ir 
Evai Egidijai Vitkauskaitei.

 III laipsnio diplomais 
džiaugėsi antrokai Jokūbas 
Bujavičius, Kevin Kuzmin, 
Gabrielius Žvaliauskas ir Jo-
ris Tarulis.

Džiugu, kad „Olimpys“ 
finale dalyvavo ir IX klasės 
specialiųjų poreikių klasės 
mokinys S.A., kuris surinko 
44 balus iš 100. Šis mokinys 
buvo 2018 m. Jaunimo mainų 

dalyvis Maltoje.
Dėl intensyvios projektinės 

veiklos ir atvykusių projekto 
„Kurdami, bendraudami, mes 
džiaugiamės savo įvairove“ 
dalyvių iš užsienio „Revuo-
nos“ mokyklos mokiniai ne-
turėjo galimybės vykti „Re-
vuonos“ autobusu į „Kings“ 
konkurso finalą. Tariame ačiū 
pagelbėjusiam Prienų kultū-
ros ir sporto centrui bei labai 
maloniam vairuotojui Vidui.

Po „Kings‘ olimpiados fi-
nalo mokytoja Rita Markovs-
kaja, turinti gidės sertifikatą, 
vedė ekskursiją Kauno Lais-
vės alėjoje. Mokiniai pamatė 
2018 m. birželį rasto lobio 
(XVI a.) vietą, išgirdo pasa-
kojimą apie Augustą Žygi-
mantą, lankėsi vienoje iš se-
niausių Kauno vaistinių, gro-
žėjosi Kauno centrinio pašto 
interjeru, klausėsi pasakoji-
mo apie R. Kalantos žygdarbį 
ir apžiūrėjo jam sukurtą mo-
numentą. Apie svarbiausius 
Vytauto Didžiojo nuveiktus 
darbus mokiniai išgirdo prie 
Vytauto paminklo netoli Kau-
no savivaldybės. Buvo ap-
lankytas ir Karo muziejaus 
kiemelis. 

Rita Markovskaja, „Revuo-
nos“ pagrindinės mokyklos 

anglų kalbos mokytoja

„Revuonos“ pagrindinės 
mokyklos mokiniai aktyviai 
dalyvauja konkursuose Bėgiojimas – tai viena 

iš labiausiai paplitusių 
sporto šakų. Šis sportas 
prieinamas kiekvienam ir 
yra visiškai nemokamas: 
mes galime bėgioti, 
kada ir kur norime, 
nepriklausomai nuo sporto 
klubų kainų ir darbo 
valandų. 

Kiekvienais metais bėgi-
kų vis daugėja. Šio augančio 
skaičiaus įrodymai – kasmeti-
niai maratonai, kurių didžiau-
sias vyks gegužės mėnesį. Re-
guliarus bėgiojimas iš tiesų 
gerina sveikatą, tačiau, kaip 
teigia patyrusi trenerė Lina 
Dranginytė, daugelis žmonių, 
norėdami sustiprinti savo kū-
ną, padaro jam žalos. Pavyz-
džiui, maratonams pradeda 
ruoštis paskutinę akimirką. 
„Bėgiojimas toks populiarus, 
nes yra visiškai nemokamas 
ir gana greitai formuoja kū-
ną. Tačiau daugelis daro rim-
tų klaidų, kurios gali sukelti 
nugaros bei sąnarių traumų ar 
širdies ligų“, – sako L. Dran-
ginytė.

Pirma klaida: bėgioti pa-
lei kelią.„Žmonės dažnai ne-
galvoja apie pasekmes ir bė-
gioja šalia važiuojamosios 
kelio dalies. Nereikėtų to da-
ryti: bėgant atsiveria plaučiai, 
žmogus kvėpuoja daž-
niau ir giliau, todėl vi-
sos automobilių išme-
tamosios dujos yra ak-
tyviau įkvepiamos nei 
įprastai vaikščiojant“, 
– sako „4F“ sporto 
prekių ženklo amba-
sadorė ir prideda, kad 
bėgioti tinkamiausia 
būtų rasti atokesnę vie-
tą, pavyzdžiui, giraitę 
ar parką.

Antra klaida: as-
faltas – tinkamiau-
sias paviršius bėgio-
ti. Bet tikrai ne sąna-
riams. Trenerė įsiti-
kinusi, kad sąnarių ir 
sausgyslių atžvilgiu 
nėra nieko blogesnio, 
nei bėgioti asfaltu. „Žinoma, 
mieste lengviau rasti asfaltą 
nei miško taką, bet jūsų sąna-
riai jums padėkos už pastan-
gas“, – sako trenerė. Pagrindi-

Bėgimas: 6 trenerės patarimai, kaip tai daryti teisingai ir 
išvengti sąnarių bei širdies pažeidimų

nis visų paviršių skirtumas, tai 
jų kietumo laipsnis. Treniruo-
čių metu ant kieto paviršiaus 
(betono, asfalto) jūsų kūnas 
prisitaiko, kad sumažintų 
apkrovą sąnariams: jūs bė-
gate sklandžiau ir lanksčiau, 
kruopščiai lenkdami kelius 
(taigi padidėja ir apkrova). O 
kai bėgiojate minkštu pavir-
šiumi, sumažėja amortizaci-
jos būtinybė, taip pat mažes-
nė ir smūgio apkrova. Be to, 
bėgiojant minkštu paviršiumi 
daugiau dirba kojų raumenys. 
Bėgikui, bėgiojančiam asfal-
tu, reikia tokių batų, kurie su-
geria atsirandančią smūgio jė-
gą. Reguliarios treniruotės ant 
asfalto gali pakenkti atramos-
judėjimo sistemai. Naudinga 
išsiugdyti du bėgimo įpročius: 
pirmiausia, stenkitės vengti 
treniruočių ant betoninių pa-

viršių (pakanka to asfalto). O 
antra – derinkite dangas, ant 
kurių bėgiojate. Įprastą asfaltą 
pakeiskite į žemę, smėlį, žolę 
ar stadioną.

Trečia klaida: bėgioti ne-
padarius apšilimo.Prieš tre-
niruotę labai svarbu apšilti, 
kad per treniruotę nebūtų pa-
žeisti sąnariai. Tinkamai apši-
lus, mažiau pavargsite ir tre-
niruodamiesi. Tas pats pasa-
kytina ir apie bėgiojimą, nors 
yra daug žmonių, kurie tiesiog 
išeina į lauką ir pradeda bėg-
ti. Bėgimas be apšilimo ga-
li rimtai pakenkti sąnariams, 
raumenims ir apkrauti širdies 
veiklą, o tai ilgainiui sukels 
sveikatos problemų. „Jei ke-
tinate rimtai treniruotis, būtų 
geriausiabent vieną kartą pa-
sikonsultuoti su treneriu, kad 
įsitikintumėte, jog jūsų bėgi-
mo technika yra teisinga, nes 
kitaip iškyla pavojus pakenkti 
nugarai, širdžiai ir sąnariams. 
Nepamirškite, kad savo tre-
niruotę turėtumėte užbaigti 

lėtai mažindami bėgimo 
tempą iki įprasto ėjimo, o 
paskui reikėtų atlikti ke-
letą tempimo pratimų“, – 
paaiškina L. Dranginytė, 
„People Fitness“ sporto 
klubo trenerė.

Ketvirta klaida: vi-
sada bėgti vienodo il-
gio distanciją. Tokie 
bėgikai, kurie pasirenka 
tam tikrą atstumą (pa-
vyzdžiui, 3 km) ir visada 
jo laikosi, tikrai nėra rete-
nybė. Bet tai netinkamas 
požiūris: jei pradedanty-
sis bėgikas, kuris anks-
čiau nesportavo, bando 
įveikti tokį atstumą, tai 
jis visiems laikams at-
baidys save nuo bet ko-

kio bėgimo, jau nekalbant 
apie tai, kad bėgdamas tokią 
distanciją jis gali rimtai su-
sižeisti. Patyrusiam bėgikui, 
o taip pat siekiant nuolatinio 

vystymosi ir pažangos, patar-
tina bėgimo distanciją didinti 
pamažu.

Penkta klaida: bėgioti tik 
šiltuoju metų laiku. Kaip 
ir bet kurioje sporto šakoje, 
taip ir čia svarbiausia – regu-
liarumas. Daugelis pradeda 
bėgioti tik gegužės mėnesį, 
kai jau yra gana šilta, o nu-
stoja rugsėjo mėnesį, nes bijo 
šalto oro. Nesitreniruoti visą 
žiemą ir pradėti sportuoti tik 
pirmosiomis pavasario dieno-
mis – didelė klaida, nes šiuo 
atveju apkrova jūsų kūnui yra 
milžiniška ir itin intensyvi. Fi-
zinė apkrova turi būti išlaiko-
ma visą žiemą, tęsiant bėgimo 
treniruotes ar bent jau apšy-
lant ir ilgai vaikščiojant. „Jei 
nuspręsite reguliariai bėgioti, 
tai nedvejodami pradėkite bet 
kuriuo metų laiku“, – priduria 
trenerė.

Šešta klaida: išsirinkti 
pirmus pasitaikiusius spor-
tinius batelius. Norint bėgioti 
labai svarbu tinkama avalynė. 
Ji turi būti pasirinkta atsižvel-
giant į kelio paviršių (asfaltas, 
žemė, žolė, smėlis ar miško 
takas). Taip pat labai svarbu 
treniruotės intensyvumas, nes 
1 km ir 10 km nėra tas pats. 
„Kalbant apie drabužius, ne-
turėtumėte apsirengti per 
daug – jūs prakaituojate ir rizi-
kuojate susirgti, todėl dėvėki-
te lengvus drabužius. Aprangą 
pasirinkite pagal oro sąlygas, 
pavyzdžiui, specialios storos 
striukės gerai apsaugo nuo 
lietaus ir vėjo. Be to, nedėvė-
kite apatinio trikotažo iš me-
dvilnės, nes ji greitai sugeria 
drėgmę ir taip šaldo jūsų kū-
ną. Geriau įsigykite termo ap-
atinius“, – pataria „4F“ ženklo 
ambasadorė.
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Vilniaus centre rasta pavojinga aviacinė bomba
Pirmadienį Vilniuje rasta pavojinga aviacinė bomba. Sprogmuo 
rastas Konstitucijos prospekte trijų metrų gylyje. Išminuotojai 100 
kilogramų svorio Antrojo pasaulinio karo laikų aviacinę bombą 
FAB-100 neutralizavo vietoje. 

Siunčia ekspediciją Everesto aukščiui išmatuoti
Nepalas siunčia vyriausybės sudarytą ekspediciją į Everestą 
išmatuoti jo aukščio, tikėdamiesi atmesti nuolat keliamas 
hipotezes, kad aukščiausios pasaulio viršukalnės aukštis galėjo 
sumažėti po 2015 metais Nepalą supurčiusio žemės drebėjimo.

Padidėjęs cukraus kiekis 
kraujyje nesukelia 
skausmo. Žmogus jaučiasi 
sveikas, bet iš tikrųjų 
serga. Taip atsitinka, 
kai prasideda diabetas, 
tačiau kol nėra grėsmingų 
komplikacijų, niekas 
neskuba kreiptis pagalbos. 
Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto 
Kauno klinikų gydytoja 
rezidentė endokrinologė 
Kristina Liesionytė įspėjo, 
kad cukrinis diabetas 
– tai lėtinė ir brangiai 
kainuojanti liga.

Diabetu susergama, kai 
kasa gamina nepakankamai 
insulino arba organizmas ne-
gali jo veiksmingai panaudo-
ti. Insulinas būtinas, kad gliu-
kozė patektų iš kraujo į ląste-
les ir būtų paversta energija. 
Tiek insulino deficitas, tiek 
sutrikusi jo gamyba ir nege-
bėjimas veikti ląstelėje didi-
na gliukozės kiekį kraujyje, 
dėl šios priežasties ilgainiui 
pažeidžiamos kraujagyslės, 
įvairūs audiniai ir organai. Tai 
reiškia, kad kyla didelis pavo-
jus žmogaus sveikatai. 

Situaciją blogina tai, kad 
liga ilgą laiką yra nebyli, to-
dėl dalis žmonių nežino, kad 
serga, pavyzdžiui, antro tipo 
diabetu. Diagnozė nustatoma 
tada, kai liga būna pažengusi 
ir pasireiškia sukeltomis kom-
plikacijomis.

– Kiek laiko praeina nuo 
ligos pradžios iki dienos, kai 
žmogus sužino, kad serga 
diabetu?

– Pirmo tipo cukrinis dia-
betas dažniausiai nustatomas 
anksti, kadangi jo pradžia au-
dringesnė, simptomai ryškes-
ni ir jis nediagnozuotas nega-
li likti. Nėra žinomas tikslus 
laikas nuo antro tipo cukrinio 
diabeto pradžios iki diagno-
zės nustatymo. Tai gali trukti 
keletą metų. Jei žmogus regu-
liariai lankosi pas šeimos gy-
dytoją, rūpinasi savo sveikata, 
laiku atliekami reikiami tyri-
mai, diabetas ar prediabetinės 
būklės gali būti nustatytos lai-
ku. Būtent komplikacijos yra 
tikrasis diabeto veidas.

– Kas atsitinka krauja-
gyslėms, kai jos tampa la-

biausiai pažeidžiamos? 
– Visiems pacientams gre-

siapavojus, kad išsivystys an-
tro tipo cukriniodiabeto kom-
plikacijos. Kartu su diabetu 
neretai nustatomas padidė-
jęs kraujospūdis, nutukimas, 
kraujo riebalų kiekis, padidė-
jusi lipolizė (riebalų skaidy-
mas organizme), suaktyvėjusi 
krešumo sistema. Visa tai da-
ro neigiamą įtaką kraujagys-
lėms. Dėl šių veiksnių kyla 
kraujagyslių sienelių vidinio 
sluoksnio pažeidimų, vystosi 
oksidacinis stresas, sisteminės 
uždegiminės reakcijos.

Kadangi sutrikdoma pu-
siausvyra tarp kraujagyslių 
sieneles atpalaiduojančių ir 
sutraukiančių medžiagų, yra 
krešumo sistemos pokyčių, li-
pidų apykaitos sutrikimų, ska-
tinamas trombų formavima-

sis. Tai skatina aterosklerozės 
bei širdies ir kraujagyslių ligų 
komplikacijų vystymąsi.

Pacientus gydytojai turi in-
formuoti, kokie tyko pavojai. 
Jie turi būti mokomi, kaip val-
dyti ligą. 

Dar reikėtų atkreipti dėmesį 
į metabolinį sindromą, kurio 
sudėtinės dalys yra sutrikusi 
glikemija nevalgius arba jau 
išsivystęs diabetas, taip pat 
pilvinis nutukimas, dislipide-
mija, padidėjęs kraujo spaudi-
mas. Metabolinis sindromas 
didina ikipusantro karto mir-
tingumo riziką nuo širdies ir 
kraujagyslių ligų.

– Kam gresia padidėjęs 
cholesterolis? Ar tai būna 
tik sergantiems diabetu?

– Cholesterolio kiekiopadi-
dėjimas vargina ne tik sergan-
čius diabetu. Jei nustatomas 
antro tipo cukrinis diabetas, 

Gydytojos patarimai, kaip saugoti kraujagysles sergant diabetu
cholesterolio apykaitos sutri-
kimas yra dar pavojingesnis 
nei nesergantiems, jis vadi-
namas aterogenine dislipide-
mija. Bėda ta, kad diabetas 
pagreitina aterosklerozinių 
plokštelių atsiradimą ir jų 
didėjimą, o joms įtrūkus ar 
išopėjus pradeda formuotis 
trombai kraujagyslėse. Dėl šių 
priežasčių sergantys diabetu 
ir turi didesnę kraujagyslinių 
komplikacijų tikimybę.

– Kokiais būdais įma-
noma mažinti bloguosius 
kraujo riebalus?

– Yra svarbu reguliuoti ne 
tik gliukozės, bet ir choles-
terolio lygį kraujyje. Tai iš 
dalies yra mūsų rankose, nes 
šiuos rizikos veiksnius gali-
me pakeisti.

Sveikas gyvenimo būdas ir 
fizinis aktyvumas yra mūsų 

apsauga, padedanti išvengti 
grėsmingų komplikacijų. Tai 
susiję su naujų įpročių ugdy-
mu ir gyvensenos keitimu, ka-
dangi būtina peržiūrėti darbo 
ir poilsio režimą, laikytis tam 
tikrų mitybos principų, skirti 
daugiau dėmesio aktyviam 
laisvalaikiui. Taip pat gali bū-
ti paskirti vaistų, mažinančių 
cholesterolio kiekį kraujyje, 
pavyzdžiui, statinų ar įvairių 
kitokių natūralių priemonių.

 – Ar yra duomenų, kad 
tam tikra mityba gali tau-
soti kraujagysles?

– Siekiant išvengti širdies ir 
kraujagyslių ligų progresavi-
mo, galioja bendri sveikos mi-
tybos principai: rekomenduo-
jama rinktis platų maisto pro-
duktų racioną, mažinti gyvū-
ninės kilmės riebalų, druskos, 
cukraus kiekį maiste, riboti 
perdirbtų maisto produktų, 

alkoholio vartojimą, didinti 
skaidulinių medžiagų turinčių 
maisto produktų vartojimą. 
Mokslininkų susidomėjimą 
taip pat kelia Japonijos gy-
ventojų ilgaamžiškumas, ne-
didelis sergamumas širdies ir 
kraujagyslių ligomis. Ne vie-
ną dešimtmetį yra tiriami šios 
šalies mitybos įpročiai. 

Tradicinis japonų patieka-
las natto, gaunamas fermen-
tuojant pupeles, yra valgomas 
daugiau nei tūkstantį metų. 
Mokslininkams pavyko at-
skleisti unikalią nattosudėtį. 
Tai – biologinių medžiagų 
junginys, praturtintas ne tik 
maistingomis medžiagomis, 
bet ir ypatingu fermentu, ku-
ris nattogarbei buvo pavadin-
tas natokinaze.

Šis fermentas pasižymi dau-
giakrypčiu veikimu. Moksli-

niais tyrimais įrodyta, kad 
natokinazė teigiamai veikia 
kraujotakos sistemą, mažina 
trombocitų ir eritrocitų suli-
pimą, taip pat aktyvina natū-
ralią trombus tirpinančią sis-
temą, vadinamą fibrinolize, 
teigiamai veikia kraujagyslių 
sieneles. Kalbant paprasčiau, 
natokinazės fermentas gerina 
viso kūno kraujotaką ir pa-
deda apsisaugoti nuo trombų 
formavimosi. 

Atlikta ne viena mokslinė 
studija, kurioje dalyvavo pa-
cientai, kuriems nustatyta ne-
didelio laipsnio hipertenzija. 
Yra išvadų, kad natokinazė 
gali mažinti tiek sistolinį, tiek 
diastolinį kraujo spaudimą. 

Nors dar nėra duomenų 
apie klinikinius tyrimus, ku-
riuose dalyvavo diabetu ser-
gantieji, tačiau galima daryti 
prielaidą, kad natokinazė taip 

pat gali turėti teigiamą povei-
kį kraujotakai, o tai svarbu pa-
cientams, kuriems nustatytas 
metabolinis sindromas.

– Kodėl diabetu sergan-
tys pacientai yra raginami 
praturtinti mitybą antiok-
sidantais? Kuo jie yra nau-
dingi?

– Nuo seno yra žinomi na-
tūralūs antioksidantai, sau-
gantys ląsteles nuo žalingo 
laisvųjų radikalų poveikio. 
Vienas stipriausių yra hidrok-
sitirozolis.Tai yra polifenolis, 
išgrynintas iš alyvuogių eks-
trakto. Jo poveikis yra ištirtas 
ne tik eksperimentiniais, bet ir 
klinikiniais tyrimais.

Antioksidantų vaidmuo yra 
labai svarbus. Kai sutrinka 
pusiausvyra tarp laisvųjų ra-
dikalų ir antioksidacinės sis-
temos, kyla oksidacinis stre-

sas. O tai reiškia, kad organiz-
me pradeda vykti uždegimi-
niai procesai. Yra nustatyta, 
kad hidroksitirozolis stabdo 
antioksidacinį stresą, taip pat 
sisteminį uždegimą skatinan-
čias reakcijas, teigiamai vei-
kia kraujagyslių sieneles.

Nors dar trūksta įrodymų, 
patvirtinančių tai klinikinė-
je praktikoje, tačiau yra teo-
rinė prielaida, kad vartojant 
hidroksitirozolį kaip antiok-
sidantą daromas teigiamas 
poveikis ir kraujotakai, jei 
sergama širdies ir kraujagys-
lių ligomis, taip pat diabetu, 
metaboliniu sindromu.

– Kokiai daliai diabetu 
sergančių pacientų augali-
niai preparatai gali padėti 
kontroliuoti kraujospūdį ir 
cholesterolį? Kokias augali-
nes medžiagas išskirtumėte 
kaip efektyvias?

– Diagnozavus širdies ir 
kraujagyslių ligas, taip pat 
cukrinį diabetą, kartu su gy-
vensenos įgūdžių lavinimu, 
mitybos koregavimu gali bū-
ti vartojami natūralūs prepa-
ratai. Įvairių rizikos veiksnių 
turintiems pacientams, pa-
vyzdžiui, jei yra aukštas krau-
jospūdis, antsvoris, jei šeimo-
je yra polinkis sirgti lėtinėmis 
ligomis, rūkantiems, dirban-
tiems sėdimą darbą ir kitaip 
kenkiantiems savo kraujota-
kai, praverstų fermento na-
tokinazės derinys su hidrok-
sitirozoliu. 

Europos kardiologų ir Eu-
ropos aterosklerozės drau-
gijos gairėse nurodyta, kad 
gydant dislipidemiją (sie-
kiant sumažinti blogąjį cho-
lesterolį) gali būti vartojamas 
raudonosiomis mielėmis fer-
mentuotų ryžių preparatas, 
kuriame yra monakolino K. 
Yra nustatyta, kad įmano-
ma sumažinti cholesterolio 
kiekį kraujyje iki penktada-
lio, jei per parą suvartojama 
ne mažiau kaip 10 mg mo-
nakolino.

Natokinazės ir monakolino 
K preparatų gali būti skiriama 
kartu su pagrindiniu medika-
mentiniu gydymu, ypač tai 
naudinga pacientams, sergan-
tiems diabetu, kuriems būtina 
ne tik gliukozės, bet ir dislipi-
demijos kontrolė.

Tiek sudėtimi, tiek veikimo 
mechanizmu monakolinas K 
yra panašus į lovastatiną, o 
tai – statinų grupės medika-
mentas, skiriamas gydyti dis-
lipidemiją. Tačiau tai nereiš-
kia, kad natūralūs preparatai 
galėtų būti vartojami vietoj 
vaistų. Augaliniai junginiai 
– tai papildoma galimybė re-
guliuoti dislipidemiją kartu 
su kitomis kompleksinėmis 
priemonėmis.

Nors cukrinis diabetas yra 
dar neišgydoma liga, moks-
lininkai ieško būdų, kaip už-
kirsti kelią ligos atsiradimui 
ir sustabdyti progresavimą, 
klinikinėje praktikoje didelis 
dėmesys skiriamas individu-
alizuotam gydymui. Tačiau 
šios ligos valdymas yra ne tik 
gydytojo darbas, bet ir paci-
ento atsakomybė. 
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vERTA ŽINOTI
Dėl Astravo reikia išsivaduoti iš „Rosatom“
Vilniuje pirmadienį viešintis įtakingas Europos žaliųjų partijos 
atstovas pareiškė, kad Europos Sąjungos (ES) šalys turi išsivaduoti 
iš Rusijos energetikos milžinės „Rosatom“ įtakos, jeigu nori 
padaryti įtaką Minskui dėl Astravo atominės elektrinės.

Rusijoje - rekordinės investicijų išplaukos
Rusijos centrinis bankas pranešė užfiksavęs rekordinės vertės 
tiesioginių užsienio investicijų grynąsias išplaukas 2018 metais – 
6,464 mlrd. JAV dolerių. 2017-aisiais tiesioginių užsienio investicijų 
grynosios įplaukos į Rusijos ekonomiką sumenko iki 9,705 mlrd. 

NUKelta Į 12 p. 

Nors gali atrodyti, kad 
pavasario saulė nėra labai 
kaitri, nes nejaučiame 
didelio karščio – saulės 
spinduliai jau gali 
būti pavojingi odai. 
Pasirodžius pirmiesiems 
saulės spinduliams, 
jais mėgautis reikėtų 
saikingai ir atsakingai 
– naudojant apsaugines 
priemones. Antraip saulė 
gali ne tik nudeginti odą, 
bet ir sukelti nemalonių 
pakitimų.

Neretai žmonės pradeda 
saugoti savo odą ir tepti ap-
sauginiais kremais tik prasi-
dėjus vasarai, o ypač – einant 
į paplūdimį. Tačiau „Euro-
vaistinės“ vaistininkė Regina 
Molotkova sako, kad iš tiesų 
saugoti odą reikia kasdien, kai 
ji atidengiama saulei.

„Nors gali atrodyti, kad pa-
vasarį lauke jaučiama tik ma-
loni šiluma, svarbu  suprasti, 
kad šiuo laikotarpiu saulė yra 
dar, nes skleidžia kitokį spin-
dulių spektrą nei įsibėgėjus 
vasarai. Be to, po ilgo šalto-
jo periodo, odą prie saulės 
reikėtų pratinti palaipsniui, 
kuomet kūnas dar nepripra-
tęs prie saulės skleidžiamų 
ultravioletinių spindulių, oda 
yra jautresnė, todėl didesnė 
tikimybė stipriai nukentėti 
– gali paryškėti ar daugiau 
atsirasti apgamų, strazdanų, 
pigmentinių dėmių, didelė 
tikimybė nudegti ir pažeisti 
odos sluoksnius“, – pažymi 
R. Molotkova.

Vaistininkė atkreipia dėme-
sį, kad nuo saulės spindulių 

Pavasarinės saulės pavojai: kokios pagalbos 
reikia odai? gali nukentėti ne tik oda, bet ir 

akys – reikėtų nepamiršti sau-
lės akinių, kad nepažeistume 
akies paviršinių sluoksnių, iš-
vengtume akių sausumo, dir-
ginimo bei paraudimo.

Pavojus visiems
Nors pavasarinės saulės 

reikėtų saugotis visiems, pa-
sak R. Molotkovos, spindu-
liai ypač pavojingi turintiems 
blyškią odą žmonėms, taip pat 
vaikams ir senjorams – jų oda 
jautresnė neigiamam saulės 
poveikiui bei nudegimams.

„Mažų vaikų oda yra labai 
jautri ir lengvai pažeidžiama, 
gali užtekti vos keliolikos mi-
nučių kaitresnėje saulėje be 
apsaugų, kad ji paraustų, at-
sirastų pūslių. Panašūs odos 
pakitimai galimi ir šviesiao-
džiams – jie turi mažiau me-
lanino pigmento, todėl yra 
jautresni spindulių poveikiui. 
Vyresnio amžiaus žmonėms 
saulė ne tik gali sukelti nema-
lonias odos ligas, pavyzdžiui, 
keratozę, raudonąją vilkligę, 
bet besaikis kaitinimasis le-
mia ir bendrąja savijautą – 
gali pasireikšti staigūs krau-
jospūdžio pakitimai, širdies 
plakimo sutrikimai, galvos 
skausmas“, – pažymi „Euro-
vaistinės“ vaistininkė.

Pasak jos, saulės spindu-
liai daro įtaką visiems odos 
pakitimams – ji gali sugleb-
ti, išsausėti, anksčiau pasen-
ti, atsirasti bėrimų, dėmelių, 
kyla didesnė ir rimtų odos li-
gų rizika.

Apsauga ir saikas
Norint, kad oda būtų svei-

ka ir graži, išvengti neigiamo 

saulės poveikio gali padėti 
kasdienio naudojimo veido 
kremai su aukštu apsaugos 
nuo saulės faktoriumi (SPF). 
Pavasarį ir vasarą kremą su 
SPF apsauga reikėtų naudo-
ti kasdien, o stiprumą rinktis 
pagal odos tipą.

„Šviesios odos, akių ir plau-
kų savininkai linkę labiau nu-
degti saulėje, todėl jiems rei-
kėtų naudoti kremus su   SPF 
50–100 apsauga. Tamsesnės 
odos savininkai taip pat turi 
saugoti savo odą, tačiau gali 
rinktis silpnesnę, SPF 15–30 
apsaugą, priklausomai nuo 
saulės kaitrumo“, – pataria  
specialistė.

Ji atkreipia dėmesį, kad bet 
kokia apsauginė priemonė 
efektyviausia yra pirmąsias 
2 valandas po jos panaudo-
jimo, tad apsaugą kas kelias 
valandas tepti reikėtų pakar-
totinai.

Vis dėlto perdėtai bijoti sau-
lės nereikėtų. Saikingas 15-20 
min. pabuvimas saulės atokai-
toje be apsauginių priemonių 
padeda organizmui gamin-
ti vitaminą D, vadinamą ge-
ros nuotaikos užtaisu. Pasak 
„Euroavistinės“ vaistininkės, 
šis vitaminas naudingas nervų 
sistemai, imunitetui, reikalin-
gas organizmui pasisavinant 
kalcį, fosforą, magnį, o kartu 
padeda šioms medžiagoms 
sustiprinti kaulus, dantis, iš-
vengti rachito, artrito ir oste-
opozės. Jeigu oda labai jautri 
saulės spinduliams, vitamino 
D galima gauti ir su maistu, jo 
gausu riebiose žuvyse (skum-
brėje, lašišoje, sardinėse), sil-
kėje, ikruose, krevetėse, svies-
te, kiaušinio tryniuose. 

Įprasta manyti, kad 
užsitęsusi bloga nuotaika 
yra pirmas rimtas signalas 
apie galimą klastingą 
ligą. Tačiau psichologai 
sako, kad liūdesys nėra 
pagrindinis depresijos 
simptomas. 

Kai kurie depresijos požy-
miai gali būti daug subtilesni 
ir ne visada susiję su emocijo-
mis. Šią ligą įveikusi žinoma 
atlikėja Ieva Zasimauskaitė 
atvirai prisipažįsta, ką jai te-

ko išgyventi ir kokius signalus 
jai siuntė kūnas, bandydamas 
perspėti apie tai, jog jam rei-
kia pagalbos.

Nesuprato savo 
emocijų

Beveik prieš metus garsi 
dainininkė I. Zasimauskaitė 
viešai prabilo apie susidūri-
mą su depresija. Atsigręžda-
ma atgal ir prisimindama pir-
muosius ligos siųstus simpto-
mus Ieva sako, kad negalima 
ignoruoti užsitęsusio liūdesio 
ir laukti, kol jis peraugs į de-
presiją.

Depresiją įveikusi I. Zasimauskaitė atskleidė, 
kokius perspėjimo signalus kūnas siunčia 
apie šią ligą „Paprastai liūdesys trunka 

dieną ar dvi, tačiau galiausiai 
praeina. Mano liūdesys buvo 
kitoks, jis lydėjo nuo ryto iki 
vakaro ir nepraėjo. Kai pa-
sakydavau aplinkiniams, jog 
man liūdna, sulaukdavau atsa-
kymo, kad visiems būna liū-
dna, suprask, nesu išskirtinė 
ir geriau pabandyčiau į gyve-
nimą žvelgti pozityviai. Tokie 
žodžiai kaip „pagalvok apie 
Afrikoje sergančius vaikus“, 
visai nepadeda. Sunkiausia 
tai, kad aplinkiniai tavęs ne-
supranta, jei patys neserga 

tokia liga. Daug kas nesu-
pranta, bijo ar tiesiog nežino, 
kaip padėti, – apgailestauja I. 
Zasimauskaitė. – Visi aplinkui 
atrodo laimingi, todėl prade-
di galvoti, kad tik tau vienam 
taip yra. Bandai kam nors pa-
sakyti, kaip jautiesi, bet kai 
matai, kad tavęs nesupranta, 
pradedi savo emocijas slėp-
ti. Pasidaro gėda, nes ir pa-
ti nesupranti, kas tau nutiko. 
Dažniausiai savo silpnumą 
slepiame juokeliais ar nei-
giamais komentarais, liūdesį 
– šypsena. Tai turbūt kažkoks 
savisaugos instinktas, saugo-

tis nuo aplinkos, kad daugiau 
niekas neliestų, neklausinėtų 
ta tema“.

Kūnas siuntė 
agresyvius signalus
Ilgainiui Ievos liūdesys ir 

nerimas peraugo į sunkią li-
gą, apie kurią neįtarė net ir 
tada, kai kūnas pradėjo siųsti 
kur kas agresyvesnius signa-
lus. Atlikėją ištikdavo pani-
kos priepuoliai. Pasak jos, 
tai vienas baisiausių dalykų, 
ką yra tekę išgyventi. Negali 
kontroliuoti savo pojūčių, pa-
nikos priepuolis užklupdavo 
netikėčiausiose vietose. „Tuo 
metu atrodo, kad miršti, nors 
jei nuvažiuotum pas gydyto-
ją ar išsikviestum greitąją, tau 
nieko nediagnozuotų. Man 
panikos priepuoliai kartoda-
vosi, tuomet būdavo labai la-
bai baisu. Ir baisiausia buvo, 
kad niekam apie tai nenorėjai 
papasakoti, nes tavęs vis tiek 
niekas nesupranta“, – prisi-
mena I. Zasimauskaitė, kurios 
vyras pirmasis garsiai pasakė, 
kad tokia jaunos moters būse-
na ir savijauta nėra normali ir 
taip tęstis nebegali.

Ieva prisimena, kad jos vy-
ras Marius paskatino kreiptis 
į specialistus. Tik tuomet dai-
nininkė sužinojo, kad serga 
depresija. Tačiau Ieva prisipa-
žįsta, kad specialisto pagalba 
nėra tai, kas gali visiškai išgy-
dyti – tai nepanaikina priežas-
ties, tik eliminuoja pasekmes. 
Depresiją Ievai pavyko įveikti 
be vaistų pakeitus savo gyve-
nimą, kuriame svarbią vietą 
užima režimas, malda, medi-
tacija, sveika mityba. „Marius 
pirmasis metė rūkyti, atsisakė 
svaigalų, mėsos. Nors mačiau, 
kad jis akyse keičiasi, darosi 
kitoks gerąja prasme, atranda 
ramybę, man tokie kardinalūs 
pasikeitimai atrodė baugokai. 
Tačiau kai buvau Barselonoje, 
mane ištiko panikos priepuo-
lis. Gulėjau lovoje, buvo bai-
su, maniau, kad mirsiu, todėl 
kreipiausi į Dievą: „Jei pagy-
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Iš gyventojų paramos modernizavo šautuvus
Gyventojų skirtą paramą Lietuvos kariuomenė panaudojo 
ginkluotei atnaujinti – daugiau nei 400 Jungtinių Valstijų gamybos 
šautuvų M-14 modernizuoti. Tam iš viso skirta 630 tūkst. eurų, iš 
jų – 200 tūkst. eurų gyventojų paramos.

Bus teisiamas už „nusikaltimus žmoniškumui“ 
Buvęs Rumunijos prezidentas Jonas Ilijesku turės stoti prieš 
teismą dėl nusikaltimų žmoniškumui už savo vaidmenį 
kruvinuose įvykiuose po komunistinį režimą nuvertusio 1989 
metų sukilimo. Jam perėmus šalies kontrolę žuvo 862 žmonės.

Šiuolaikinės medicinos 
pažanga lėmė, jog AIDS 
neskamba kaip mirties 
nuosprendis, paskutiniai 
mokslo atradimai leidžia 
prognozuoti, kad greitu 
metu bus atrastas ginklas 
prieš vėžį. Panašu, kad 
šio amžiaus liga bus 
tokia, su kuria kovoti 
medicina bejėgė, nes ją 
lemia gyvenimo būdas - 
nutukimas, metabolinis 
sindromas ir su tuo susijusi 
visa puokštė ligų.

„Situacija tikrai nėra džiu-
ginanti, didėja nutukusi vi-
suomenės dalis, ypač sparčiai 
tai plinta tarp paauglių nuo 
12 metų. Skaičiuojama, kad 
jau kas penktas paauglys turi 
viršsvorį, jiems diagnozuo-
jamos ligos, kurios anksčiau 
būdavo jų tėvų problema“, - 
situaciją Lietuvoje atskleidžia 
Lietuvos antsvorio ir nutuki-
mo prevencijos asociacijos 
vadovė, gydytoja dietologė 
dr. Rūta Petereit.

Žinoma, kaip ir anksčiau, 
blogiausia situacija 50-uosius 
gyvenimo metus peržengu-
sioje amžiaus grupėje, ypač 
tarp vyrų: jei moterims daž-
niau diagnozuojamas antsvo-
ris, vyrams - pirmojo laipsnio 
nutukimas.

„Tačiau jei pastarosios am-
žiaus grupės problemos yra 
paaiškinamos tuo, kad keičiasi 
organizmo medžiagų apykaita 

ir norint išlaikyti tą pačią svei-
katos būklę reikia įdėti papil-
domų pastangų, ką daro tikrai 
ne kiekvienas, viršsvorio pa-
plitimas tarp paauglių rodo, 
kad visuomenės maitinimasis 
ir gyvenimo būdas yra labai 
prasti“, - sako R. Petereit.

Išties  nutukimas yra pirmas 
požymis to, kad žmogui išsi-
vystė metabolinis sindromas 
-medžiagų apykaitos sutriki-
mai. Nedideliam procentui 
žmonių taip nutinka dėl gene-
tinių faktorių, bet pagrindinės 
priežastys yra netinkamas gy-
venimo būdas: nesubalansuo-
ta, nevisavertė mityba, fizinio 
aktyvumo trūkumas, stresas, 
miego stoka. 

Šioje situacijoje didžiausia 
problema ta, kad medicina 
gali kovoti tik su gyvenimo 
būdo sukeltomis pasekmė-
mis - tai yra dėl metabolinio 
sindromo atsiradusiomis ligo-
mis. Tačiau jų tokia daugybė, 
kad išgydžius vieną, tuoj pat 
gali atsirasti kita. Tai širdies 
kraujagyslių ligos, miokardo 
infarktas, insultas, cukrinis 
diabetas, lėtinės degeneraci-
nės ligos, endokrininės ligos 
- visas išvardinti būtų tikrai 
sunku.

„Kartais mums atrodo, kad 
tas mūsų gyvenimo būdas - 
nieko tokio, dažnai teisiname 
save. Bet visi girdėjome apie 
alkoholinę kepenų ligą. Daž-

XXI amžiaus rykštė: vaikai serga tėvų ligomis
nas numoja ranka - čia viskas 
aišku, alkoholis. Tačiau dėl 
mūsų gyvenimo būdo išsi-
vysto nealkoholinė suriebė-
jusių kepenų liga (NASKL), 
kas yra praktiškai tas pats, tik 
sukelta piktnaudžiaujant kito-
mis medžiagomis - pridėtiniu 
cukrumi, esančiu maisto pro-
duktuose, per daug transfor-
muotų ir sočiųjų riebalų, per 
mažai skaidulinių medžiagų“, 
- sako R. Petereit.

Prognozuojama, kad 
2025m. NASKL pasaulyje 
bus pirmaujanti kepenų trans-
plantacijos priežastis ir visų 
pirma išsivyčiusiose šalyse, 
kur šios ligos paplitimas itin 
didelis.

Išsivysčius NASKL pa-
žeidžiamos kepenų ląstelių 
membranos ir organoidai, gali 
sutrikti membraninių fermen-
tų ir receptorių sistemų funk-
cija bei metabolizmas ląstelė-
se, sulėtėja kepenų regenera-
cija - tai reiškia, kad jos nesu-
geba atsistatyti. 

Ne vienas mokslinis tyri-
mas įrodė, kad kepenų rege-
neracijai padeda fosfolipidų 
turintys preparatai.  Fosfoli-
pidai, tai pagrindinis ląstelių 
membranų komponentas, šio 
priedo gaunančios kepenys 
geriau regeneruoja, keičiasi 
kepenų endogeninės fosfati-
dilcholino molekulės, padi-
dėja membranų tankumas bei 

funkcionalumas.
„Fosfolipidų turintys pre-

paratai puiki NASKL profi-
laktinė priemonė, taip pat jie 
padeda sumažinti jau įsigalė-
jusios ligos simptomus, tokius 
kaip spaudimo pojūtis dešinė-
je pusėje po šonkauliais,kitas 
pasekmes. Jei jaučiate meta-
bolinio sindromo požymius, 
tokie preparatai padės jūsų 
kepenims. Ypač jie naudingi 
peržengus 50 metus, kai orga-
nizmas pradeda kitaip funkci-
onuoti dėl amžiaus. Bet vis tik 
tai nors ir labai gera, bet pagal-
binė priemonė. Svarbiausias 
vaistas – visaverčio gyvenimo 
būdo ir maitinimosi suregulia-
vimas“, - sako R. Petereit.

Šiandien mūsų racione ypač 
trūksta mononesočiųjų rieba-
lų rūgščių ir omega-3 riebalų. 
Vartojama mažai alyvuogių 
aliejaus, omega-3 turinčių rie-
biųjų jūrų žuvų, šių riebalų yra 
linų sėmenų ir kanapių sėklų 
aliejuose. Kepenų ligų profi-
laktikai labai naudinga bent 
du kartus per savaitę valgyti 
pupeles, žirnius, avinžirnius, 
lęšius, riešutus. 

Žinoma, svarbu ne tik mai-
tinimosi įpročiai. Kasdien 
reikia bent pusvalandį užsi-
imti fiziškai aktyvia veikla, 
išmokti valdyti stresą, gerai 
išsimiegoti - suaugęs žmogus 
kasdien turi miegoti 7-8 va-
landas. 



11
TREČIADIENIs, �019 m. BALANDŽIO 10 D., www.NAUjAsIsgELUpIs.LT

vERTA ŽINOTI

REKLAMA

Kinija mažina prekių importo muitus
Kinija paskelbė ketinanti sumažinti tam tikrų vartojimo prekių, 
įskaitant kompiuterius, baldus ir dviračius, importo muitus. 
Prekybos karą pradėjusi Kinija ir JAV yra nustatę importo muitus 
daugiau kaip 360 mlrd. JAV dolerių vertės vienas kito prekėms.

Sulaikė uzbeką, pateikusį netikrą dokumentą
Pasienyje su Baltarusija sekmadienį Padvarionių pasieniečiai 
sulaikė Uzbekistano pilietį, pateikusį netikrą vairuotojo 
pažymėjimą, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). 
Šis užsienietis niekada neturėjo teisės vairuoti.

Archeologinius tyrimus 
Gedimino kalne Vilniuje 
ketinama pratęsti 
nuo gegužės vidurio, 
pirmadienį teigė Lietuvos 
nacionalinio muziejaus 
archeologai.

„Tikslios datos dar neturi-
me, nes dar šiek tiek dirbame 
su dabar turimais rezultatais. 
Gegužės viduryje turime pa-
tikrinti apie 30 kvadratinių 
metrų Gedimino kalno, ku-
riuos norime ištirti. Sunku gali 
būti, nes įsikasti gali tekti iki 
keturių metrų“, – BNS sakė 
Viduramžių ir naujųjų laikų 
archeologijos skyriaus vedė-
jas Valdas Steponaitis.

Pirmadienį Lietuvos nacio-
naliniame muziejuje sureng-
toje spaudos konferencijoje 
pristatyti tyrimų Gedimino 
kalne rezultatai. Iki šiol ar-
cheologams pavyko atrasti 20 
sukilėlių palaikų iš 21, tarp jų 
– ir vadų Zigmanto Sierakaus-
ko bei Konstantino Kalinaus-
ko palaikus.

Žinoma, kad egzekucijos 
sukilėliams įvykdytos Lukiš-
kių aikštėje Vilniuje. Devy-
ni buvo sušaudyti, o dvylika 
– pakarti. Kai kurie sukilėliai 
palaidoti su už nugaros suriš-
tomis rankomis, su maišais 
ant galvos. Palaikai buvo api-
pilti kalkėmis.

Beveik prie visų rasta as-
meninių daiktų. Ant Z. Siera-
kausko rankos piršto – vestu-
vinis žiedas lenkų kalba, prie 
kai kurių palaikų aptikta kul-
kų ar jų skeveldrų.

Kaip teigė kultūros minis-
tras Mindaugas Kvietkaus-
kas, planuojama, rastus su-
kilėlių palaikus iškilmingai ir 
su pagarba palaidoti rugsėjo 
mėnesį.

„Iškilmingas palaidojimas 

Archeologinius tyrimus Gedimino kalne 
Vilniuje ketinama pratęsti nuo gegužės 
vidurio planuojamas šių metų rudenį 

Rasų kapinėse, centrinėje ko-
plyčioje rengiamame kolum-
bariume. Prieita prie bendros 
nuostatos, jog šie vardai ir 
pavardės būtų užrašomi tri-
mis kalbomis – lietuviškai, 
lenkiškai ir baltarusiškai, taip 
pabrėžiant sukilimo svarbą 
visiems šiems kraštams, vi-
soms šioms tautoms“, – teigė 
M. Kvietkauskas.

Ieškos dar neatrastų 
palaikų

Vienų palaikų archeolo-
gams rasti kol kas nepavyko. 
Manoma, kad dar nerasti yra 
Stanislovo Išoros palaikai, ka-
dangi gauti jo genetiniai tyri-
mai nesutapo su jau atrastais 
palaikais.

„Nežinome, 100 procentų 
pasakyti negalime, bet viena 
iš versijų, kadangi visi jie yra 
rasti ant kalno, tai ir jo pa-
laikus rasti ten tikimybė yra 
didelė“, – teigė archeologas 
Gytis Grižas.

S. Išorai mirties bausmė 
įvykdyta 1863 metų birželio 
3 dieną, kai jam buvo 25-eri. 
Jis dirbo Vilniaus vyskupijoje, 
taip pat buvo Žaludko (Lydos 
apsk.) kunigas vikaras.

Per sukilimą S. Išora bu-
vo Liudviko Narbuto sukilė-
lių būrio kapelionas. Carinė 
valdžia S. Išorą sučiupo už 
viešą Tautinės vyriausybės 
manifesto perskaitymą baž-
nyčioje.

Daug sukilėlių rūkė, 
kai kurie sirgo 
mažakraujyste

Sukilėlių palaikų antropo-
loginiai tyrimai mokslinin-
kams leido atrasti ir daugiau 
faktų apie sukilėlių gyvenimą, 
jų įpročius, ligas. Kaip teigė 
Vilniaus universiteto antro-
pologė Justina Kozakaitė, ant 

dantų rastos juodos apnašos 
rodo, kad bent dešimt suki-
lėlių rūkė.

„Ne visi 20 sukilėlių rū-
kė, dabar neprisimenu tiks-
laus skaičiaus, gal dešimt. 
Bet būtent pajuodavusios vi-
dinės dantų dalys, pajuodu-
sios apnašos rodo nuolatinį 
tabako vartojimą, šiuo atve-
ju – rūkymą“, – BNS sakė J. 
Kozakaitė.

„Būtent pas Z. Sierakauską 
ir K. Kalinauską rūkymo žy-
mių nebuvo rasta“, – pridūrė 
mokslininkė.

Anot jos, papildomai be 
dantų tyrimo atlikti ir kau-
kolės bei viso skeleto tyri-
mai, jie padėjo atskleisti dar 
daugiau detalių apie sukilėlių 
gyvenimą.

„Vienas iš sukilėlių krū-
tinėje turėjo mažiausiai tris 
durtinius sužalojimus, jie pa-
tirti dar prieš mirtį. Kiti su-
kilėliai sirgo mažakraujyste, 
nemažai infekcinių susirgi-
mų aptikta. Konstatavome ir 
senesnių traumų, tas pats Z. 
Sierakauskas turėjo sugijusį 
sužalojimą kaktoje“, – teigė 
J. Kozakaitė.

Visų rastų sukilėlių tapaty-
bės yra patvirtintos, tačiau kol 
kas nepavyko sulaukti oficia-
laus patvirtinimo iš Baltarusi-
jos dėl K. Kalinausko palaikų, 
tam reikalingas jo brolio DNR 
tyrimas.

K. Kalinausko brolis pa-
laidotas Svisločiuje, šeimos 
kape. Būtent šalia šio Vakarų 
Baltarusijos miesto, tuometi-
nėje Gardino gubernijoje gi-
mė ir augo K. Kalinauskas.

Baltarusiai K. Kalinauską 
laiko vienu iš savo šalies na-
cionalinių didvyrių, jo asme-
nybė gausiai įamžinta ne tik 
Baltarusijos miestų gatvėse, 
tačiau ir mokykliniuose va-
dovėliuose.   BNS

Australija leido pristatinėti prekes „Google“ 
bepilotėmis skraidyklėmis 
Su interneto milžine 
„Google“ susijusi 
bendrovė artimiausiu 
metu pradės pristatinėti 
Kanberos gyventojams 
maistą ir kitus nedidelius 
daiktus, kompanijai 
antradienį gavus 
atitinkamą Australijos 
aviacijos reguliuotojų 
leidimą.

Bendrovė „Wing“, priklau-
santi „Google“ patronuojan-
čiai korporacijos „Alpha-
bet“, pastaruosius 18 mėne-
sių pristatinėdavo siuntas per 
bandomuosius skrydžius, bet 
dabar šią veiklą galės vykdy-
ti nuolat.

„Išdavėme „Wing Aviati-
on Pty Ltd“ leidimą vykdyti 
dabartines siuntų pristatymo 
bepilotėmis skraidyklėmis 
operacijas Šiaurės Kanbero-

je“, – antradienį informavo 
Civilinės aviacijos saugumo 
agentūra.

Pasak bendrovės, ji prista-
tinėjo „maistą ir gėrimus, ne-
receptines vaistinių prekes ir 
vietos gamybos kavą bei šo-
koladą“.

Tokiu būdu jau pristatyta 
apie 3 000 siuntų, taigi, re-
guliuotojai nusprendė, kad 
projektas yra saugus. Tai yra 
pirmas kartas, kai toks leidi-
mas išduodamas Australijoje 
ir vienas iš pirmųjų – visame 
pasaulyje.

Sparnuotoms skraidyklėms 
leista skraidyti 11–12 valandų 
per parą; jos turi būti pilotuo-
jamos, o ne visiškai automa-
tizuotos.

Iš pradžių planuojama pri-
statinėti prekes teritorijoje, 
kurioje yra tik apie 100 namų, 

bet ši zona turėtų būti greitai 
išplėsta.

Kontrolieriai nevertino 
skraidyklių keliamo triukš-
mo ir susirūpinimo dėl jų 
poveikio gyventojų privatu-
mui. Abi šios problemos iš-
aiškėjo bandomųjų skrydžių 
laikotarpiu.

„Wing“ teigia, jog bepilo-
tės skraidyklės mažina eismo 
spūstis bei taršą ir pasižymi 
dideliu greičiu: jos pristato 
siuntas per 6–10 minučių.

Pirkėjas per programėlę 
užsako prekes, o šios yra pa-
kraunamos į bepilotę skraidy-
klę. Aparatas nuskrenda į nu-
statytą vietą, nuleidžia siuntą 
į gervę panašiu lynu, o paskui 
sugrįžta į bazę.

Jungtinėse Valstijose kovo 
mėnesį siuntų milžinė UPS 
pirmoji gavo leidimą šalyje 
naudoti bepilotes skraidykles 
siuntoms pristatyti. BNS
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Palaikytų vienalytę partnerystę
Kandidatai į prezidentus Ingrida Šimonytė ir Saulius Skvernelis 
palaikytų partnerystės, taip pat ir tarp tos pačios lyties žmonių, 
įteisinimą, Gitanas Nausėda siektų diskusijos. 

„Boeing“ sumažins orlaivių „737 MAX“ gamybą
JAV aviacijos ir kosminių technologijų milžinė „Boeing“ nusprendė 
maždaug 20 proc. sumažinti „Boeing 737 MAX“ modelio orlaivių 
gamybą ir įkūrė specialųjį komitetą, kuriam pavedė persvarstyti 
plėtros planus.

atKelta IŠ 9 p.

Steven H. Newton. Fel-
dmaršalas W. Modelis. Iš an-
glų kalbos vertė Ona Stan-
kevičiūtė. – Vilnius: Briedis. 
– 384 p., iliustr.

Leidykla „Briedis“ pristato 
naują knygų seriją „Hitlerio 
karo elitas“ ir Steve-
no H. Newtono kny-
gą  „Feldmaršalas W. 
Modelis“. Vokiečių fel-
dmaršalas Walteris Mo-
delis (1891–1945) žino-
mas kaip vienas sėkmin-
giausių Trečiojo reicho 
kariuomenės vadų. An-
trojo pasaulinio karo 
metais jis buvo pramin-
tas „fiurerio gaisrinin-
ku“, nes jo vadovavimo 
prireikdavo ten, kur pa-
dėtis atrodė beviltiška.

Tačiau, nepaisant W. 
Modelio patirties ir ka-
riško profesionalumo, 
jo vardas, palyginti su 
E. von Mansteino, E. 
Rommelio ir H. Gu-
deriano, lieka tarsi šešėlyje. 
Kodėl? Į tai šioje knygoje 
bando atsakyti Stevenas H. 
Newtonas.

W. Modelio, kaip ir dau-

gelio aukštų Vokietijos kari-
ninkų, karjera prasidėjo dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį ka-
rą. Tarpukariu, kai Vokieti-
jos kariuomenė pagal 1919 
m. Versalio sutarties sąlygas 
buvo smarkiai sumažinta, o 

paskui atkuriama revanšo už 
pralaimėjimą siekiančio A. 
Hitlerio rankomis, būsimasis 
feldmaršalas darbavosi Karo 
ministerijoje. Įsiplieskus An-

„Feldmaršalas W. Modelis“ trajam pasauliniam karui, jis 
dalyvavo mūšiuose Vakarų 
ir Rytų frontuose: Lenkijos 
ir Prancūzijos kampanijose, 
„Barbarosos“ operacijoje, 
Kursko kautynėse, mūšiuose 
Ardėnuose. Vadovavo tankų 
korpusui, armijai, galiausiai 
– armijų grupei. Už ryžtin-

gus ir net agresyvius 
sprendimus W. Mode-
lis pelnė išskirtinį fiu-
rerio pasitikėjimą. Jo 
dėka buvo sustabdy-
ti keli dideli sovietų ir 
Vakarų sąjungininkų 
puolimai, o jei reikėjo 
trauktis, feldmaršalo 
vadovaujamos pajėgos 
tai darė tvarkingai, be 
panikos išlaikydamos 
kovos gretas. 

W. Modelio gyveni-
mas nutrūko 1945 m. 
balandžio 21 d. Užuot 
pasidavęs į nelaisvę, 
feldmaršalas nusišovė. 
Miškuose prie Duisbur-
go užkasti W. Modelio 
palaikai ekshumuoti 

1955 m. ir perlaidoti karių ka-
pinėse. Jo sūnus Hansgeorgas 
Modelis pokariu tapo Vokieti-
jos ginkluotųjų pajėgų – Bun-
desvero – generolu. 

siu, pažadu tau, kad kažką kei-
siu savo gyvenime. Pradžioje 
mesiu rūkyti“. Ir nuo tos pir-
minės maldos prasidėjo mano 
gyvenimo pokyčiai. Pradėjau 
sekti seminarus apie gyveni-
mą, laimę, sveiką gyvenseną, 
atsisakiau alkoholio, tapau 
vegetare, susitvarkiau dienos 
režimą, pradėjau kartoti man-
trą, ir depresija pasitraukė“, 
– prisimena nelengvą kovą 
su klastinga liga laimėjusi I. 
Zasimauskaitė.              

Psichologas: klastingą 
ligą išduoda ne tik 

liūdesys
Psichologas dr. Marius 

Daugelavičius atskleidžia ga-
na liūdną statistiką: apie 20–
25 proc. gyventojų visame 
pasaulyje nors kartą gyveni-
me yra susidūrę su depresijos 
epizodais. Tokie faktoriai kaip 
amžius ar socialinė padėtis tu-
ri mažai įtakos. Depresija ga-
li susirgti bet kokio amžiaus, 
lyties ir išsilavinimo asmuo. 
Psichologas atkreipia dėme-
sį, kad depresijos susirgimus 
daugiau nulemia žmogaus 
charakteris. „Šia liga dažniau-
siai serga uždari, nesipasako-
jantys, save spaudžiantys ir 
kaltinantys žmonės, linkę už-
sikrauti įvairias atsakomybes, 
darbus ir reikalus“, – į depre-
siją linkusio žmogaus cha-
rakterio portretą piešia dr. M. 
Daugelavičius.

Tačiau liūdesio nereikėtų 
priskirti prie pagrindinių de-
presijos simptomų, nes tai 
gali būti ir normali žmogiš-
ka emocija. Anot psicholo-
go, jei žmogus liūdi, tai nėra 
didelė problema. Problema, 
kai jis visus savo jausmus 
slopina.„Depresija yra už-
spaustų emocijų liga.Žmogus 
gali užslopinti pyktį, nori vi-
sada atrodyti geras, ant nieko 
nepykstantis. Nors taip nėra, 
tik žmogus neleidžia sau iš-
reikšti to neigiamo jausmo. 
Taip pat ir su liūdesiu. Jei 
žmogus leidžia sau paverkti, 
pasiskųsti, pasidalinti skaus-
mu, labai tikėtina, kad jam 
depresija nepasireikš. Bet jei 

Depresiją įveikusi I. Zasimauskaitė atskleidė, kokius perspėjimo signalus kūnas siunčia apie 
šią ligą liūdi vienas, pasislėpęs, nes 

viešumoje reikia atrodyti ak-
tyviam ir pozityviam, tokiais 
atvejais iškyla vidinis konf-
liktas, vedantis prie depresi-
jos. Žmogus visą negatyvą 
pasilieka viduje ir pradeda 
naikinti save iš vidaus“, – sa-

ko psichologas dr. M. Dau-
gelavičius.

Pasak psichologo, vieni 
ryškiausių depresijos požy-
mių yra didelis nuovargis, 
dingęs susidomėjimas savo 
pomėgiais bei veikla ir nega-
tyvus mąstymas. Depresija 
sergantys žmonės dažnai pati-
ria miego sutrikimus, aplanko 
mintys apie savižudybę. Dr. 
M. Daugelavičius taip pat at-
kreipia dėmesį, jog depresija 
aplanko ne tik rudenį arba pa-
vasarį. Anot jo, šiai ligai me-
tų laikai neturi esminėsįtakos. 
Keičiantis sezonams depresi-
ja gali paūmėti, bet gali pasi-
reikšti bet kuriuo metu.

Fiziologiniai 
susirgimai

Su depresija koja kojon 
neretai žengia ne tik nepaaiš-
kinamas nuovargis, apatija, 
miego sutrikimai.Specialistai 
sako, kad kai kurie depresijos 
požymiai gali būti daug sub-
tilesni ir ne visada tiesiogiai 
susiję su emocijomis. Ligai 
priskiriami ir mažiau akivaiz-
dūs depresijos simptomai, su-
keliantys net fizinį skausmą 
ir fiziologinius organizmo 
pokyčius.

Pasak dr. M. Daugelavi-

čiaus, depresija sergantys as-
menys neretai skundžiasi įvai-
riais nenustatytos kilmės fizi-
niais skausmais bei negalavi-
mais ir kreipiasi į specialistus 
ieškodami juos kamuojančių 
ligų priežasčių. Depresija ne-
retai pasireiškia nugaros ar 

krūtinės, sąnarių ar raumenų, 
galvos skausmais, virškinimo 
sutrikimais. Dėl psichologinio 
susirgimo pasikeičia širdies 
plakimas, padidėja širdies 
susitraukimų dažnis, pakyla 
kraujospūdis.

Depresiją gali išprovokuo-
ti ir su emocijomis tiesiogiai 
nesusijusi skydliaukė. Pa-
sitaiko atvejų, kai depresija 
painiojama su skydliaukės 
liga, nes kai kurių psichikos 
ligų ir skydliaukės požymiai 
yra labai panašūs. Dėl hor-
monų sutrikimo gali vargin-
ti net 60 depresijos simpto-
mų – silpnumas, vangumas, 
mieguistumas, nervingumas, 
nuovargis ir kt.

Ilgalaikis stresas
Mokslininkai perspėja, kad 

apie klastingą ligą gali signali-
zuoti ir liguistai didelė trauka 
naršyti internete. Šiuolaiki-
nės technologijos itin akty-
viai veikia žmonių emocinę 
būseną. Nuolatinis išmaniųjų 
įrenginių tikrinimas yra pir-
mas ženklas apie asmenį ka-
muojantį didelį stresą.

Žmogus, priklausomas nuo 
kompiuterinio ar mobilaus 
įrenginio, neretai išgyvena ne-
rimą ir patiria ilgalaikį stresą. 

Seulo universiteto profeso-
riaus Hyung Suk Seo atlikti 
tyrimai įrodo, jog išmanių-
jų įrenginių priklausomybė 
glaudžiai susijusi su neuro-
cheminiu disbalansu smege-
nyse, depresija, nerimu, ne-
miga ir impulsyvumu.

Pasak specialistų, tam ti-
krais gyvenimo etapais stresas 
gali būti gyvenimo dalis. Ta-
čiau juntamas ilgalaikis stre-
sas ir jo sukeltas nerimas yra 
labai pavojingas ir žalingas 
žmogaus sveikatai. Jo pase-
kmė – bloga nuotaika, apati-
ja, beviltiškumo jausmas, liū-
desys, ilgainiui peraugantys į 
depresiją.

Judėjimas ir mityba
Specialistai atkreipia dėme-

sį, kad pirmose depresijos sta-
dijose ligą galima įveikti ir sa-
vo pastangomis. Psichologai 
pabrėžia, kad itin didelę sąsają 
su psichiniais susirgimais turi 
gyvenimo būdas. Todėl ko-
voti su depresija gali padėti 

sportas, bendravimas su ap-
linkiniais, meditacija ir netgi 
tam tikri augaliniai ekstraktai 
ar vitaminų derinys.

Serotoninas, geros nuotai-
kos hormonas, gaminasi, kai 
žmogus aktyviai juda, užsii-
ma širdžiai miela veikla. Psi-
chologas atkreipia dėmesį, 
kad trys didieji „banginiai“, 
ant kurių laikosi serotoninas, 
yra saulė, fizinis judėjimas ir 
mėgstama veikla.

Jei žmogus nori sau padėti 
įveikti depresiją, reikia išsipa-
sakoti, nebijoti pasiskųsti, pa-
dejuoti, jei nepavyksta kalbė-
tis – rašyti dienoraštį, kabin-
tis į savo mėgstamą veiklą, 
stengtis gyvenime turėti kuo 
daugiau aktyvios fizinės vei-
klos, nesusijusios su išmanio-
siomis technologijomis.

Taip pat rekomenduoja-
ma atkreipti dėmesį į mity-
bą, vartoti daug folio rūgš-
ties turinčių maisto produktų 
– špinatų, šparagų, avokadų, 
brokolių, kiaušinių. Vartoti 

vitaminus ir papildus nervų 
sistemai, į kurių sudėtį įeina 
B grupės vitaminai, vitaminas 
C, folio rūgštis ir magnis. Taip 
pat į kurių sudėtį įeina siner-
giškai veikiantys augaliniai 
ekstraktai, kaip šafranas, da-
žinė ciberžolė (kurkuminas) 
ir baikalinės kalpokės eks-
traktai, padedantys palaikyti 
normalią psichologinę funk-
ciją. Amerikoje prieš keletą 
metų buvo paskelbti tyrimo 
rezultatai, įrodantys, kad fo-
lio rūgštį vartojantiems paci-
entams depresijos požymiai 
pranyksta greičiau ir efekty-
viau. Šiuolaikiniai moksli-
ninkai atliko nemažai tyrimų 
su antidepresinių savybių tu-
rinčiu šafranu bei jo poveikiu 
mūsų organizmui. Brangiau-
sias pasaulio prieskonis reko-
menduojamas ne tik maisto 
gamyboje. Tinkamai varto-
jamas šafranas gerina bendrą 
organizmo savijautą ir gali pa-
dėti įveikti lengvas depresijos 
formas. 
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Prienų 
turguje
Šeštadienio turgus jau 
tikrai buvo pavasariškas 
– akį džiugino ne tik 
gėlių daigai, bet ir įvairūs 
vaismedžiai, vaiskrūmiai, 
dekoratyviniai želdiniai. 
Žmonių irgi susirinko 
daugiau – visi nori ne tik 
patys pasirodyti, bet ir 
kitus pamatyti.

Pirkėjai džiaugėsi galėda-
mi pasirinkti ankstyvųjų dar-
žovių: salotų, krapų, petražo-

lių, svogūnų laiškų, ridikėlių, 
agurkų. Kainos kol kas dar 
nesumažėjo. Sumažės gal po 
poros savaičių, kai daugiau 
bus saulutės ir šių žalumynų 
užaugs ir polietileno šiltna-
miuose. Ryšelis ridikėlių ar 
salotų kainavo 0,5–0,6 euro, 
saujelė (100 g) svogūnų laiš-
kų – 0,6–0,8 euro. Kilogramas 
lietuviškų trumpavaisių agur-
kų kainavo 3 eurus. Brangu, 
bet jau tikra, lietuviška ir kve-
pia skaniau.

Kilogramą raugintų ko-
pūstų kilogramą pardavė už 
1 eurą. agurkų – už 1,5–1,8 
euro. Pavasarį rauginti pro-
duktai jau nėra tokie paklau-
sūs kaip žiemą. Tačiau jei 
norime būti sveiki, turėtume 
valgyti daugiau raugintų ko-
pūstų, agurkų, pomidorų ir 
netgi obuolių.

Geriausiai perkamos buvo 
bulvės, kurių kilogramas kai-
navo 0,3–0,5 euro, o sėklinių, 
tinkamų tik sodinimui – 0,25 
euro. Kilogramą morkų ar 
burokėlių buvo galima nusi-
pirkti už 0,6–0,7 euro, svo-
gūnų galvučių – už 0,4–0,6 
euro, kopūstų galvų – už 0,4 
euro, morkų – už 0,5–0,7 eu-

ro. Nedidelė česnako galvutė 
kainavo 0,5 euro. Už tokią 
kainą česnakų galima pirk-
ti tik sėklai, o valgymui ge-
riau nusipirkti pigiau preky-
bos centre.

Turguje padaugėjo naminių 
vištų kiaušinių. Jais prekiau-
jančios moterys sakė, kad atši-
lus orams vištos pradėjo dau-
giau dėti kiaušinių. Taigi, už 
dešimtį kaimiškų vištų kiauši-
nių daugelis prašė 1,3–1,6 eu-
ro. Antinių kiaušinių dešimtis 
kainavo 2,2–2,5 euro. Prieš 
šv. Velykas kiaušinių kainos 
turėtų šiek tiek padidėti.

Padaugėjo ir pieno pro-

duktų: pieno, sviesto ir sū-
rių. Litras pieno kainavo 0,5 
euro, grietinės – 3,4–3,6 eu-
ro, pusė kilogramo varškės 
– 0,8–1 eurą, puskilogramis 
sviesto – 3,5–4 eurus, sūriai 
– 1,5–3,5 euro. Prekiaujan-
čios pieno produktais moterys 
sakė, kad daugiausiai žmonės 
perka grietinės ir pieno, o ma-
žiausiai – sviesto. Kai atsira-
do žalumyninių daržovių, pa-
klausesnė ir grietinė .

Bitininkai pusės litro sti-
klainį medaus pardavė už 
3,5–4,5 euro, 100 g indelį bi-
čių duonelės – už 1,8–2 eurus. 
Pernykštis medus atpigs tada, 
kai bitutės prineš pavasarinio 
medaus. Jeigu bus šilti ir pa-
lankūs medunešiui orai, gau-
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A. Siaurusevičius vadovaus „Lietuvos ryto“ TV
Buvęs nacionalinio transliuotojo LRT direktorius Audrius 
Siaurusevičius vadovaus „Lietuvos ryto“ televizijai. Kaip pranešė 
portalas lrytas.lt, 51-erių A. Siaurusevičius šiose pareigose pakeitė 
Liną Ryškų, „Lietuvos ryto“ televizijai vadovavusį nuo 2013-ųjų.

STT sulaikė R. Šidlauską
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai, atlikdami ikiteisminį 
tyrimą dėl galimos prekybos poveikiu, sulaikė Lietuvos prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų asociacijos generalinį direktorių buvusį 
diplomatą Rimantą Šidlauską ir dar du asmenis.

Nekilnojamasis 
turtas

Perka
Visoje Lietuvoje brangiai perka-
me įvairaus brandumo mišką ir 
žemę, apaugusią medžiais. Tel. 8 
625 44123.

Brangiai mišką (gali turėti ben-
drasavininkių, būti neatidalin-
tas, 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.

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.

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 – 2,35 
Eur/kg. Motininių kiaulių sker-
diena – 1,87 Eur/kg. Atvežame. 
Tel. 8 607 12690.

siai žydės miško augalai, tai 
ir pirmo medaus nereikės il-
gai laukti. 

Dar visai neblogai perka-
mos šviežios ir šaldytos žu-
vys ir silkės bei jų gaminiai. 
Kilogramas karšio kainavo 
2,3 euro, starkio, upėtakio, 
lyno – 4,9 euro, karšio filė 
– 3,9 euro.

Kaip visada gerai buvo per-
kami rūkyti mėsos produktai. 
Kas perka savo šeimai, o kai 
kas siunčia artimiesiems, gy-
venantiems užsienyje. Jie vis 
dar nepamiršta rūkytų laši-
nukų ir skilandukų skonio. 
O prieš šventes reikia lietu-

viškomis dovanėlėmis pasi-
rūpinti.

Kilogramą rūkytų ar sūdytų 
lašinių buvo galima nusipirkti 
už 5,8–7,8 euro, suktinio (nu-
garinės) – už 8–10 eurų, deš-
ros – už 6,5–8 eurus, dešrelių 
– už 4,5–5,5 euro, vytintos iš-
pjovos – už 8–10 eurų.

Šviežios mėsos buvo nema-
žai, bet asortimentas negau-
sus. Kilogramas kiaulienos 
šoninės kainavo 3,2–4 eurus, 

karkos – 1,5–2,15 euro, kum-
pio – 3,4–4 eurus, karbonado 
ar sprandinės – 4,79–5,5 euro, 
maltos mėsos – 3,2–4 eurus.

Indelis namie pagamintos 
šaltienos (apie 500 g) kaina-
vo 1,5–2 eurus, 250 g indelis 
naminio pašteto – 1 eurą, o ki-

logramas kepto netikro zuikio 
– 5 eurus.

Žmonės mielai pirko švie-
žius duonos ir pyrago gami-
nius, bandeles ir sausainius 
lauktuvėms.

Smagu buvo gyvūnijos 

turgavietėje – šitiek paukščių 
klegesio: giedojo gaidžiai, 
kudakavo vištos, padėjusios 
kiaušinį, burbuliavo kalaku-
tai, krykavo antys.

Už jaunas ir pradėjusias dėti 
vištas prašė 5–7 eurų, papras-
tą gaidį buvo galima įsigyti už 
5–6 eurus, o veislinį – už 10–
15 eurų. Antis ar antinas kai-
navo 10–12 eurų, didelis ka-
lakutas – 25 eurus. Nemažai 
buvo prekiautojų triušiais, ku-
rie siūlė pirkti įvairių veislių 
ir rūšių ilgaausių augintinių. 
Už suaugėlius prašė 20–35 
eurų, o už jauniklius – 7–10 
eurų. Visgi kaime populia-
riausios vištos – jų perkama 
daugiausiai.

Toje pačioje turgavietėje 
prisiglaudė ir sodininkai, pre-
kiaujantys įvairiais sodmeni-
mis. Jie siūlė įvairių vaisme-
džių skiepų, vaiskrūmių ir de-
koratyvinių augalų. Vaisme-
džių kainos buvo gana nema-
žos – 6–8 eurai, retesnių veis-
lių koloninių obelų ar kriaušių 
– 20 eurų, vaiskrūmių – 2–3 
eurai. Žmonės gerai pirko 
obelų skiepus bei graikinius 
ir lazdynų riešutmedžius, taip 
pat ir nedažnus mūsų soduose 
šilkmedžius, kurie kainavo 8 
eurus. Populiarėja ir šilauo-
gės, kurių krūmą pardavė irgi 
už 7–8 eurus. 

Braškių krūmelis kainavo 
0,5–0,6 euro, našlaitės (bro-
liukai) – 0,4–0,7 euro. Kitų 
gėlių (pelargonijų, petunijų, 
surfinijų) daigelius gėlininkai 
siūlė pirkti už 0,3–0,8 euro. 
Kitą savaitgalį, jeigu vėl bus  

geras oras, prekiautojų dai-
gais padaugės, atsiras ir dar-
žovių daigų.

Nemažai ūkininkų prekia-
vo įvairiais javais, pašari-
niais runkeliais ir didesniais 
kiekiais morkų, burokėlių ir 
svogūnų. Centneris kviečių, 
kvietrugių, rugių ar avižų kai-
navo 11–15 eurų, kukurūzų – 
15 eurų, grikių – 50 eurų.

Turgavietėje įsikūrė ir 
meistrai, gaminantys įvairias 
grožybes iš medžio. Čia „sė-
dėjo“ būrys medinių muzi-
kantų, žvejų ir kitokių pasakų 
veikėjų. Jų kaina svyravo nuo 
15 iki 25 eurų.

Šeštadienį oras buvo nešal-
tas, be lietaus, o svarbiausia 
– švietė saulė. Tad žmonių 
susirinko nemažai, neblogai 
sekėsi ir prekiautojams dė-
vėtais daiktais bei įvairiais 
sendaikčiais, baldais ir įvai-
riomis senienomis. Šiuo me-
tų laiku daugelis apžiūrinėja 
ir ruošiasi pirkti dviračius, 
nors šie irgi nėra pigūs, kai-
nos svyruoja nuo 100 iki 250 
eurų, bet kartais pasitaiko ir 
pigesnių.

Na, o apie artėjančias gra-
žiausias metų šventes – šv. 
Velykas skelbė įvairūs atri-
butai su kiaušiniais ir kišku-
čiais, Velykų bobutėmis, mar-
gučiais. NG
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Liejame pamatus, betonuojame. 
Montuojame gipso kartoną, 
glaistome, dažome, kalame daily-
lentes, dedame visų tipų grindis, 
klojame plyteles, atliekame san-
technikos, elektros instaliacijos 
ir griovimo darbus. Klojame 
trinkeles. Lankstome skardas. Tel. 
8 600 96399. 

Šlifuojame, dedame ir lakuoja-
me parketą, dengiame stogus, 
lankstome skardas, skardiname, 
šiltiname ir dažome namų fasa-
dus. Statome karkasinius namus. 
Kasame pamatus, mūrijame, 
tinkuojame, betonuojame, mon-
tuojame tvoras, atliekame langų 
apdailą, montuojame langus ir 
duris. Tel. 8 620 85350.

Atliekame buto ir namo remonto 
darbus: montuojame gipso karto-
ną, klijuojame plyteles, glaisto-
me, dažome, klojame laminatą. 
Tel. 8 671 77427.

Visi santechnikos darbai: šildy-
mo, 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, džiovy-
kles, el. virykles ir 
kt. Suteikiame ga-
rantiją, taikome

nuolaidas! Atvykstame į 
namus, dirbame ir savait-
galiais. Tel. 8 645 04370.

 

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

Suteikia garantiją. 

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

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, at-
sijas ir kitus birius krovinius. Tel. 
8 690 66155.

Atliekame įvairius žemės kasi-
mo, lyginimo darbus: kasame, 
valome tvenkinius, darome pyli-
mus, šlaitus, lyginame, tvarkome 
teritorijas. Konsultuojame. Turi-
me patirtį. Dirbame kokybiškai. 
Tel. 8 640 50090.

REKLAMA

PASLAUGOS

šiltnamių g. �, �911� prienai
mob. tel.: (� ���)�����, (� ��0) �����.

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.
UAB „GEONETAS“  

 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu

sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614 

38124. 

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

Gaminame betoną, kalkinį skie-
dinį, šulinio žiedus (nuo 0,7 
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę 
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį. 
Atliekame metalo tekinimo ir 
suvirinimo darbus. Tel. 8 687 
95399.

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

Viena didžiausių įmonių Lietuvo-
je tiesiogiai perka karves, bulius, 
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis. 
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsi-
skaito iš karto. Tel. 8 635 07197 
(Ričardas Lukauskas). 

Brangiai visoje Lietuvoje super-
kame galvijus: karves, jaučius, 
telyčias. Vežame į užsienį. At-
siskaitome 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.

Pušines, alksnines, beržines mal-
kas kaladėlėmis ir skaldytas. 
Atveža. Tel. 8 625 97091.

Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo 
malkas, supjautas kaladėmis, 
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas 
nemokamas. Statybinę medieną 
pagal klientų pageidaujamą ilgį 
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą. 
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8 
614 98516, 8 639 48191.

Šaldytuvą „Samsung“ (40 Eur), 
šaldiklį „Snaigė“ (6 stalčiai, 30 
Eur), elektros variklį (3 kw, 1450 
aps/min, 30 Eur). Tel. 8 675 
16582.

Kiaules. Tel. 8 606 17089.

Karvę, po trečio veršio. Tel. 8 646 
44571. 

7 m. pieningą karvę (veršiuosis 
balandžio pabaigoje). Tel. (8 319) 
46891.

Išvalytus miežius, tinkamus sėti. 
Pramoninę siuvimo mašiną. 6 
m. karvę (po veršelio). Tel. 8 678 
04167.

Vasarinius kviečius „Triso“. Tel. 8 
698 79906.

Grūdų mišinį, maistines bulves ir 
šieną. Tel. 8 652 74481.

Kalcio amonio ir amonio salietrą 
didmaišiais po 500 kg. Pristatau į 
vietą. Tel. 8 689 62945.

Parduodami šiltnamiai su poli-
karbonato 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.

Kultivatorių (plotis 2,7 m), žemės 
tankinimo volus (pentininis ir 
lygus, 2 vnt.), statines-kontei-
nerius (vandeniui arba kurui), 
savadarbiam traktoriui tiltus, 
ankstyvas sėklines bulves. Tel. 8 
698 36208.

Kultivatorių, lėkštes, šieno pūstu-
vą ir rinktuvą. Dovanoja šieną (15 
ritinių). Tel. 8 609 78487.

Traktorių „MTZ-50“ su trivagiu 
plūgu. Tel. 8 675 63468.

PERKA
Brangiai perka įvairius veršelius 
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus. 
Sveria el. svarstyklėmis. Atsi-
skaito vietoje, iš karto. Tel. 8 
612 34503.

Vilniaus apskrities ūki-
ninkas nuolat perka 
arklius. Suteikia trans-
porto paslaugas.

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

S u p e r ka m e  ka r -
ves, bulius ir tely-
čias. KREKENAVOS 
AGRO FIRMOS supir-
kėja Olga Smailienė. 

Tel. 8 612 02125.

Gerai įmitusius, liesus 
ir traumuotus galvi-
jus (AB „Krekenavos 
agrofirma“ kaino-
mis). Taip pat arklius.

Sveriame elektroninėmis 
svarstyklėmis. Atsiskaitome 
iš karto. Tel. 8 616 43646. 

Mobiliuoju juostiniu gateriu 
pjauname medieną iki 9 m il-
gio, apipjauname lentas kliento 
kieme. Pjauname ir nedidelius 
kiekius. Tel. 8 610 03983.

Mobiliuoju juostiniu gateriu koky-
biškai pjaunu medieną. Atvykstu 
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

DARBO SKELBIMAI

REIKALINGA
Kavinė-baras ieško barmenės-
padavėjos ir pagalbinės darbuo-
tojos. Nedirbusias apmokysime. 
Tel. 8 676 42517.

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

UAB „Nemira“
Modulinių namų  
gamybos įmonei  

reikalingi: 
1. Staliai; 2. Langų montuoto-
jai; 3. Elektrikai; 4. Plytelių klo-

jėjai; 5. Santechnikai;  
6. Pagalbiniai darbininkai (-ės);  

7. Dažytojai (-os). 
Visos socialinės garantijos. 

Apmokamos kelionės išlaidos. 
Informacija: info@k-ready.eu 

Tel. 8 688 35784.

Kviečia

2019 metų balandžio 17-18 die-
nomis Laisvės aikštėje, Prienuose, 
vyks VELYKINĖ MUGĖ. Visus 
mažus ir didelius, miestelėnus 
ir jų svečius maloniai kviečiame 
apsilankyti.

Birštono seniūnijoje
(Birštono g. 14, Birštonas)

balandžio 25-26 d. nuo 9.00 val. 

Rengiami nemokami kursai ūkininkams apie ūkininka-
vimo įtaką žemės ūkiui ir aplinkai, mėšlo ir srutų tvarky-
mą, tręšimą bei poveikį aplinkai pagal mokymo programą: 
„Aplinkos apsauga žemės ūkyje“ kodas 296185003, trukmė 
16 akad. val. Antroji kursų diena - praktiniai užsiėmimai ūki-
ninkų ūkiuose. Mokymus vykdys Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegijos dėstytojai. 

Kursų klausytojai bus nemokamai maitinami.
Kursai ypač aktualūs ūkininkams gavusiems paramą 

pagal Lietuvos KPP, nes įtraukti į pasirenkamųjų išklausyti 
kursų sąrašą. 

Į kursus registruojama telefonais: (8-610)25047, (8-
685)84542 arba el.paštu: k.javaitiene@kmaik.lm.lt, 
s.cernuliene@kmaik.lm.lt 



1�
TREČIADIENIs, �019 m. BALANDŽIO 10 D., www.NAUjAsIsgELUpIs.LT

UŽsAkANT kETURIs skELBImUs, pENkTąjį - įDĖsImE NEmOkAmAI
(pAsIūLymAs gALIOjA pRIvATIEms AsmENIms) Tv pROgRAmA

Ketvirtadienis, balandžio 11 d. Penktadienis, balandžio 1� d.

 
06:00 Lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:00 Senis 10:00 
Vyriausybės 2018 metų veiklos 
ataskaita. pranešėjas Ministras 
pirmininkas Saulius Skverne-
lis. tiesioginė transliacija iš lR 
Seimo 11:30 Klausimėlis 12:00 
Gyvenimas 13:00 Klauskite dak-
taro 13:58 loterija „Keno loto” 
14:00 Žinios 14:15 Laba diena, 
Lietuva 16:40 premjera. ponių 
rojus 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Specialus tyrimas 20:25 
loterija „Keno loto” 20:30 pano-
rama 21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas 21:29 loterija „Jėga” 
21:30 Gimę tą pačią dieną 22:30 
Dviračio žinios 23:00 premjera. 
Babilonas Berlynas 23:50 Sme-
genų paslaptys 00:40 Klausimė-
lis  01:00 lRt radijo žinios 01:05 
Gyvenimas 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(742,743,744) 07:35 tomo ir 
Džerio šou (4) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (167,168) 
09:55 Monikai reikia meilės 
(51) 10:25 Namai, kur širdis (40) 
11:00 Nuo... Iki... 11:30 paveldė-
toja 2 (42) 12:00 Yra, kaip yra 
13:00 Mano likimas (3) 14:00 
Mano likimas (4) 15:00 Dvi šei-
mos (29,30) 16:00 KK2 16:30 
Labas vakaras, Lietuva 17:35 
Yra, kaip yra 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 
20:00 Valanda su Rūta 21:00 
Monikai reikia meilės (53) 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS pra-
rasta kontrolė 00:20 Judantis 
objektas (3) 01:15 Įsibrovimas 
02:50 alchemija. VDU karta 
03:20 RetROSpeKtYVa

TV3
05:10 Kvantikas 3/1s.  06:10 te-
levitrina 3 06:25 aladinas 1/153s.  
06:55 Simpsonai 15/1,2s.   07:55 
Gero vakaro šou 5/30s.  08:55 
Meilės sūkuryje 183 10:00 Mei-
lės miestas 1/29s. 11:00 Meilės 
miestas 1/30s. 12:00 paskutinis 
iš Magikianų 3/33,34s. 13:00 pa-
žadėtoji 6/279,280,281,282s. 
15:00 Simpsonai 15/3,4s. 16:00 
tV3 žinios 72 16:25 tV3 orai 72 
16:30 tV pagalba 13/29s. 18:30 
tV3 žinios 101 19:22 tV3 spor-
tas 1 19:27 tV3 orai 101 19:30 
Farai 12/30s. 20:30 prakeikti 
7/35s. 21:00 tV3 vakaro žinios 
58 21:52 tV3 sportas 1 21:57 
tV3 orai 58 22:00 peržengta ri-
ba 23:55 X mutantai 1/9s. 00:55 
Kaulai 5/22s. 01:45 Kvantikas 
3/2s. 02:35 Ekstrasensai detek-
tyvai 5/15s. 03:30 X mutantai 
1/9s.  04:20 Kaulai 5/22s.  05:10 
Kvantikas 3/2s.   

06:40 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi (1) 07:40 Stoties policija 
(12) 08:40 Sudužusių žibintų 
gatvės (5) 09:40 paskutinis faras 
(15) 10:40 Kobra 11 (20) 11:40 
ekstrasensų mūšis (11) 13:45 
Stoties policija (13) 14:50 Su-
dužusių žibintų gatvės (6) 15:55 
paskutinis faras (16) 17:00 Info 
diena 17:30 Kobra 11 (21) 18:30 
Betsafe–lKl. Dzūkija - liet-
kabelis 21:00 tylos kodeksas 
23:00 Majamio katastrofa 00:50 

Kas žudikas? (15)  

05:20 „Deimantų medžiotojai“ 
(4) 06:13 programa 06:14 tV 
parduotuvė 06:30 „pasaulis iš 
viršaus“ 07:00 Vantos lapas 
07:30 Sveika ir gardu 08:00 
reporteris 08:58 Orai 09:00 Ant 
bangos 10:00 „Gyvybės lange-
lis“ (1/10) 11:10 „Deimantų me-
džiotojai“ (2) 12:20 „Mesingas. 
aplenkiantis laiką“ (14) 13:30 
tV parduotuvė 13:45 „Miškinis“ 
(3/48) 14:55 „Bitininkas“ (2/4) 
16:00 reporteris 16:30 Lietuva 
tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 „Karo 
merginos“ (1/12) 18:00 repor-
teris 18:48 Orai 18:50 rubrika 
„Mes europiečiai“.” 18:55 „Ra-
sputinas“ (7) 20:00 reporteris 
20:30 lietuva tiesiogiai 20:58 
Orai 21:00 Ne spaudai 22:00 
reporteris 22:53 Orai 22:55 ru-
brika „Mes europiečiai“.” 23:00 
Adomo obuolys 00:00 „Miškinis“ 
(3/9) 01:05 „Bitininkas“ (1/32) 
02:05 „Širdies plakimas“ (22) 
02:55 „Deimantų medžiotojai“ 
(5) 03:45 „Kita moteris“ (2) 04:35 
„Kelrodė žvaigždė“ (17) 05:20 
„Deimantų medžiotojai“ (5)  

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Žve-
jo nuotykiai 4/8s.  07:30 Havajai 
5.0 6/6s.  08:30 prakeikti 7/34s.  
09:00 Vienam gale kablys 
20/14s.  09:30 CSI kriminalistai 
605  10:30 Simpsonai 8/15,16s. 
11:30 Makgaiveris 1/14s.  12:30 
Vedęs ir turi vaikų 6/604,605s.  
13:30 Univeras 224,225 14:30 
televitrina 13 15:00 Havajai 5.0 
6/7s. 16:00 CSI kriminalistai 606 
17:00 Makgaiveris 1/15s. 18:00 
Vedęs ir turi vaikų 6/606,607s. 
19:00 Univeras 226,227 20:00 
Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir 
meilė 3/30s. 20:30 Žinios 72 
20:55 Orai 72 21:00 padangių 
akis 23:00 aukščiausia pavara 
18/1802s. 00:10 Daktaras Hau-
sas 7/706s. 01:10 raitelis be 
galvos 2/1s. 

 
06:00 Lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Vilnius Mama 
Jazz 2018 07:05 tV daktaras 
07:30 Grizis ir lemingai 07:40 
Šikšnosparnis patas 07:55 Ste-
buklingoji Boružėlė 08:20 Į svei-
katą! 08:45 Kodėl gi ne?! 09:15 
Labas rytas, Lietuva  12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 Le-
gendos 13:10 Stambiu planu 
13:55 Mokslo ekspresas 14:10 
pranešimai iš Meksikos įlankos 
15:10 premjera. Kodėl gi ne?! 
15:40 Grizis ir lemingai 15:50 
Šikšnosparnis patas 16:05 
Stebuklingoji Boružėlė 16:30 
Laba diena, Lietuva  18:00 Kul-
tūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 
18:15 ten, kur namai 1 19:00 
Mokslo ekspresas 19:15 War-
renas Beatty. Holivudo ambici-
jos 20:10 Kultūros diena. 20:30 
panorama 21:00 Dienos te-
ma 21:20 Sportas. Orai 21:30 
Brandūs pokalbiai 22:15 trys 
skrybėlės 23:00 anapus čia ir 
dabar 23:45 Auto moto  00:50 
DW naujienos rusų kalba. 01:05 
Dabar pasaulyje. 01:40 Vilnius 
Mama Jazz 2018 02:25 Ei, tai 
vija pinavija 02:55 atspindžiai. 
paveldo kolekcija  03:20 trys 
skrybėlės 04:05 Muzikinė pra-
moginė programa „Du balsai 
– viena širdis”

 
06:00 Lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Labas rytas, 
Lietuva 06:30 Žinios 09:20 
Senis 10:25 Štutgarto krimi-
nalinė policija 6 11:15 aukš-
tuomenės daktaras 4 12:00 
(Ne)emigrantai 13:00 Vartoto-
jų kontrolė 13:58 loterija „Ke-
no loto” 14:00 Žinios 14:15 
Laba diena, Lietuva 16:40 
premjera. ponių rojus 17:30 
Žinios. Sportas. Orai 18:00 tV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Nacionalinė paieškų tarnyba 
19:30 Beatos virtuvė 20:25 
loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas 21:29 loterija 
„Jėga” 21:30 Auksinis protas 
22:50 Fantastiškas penkta-
dienis. laukinė upė  01:00 
laukinė upė 02:50 pasaulio 
dokumentika. laukiniai gy-
vūnai. paros kaleidoskopas 3 
03:35 pasaulio dokumentika. 
Misija „Galapagai” 04:25 Dže-
sika Flečer 7  

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(745,746,747) 07:35 tomo ir 
Džerio šou (5) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (169,170) 
09:55 Monikai reikia meilės 
(52) 10:25 Namai, kur širdis 
(41) 11:00 Valanda su Rūta 
12:00 Yra, kaip yra 13:00 Ma-
no likimas (5,6) 15:00 Dvi šei-
mos (31,32) 16:00 KK2 16:30 
Labas vakaras, Lietuva 17:35 
Bus visko 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 
penktadienis 21:30 SaVaItĖS 
HItaS Bornas. Galutinis tiks-
las 23:50 prezidento sprendi-
mas 02:25 pReMJeRa pelkių 
pabaisa 

TV3
05:10 Kvantikas 3/2s.  06:10 
televitrina 3 06:25 Kempi-
niukas plačiakelnis 1/142s.  
06:55  Simpsonai 15/3,4s.  
07:55 Farai 12/30s.  08:55 
Meilės sūkuryje 184 10:00 
Meilės miestas 1/31,32s. 
12:00 paskutinis iš Magikia-
nų 3/35,36s. 13:00  paža-
dėtoji 6/283,284,285,286s. 
15:00  Simpsonai 15/5,6s. 
16:00 tV3 žinios 73 16:25 
tV3 orai 73 16:30 tV pa-
galba 13/30s. 18:30 tV3 ži-
nios 102 19:22 tV3 sportas 
1 19:27 tV3 orai 102 19:30 
Vajana 21:40 Karibų piratai. 
Numirėlio skrynia 00:40 Lem-
tingas posūkis 3 02:15 Kietas 
riešutėlis 2  04:20 paskutinis 
iš Magikianų 3/31,32s.   05:20 
Juokingiausi amerikos namų 
vaizdeliai 26/8s. 

06:50 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi (2) 07:50 Stoties 
policija (13) 08:50 Sudužusių 
žibintų gatvės (6) 09:50 pa-
skutinis faras (16) 10:50 Ko-
bra 11 (21) 11:55 Ekstrasen-
sų mūšis (12) 13:45 Stoties 
policija (14) 14:50 Sudužusių 
žibintų gatvės (7) 15:55 pa-
skutinis faras (17) 17:00 NKL 
finalo ketverto varžybos 19:00 
amerikietiškos imtynės (13) 
20:00 amerikietiškos imtynės 
(13) 21:00 Mirtinas žaidimas 
23:00 tylos kodeksas 01:00 
ekstrasensų mūšis (10)  

05:20 „Deimantų medžiotojai“ 
(5) 06:10 „pasaulis iš viršaus“ 
06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 „pasaulis iš vir-
šaus“ 06:35 Krepšinio pasauly-
je su V. Mačiuliu 07:00 Kitoks 
pokalbis su D 07:30 atliekų 
kultūra 08:00 reporteris 08:58 
Orai 09:00 Nuoga tiesa 10:30 
10 min iki tobulybės su Jurijumi 
10:45 Čempionai 11:20 Adomo 
obuolys 12:20 „Mesingas. ap-
lenkiantis laiką“ (15) 13:30 tV 
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ 
(4/1) 14:55 „Bitininkas“ (2/5) 
16:00 reporteris 16:30 Kitoks 
pokalbis su D 16:58 Orai 17:00 
„Karo merginos“ (1/13) 18:00 
reporteris 18:53 Orai 18:55 
„Rasputinas“ (8) 20:00 repor-
teris 20:30 Kitoks pokalbis su 
D 20:58 Orai 21:00 „proku-
roras“ (10) 22:00 reporteris 
22:58 Orai 23:00 ant bangos 
01:25 „Moterų daktaras“ (3/9; 
3/10) 02:55 „Šeimininkė“ (1/1; 
1/2) 04:35 Vantos lapas 05:00 
„Kita moteris“ (1; 2) 

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 
Jokių kliūčių! 3/308s.  07:30 
Havajai 5.0 6/7s.  08:30 pra-
keikti 7/35s.  09:00 praeities 
žvalgas 4/31s.  09:30 CSI 
kriminalistai 606  10:30 Simp-
sonai 8/17s. 11:00 Simpso-
nai 8/18s. 11:30 Makgaiveris 
1/15s.  12:30 Vedęs ir turi vai-
kų 6/606s.  13:00 Vedęs ir turi 
vaikų 6/607s.  13:30 univeras 
226  14:00 Univeras 227  14:30 
televitrina 13 15:00 Havajai 
5.0 6/8s. 16:00 CSI krimina-
listai 607 17:00 Makgaiveris 
1/16s. 18:00 Vedęs ir turi vai-
kų 6/608s. 18:30 Vedęs ir turi 
vaikų 6/609s. 19:00 univeras 
228 19:30 Univeras 229 20:00 
Farai 12/1s. 21:00 Žinios 102 
21:50 Sportas 1 21:55 Orai 
102 22:00 tryliktas rajonas. 
ultimatumas 00:00 padangių 
akis  01:55 pjūklas 3 

 
06:00 Lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Vilnius Mama 
Jazz 2018 07:20 Mokytojų 
kambarys  07:45 Grizis ir le-
mingai 07:55 Stebuklingo-
ji Boružėlė 08:20 Už kadro 
08:45 Kodėl gi ne?! 09:15 
Labas rytas, Lietuva  12:00 
DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Misija – pasaulio lie-
tuva 13:00 7 Kauno dienos  
13:25 Stop juosta  13:50 Lie-
tuva mūsų lūpose 14:15 War-
renas Beatty 15:10 premjera. 
Kodėl gi ne?! 15:40 Grizis ir 
lemingai 15:50 Šikšnospar-
nis patas 16:05 Stebuklingoji 
Boružėlė  16:30 Laba diena, 
Lietuva  18:00 Kelias 18:20 
lietuvos tūkstantmečio vaikai 
19:15 Šimtas reginių senovi-
niame mieste 20:10 Kultūros 
diena. 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas. 
Orai 21:30 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom” 22:00 
europos kinas. Randas 23:30 
aurelijaus Globio jubiliejinis 
koncertas 00:35 Skrendam  
00:50 Dabar pasaulyje 01:20 
europos kinas. Randas 02:50 
aRtS21 03:20 Brandūs pokal-
biai  04:10 Klauskite daktaro 
05:05 Stilius

Redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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06:00 Lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25 
Štutgarto kriminalinė policija 6 
11:15 aukštuomenės daktaras 4 
12:00 Nacionalinė paieškų tar-
nyba 13:00 Klauskite daktaro 
13:58 loterija „Keno loto” 14:00 
Žinios 14:15 Laba diena, Lietu-
va 16:40 premjera. ponių rojus 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Gyveni-
mas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 loterija 
„Jėga” 21:30 aš – laidos vedėjas 
22:30 Dviračio žinios 23:00 prem-
jera. Iškyla prie Kabančios uolos 
00:00 lRt radijo žinios 00:10 tvin 
pyksas 2 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Vakaras su Edita 02:00 Lrt 
radijo žinios 02:05 Klauskite dak-
taro 03:00 lRt radijo žinios 03:05 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Dviračio žinios 04:00 lRt radijo 
žinios 04:05 Specialus tyrimas 
05:00 lRt radijo žinios 05:10 
ponių rojus  

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(739, 740, 741) 07:35 tomo ir 
Džerio šou (3) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (165, 166) 
09:55 Monikai reikia meilės (50) 
10:25 Namai, kur širdis (39) 11:00 
Nuo... Iki... 11:30 paveldėtoja 2 
(41) 12:00 Yra, kaip yra 13:00 
Mano likimas (1, 2) 15:00 Dvi 
šeimos (27, 28) 16:00 KK2 16:30 
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 
Nuo... Iki... 20:30 paveldėtoja 2 
(42) 21:00 Monikai reikia meilės 
(52) 21:30 Žinios 22:24 Sportas 
22:28 Orai 22:30 VAKArO SE-
aNSaS. pReMJeRa Įsibrovimas 
00:20 Judantis objektas (2) 01:15 
Žmogus šešėlis 

TV3
05:10 paskutinis iš Magikianų 
3/30s.  06:10 televitrina 3 06:25 
aladinas 1/152s.  06:55 Simp-
sonai 14/21, 22s.   07:55 prieš 
srovę 19/14s.  08:55 Meilės sū-
kuryje 182 10:00 Meilės miestas 
1/27,28s. 12:00 paskutinis iš Ma-
gikianų 3/31,32s. 13:00 pažadė-
toji 6/275,276,277,278s. 15:00 
Simpsonai 15/1,2s. 16:00 tV3 
žinios 71 16:25 tV3 orai 71 16:30 
tV pagalba 13/28s. 18:30 tV3 
žinios 100 19:22 tV3 sportas 1 
19:27 tV3 orai 100 19:30 Gero 
vakaro šou 5/30s. 20:30 prakeik-
ti 7/34s. 21:00 tV3 vakaro žinios 
57 21:52 tV3 sportas 1 21:57 tV3 
orai 57 22:00 pašalintieji 22:25 Vi-
kinglotto 15 23:55 X mutantai 1/8s. 
00:55 Kaulai 5/21s. 01:45 Kvanti-
kas 3/1s. 02:35 Ekstrasensai de-
tektyvai 5/14s. 03:30 X mutantai 
1/8s.  04:20 Kaulai 5/21s.  05:10 
Kvantikas 3/1s. 

06:45 Mentalistas (42) 07:40 Sto-
ties policija (11) 08:40 Sudužusių 
žibintų gatvės (4) 09:40 pasku-
tinis faras (14) 10:35 Kobra 11 
(19) 11:35 ekstrasensų mūšis 
(10) 13:45 Stoties policija (12) 
14:50 Sudužusių žibintų gatvės 
(5) 15:55 paskutinis faras (15) 
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 
(20) 18:30 Betsafe–lKl. Neptū-
nas - rytas 21:00 Majamio katas-

trofa 22:50 Svetimas 00:45 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (21)   

05:20 „Deimantų medžiotojai“ (3) 
06:13 programa 06:14 tV parduo-
tuvė 06:30 „pasaulis iš viršaus“ 
07:00 Skinsiu raudoną rožę 07:30 
Krepšinio pasaulyje su V 08:00 
reporteris 08:58 Orai 09:00 „Gu-
rovo bylos. Savivalė“ (5/4) 10:00 
„Gyvybės langelis“ (1/9) 11:10 
„Deimantų medžiotojai“ (1) 12:20 
„Mesingas. aplenkiantis laiką“ (13) 
13:30 tV parduotuvė 13:45 „Miški-
nis“ (3/47) 14:55 „Bitininkas“ (2/3) 
16:00 reporteris 16:30 Lietuva 
tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 „Karo 
merginos“ (1/11) 18:00 reporte-
ris 18:48 Orai 18:50 Rubrika „Mes 
europiečiai“.” 18:55 „Rasputinas“ 
(6) 20:00 reporteris 20:30 Lietu-
va tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Ant 
bangos 22:00 reporteris 22:53 
Orai 22:55 Rubrika „Mes europie-
čiai“.” 23:00 Nuoga tiesa 00:00 
„Miškinis“ (3/8) 01:05 „Bitininkas“ 
(1/31) 02:05 „Širdies plakimas“ 
(21) 02:55 „Deimantų medžiotojai“ 
(4) 03:45 „Kita moteris“ (1) 04:35 
„Kelrodė žvaigždė“ (16) 05:20 
„Deimantų medžiotojai“ (4) 

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Žvejo 
nuotykiai 4/7s.  07:30 Havajai 5.0 
6/5s.  08:30 prakeikti 7/33s.  09:00 
Statybų gidas 5/31s.  09:30 CSI 
kriminalistai 604  10:30 Simpso-
nai 8/13s. 11:00 Simpsonai 8/14s. 
11:30 Makgaiveris 1/13s.  12:30 
Vedęs ir turi vaikų 6/602,603s.   
13:30 Univeras 222,223 14:30 te-
levitrina 13 15:00 Havajai 5.0 6/6s. 
16:00 CSI kriminalistai 605 17:00 
Makgaiveris 1/14s. 18:00 Vedęs ir 
turi vaikų 6/604,605s. 19:00 unive-
ras 224,225 20:00 Moterų lyga. 
Vyrai, pinigai ir meilė 3/29s. 20:30 
Žinios 71 20:55 Orai 71 21:00 
Naša Raša 3/55,52s. 21:45 uEFA 
čempionų lygos rungtynės. “ajax” 
– “Juventus” 75 00:00 Daktaras 
Hausas 7/705s. 00:50 Nuodėmių 
daktaras 1/104s. 01:40 Detekty-
vas Bekstriomas 1/13s. 

 
06:00 Lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Vilnius Mama Jazz 
2018 07:05 Kultūrų kryžkelė. Ru-
sų gatvė 07:30 Grizis ir lemingai 
07:40 Šikšnosparnis patas 07:55 
Stebuklingoji Boružėlė 08:20 pra-
dėk nuo savęs 08:45 pažinimo 
džiaugsmas 09:15 Labas rytas, 
Lietuva  12:00 DW naujienos ru-
sų kalba. 12:15 Brandūs pokal-
biai  13:00 Kultūringai su Nomeda  
13:45 linija, spalva, forma 14:10 
tie, kurie išdrįsta 15:10 premjera. 
Kodėl gi ne?! 15:40 Grizis ir le-
mingai 15:50 Šikšnosparnis pa-
tas 16:05 Stebuklingoji Boružėlė 
16:30 Laba diena, Lietuva  18:00 
Kultūrų kryžkelė. trembita 18:15 
ten, kur namai 1 19:00 Mokslo 
ekspresas 19:15 premjera. pra-
nešimai iš Meksikos įlankos 20:10 
Kultūros diena. 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. 
Orai 21:30 elito kinas. Viskas pra-
rasta 23:15 Raffaello. Menų vieš-
pats 00:00 DW naujienos rusų kal-
ba. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 
Vilnius Mama Jazz 2018. Nils 
petter Molvaer 02:00 elito kinas. 
Viskas prarasta 03:45 anapus čia 
ir dabar 04:30 Mokslo sriuba 04:55 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 
05:15 ten, kur namai 1
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06:00 Lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Nacionalinė ekspedici-
ja „Dniepru per Ukrainą”.  06:55 
premjera. perlamutro dažai ir 
maži melai 08:30 Karinės pa-
slaptys 09:00 Labas rytas, Lie-
tuva 09:30 Žinios 12:00 pasaulio 
dokumentika. laukiniai gyvūnai. 
paros kaleidoskopas 3 12:55 pa-
saulio dokumentika. Misija „Gala-
pagai” 13:50 premjera. Džesika 
Flečer 7 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 Lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 21:00 
Dvi kartos 23:00 tėtis 00:20 Ver-
tėja 02:30 pasaulio dokumen-
tika. Ypatingi gyvūnų jaunikliai 
03:15 pasaulio dokumentika. 
Grizlių karalystė  04:00 Klausi-
mėlis 04:25 puaro 13

 
06:25 tomo ir Džerio šou (4) 
06:50 Žvėrelių būrys (20) 07:15 
“Nickelodeon” valanda. Keista 
šeimynėlė (17) 07:45 Kung Fu 
panda (2) 08:15 Kiaulė, Ož-
ka, Bananas ir Svirplys (10) 
08:45 tomo ir Džerio nuoty-
kiai (9) 09:15 Ogis ir tarakonai 
(36) 09:25 Ogis ir tarakonai 
(37) 09:35 Ogis ir tarakonai 
(38) 09:45 KINO pUSRYČIaI. 
pReMJeRa Urfino Džiuso ir 
mergaitės elės nuotykiai 11:30 
Išprotėjęs profesorius 13:25 
Džekas ir Džilė 15:20 Nuogas 
ginklas 2 1/2. Baimės kvapas 
17:00 Gyvūnų pasaulis 17:30 
Bus visko 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 Su-
peRKINaS pelenės istorija 
21:30 Būk kietas 23:30 Skautai 
prieš zombius 01:20 Bornas. Ga-
lutinis tikslas 

TV3
05:20 Juokingiausi amerikos na-
mų vaizdeliai 26/8s. 06:15 tele-
vitrina 3 06:30 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 1/161s.  07:00 
Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/3s. 
07:30 aladinas 1/154s. 08:00 
Čipas ir Deilas skuba į pagal-
bą 1/162s. 08:30 Kempiniukas 
plačiakelnis 1/143s. 09:00 Vir-
tuvės istorijos 9/15s. 09:30 Gar-
du Gardu 7/16s. 10:00 Svajonių 
ūkis 5/32s. 10:30 Būk sveikas! 
1/11s. 11:00 Šuniškas gyveni-
mas 12:50 Karalius Strazda-
barzdis 14:55 Simpsonai 29/2s. 
15:25 ekstrasensų mūšis 19/1s. 
17:30 Namų idėja su IKea 1/7s. 
18:30 tV3 žinios 103 19:17 
tV3 sportas 1 19:22 tV3 orai 
103 19:25 eurojackpot 15 19:30 
turtuolis vargšas 1/8s. 21:00 Ka-
ro dievas 23:25 Drakono akys 
01:10 Karibų piratai. Numirėlio 
skrynia  03:50 peržengta riba  
05:25 paskutinis iš Magikia-
nų 3/33s.   

07:00 Vaikai šėlsta (19,20,21) 
08:29 „top Shop“ televitrina 
08:45 Sveikatos ABC televitri-
na 09:00 Ultimate Strongman 
pasaulio veteranų čempiona-
tas 10:00 Nutrūkę nuo grandi-
nės (39) 10:30 Iš visų jėgų (17) 
11:00 Būk ekstremalas (17) 
11:30 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi (3) 12:35 Džino viešna-
gė Italijoje. Saulėtos salos (1) 
13:05 ekstrasensų mūšis (8) 

15:15 NKl finalo ketverto var-
žybos 17:00 Betsafe–lKl. Žal-
giris-Neptūnas 19:30 Mes vieno 
kraujo 22:10 MANO HErOJuS 
Juodasis tinklas 00:00 AŠtruS 
KINAS Skambutis  

06:20 „pasaulis iš viršaus“ 06:40 
Kitoks pokalbis su D. Žeimyte 
07:00 programa 07:04 tV par-
duotuvė 07:20 „partizanų keliais“ 
(2) 07:55 „pavojingiausios kelio-
nės. Haitis“ 08:30 „pavojingiau-
sios kelionės. Kirgizija“ 09:00 
Skinsiu raudoną rožę 09:30 Van-
tos lapas 10:00 Skonio reikalas 
10:30 Kitoks pokalbis su D 11:00 
„Inspektorius luisas. Kaltės išpir-
kimas“ (1/3) 13:00 Adomo obuo-
lys 14:05 Ne spaudai 15:10 „pa-
saulio turgūs. Ypatingas maistas“ 
16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 
Čempionai 16:50 Nežinoma 
Čekijos lietuva 17:25 „Neišsi-
žadėk“ (96) 18:00 Žinios 18:28 
Orai 18:30 „Neišsižadėk“ (96 
tęs.; 97) 20:00 Žinios 20:23 Orai 
20:25 pReMJeRa „Šelesto by-
los“ (1; 2) 22:00 Žinios 22:28 Orai 
22:30 pReMJeRa „Šelesto by-
los“ ( 2 tęs.) 23:05 „Mentų karai. 
Odesa“ (2/7; 2/8) 00:30 „Širdies 
plakimas“ (3; 4) 02:00 „Detek-
tyvas linlis“ (5) 03:30 „Kelrodė 
žvaigždė“ (29; 30) 05:00 „Mentų 
karai. Odesa“ (1/2) 05:50 „Nepri-
jaukinti. aliaska“

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Ledo 
kelias 9/2s.  07:30 Didysis dru-
gelių nuotykis  08:30 Sandėlių 
karai 2/29s.  09:00 Vienam gale 
kablys 20/14s.  09:30 Statybų 
gidas 5/32s. 10:00 Keliauk iš-
maniai 1/3s. 10:30 Autopilotas 
2/15s. 11:00 lietuvos mokyklų 
žaidynės 3/28s. 11:30 Žaidimų 
balsas 1/7s. 12:00 Jokių kliūčių! 
3/310s. 13:00 terakotinė armija 
14:00 Žvejo nuotykiai 4/9s. 15:00 
ledo kelias 9/3s. 16:00 Bearas 
Gryllsas. Išlikimas 1/3s. 17:00 
Sandėlių karai 2/31s. 17:30 San-
dėlių karai 2/32s. 18:00 Įelektrin-
tas ledas 1/3s. 19:00 pragaro 
kelias 3/2s. 20:00 Hutenas ir le-
di 1/2s. 21:00 Žinios 103 21:50 
Sportas 1 21:55 Orai 103 22:00 
Kapitonas amerika. pirmasis ker-
šytojas 00:25 tryliktas rajonas. 
ultimatumas  02:10 Amerikos 
talentai 11/13s.

 
06:00 Lietuvos respublikos him-
nas 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 Nacionalinis dik-
tantas 12:00 l. a. Minkus. Bale-
tas „Bajaderė” 14:05 XV vaikų ir 
jaunimo muzikos festivalis „Mes 
– pasaulis” 15:15 Skrendam 
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė 16:00 euromaxx 16:30 
Klauskite daktaro  17:20 Stilius 
18:15 Misija – pasaulio lietu-
va 19:00 Daiktų istorijos 19:45 
Stambiu planu 20:30 panorama  
20:52 Sportas. Orai  21:00 Kino 
žvaigždžių alėja 22:25 pasauli-
nė premjera. leibo Glantzo ora-
torija „Holokausto naktis” 00:20 
Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom” 00:45 Kino žvaigž-
džių alėja. purpurinė Kairo rožė 
02:05 leibo Glantzo oratorija 
„Holokausto naktis”  04:15 Dan-
gus virš Dniepro 
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VANDENS TEMPERATŪRA

+6 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+9 KAUNO MARIOS 
+6 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+6 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39KAUNE 
nSv/val. 

40ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8979 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8380 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.
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Lošimo Nr. 1200
Data: 2019-04-07

    
70 06 37 38 43 20 15 18 04 55 
36 60 52 10 39 68 69 50 54 21 
47 74 49 72 24 27 71 59 57 56 
08 07 44 17 66 34 48 05

 VISA LENTELĖ
19 75 28 26 67 11 61 53 33 29 
41 12 01 25 14 22

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

8620.00€ 2
23.50€ 436
2.00€ 10210
1.50€ 13699

PAPILDOMI PRIZAI
0344349 Automobilis Toyota 
Auris
004*491 Pakvietimas į TV 
studiją
036*924 Pakvietimas į TV 
studiją
030*645 Pakvietimas į TV 
studiją
001*760 Pakvietimas į TV 
studiją

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
280 000 Eur

Lošimo Nr. 691
Data: 2019-04-01

Tel. 1634
5 000 Eur - 691-0045422
500 Eur - 691-0010*58
500 Eur - 691-0028*16
500 Eur - 691-0049*40

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
1 x 10 000€, 100 x KAVOS 
APARATAI „DOLCE 
GUSTO MINI ME“, 20 x 
TELEVIZORIAI „LG“ IR 100 x 
DOVANų KUPONų „VIADA“ 
DEGALINĖSE

Lošimo Nr. 323
Data: 2019-04-05

SKAIČIAI
22, 31, 43, 44, 50 + 01, 09

LAIMĖJIMAI
5 + 2 29622853.96€   0
5 + 1 893119.00€   0
5 90062.40€ 0
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Balandžio 10 d. 
TREČIADIENIS

Saulė teka 06:32
leidžiasi 20:10

Dienos ilgumas 13.38
Jaunatis (5 mėnulio diena)

Apolonijus, Mintautas, Agna, 
Margarita

Tinkamas laikas sėti: 
žirnius, pupeles, saulėgrąžas, 
moliūgus, patisonus, baklaža-
nus, sėjamąsias gėles, vijokli-

nes gėles.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Balandžio 11 d.
KETVIRTADIENIS

Tarptautinė koncentracijos 
stovyklų kalinių išlaisvinimo 

diena 
Pasaulinė Parkinsono ligos 

diena 
Saulė teka 06:30

leidžiasi 20:12
Dienos ilgumas 13.42

Jaunatis (6 mėnulio diena)
Stanislovas, Vykintas, Daugai-

lė, Leonas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Balandžio 12 d.
PENKTADIENIS

Tarptautinė aviacijos ir kos-
monautikos diena
Saulė teka 06:27

leidžiasi 20:14
Dienos ilgumas 13.47

Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Julijus, Zenonas, Galmantas, 

Jūratė, Damijonas, Julius
Tinkamas laikas sėti: 

šaknines petražoles, morkas, 
pastarnokus, česnakus, ropi-
nius svogūnus, ridikus, ridikė-
lius, pomidorus, ropes, grieš-

čius, burokus, bulves, topinam-
bus, braškes, sodo žemuoges, 

svogūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Balandžio 13 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 06:25
leidžiasi 20:16

Dienos ilgumas 13.51
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Martynas, Mingaudas, Algau-

dė, Ida
Tinkamas laikas sėti: 

šaknines petražoles, morkas, 
pastarnokus, česnakus, ropi-
nius svogūnus, ridikus, ridikė-
lius, pomidorus, ropes, grieš-

čius, burokus, bulves, topinam-
bus, braškes, sodo žemuoges, 

svogūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius 
ir šaldyti vaisius, naikinti pikt-
žoles, netinkamas laikas tręšti.

Balandžio 14 d.
SEKMADIENIS

Verbų (palmių) sekmadienis 
Saulė teka 06:22

leidžiasi 20:18
Dienos ilgumas 13.56

Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Liudvika, Liuda, Valerijonas, 
Vaišvydė, Visvaldas, Justinas, 

Luiza
Tinkamas laikas sėti: 

česnakus, ropinius svogūnus, 
pomidorus, bulves, topinam-

bus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius 
ir šaldyti vaisius, naikinti pikt-
žoles, netinkamas laikas tręšti.

Tomo Žilinsko gimnazijos II g 
klasės mokinė Ieva Kurtinai-
tytė13.00–13.30 Pertrauka. 
* Lietuviškos Šv. Velykų tra-
dicijos ir liaudies papročiai 
Skriaudžių buities muziejaus 
muziejininkė Snieguolė Klei-
zaitė * Edukacinis užsiėmimas 
„Verbų rišimas“ Tautodailinin-
kė Gražina Berezun

Balandžio 10 d. 17 val. Prie-
nų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje – kny-
gos „Europa? Pokalbiai su 
prezidentais, ministrais, pa-
tarėjais ir taksistais apie mūsų 
ateitį“ pristatymas. Dalyvaus 
knygos autorius Linas Kojala 
ir žurnalistas, politologas, 
redaktorius ir apžvalgininkas 
Vladimiras Laučius. Renginys 
nemokamas.

Balandžio 11 d. 17 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Prienų krašto muziejaus 
leidinio „100 iškiliausių Prienų 
krašto asmenybių“ pristaty-
mas. Renginys nemokamas.

Balandžio 12 d. 12 val. Ašmin-
tos laisvalaikio salėje – edu-
kacinė programa „Velykinių 
margučių raštai“. Prisimin-
sime šv. Velykų papročius, 
tradiciniais būdais marginsi-
me velykaičius, vaišinsimės 
arbata. Atsineškite kiaušinukų 
tiek, kiek pajėgsite numarginti 
per porą valandų. Renginys 
nemokamas.

Balandžio 12 d. 18 val. 
Skriaudžių laisvalaikio salėje 
– poetinis-muzikinis spekta-
klis „Laisvės išėję“, skirtas Lie-
tuvos Nepriklausomybės kovų 
atminimo metams. Dalyvauja 
Kazlų Rūdos savivaldybės 
kultūros centro moterų vo-
kalinis ansamblis „Medeinė“ 
ir mėgėjų teatras „Žalvarnis“. 
Renginys nemokamas.

Balandžio 12 d. 15 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Lietuvos meno ir muzikos 
mokyklų mokinių festivalis 
„Pavasario spalvos 2019“. 

Renginys 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 paį-
vairins humoristas Vaclovas 
Vičius iš Vilniaus, kuris dova-
nos satyrinių eilėraščių bei 
ironiškų epigramų puokštę.
Juoksitės net dvi valandas, o 
bilieto kaina tik 4–5 eurai.

Balandžio 13–14 dienomis 
Prienų sporto arenoje – Balti-
jos šalių veteranų stalo teniso 
čempionatas. Informacija 
tikslinama. Renginys nemo-
kamas.

Balandžio 14 d. 10 val. Skriau-
džių šv. Lauryno bažnyčioje, 
po šv. Mišių - Česlovo Sas-
nausko kamerinio choro kon-
certas skirtas Juozo Naujalio 
metams paminėti. Renginys 
nemokamas.

Balandžio 15 d. Prienuose 
– renginys, skirtas Kultūros 
dienai. 11.00 val. – Taikos 
vėliavos pakėlimo ceremo-
nija Prienų miesto Laisvės 
aikštėje.18.00 val. – Prienų r. 
savivaldybės konkurso „Metų 
kultūros darbuotojas“ ap-
dovanojimai Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre. Kauno 
šokio teatro „Aura“ koncer-
tinė programa  „Šventinis 
vakaras su „Aura“.Renginys 
nemokamas. Maloniai kvie-
čiame visus.  

Balandžio 15 d. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – ren-
ginys, skirtas Kultūros dienai. 
Prienų rajono savivaldybės 
konkurso „Metų kultūros 
darbuotojas“ apdovanojimai, 
koncertas.

Balandžio 16, 17, 18, 19 die-
nomis Prienų kultūros ir lais-
valaikio centre – kūrybinės 
dirbtuvės „Kasdieniai objektai 
kūryboje”. Balandžio 16 d. 
12.00 val. – paskaita su Ne-
ringa Zakarauskaite ir judesio 

dirbtuvės su Alberta Saukaity-
te. Balandžio 17 d. 12.00 val. 
– instrumentų kūrimas su Si-
monu Nekrošiumi. Balandžio 
18 d. 12.00 val. – edukacinio 
filmo peržiūra ir kūrybinės 
dirbtuvės su Marija Šnipaite. 
Balandžio 19 d. 12.00 val. 
– kūrybinės dirbtuvės ir disku-
sija su Jolita Vaitkute. Dienos 
programos trukmė apie 1,5 
– 2 val. Vieta: Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centras (Vytauto 
g. 35, Prienai), Konferencijų 
salė. Daugiau informacijos: 
info@av17gallery.com

PARODOS PRIENŲ 
RAJONE

Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama Jurgitos 
Braziūnienės tapybos parodos 
„Pavasaris Vincentavoje“. Par-
oda 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 eks-
ponuojama paroda „Pastatyk 
istorijai namus“. Kviečiame 
prisiminti 20 Dzūkijos asme-
nybių, kurios kūrė laisvos, 
savarankiškos ir atsakingos 
Lietuvos pagrindą. Paroda 
Laisvės aikštėje veiks iki ba-
landžio 30 d.

Šilavoto laisvalaikio salėje ba-
landžio mėn. eksponuojama 
tautodailininkės Ramutės 
Onutės Bidvienės autorinė 
darbų paroda „Prakalbintas 
linas“.

Balbieriškio kultūros ir laisva-
laikio centre balandžio 18–28 
d. veiks velykinių margučių 
paroda „Rieda margi mar-
gučiai“.

Naujosios Ūtos laisvalaikio 
salėje eksponuojama Arūno 
Aleknavičiaus fotografijų par-
oda „Alpių refleksijos“.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Kviečiame iki balandžio 8 d. 
teikti kandidatus Prienų r. 
savivaldybės konkursui „Metų 
kultūros darbuotojas“. 

Kandidatus gali teikti įstaigos, 
organizacijos, kultūros įstaigų 
darbuotojai (kolektyvų susi-
rinkimų metu priimtu spren-
dimu), kultūros ir laisvalaikio 
centruose veikiančios Kultū-
ros tarybos, bendruomenės, 
asociacijos, seniūnijų seniū-
nai, seniūnaičiai (seniūnaičių 
sueigoje priimtu sprendimu). 

Maloniai kviečiame užpildyti 
anketą ir pasiūlyti savo kan-
didatus. Prašome skenuotą 
anketą ir susirinkimų, sueigų 
protokolų kopijas iki balandžio 
8 d. atsiųsti el. paštu rimantas.
siugzdinis@prienai.lt. 

Taip pat dokumentus galite 
siųsti adresu: Prienų rajono 
savivaldybės administracijos 
Kultūros, sporto ir jaunimo 
skyrius, Laisvės a. 12, Prienai, 
arba pateikti Prienų rajono 
savivaldybės administracijos 
Kultūros, sporto ir jaunimo 
skyriui, 225 kab., tel. (8 319) 
61 106.

Balandžio 10 d. 15 val. Vei-
verių Antano Kučingio meno 
mokyklos aktų salėje (Kauno 
g. 54, Veiveriai) – konferencija 
„Liaudies kūrybos ir tradicinių 
švenčių puoselėtojas Juozas 
Kudirka“, skirta etnologo, hab. 
dr. Juozo Kudirkos 80-osioms 
gimimo metinėms.11.00 val. 
– Konferencijos atidarymas. 
Pranešimai (trukmė – iki 20 
min.):   * Juozo Kudirkos gy-
venimas ir kūryba  Veiverių 
Tomo Žilinsko gimnazijos mo-
kytoja Daiva Venclovienė, I g 
klasės mokinė Gerda Miškiny-
tė * Prisiminimai apie kraštietį 
Juozą Kudirką   Tautodailininkė 
Ona Patronaitienė   * Veiverių 
mokytojų seminarijos kul-
tūrinis gyvenimas   Veiverių 

4 + 2 6368.00€ 0
4 + 1 317.30€ 0
4 132.40€ 1
3 + 2 79.80€ 6
2 + 2 27.10€ 65
3 + 1 23.50€ 67
3 17.50€ 138
1 + 2 12.20€ 340

2 + 1 9.60€ 1188

PROGNOZĖ: 39 000 000 Eur


