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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

Per tris šių 
metų mėnesius 
Lietuvoje 11 
žmonių mirė 
nuo ligos, kurios 
galima išvengti
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Įspėjimas dėl 
aspirino: pavojus 
nukraujuoti 
didesnis nei 
pagalba širdžiai

Jaunieji atlikėjai kūrė muzikinių 
spalvų vaivorykštę

SKAITYKITE 12 P.

Sausio 13-osios byloje gauta 
apie 30 apeliacinių skundų
Sausio 13-osios byloje 
teismas jau gavo apie 
30 apeliacinių skundų, 
BNS pranešė Vilniaus 
apygardos teismo atstovė 
Lina Nemeikaitė.

Tiek skundų gauta artė-
jant apskundimo termino pa-
baigai.

Apeliacinius skundus dėl 
kovo 27 dieną paskelbto nuos-
prendžio šalys gali pateikti per 
20 dienų – iki antradienio, ba-
landžio 16 dienos. Skundai ga-
li pasiekti teismą ir vėliau – jei 
paštu išsiųsto skundo pašto 
spaude bus nurodyta paskuti-
nė apskundimo diena, jis bus 
laikomas paduotu, net jei teis-
me bus gautas pasibaigus ap-
skundimo terminui.

Vilniaus apygardos teismas 
nuosprendį paskelbė 67 as-
menims, gyvenantiems Rusi-
joje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 
Jiems skirtos bausmės nuo ke-
tverių iki 14 metų ir pripažinti 
kaltais dėl karo nusikaltimų ir 

nusikaltimų žmoniškumui.
Su paskelbtu nuosprendžiu 

nesutinka nei prokuratūra, nei 
advokatai. Netrukus po nuos-
prendžio jie pareiškė, kad ra-
šys skundus Apeliaciniam 
teismui. Prokuratūra teigė, 
kad prašoma šiek tiek jas su-
griežtinti. Taip pat skundžia-
ma dėl nepatenkintų civilinių 
ieškinių.

Advokatų nuomone, būtų 
gerai, kad bylą peržiūrėtų ir 
aukštesnės instancijos teis-
mas. Yra manančiųjų, kad ka-
riai tik vykdė įsakymus ir jų 
veiksmus turi vertinti karinis 
tribunolas.

1991 metų sausio 13-osios 
naktį Sovietų Sąjungos kari-
niams daliniams šturmuojant 
Vilniaus televizijos bokštą bei 
Radijo ir televizijos komiteto 
pastatą žuvo 14 žmonių.

Dauguma kaltinamųjų nu-
teisti už akių, nes Rusija ir 
Baltarusija atsisakė juos iš-
duoti. BNS

SKAITYKITE 10 P.

Penkios Velykų 
stalo taisyklės

Iškiliausių Prienų žmonių 100 
Turime daug iškilių žmonių

Laima
DUOBLIENĖ

Balandžio 11 d. Prienų KLC 
pristatytas Prienų krašto 

muziejaus parengtas ir 
su Prienų r. savivaldybės 
finansine parama išleistas 
leidinys „100 iškiliausių 
Prienų krašto asmenybių“. 

„Turime daug iškilių žmo-
nių“, – sveikindamas visus 

iškiliausius ir dėkodamas lei-
dinio kūrėjams bei leidėjams 
kalbėjo Prienų r. savivaldy-
bės mero pavaduotojas Algis 
Marcinkevičius. Jo teigimu, 
galima buvo surinkti ir ne 

Laima
DUOBLIENĖ

Penktadienį Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 

centre vyko tryliktasis 
respublikinis meno ir 
muzikos mokyklų atlikėjų 
festivalis „Pavasario 
spalvos“, kurį organizavo 
Prienų meno mokykla 
ir jos partneris Prienų 

švietimo pagalbos 
tarnyba. 

Pirmasis festivalis įvyko 
2003 metais. Tuomet mažoje 
Prienų meno mokyklos salė-
je muzikavo jaunieji atlikėjai 
iš Prienų, Birštono, Veiverių 
Antano Kučingio meno mo-

Ketvirtadienį prasideda 
Didysis tridienis

Didysis ketvirtadienis, 
Didysis penktadienis ir 
Velykos, šios trys liturgijos 
viršūnės, sudaro vieno 
slėpinio, mūsų atpirkimo 
slėpinio, tris atskirus 
tarpsnius. 

Šis trijų dienų laikotarpis dar 
vadinamas „Velykų tridieniu”. 
Liturgijoje stengiamasi kiek ga-
lint tiksliau sekti tokia istorijos 
raida, su kokia gali supažindinti 
sinoptinių evangelijų tradicija.

Ketvirtadienį Bažnyčia mi-
ni Eucharistijos įsteigimą Ve-
lykų vakarienėje, Jėzaus su 
mokiniais valgytoje Jeruza-
lėje. Penktadienį ant kryžiaus 
paaukojamas Dievo Avinėlis, 
kuris naikina pasaulio nuo-
dėmes. Vėliau, Kristaus kūną 
jau paguldžius kape, Bažnyčia 
įžengia į kontempliacijos tylą; 
ji nutraukia liturginę veiklą iki 
pat Velyknakčio didžiosios vi-
gilijos. BNS
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Dangaus žydrynė papuo-
šė iš miego bundantį 

pasaulį, o saulės spindulys 
–pats negailestingiausias ir 
miegus išvaikantis energijos 
bei šilumos pliūpsnis – kiau-
rai perskrodė skaidrų stiklą ir 
aklinas užuolaidas. Spindulio 
negali sulaikyti netgi dailiai 
nuaustos medžiagos pluoš-
tas. Rodos, audinio tinklelis 
toks tvarus ir tvirtai suaustas, 
tačiau prieš saulę – bejėgis. 
Per pačius mažiausius tarpe-
lius tarp audinio siūlų į kam-
barį geba prasiskverbti net 
ir ne pats mažiausias saulės 
spindulėlis.

Staiga pasigirsta plonas bal-
selis „Mamyte, kačiukai!“ Ir 
iš tikrųjų, gamta būtent dėl 
šios dangaus žydrynės ir šiltų 
saulės spindulių jau pradėjo 
kasmetinį puošimosi sezoną. 
Sprogstantys mažyčiai pum-
purai tuoj virs vėjyje vienos 
upės tėkme vinguriuojančių 
žiedlapių banga. Tuoj viskas, 
kas buvo dulkė, pavirs žalia 
kvapą gniaužiančia jūra. Klo-
niais, slėniai, žemumomis ir 
aukštumomis vingiuojančia 
jūra. Kas gali būti nuostabes-
nio už žalią pievą, medį, girią? 
Kas gali būti gražesnio už vė-
jyje linguojantį ir ošiantį šilą? 
Ir kas gali būti gražesnio už 
geltoną pienės žiedą?

O vaikyste, kurgi 
tu nubėgai? Kodėl 
ta vaikystė, kai 
nerūpestingai 
skynėme geltonus 
žiedus ir pynėme iš 
jų vainikėlius, taip 
greit prabėgo? Kodėl 
ta vaikystė, kurioje 
žalios smilgos buvo ne 
piktžolės, o vieno, pačio 
gaiviausio lašo syvų 
saugykla, prabėgo taip 
netikėtai? Kodėl taip 
skubėjome užaugti?

Kodėl tai, kas buvo ne-

rūpestinga, tapo didžiausiu 
rūpesčiu ir sunkumu, o tai, 
kas buvo gražu, – pilka ba-
nalybe?

Kodėl užaugę 
nepastebime mažų 
džiaugsmų, o tik 
didelius sunkumus? 
Kodėl mūsų širdys mus 
išvedė ne tik iš namų, 
bet ir iš to paprastų 
smulkmenų pasaulio? 
Tų smulkmenų, kurios 
mus džiugino.

Kodėl gyvenimas tėviškė-
je taip įgriso? Kodėl net ir 

šiandien bėgdami iš tėviškės, 
po ilgo laiko nors akimirkai 
sugrįžę, jaučiamės ten sau-
giausiai?

Gal todėl, kad pripratome 
ieškoti to, ko nepametėme, 
arba tiesiog pamiršome? 

Nukeliaujame didelius 
atstumus ieškodami 
kažko, kas galėtų mus 
nudžiuginti, bet ramybę 
randame vėl sugrįžę į tą 
patį. Į nerūpestingumą. 
Ar ne per sudėtingai 
pradėjome vertinti 
pasaulį aplink mus?

Būdami vaikai, atsiklausę 

tėvų, o kartais ir be jų leidi-
mo, galėdavome nukeliauti į 
didžiausius tolius ir nebijoda-
vome nieko – nei nuovargio, 
nei bado, nei sunkumų. Būda-
mi vaikai galėdavome džiaug-
tis mažomis smulkmenomis ir 
mažytėmis, iš draugų ar tetų, 
gautomis dovanomis, tačiau 
dabar jas rūšiuojame į didesnį 
ir mažesnį šlamštą. Pripažįsta-
me tik tai, kas iš tikrųjų vertin-
ga. Būdami vaikai mylėjome 
tuos, kurie mums šypsojosi, 
ir tuos, kurie mums tarė gerą 
žodį. Deja, dabar kiekviena 
šypsena ir kiekvienas žodis 
tapo... pažymiu. Žmogaus el-
gesio įvertinimu. 

„Nusišypsojai – vadinasi, 
kažką pašiepiančio pagalvo-
jai. Pasakei gerą žodį – kaž-
ko prireikė ir kažko prašysi. 

Sėsk – du!“
Išmokome vertinti ne žmo-

giškumą, bet naudingumą. Ne 
tik išmokome, patys buvome 
ir išmokyti.

Karas, priespauda ir sukčia-
vimas išmokė gana paprasto 
dalyko – nepasitikėti niekuo. 
Ar tai blogai? Dabartinėje vi-
suomenėje, ko gero, ne, nes 
yra dėl ko saugotis. Ar tai ga-
li visiškai sunaikinti žmonių 
tarpusavio santykius? Be abe-
jonės. Dėl saugumo mes ben-
draujame per uždarytas duris, 
telefonu, o dabar ir internetu. 
Tačiau ar sugebame atskirti, 
su kuo reikėtų bendrauti sau-
giai arba ne? Tikrai ne. Todėl 
už durų lieka ne tik tikri suk-
čiai, bet ir patys artimiausi 

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.

Norima naikinti pagalbos numerius 01, 02, 03
Nuo kitų metų vasario Bendrasis pagalbos centras pradės perimti 
greitosios medicinos pagalbos tarnybos trumpuosius numerius 
03, 033, 103, skambinusieji bus jungiami ne su medikais, bet su 
BPC. Perėmimas vyks iki 2021 metų kovo 31 dienos.

3,5 tūkst. eurų už siuntinį, kurio negavo
Anykščių gyventoja pervedė 3,5 tūkst. eurų už prekę, tačiau jos 
negavo. Kaip informavo Utenos apskrities policija, į pareigūnus 
kreipėsi moteris, nurodžiusi, jog praėjusį trečiadienį pervedė 3500 
eurų į sąskaitą už siuntinį kurio negavo. 

šeimos nariai. Bendraujame 
su jais... per atstumą ir šyp-
sodamiesi. 

Patys besišypsantį žmogų 
vertiname kaip sukčių ir ap-
gaulingai šypsomės. Lyg kiti 
žmonės to nesuprastų... Išmo-
kome šypsotis ne dėl gražaus 
oro, nuostabios saulės ir žy-
dinčių medžių, bet norėda-
mi paslėpti tai, kas yra mūsų 
širdyse. O į tą mūsų vargšę 
širdį sudedame dar ir aplin-
kinių šypsenas. Taip! Kaip 
nekreipiame dėmesio į sau-
lės patekėjimą, taip galėtume 
nekreipti dėmesio ir į besi-
šypsantį kaimyną. Anaiptol. 
Jo šypseną, pagražintą mūsų 
„sukčiaus veido“ vertinimu, 
įsidedame giliai į širdį ir sau-
gome, kad kitą kartą būtume 
„saugesni“. 

Ir štai tada prieš akis išny-
ra mažo, snargliuoto vaiko 
vaizdas. To vaiko, kuriam 
prakalbus sakome: „Vaikas 
tiesą pasakys, jis meluoti ne-
moka“. Būtent, nemoka! O 
mes jau mokame! Mes moka-
me žmogui sakyti, kad viskas 
gerai, nors širdyje blogai. Mo-
kame sakyti „aš nepykstu ant 
tavęs“, nors širdis reikalauja 
pasiaiškinimo. 

O gal meluoja ne tas, 
kuris šypsosi, o tas, 
kuris nieko nepasakęs 
nusprendžia savaip? Gal 
melagis tas, kuris sako, 
kad pienės žydi tik 
kaimyno kieme?

Būdami vaikai pienės žiedą 
galėjome surasti bet kurioje 
vietoje. Kodėl? Nes turėjome 
tam laiko? Ne! Mes jo nuošir-
džiai ieškodavome!

Iš tikrųjų, nors 
nemėgome darbų, 
tačiau mums 
patinkančią ir svarbią 
užduotį atlikdavome 
iki galo. Nuoširdžiai. 
Kartais, palyginus 
suaugusį žmogų su 
vaiku, neretai tenka 
pamatyti, kad jis, 
būdamas vaikas, darbą 
atlikdavo nuoširdžiau 
negu užaugęs. 

Į priekį skubantis pasaulis 
išmokė mus užduotis atlikti ne 
lėtai ir kruopščiai, bet greitai, 
siekiant patenkinamo rezulta-
to. Jeigu anksčiau kovodavo-
me dėl maisto kąsnio, dabar 
kovojame dėl prabangių daik-
tų. Kovojame, kad pasiektu-
me kažko. Taip, kažko. Kaž-
ko, ką daugelis vadina „sočiu 
gyvenimu“. Sočiu daiktų. O 
ko sieksime, kai jau būsime 
„sotūs“ daiktų? Gyvensime? 
Tikrai ne. Nes mes sukuria-
me savo gyvenimą dėl kažko. 
Mūsų gyvenimas neatsirado 
iš to, kad yra daiktų. 

Ar gimėme tam, jog 
naudotume daiktus? 
Daiktai sukūrė 
žmogų tam, kad būtų 
panaudoti?

Ar gali būti, kad gyvename 
tam, kad įsigytume daiktų ir 
juos naudotume? Ar mūsų 
svajonės tik tokios? Ar žmo-
gus – pati išmintingiausia mū-
sų planetos ir viso pasaulio 
(kol dar nėra atrasti už mus 
protingesni šio pasaulio kū-
riniai) dalelytė sugeba turėti 
tik tokią svajonę? Ar tikrai 
mūsų protas yra vertas sofos 
etiketės? 

„Daiktas yra, vadinasi, ir 
mano paskirtis – būti“

Ne. Žmogaus protas daž-
niausiai yra vertingesnis ir už 
etiketę, ir už pačią sofą, todėl 
tenka grįžti prie klausimo, kas 

bus tada, kai turėsime viską? 
Kas tada mūsų gyvenime bus 
svarbu? Įsigyti dar vieną daik-
tą? Tapti dar vieno daikto eti-
kete? Ar užauginti vaikus tam, 
kad galėtume ir jiems patarti, 
kokius daiktus pirkti? Paskui 
patartume jau anūkams...

„Anūkėli, koks čia gyveni-
mas, jeigu pas tave kiekvie-
name kambaryje nėra televi-
zoriaus?“

O taip! Puikiai žinome, 
kas tai yra gero 
gyvenimo standartas! 
Ir puikiai žinome, 
ką galime patarti 
savo vaikams, kad 
jie gyventų ilgai ir 
laimingai! Juk tai 
akivaizdžiai matome! 
Nuolat besiskiriančios 
šeimos, nesuprantamas 
aukštumas siekiančios 
paskolos bei skolos ir 
tušti, 200 kvadratinių 
metų per du aukštus 
užimantys „namai-
muziejai“. 

Akivaizdu, jog daugelis 
suvokiame, kad žmogui pati 
didžiausia laimė – prisikrauti 
lagaminus pinigų, turėti na-
mą, kuriame tiek vietos, kad 
net ir savo kambario nelabai 
spėsi susitvarkyti, ir krūvas 
svarbių daiktų, kuriais mūsų 
anūkai, vaikai, o dažniausiai 
– mes patys galėtume nuplau-
ti širdgėlą. Taip, širdgėlą. Tą 
širdgėlą, kad vienintelis, ką 
turime – daiktai. Tie daiktai, 
kuriais galime rūpintis. Vi-
siškai sekinti savo sveikatą ir 
laiką tam, kad šie daiktai būtų 
mūsų, kad jie spindėtų. Griau-
ti šeimą tam, kad išsaugotume 
šį turtą! Tą turtą, kurį pasku-
tinę akimirką pasidėsime net 
vieno kvadratinio metro ploto 
ir pusmetrio aukščio neturin-
čioje dėžėje....

O taip. Į kapus 
nusinešime tiek „turto“, 
kiek užgyvenome! 

Tiek, kad gal nebus kas lai-
doja, gal nebus kas verkia, 
gal nebus net to, kas gedi. Tą 
pačią akimirką, kai išeiname, 
visas mūsų materialusis turtas 
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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.

ES Taryba patvirtino dujų direktyvos pataisas
Pirmadienį Liuksemburge posėdžiaujanti Europos Sąjungos 
Taryba paskelbė patvirtinusi atnaujintą Europos Sąjungos dujų 
direktyvą, kuri tiesiogiai palies ir Rusijos dujotiekio projektą „Nord 
Stream 2“. Nutiesti vamzdyno jos veikiausiai nesutrukdys.

Patvirtino reformą dėl autorių teisių internete
Europos Sąjungos Taryba pritarė prieštaringai vertinamai autorių 
teisių direktyvai, kurią remia naujienų ir muzikos kompanijos, bet 
kritikuoja didelės technologijų firmos ir interneto laisvės gynėjai. 
Autoriai gaus didesnę grąžą iš „YouTube“, „Facebook“ ir kt.

Balandžio 17 d. – gyventojų perspėjimo ir 
informavimo sistemos patikrinimas

2019 m. balandžio 17 d. bus atliekamas gyventojų per-
spėjimo ir informavimo sistemos techninis patikrinimas, 
kurio metu 11 val. 52 min. visoje šalyje bus girdimas per-
spėjimo sirenų kauksmas. Sirenos kauks 3 minutes. 

Nustojus kaukti sirenoms per Lietuvos radijo 1-ąją ir 2-
ąją programas, radijo stotį „Pūkas“ iš Priešgaisrinės apsau-
gos ir gelbėjimo departamento prie VRM Aliarmavimo ir 
operacijų koordinavimo centro bus skelbiama informacija 
gyventojams. 

Prašome gyventojų išklausyti perduodamą informaciją.
Gyventojai bus informuojami ir trumpaisiais pranešimais į 

mobiliuosius telefonus, kuriuose yra įjungta korinio translia-
vimo funkcija. Norint gauti trumpuosius pranešimus, reikia  
mobiliuosiuose telefonuose suaktyvinti korinio transliavimo 
funkciją. Telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau infor-
macijos apie šią sistemą pateikiama tinklalapyje www.vpgt.
lt. Perspėjimo pranešimų perdavimas prasidės kartu su sirenų 
jungimo pradžia 11.52 val. ir tęsis iki 12.03 val. Pranešimai 
bus kartojami kas 1 min.

Prienų rajono savivaldybės administracijos 
Bendrojo skyriaus vyr. specialistas Romas Trakymas

Šv. Mišios Prienuose ir Naujojoje Ūtoje
Prienų bažnyčioje Didžiojo Tridienio, t.y. Didžiojo Ketvirtadie-
nio, Penktadienio ir Šeštadienio 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. Didžiojo Ke-
tvirtadienio, Penktadienio ir Šeštadienio pamaldos vyks 16 val.
BALANDŽIO 21 d. – Šv. Velykos. 
10.30 val. – Prisikėlimo Šv. Mišios, Eucharistinė procesija.

tampa svetimu. Nes mirusieji 
neturi rankų, kuriomis galėtų 
išsinešti visą savo turtą. Nela-
bai jis į kišenes ir tilptų... 

Kiekvienas žmogus 
turi tik vieną turtą –
- save. Tą turtą, kuris 
neatsiranda iš daiktų, 
o tą, kuris sukuria 
daiktus. Tą turtą, 
kuris gali suteikti 
patį sudėtingiausią, 
keisčiausią ir 
nuostabiausią dalyką 
– gyvybę. Žmonės 
tuokiasi dėl naujos 
gyvybės, tačiau pats 
pirmasis dalykas, kuo 
rūpinasi – daiktai. 

Ar būtume laimingi žino-
dami, kad mūsų tėvai, prieš 
užmegzdami mūsų gyvybę, 
nusprendė pirmiau pasirū-
pinti daiktais? Baldais, stalo 
įrankiais, namu, užuolaido-
mis... Mūsų gyvybė yra tiek 
pat verta kiek užuolaida? Ti-
krai ne, sakytų kiekvienas! 
Tai kodėl gyvenimo tikslų 
sąrašuose pirmiau už gyvybę 
– užuolaida?

Išmokome pačią 
svarbiausią gyvenimo 
tiesą – įsigyk daiktų, o 
tada galėsi ir gyvybę 
užmegzti. Kam tada 
ta gyvybė? Juk dalintis 
reikės! 

Kiek daug porų išsiskiria 
jausdami didelę meilę daik-
tams ir visišką panieką vie-
nas kitam! Kaip dažnai sky-
rybų bylose tėvams būna ne-

svarbu, su kuo gyvens vaikas, 
bet kraugeriškai svarbu, kam 
atiteks koks turtas ir kas kam 
turės mokėti vaiko išlaikymo 
pinigus?

Mūsų gyvenimo turtas 
– tikrai ne daiktai, kurių 
mes net negalėtume 
susidėti į karstą. Mūsų 
gyvenimo turtas – mes 
patys. Ir šis turtas yra 
amžinas.

Sakote, mūsų amžinybė – 
tikėjimo reikalas? Tai kodėl 
paminėjus Vytautą Didįjį, jūs 
žinote, apie ką yra kalbama? 
Istorija ir žmonių atmintis – 
dalis to stebuklo, kurį mums 
suteikia gyvenimas. Žmonių 

atmintis mūsų esybę įkalina 
istorijoje ilgiems metams ir 
net amžiams. 

Ar tikrai savo tėvus ir sene-
lius prisimenate dėl jums pa-
likto buto ar baldų? Ne, juos 
prisimenate dėl to, kad jie su-
teikė patį vertingiausią turtą 
– gyvybę. O kuo labiau džiau-
giatės? Kad jūsų vaikas turi 
gražų žaislą, gerą televizorių 
ar tuo, kad yra sveikas ir gra-
žus? O gal džiaugiatės dėl to, 
kad vaikas jus aplanko?

Gal džiaugiatės, kad vai-
kai, tėvai, draugai, kaimynai 
ir giminaičiai jus aplanko ir 
padeda sunkiuose darbuose 
ar rūpesčiuose? Kaip mano-
te – jeigu jūs džiaugiatės, tai 
ar jie irgi džiaugiasi, kai ap-
lankote ar ateinate į pagalbą 
jiems? Jeigu jus džiugina ki-
ti, kodėl jūs nedžiuginate kitų? 
Neturite jėgų, pinigų, laiko ar 
įrankių?

O ką turėjome, kai buvo-

me vaikai? Kiek jėgų, pini-
gų ar įrankių turėjome? Kiek 
laiko turėjome jau eidami į 
mokyklą ir privalėdami laiku 
grįžti namo? Bet rasdavome 
kiekvieną pienę ir didelį būrį 
draugų, kuriuos pakalbinda-
vome ne dėl to, kad jie mums 
duotų kažkokį daiktą ar pini-
gų, o tiesiog norėdami pabūti 
kartu. Tam, kad jie praleistų su 
mumis laiką, pažaistų. Padėtų 
iškasti garažą mašinėlei arba 
iššukuoti susivėlusius lėlės 
plaukus. O kiek kartų patys 
padėjome? Kiek kartu priėjo-
me ir paguodėme verkiantį ir 
kiek kartų mus paguodė kaž-
kas kitas?

Laikai pasikeitė. Mus au-
klėjo seneliai, tėvai, o mes 
auklėjame savo vaikus. Ir vis-

kas priklauso ne nuo laikme-
čio, ne nuo daiktų, o nuo to, 
ką mes patys padarysime ir 
ko patys sieksime. Ar tų tur-
tų, kurie po mūsų mirties taps 
kažkieno kito turtu arba bus 
sunaikinti kaip jau niekam ne-
reikalingas šlamštas, ar tų tur-
tų, kurie dar ilgą laiką gyvens 

aplinkinių žmonių galvose ir 
atmintyje.

Faktas, jog sau prisigal-
vojame milijonus rūpesčių, 
kad galėtume vėl užsidaryti 
ir užsirakinti su savo daiktais, 
užuot apėję savo kiemą, ap-
linkinius kelkraščius bei pie-
vas ir suradę visas tas pienes, 
kurių ne tik reikia mums, bet 
ir joms reikia mūsų. Pienes, 
kurioms nereikia namų, au-
tomobilių, televizorių, o reikia 
tik artumo ir pagalbos rankos, 
kurią ištiesti yra lengviau, ne-
gu kaupti laikinuosius, bever-
čius turtus.

Geri darbai ir pagalba mums 
suteikia galimybę išlikti savi-
mi. Išlikti turtu, kurį reikia 
vertinti ir kurio prasmę rei-
kia perduoti vaikams ir anū-

kams. Pagalba vargstančiam 
ar ligoniui ne veltui vadinama 
„šventa“. Ji iš tikrųjų padeda 
visiems. Tereikia nebijoti pa-
sivaikščioti žaliomis pievomis 
po dangaus žydryne ir pama-
tyti, kad pasaulis prasideda ne 
kažkur toli. Jis prasideda jau 
nuo mūsų namų slenksčio.
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terialinės bazės sukūrimas ir 
(arba) stiprinimas, kaimo vie-
tovės viešųjų erdvių sutvar-
kymas, pritaikant jas kaimo 
gyventojų poreikiams, ir ren-
ginių organizavimas. 

NMA duomenimis, dau-
giausia paraiškų sulaukta pa-
gal veiklos sritį „Renginių or-
ganizavimas“. Iš viso gautos 
188 paraiškos už 309 312,68 
Eur. Praėjusiais metais ši vei-
klos sritis taip pat buvo popu-
liariausia. 

134 paraiškos už 635 487,65 
Eur gautos pagal veiklos sritį 
„Kaimo vietovės viešųjų er-
dvių sutvarkymas, pritaikant 
jas kaimo gyventojų porei-
kiams“, 94 paraiškos už 251 
685,97 Eur – pagal veiklos 
sritį „Kaimo bendruomenės 
materialinės bazės sukūrimas 
ir (arba) stiprinimas“.

Pareiškėjai galėjo teikti tik 
vieną paramos paraišką pro-
jektui įgyvendinti pagal pasi-
rinktą vieną veiklos sritį. 

Gali būti 
finansuojamos visos 

projekto išlaidos
Nacionalinės paramos tei-

kimo 2019 m. kaimo ben-
druomenių veiklai taisyklėse 
nustatytas preliminarus kvie-
timo teikti paramos paraiškas 
biudžeto lėšų paskirstymas. 
Kaimo bendruomenės mate-
rialinei bazei sukurti ir (arba) 
stiprinti skiriama iki 30 proc. 
visų kvietimui numatytų lė-
šų. Didžiausia paramos suma 

ATgARsIAI

REKLAMA

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

2019-04-06 apie 12.20 val. Prienų 
r., Stakliškių sen., Stakliškių mstl., 
Kauno g., iš vyrui (g. 1984 m.) 
priklausančio garažo, esančio 
gyvenamojo namo kieme, atsira-
kinus pakabinamą spyną pavogta 
naudota automatinė skalbyklė ir 
keturi AUDI „A4 B6“ lieti ratlankiai 
su vasarinėmis padangomis. 
Nuostolis – 400 eurų.

2019-04-06 apie 19 val. Prienuose, 
Vytauto g., namuose, moteris (g. 
1968 m.) pasigedo piniginės su 
14 eurų, asmens tapatybės kor-
tele, vairuotojo pažymėjimu, ne-
įgalumo pažymėjimu, įvairiomis 
nuolaidų kortelėmis. Nuostolis 
– 14 eurų.

2019-04-06 apie 22.20 val. Prienų 
r., Šilavoto sen., Mieleiškampio k., 
Plento g., automobilis „Ford Fies-
ta“, vairuojamas neblaivaus (1,89 
prom. alkoholio) vyro (g. 1992 m.) 
susidūrė su priešais atvažiuojančiu 
automobiliu „Opel Vectra-C-Stati-
on Wagon“, vairuojamu moters (g. 
1992 m.). Eismo įvykio metu suga-
dintos abi transporto priemonės, 
sužaloti asmenys: automobilio 
„Ford Fiesta“ vairuotojas ir keleivis 
(g. 1977 m.), automobilio „Opel 
Vectra“ vairuotoja ir keleiviai (g. 
1983 m. ir 1990 m.). Visi asmenys 
iš įvykio vietos GMP išgabenti 
į Kauno klinikas. „Ford Fiesta“ 
važiavusiems vyrams nustatytos 
politraumos, kito automobilio 
keleiviui konstatuota galvos žaiz-
da, o moterims pirminės apžiūros 
metu sužalojimų nenustatyta.
Moterys besilaukiančios.

2019-04-06 apie 19.40 val. Prie-
nuose, Vytauto g., į maitinimo 
įstaigą atėjęs neblaivus vyras (g. 
1979 m.) sugriebė ten dirbusį Tur-
kijos pilietį (g. 1988 m.) ir klientų 
akivaizdoje pradėjo jį smaugti. 
Įtariamasis sulaikytas.

2019-04-06 apie 16.00 val. gautas 
pranešimas, kad Balbieriškio sen., 
Kunigiškių k., Kunigiškių g. dega 
kaminas. Kamine degė suodžiai. 
Pavojaus niekam nebuvo. Pabu-
dėta, kol suodžiai išdegė. 

2019-04-06 (14.23 val.) gautas 
pranešimas, kad Šilavoto sen., 
Klebiškio k., Laukų g. dega kluo-

nas. Atvykus PGP, du ūkiniai 
pastatai degė atvira liepsna. Abu 
pastatai sudegė visiškai. 

2019-04-06 apie 22.27 val. gautas 
pranešimas, kad Šilavoto sen., 
Mieleiškampio k., Plento g. susi-
dūrė automobiliai, yra prispausti 
3 žmonės. Buvo susidūrę auto-
mobiliai „“Opel Vectra“ ir „Ford 
Fiesta“. Iš lengvojo automobilio 
„Opel Vectra“ trys žmonės išlipo 
patys (dvi sąmoningos moterys 
įkeltos į GMP automobilį ir išvež-
tos į gydymo įstaigą). Iš lengvojo 
automobilio „Ford Fiesta“ pri-
spaustus tris žmones išlaisvino 
pravažiuojantys žmonės iki PGP 
atvykimo (du sąmoningi vyrai 
įkelti į GMP automobilį ir išvežti 
į gydymo įstaigą). Nušluota kelio 
danga. 

2019-04-07 apie 13 val. Prienų r., 
Balbieriškio sen., Paprūdžių k., 
Mokyklos g., namuose, moterį 
(g. 1968 m.) sumušė jos buvęs 
neblaivus sutuoktinis (g. 1968 m.). 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2019-04-07 apie 16.00 val. pra-
nešta, kad Balbieriškio sen., 
Medžiukų k. dega žolė. Užgesinta 
1 ha plote degusi žolė.

2019-04-08 apie 13.11 val. gautas 
pranešimas, kad Jiezno sen., 
Skodiškių k. eismo įvykio metu 
prakirstas vilkiko bakas, bėga 
dyzelinas. Susidūrus lengvajam 
automobiliui „VW Passat“ ir krovi-
niniam „Mercedes-Benz Actros“ 
automobiliui (prispaustų žmonių 
nebuvo) buvo prakirstas vilkiko 
kuro bakas ir išsilieję apie 300 
l dyzelinio kuro. Tekantis kuras 
sustabdytas užkišus baką mediniu 
kaiščiu. Informuotas civilinės sau-
gos atstovas. Nušluota ir nuplauta 
važiuojamoji kelio dalis.

2019-04-08 apie 16.55 val. gau-
tas pranešimas, kad Naujosios 
Ūtos sen., Tartupio k. dega žolė. 
Užgesinta 20 arų plote degusi 
sausa žolė.

2019-04-08 15:07 val. pranešta, 
kad Šilavoto sen., Mieleiškampio 
k. Plento g. dega padangos. 
Pievoje degė vandens cisterna 
ir šieno ritiniai. Sudegė vandens 
cisterna, 2 sauso šieno ritiniai, 
išdegė 10 arų žolės. 

2019-04-08 Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK gautas vyro (g. 1944 
m.) pareiškimas, kad pasinau-
dojus jo kreditine kortele bei 
prisijungimo kodu, be jo žinios, 
iš Prienuose, Vytauto g., esančio 
bankomato du kartus iš jo sąskai-
tos nuimta po 400 eurų. Nuostolis 
– 800 eurų. Įvykio aplinkybes 
aiškinasi policija.

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.

Leido parduoti 2 mln. eurų vertės pastatus
Vyriausybė atvėrė kelią Vytauto Didžiojo universitetui (VDU) 
parduoti buvusio Aleksandro Stulginskio universiteto pastatus. 
Iš viso VDU po reorganizacijos perduoti 47 pastatai Kaune, Kazlų 
Rūdoje, Kėdainių rajone, Molėtų rajone, Palangoje, Šilutėje.

Valstybė šiemet finansuos studijas visiems į 
aukštąsias mokyklas įstojusiems „tiksliukams“ 
Valstybė šiemet finansuos mokslus visiems į tiksliųjų mokslų 
studijų programas universitetuose ar kolegijose įstojusiems 
žmonėms. Pvz., bus finansuojama 1580 IT studijų vietų bei kt.

„Gyvybingas kaimas 
ir stiprios vietos 
bendruomenės – vienas 
iš svarbiausių mūsų 
prioritetų“, – sakė 
žemės ūkio ministras 
Giedrius Surplys, 
tvirtindamas 2019 m. 
Nacionalinės paramos 
kaimo bendruomenių 
veiklai teikimo taisykles, 
nustatančias paramos 
sąlygas ir tvarką. 
Kaimo bendruomenių 
projektams finansuoti 
skirtas beveik milijonas 
eurų. 

Prašė daugiau nei 
skirta

Paraiškos kaimo bendruo-
menių veiklai finansuoti bu-
vo priimamos nuo šių metų 
vasario 11 iki kovo 15 d. Na-
cionalinės mokėjimo agen-
tūros (toliau – NMA) duo-
menimis, per minėtą laiko-
tarpį buvo pateikta 416 pa-
raiškų už 1,1 mln. Eur. 

Paramos galėjo kreiptis 
kaimo bendruomenės, ra-
jono kaimo bendruomenes 
vienijanti organizacija, įskai-
tant vietos veiklos grupes, 
jeigu rajone nėra veikiančios 
ir rajono bendruomenes vie-
nijančios organizacijos. Taip 
pat organizacija, kaimo ben-
druomenes vienijanti nacio-
naliniu lygiu.

Tendencija nesikeičia
Kaimo bendruomenių 

veikla finansuojama pagal 
tris remiamas veiklos sritis: 
kaimo bendruomenės ma-

Parama kaimo bendruomenėms mažina 
socialinę atskirtį

vienam projektui – 3 tūkst. 
Eur (su PVM). Paramos lė-
šomis mokama iki 95 proc. 
tinkamų finansuoti projekto 
išlaidų, neviršijant nurody-
tų didžiausių paramos sumų 
projektui. Likusią dalį mo-
ka paramos gavėjas, o jo lė-
šų šaltinis turi būti nurodytas 
paramos paraiškoje. Tai gali 
būti savivaldybės adminis-
tracijos lėšos, organizacijos 
narių mokesčiai, kitų fondų 
lėšos ir pan. 

Kaimo vietovės viešosioms 
erdvėms sutvarkyti, pritaikant 
jas kaimo gyventojų porei-
kiams, skiriama iki 50 proc. 
visų kvietimui numatytų lėšų. 
Didžiausia paramos suma vie-
nam projektui – 5 tūkst. Eur 
(su PVM). Paramos lėšomis 
taip pat mokama iki 95 proc. 
tinkamų finansuoti projekto 
išlaidų, neviršijant nurody-
tų didžiausių paramos sumų 
projektui. Likusią dalį moka 
paramos gavėjas, o jo lėšų šal-
tinis vėlgi turi būti nurodytas 
paramos paraiškoje.

Daugiausia paraiškų sulau-
kusiai veiklos sričiai – rengi-
nių organizavimui – planuo-
jama skirti iki 20 proc. visų 
kvietimui numatytų lėšų. Di-
džiausia paramos suma vie-
nam projektui priklauso nuo 
pareiškėjo statuso. Jeigu dėl 
paramos kreipėsi kaimo ben-
druomenė, projektui gali būti 
skiriama 1500 Eur. Jeigu pa-
ramos prašė kaimo bendruo-
menes vienijanti organizacija, 

įskaitant vietos veiklos gru-
pes, jei rajone nėra veikian-
čios ir rajono bendruomenes 
vienijančios organizacijos, 
vienam projektui gali būti ski-
riama 3 tūkst. Eur. Nacionali-
niu lygiu kaimo bendruome-
nes vienijančios organizacijos 
projektas gali gauti 6 tūkst. 
Eur. Paramos, skirtos rengi-
niams organizuoti, lėšomis 
mokama iki 100 proc. tinka-
mų finansuoti išlaidų, nevirši-
jant nurodytų didžiausių para-
mos sumų projektui. 

Projektų įgyvendinimo 
terminas – aiškiai 

apibrėžtas
Pareiškėjai, teikę projektus 

kaimo bendruomenės mate-
rialinei bazei sukurti ir (arba) 
stiprinti bei kaimo vietovės 
viešosioms erdvėms sutvar-
kyti, pritaikant jas kaimo gy-
ventojų poreikiams, įsiparei-
goja nelikviduoti juridinio as-
mens mažiausiai trejus metus 
nuo paramos galutinio išmo-
kėjimo dienos. 

Įgyvendinti projektus jie 
privalo ne vėliau kaip iki 2019 
m. spalio 31 d. Išimtis gali 
būti taikoma tik tiems pareiš-
kėjams, kurie teikė projektus 
pagal veiklos sritį „Renginių 
organizavimas“, ir tik tais 
atvejais, kai renginys vyksta 
lapkričio mėn. Tokiu atveju 
projektas turi būti įgyvendin-
tas ne vėliau kaip iki lapkri-
čio 29 d. 

Pareiškėjai taip pat įsipar-
eigoja viešinti projektą ir nu-
matyti bent vieną viešinimo 
priemonę. 

Šiuo metu NMA atlieka-
mas gautų paraiškų vertini-
mas. Paraiškos turi būti įver-
tintos per 40 darbo dienų nuo 
paramos paraiškų priėmimo 
termino pabaigos, įskaitant 
paklausimus. UžsK. Nr. 021

Daugiausia paraiškų sulaukta pagal veiklos sritį „Renginių organizavimas“. Praėjusiais metais 
ši veiklos sritis taip pat buvo populiariausia.     (Laikraščio „Santarvė“ archyvo nuotr. )

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
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ATgARsIAI
Paskelbė JAV „terorizmą remiančia valstybe“
Irano Aukščiausioji nacionalinio saugumo taryba paskelbė 
Jungtines Valstijas „terorizmą remiančia valstybe“, o regione 
dislokuotas amerikiečių pajėgas – „teroristinėmis grupuotėmis“, 
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Vyriausybė Prienams perdavė du lėktuvus
Vyriausybė pirmadienį nusprendė Prienų savivaldybei perduoti 
du lėktuvus An-2, juos ir toliau naudos parašiutininkų klubas. 
Krašto apsaugos ministerijos teigimu, vadinamieji „kukurūznikai“ 
kariuomenės funkcijoms nebetinkami.

Atšauks daugiau nei šimtą skrydžių kasdien
JAV oro linijų bendrovė „American Airlines“ paskelbė artimiausiais 
mėnesiais atšaukianti 115 planuotų skrydžių per dieną, kadangi 
iki rugpjūčio 19 dienos bendrovė nenaudos turimų „Boeing 737 
MAX“ orlaivių. Nuo kovo vidurio jie nutupdyti visame pasaulyje.

kyklų ir Jiezno muzikos mo-
kyklos. 2007 metais festivalis, 
jau išaugęs meno mokyklos 
erdves, kaip pavasario šau-
klys įsiveržė į Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centrą. „Pava-
sario spalvų“ festivaliai tapo 
spalvingais koncertais, ku-
riuose skambėjo įvairių žan-
rų muzika, atliekama pačiais 
įvairiausiais instrumentais. 
2009 metais į svečius atvyko 
Alytaus ir Marijampolės mu-
zikos mokyklų bei Garliavos 
meno mokyklos mokiniai. Tai 
buvo pirmasis respublikinis 
festivalis, kuriame dalyvavo 
jau septynių mokyklų jaunieji 
atlikėjai. Iki 2011 metų festi-
valiai vykdavo kasmet, o vė-
liau – kas antrus metus. 

Prienų rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vyr. speci-
alistė Virginija Zujienė, svei-
kindama festivalio dalyvius, 
priminė, kad „Pavasario spal-
vos“ buvo pirmasis respubli-
kinis festivalis, kurį organiza-

Jaunieji atlikėjai kūrė muzikinių spalvų vaivorykštę

vo Prienų meno mokykla. 
Šių metų festivalyje mu-

zikinę vaivorykštę kartu su 
Prienų meno mokyklos mo-
kiniais kūrė jaunieji atlikėjai 
iš Birštono, Kauno rajono 
Garliavos, Kaišiadorių meno 
mokyklų bei Alytaus, Jiezno 
muzikos mokyklų. Festivalio 
scenoje pasirodė daugiau nei 
pusantro šimto muzikantų ir 
dainininkų. 

„Pavasario spalvų“ dalyviai 
buvo apdovanoti organizato-
rių paruoštomis saldžiomis 
dovanomis bei Švietimo sky-
riaus vedėjo padėkomis.

Prienų meno mokyklos ankstyvojo muzikinio ugdymo vokalinė grupė „Vitaminas D“. 

Prienų meno mokyklos kanklininkių ansamblis

Prienų meno mokyklos instrumentinis trio

Prienų meno mokyklos instrumentinis trio

Jiezno muzikos mokyklos vokalinis ansamblis

Prienų meno mokyklos mišrus styginių instrumentų ansamblis

Prienų meno mokyklos jaunučių „Spalvotas choriukas“

Prienų meno mokyklos instrumentinis ansamblis
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Grūdų supirkimo kainos balandį mažėjo
Lietuvos grūdų supirkimo kainos balandžio pradžioje buvo 
mažesnės negu prieš mėnesį. Kviečių vidutinė supirkimo kaina 
balandžio pradžioje sumažėjo 5,4 proc. iki 189,19 euro už toną, 
miežių – 5,1 proc. iki 179,9 euro, o žirnių – 0,6 proc. iki 189,5 euro.

Atmetė C. Ghosno prašymą dėl paleidimo
Japonijos Aukščiausiasis Teismas atmetė pakartotinai suimto 
buvusio Japonijos automobilių gamybos milžinės „Nissan“ vadovo 
prašymą dėl paleidimo už užstatą. Praėjusį mėnesį jis buvo 
paleistas už 9 mln. JAV dolerių užstatą ir po mėnesio vėl suimtas.

vieną tūkstantį Prienų krašto 
žmonių, vertų vadintis iški-
liausiais, bet to padaryti ne-
leido pati idėja. A. Marcinke-
vičius taip pat džiaugėsi, kad į 
sąrašą patekusių žmonių pro-
fesijos – pačios įvairiausios: 
menininkai, rašytojai, politi-
kai, žurnalistai, gydytojai... 

Prienų krašto muziejaus di-
rektorė Lolita Batutienė pa-
pasakojo, kad idėja išrinkti 
100 iškiliausių Prienų krašto 
asmenybių kilo dar 2017 m. 
rudenį, pradėjus galvoti, kaip 
įamžinti Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmetį. Reikšmin-
gos sukakties proga prisime-
name ryškiausias asmenybes, 
savo veikla prisidėjusių prie 
Lietuvos valstybės atkūrimo, 
puoselėjimo ir stiprinimo. Juk 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmetis – sėkmės istorija, 
kurią kūrė visi Lietuvos žmo-
nės ir užsienyje gyvenantys 
lietuviai: mūsų seneliai, pro-
seneliai, tėvai, mes.

Prienų krašto muziejus pa-
skelbė iniciatyvą ir pakvietė 
krašto žmones rinkti asme-
nybes, kurios savo darbais 
garsino ir garsina Prienų kraš-
tą. Juk yra daug mūsų krašto 
žmonių, kurių darbai žinomi 
ne tik Prienų krašte, bet ir vi-
soje Lietuvoje bei pasaulyje. 
Tai – mokslininkai, rašytojai, 
poetai, politikai, kariškiai, pa-
sipriešinimo kovų dalyviai, 
mokytojai, medikai, meninin-
kai, sportininkai ir t.t. 

Idėja, pasak muziejaus di-
rektorės, ne nauja, ji buvo 
išgirsta per radiją, kai buvo 

Iškiliausių Prienų žmonių 100 
Turime daug iškilių žmonių

pasakojama, kad prieš šim-
tą metų viename Suvalkijos 
kampelyje taip pat buvo su-
darytas panašus iškiliausių 
asmenybių šimtukas. 

Muziejininkai sulaukė pa-
siūlymų, kad mūsų šimtuką 
rinktų ekspertai, tačiau nu-
sprendė, kad geriausi vertinto-
jai – žmonės, nes juk dirbama 
žmonėms. 

Asmenybes į Prienų iški-
liausių asmenybių šimtuką 
siūlė įstaigos, organizacijos ir 
pavieniai žmonės. Savo nuo-
monę telefonu, elektroniniu 
paštu ir kitokiais būdais pa-
reiškė 1437 respondentai. Bu-
vo siūlomi ir pavieniai asme-
nys, ir iš karto visas šimtas. 

Įvertinus nuomones ir buvo 
sudarytas 100 iškiliausių Prie-
nų krašto asmenybių sąrašas. 
Jis pateikiamas abėcėlės tvar-
ka, nes čia nėra nei pirmo, nei 
antro – tik šimtas pirmųjų. 

„Šiame sąraše esantys 66 
žmonės jau niekada apie tai 
nesužinos“, – sakė L. Batu-
tienė, pakvietusi jų atminimą 
pagerbti tylos minute. 

Muziejaus direktorė dėko-
jo Prienų rajono savivaldy-
bei, finansiškai parėmusiai 
leidinį, ir „Naujojo Gėlupio“ 
redakcijai, viešinusiai akciją 
bei spausdinusiai informaci-
ją apie visus pasiūlytus kan-
didatus. 

Leidinį galima įsigyti Prie-
nų krašto muziejuje, o jo elek-
troninę versiją rasti muziejaus 
internetiniame puslapyje, skil-
tyje „Kraštiečiai“. 

Gražia muziejaus iniciaty-
va džiaugėsi ir humanitarinių 

mokslų daktaras, tautosaki-
ninkas Kostas Algirdas Alek-
synas. Pasak K. A. Aleksyno, 
garbė būti tarp iškiliausių, 
vienas kurių – jo mokytojas 
Antanas Lyberis, pakreipęs 
gyvenimą lituanistikos kryp-
timi. Jis taip pat džiaugėsi, kad 
sąraše – net trys žmonės, ki-
lę iš Ingavangio: jis ir poetai 
Aldona Ruseckaitė ir Jonas 
Mačys-Kėkštas. 

Renginyje dalyvavo ir vie-
nas iš leidyklos „Terra Publi-
ca“ vadovų Vytautas Kandro-
tas. Tačiau, kaip juokavo iški-
liausiųjų Prienų krašto asme-
nybių sąraše atsidūręs vyras, 
jis su žmona Danguole įrašy-
ti kaip viena asmenybė ne be 
reikalo – juk jie kartu vado-
vauja leidyklai, dirba, kuria, 
rašo, leidžia. Jis sakė, kad iš 
pradžių, išgirdęs apie muzie-
jaus paskelbtą iniciatyvą, į tai 
žiūrėjo skeptiškai, bet pama-
tęs visą išrinktą ir labai įvairų 
sąrašą, net nejaukiai pasijuto 
atsidūręs jame. Pasak Vytau-
to, jį labai imponuoja Mato 
Šalčiaus asmenybė, nes ir jis 
pats yra ne tik leidėjas, bet ir 
keliautojas. 

„Smagu pakliūti į šį sąrašą, 
bet tai kartu ir įpareigoja – juk 
esame savo krašto ambasa-
doriai“, – kalbėjo Vytautas ir 
pažadėjo Prienų kraštui skirti 
dar daugiau dėmesio bei lin-
kėjo šį sąrašą išplėsti penkis 
ar dešimt kartų. 

Muziejaus direktorė pri-
minė, kad su daugiau iškilių 
Prienų krašto asmenybių, ne-
išrinktų į šimtuką, galima su-
sipažinti muziejaus interakty-

vioje ekspozicijoje. 
Kunigas Alfonsas Bulotas 

pasakojo, kad gimė 12 km 
nuo Prienų – netoli Prienlau-
kio ežero. Jam, vaikui, Prienai 
asocijavosi su bravoru, Ne-
munu, pirmuoju tiltu per jį, 
gaisru. Dalintis dvasine duona 
– tapti kunigu jį paskatino tar-
nyba sovietinėje armijoje bei 
noras „remontuoti“ žmogų, 

kuriam skubaus „remonto“ 
reikėjo labiau nei jo tuo me-
tu remontuojamiems radijo 
imtuvams. Kunigas aktyviai 
dalyvavo Jurbarko Sąjūdžio 
veikloje, todėl net yra pava-
dintas jų kraštiečiu, tačiau sa-
ve visada laikė ir laiko Prienų 
krašto žmogumi. 

Dalytė Raslavičienė gimė 
netoli Vištyčio ežero, tačiau 

nuo 1956 m. yra Prienų kraš-
to gyventoja. Ji džiaugėsi, kad 
į šimtuką pateko daug tremti-
nių, politinių kalinių, nes svar-
biausias jos ilgų metų darbas 
– rūpintis partizanų atminimo 
išsaugojimu. 

Renginyje skambėjo Jurgio 
Montvilos skaitomos eilės bei 
Prienų KLC vokalinio ansam-
blio „Aksomas“ dainos.

K. A.  Aleksynas V. Kandrotas D. Raslavičienė
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Kainų didėjimą butų rinkoje riboja konkurencija
Pirmąjį šių metų ketvirtį 7 proc. padidėjęs butų sandorių skaičius 
rodo, kad rinka yra įsibėgėjusi, tačiau augimas stabilus. Nepaisant 
sandorių kiekio augimo ir gerėjančių pirkėjų lūkesčių, didelė 
konkurencija rinkoje neleis sparčiai didėti butų kainoms.

Baltarusijos BelAZ pelną išaugino 1,6 karto
Baltarusijos itin didelės keliamosios galios savivarčių ir 
kalnakasybos technikos gamintojas BelAZ pranešė 2018-aisiais 
uždirbęs 328,5 mln. rublių (138 mln. eurų) grynojo pelno. BelAZ 
gamybą pernai padidino 45,6 proc. iki 913-os savivarčių.

Grįžti prie vaikystės 
pasakų mane paskatino 
šių metų balandžio mėnesį 
gautas pakvietimas 
atvykti į Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centrą, į Prienų 
krašto muziejaus išleistos 
knygos apie kraštiečius 
pristatymą. 

Prisiminiau šio muziejaus 
istoriją ir pažintį su uolia šio 
muziejaus įkūrėja Antanina 
Aleknavičiene. Keliai suvedė 
per įvairius kraštiečių susitiki-
mus, kuriuos organizuodavo 
A. Aleknavičienė. Gal prisi-
menate ir pirmą laisvos Lie-
tuvos kariuomenės paradą 
Prienuose su kariniu orkestru 
ir pulko vadu pulkininku S. 
Madalovu. Pamaldos bažny-
čioje, po to iškilmingi pietūs 
kariuomenės svečiams, va-
dams, kuriuos paruošė An-
tanina su savo bendradarbė-
mis. Džiaugėmės laisve, jos 
saugomą muziejaus istoriją 
norėdami perduoti ateities 
kartoms. Dažnai apsilanky-
davau muziejuje, kai sutrik-
davo Antaninos kompiuteris 
ar kita elektronika – juk buvau 
šio miesto televizijos ir radi-
jo ateljė vedėjas-technikas, 
tad nesunku buvo padėti ar-
ba patarti bažnytinio paveldo 
klausimais. Tad kai šių metų 
balandį gavau pakvietimą, ti-
kėjausi kokio nors muziejaus 
paminėjimo jubiliejaus ar su-
sitikimo su naujais darbuoto-
jais. Buvusi muziejau įkūrėja 
Antanina jau išėjusi į pensiją, 
bet nenusėdi vietoje turėdama 
tiek sukauptų žinių apie kraš-
tiečius. Antanina yra išleidusi 
kelis tomus knygų apie Prienų 
krašto žmones, o jos kompiu-
teryje vis kaupiamos žinios ir 
duomenys naujoms knygoms. 
Atvykus į susitikimą paaiš-
kėjo ir tikroji jo priežastis, 
visai kitokia, nei aš maniau. 
Paaiškėjo, kad šio muziejaus 
direktorė ir jo darbuotojai, no-
rėdami prisidėti prie Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-me-
čio, išleido knygą „100 iški-
liausių Prienų krašto asme-
nybių“, kurią pavartęs radau 
ir savo pavardę. Įžangoje ra-
šoma, kad buvo atžvelgta į 
daugiau nei 1437 gyventojų 

nuomones ir atrinkti tie žmo-
nės, kurie pagal vertinimą tin-
kami skelbti šioje knygoje. 
Pasijutau nejaukiai, kadangi 
nesitikėjau iš savų kraštiečių 

pasitikėjimo tuo atžvilgiu, 
nes daug metų esu dirbęs sie-
lovados darbą Jurbarko rajo-
no parapijose – ten teko su-
tikti Sąjūdį ir Kovo 11-ąją, 
su to krašto žmonėmis vesti 
jurbarkiečius į Baltijos kelią, 
pažinti daug nuostabių žmo-
nių (aišku, ir negerų to rajono 
tarybinių KGB darbuotojų). 
Keliamas iš Jurbarko rajono, 
atrodo, kaimiškų parapijų pa-
jutau šių žmonių nuoširdžią 
staigmeną, kadangi beveik 
visos to meto rajono organiza-
cijos pasirašė prašymą kardi-
nolui V. Sladkevičiui ( manau, 
kad šis prašymas yra mano 
asmens byloje Kauno kurijo-
je), kad manęs neiškeltų, nes 
esu jauniausias ir aktyviausias 
šiame rajone kunigas, nieka-
da neatsisakantis padėti įvai-
riuose to meto Lietuvos atgi-
mimo renginiuose (daugelis 
rajono kunigų buvo vyresnio 
amžiaus, tad ir jiems tekda-
vo patalkinti). Kardinolas V. 
Sladkevičius į jurbarkiečių 
prašymą atsakė:  „Gerai, kad 
jūs įvertinate kun. A. Bulotą, 
tad ir mes jį įvertiname. Gerai 
remontuoti bažnyčias, klebo-
nijas, padėti parapijiečiams, 

Tokia graži pasaka. O kodėl mama verki?
ką turi daryti kiekvienas  ku-
nigai, tad mes matome, kad 
dar svarbiau yra ruošti tokius 
kunigus. Jis skiriamas į Kau-
no kunigų seminariją vedėju 

ir dėstytoju.“ Jurbarkiečiams 
beliko tik padėkoti kardinolui, 
o aš, kad nedingčiau iš jų aki-
račio, ilgai bendradarbiavau 
to rajono laikraštyje ir buvau 
įtrauktas į Jurbarko krašto 
žmonių sąrašą kaip kraštietis. 
Bendraujame ir dabar. Tad at-
vykęs į Prienus akis į akį su-
sitikau su savo tikrais kraštie-
čiais pagal gimimą, žemę ir 
saulę (manau, kad Jurbarke 
kraštietis esu pagal sielova-
dos veiklą), kurie matė mane 
vertu išrinkti tarp kitų vertų 
kraštiečių. Aš dėkingas, kad 
Jūs manęs, Prienų ir Išlaužo 
krašto žmogaus, nepaleidote. 
Esu tas žmogus, kurio pasau-
lio supratimas prasidėjo nuo 
to, Prienai yra labai didelis 
Lietuvos miestas su šaliga-
tviais ir malūnu, tiltu per Ne-
muną ir ligonine, policija ir 
teismu, žmonių apginta nuo 
Prienų gaisro bažnyčia ir gar-
sia gimnazija, kuriai vadova-
vo dvasininkas F. Martišius ir 
kurią baigė daug garbingų ir 
Lietuvai nusipelniusių žmo-
nių, garsinusių pasaulį spor-
tinės aviacijos laimėjimais. 
Vaikystės pasaulis buvo su at-
laidais ir sekmadienio turgu-

mi. Saldainiai ir molinė švil-
pynė. Knygynas atsirado vė-
liau, kai pažinau raides ir pra-
dėjau po baltas lankas ganyti 
juodas „avis“. Pokario vaikai 
ne viską turėjo savo vaikys-
tės dideliam džiaugsmui. Pa-
tys paprasčiausi žaislai, radi-
jas, telefonas buvo prabanga. 
Kaimo švietimas ir kultūra 
vyko bažnyčios aplinkoje, kai 
kiekvieną sekmadienį galėjai 
matyti gražiai apsirengusius 
žmones ir mandagiai besiel-
giančius bažnyčioje, užlei-
džiančius vietą atsisėsti į suolą 
vyresniam. Mama niekuomet 
neleisdavo mums, vaikams, 
atsisėsti į suolą, kad klausyda-
mi pamokslo neužmigtume, o 
girdėtume kunigo skelbiamą 
Dievo žodį. Tad gerai atsi-
menu, kaip Kristus daugino 
alkanoms minioms duoną. 
O tuo kolchozų kūrimo metu 
iš ūkininkų ir valstiečių bu-
vo atimama duona, jos labai 
trūko. Taip norėjau būti tokiu 
kaip Jėzus ir žmonėms dalin-
ti duoną. Namuose bolševi-
kai su aktyviais kaimo skun-
dikais, komjaunuoliais buvo 
suskaičiavę visą turtą nuo 
vištų iki vaiskrūmių, nes turė-
jome mokėti sunkias duokles 
ir jomis paremti kuriamą ko-
munizmą. Tad atėjus vakarui 
mama stengdavosi mus grei-
čiau užmigdyti. Kad greičiau 
užmigtume, mama pasako-
davo pasakas. Pasakos buvo 
tokios gražios, o matydavau, 
kaip mama verkdavo... Tik 
vėliau sužinojau, kodėl verk-
davo mama. Ji verkdavo, kad 
mes neužmiegame ir galime 
paprašyti valgyti. Mokykla, 
tarybinė kariuomenė, disiden-
tinis pakilimas. Interesantų 
prašymas gerai suremontuo-
ti radijo aparatą, kad nebūtų 
trukdomas Amerikos balsas 
Vatikano radijo stotis Lais-
vė, Madrido radijas, Laisvoji 
Europa, BBC ir t. t. Stengiau-
si remontuoti, bet labai trūko 
detalių. Pasiruoši remontuoti 
daug aparatų ir turi laukti, kol 
gausi keletą detalių, o nuo to 
ir alga priklausydavo. Taip 
brendo mintis, kad aparatai 
gali palaukti detalių, kad to-
kioje darbo sistemoje „re-
montuoti“ žmogų yra svar-

biau nei radijo aparatą. Radi-
jo aparatas ar televizorius gali 
palaukti detalių – labiau  nesu-
ges, o žmogus genda greičiau. 
Tad bažnyčia – vienintelė iš 
vaikystės likusi apsaugos tvir-
tovė storomis sienomis, pilna 
bendraminčių, su aiškiu Die-
vo žodžiu, ir tapo kunigo ke-
lio pasirinkimu. Tada spauda 
buvo tarybinė, mokykla tary-
binė, darbas tarybinis, pilietis 
tarybinis, tik krikščionis buvo 
laisvas žmogus. Mėgau avio-
modelizmą kaip laisvą skrydį, 
mėgau klausytis radijo, tarp 
melo propagandos rasti tie-
są ir ją perteikti savo klausy-
tojams. Bažnyčia tapo argu-
mentu ieškant laisvės Lietu-
vai ir tą sausio 13-osios naktį 
prie Aukščiausiosios Tarybos 
pastato. Kai buvo sunku, pro 
langą V. Landsbergis paklau-
sė, ar nėra minioje kunigo. Jų 
buvo daug, jie stovėjo atsi-
rėmę krūtinėmis į tarybinius 
tankus, tik šitų nuotraukų nie-

kas iki šiol nereklamuoja. Ten 
gynyboje stovėjo kunigas K. 
Krikščiukaitis, atvažiavę ginti 
Lietuvos iš Baltarusijos. Ki-
tas kunigas A. Keina, nuėjęs 
į balkoną, pradėjo kalbėti ro-
žančiaus maldą. Minia aptilo 
ir greta stovinčio mano drau-
go mažame radijo imtuvėlyje 

pasigirdo: „Alio, alio kalba 
Kaunas“. Pasirodė, kad mes 
vėl turime ryšį su pasauliu per 
Sitkūnų radijo stotį, nes Vil-
niaus radijas ir televizija jau 
buvo užimti. Šito okupantas 
nenumatė. Tai parodo, kad 
visada yra prasminga ieškoti 
tiesos, skelbti ir mokyti gy-
venti kitaip, nei skelbia pa-
saulio dvasia. Mokyti gyven-
ti taip, kad visame pasaulyje 
mamos neverktų dėl savo vai-
kų likimo, kai jie parduodami 
iš skurdo, nežudytų negimu-
sių, bet kaip Motina Teresė iš 
Kalkutos, keldama ant rankų 
kaip skeletas išbadėjusį kū-
dikį, televizijos žiūrovams 
sakytų: „Žiūrėkite, jame dar 
plazdena gyvybė“. Vienuo-
lė Teresė pašventė visą savo 
gyvenimą tiems vaikams, 
kurių negalėjo globoti, net 
ir pro ašaras, tikrosios moti-
nos. Manau, kad muziejai, jų 
darbuotojai prisideda prie to, 
kad vaikystės gražios pasakos 
virstų ne ašaromis, o gražia 
gyvenimo tikrove. Tad no-
riu padėkoti gerb. muziejaus 

direktorei Lolitai Batutienei 
ir muziejaus darbuotojams 
renkant žmonių balsų vertus 
kraštiečius, Prienų rajono sa-
vivaldybei. Ačiū Jums, mieli 
Prienų krašto žmonės! Su Šv. 
Velykom! 

Pagarbiai kraštietis 
kun. Alfonsas Bulotas  

Kun. A. Bulotas renginio metu
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Po patirto kojos ar 
rankos lūžio ir priversti 
laikytis „lovos režimo“ 
labiausiai išgyvena 
vaikai, neturėdami kur 
išlieti energijos.  Pasak 
Centrinės projektų 
valdymo agentūros 
inicijuoto edukacinio 
projekto „Pažadas 
sveikatai“ lektorių, sporto 
medicinos gydytojo 
Gedimino Tankevičiaus, 
tiek profesionalius 
sportininkus, tiek 
pradedančiuosius fizinės 
traumos dažniausiai 
ištinka dėl neatsargumo.

Traumų priežastys
„Traumos aukų nesirenka, 

jos gali ištikti tiek pradedan-
čiuosius, tiek profesionalius 
sportininkus. Kartais trau-
mos net nebūna susijusios su 
sportu ir susižeisti galima tie-
siog buityje. Vieni susižeisti 
gali dėl nerangumo ar neat-
sargaus elgesio, pavyzdžiui, 
ant slidaus kelio, slidinėjant, 
kiti dėl nepakankamo fizinio 
pasiruošimo arba pasirinkus 
per didelį fizinį krūvį, kas 
vaikams ir paaugliams ypač 
būdinga“, – pabrėžia sporto 
medikas. 

Dažniausios traumos, nutin-
kančios tiek sportuojantiems, 
tiek mėgėjams, pasak gydyto-
jo, tai – nugaros, kelių, pečių, 
čiurnos skausmai. Gydytojas 
išskiria ir sunkiausias traumas, 
kurios reikalauja ilgiausio gy-
dymo ar netgi operacijos, tai 
– Achilo sausgyslės ar kelio 
raiščių plyšimas.

„Traumos priklauso nuo 
sporto rūšies, pavyzdžiui, žai-
džiantys krepšinį vaikai daž-
niausiai patiria kojų, pirštų ar 
plaštakų traumas, o žaidžian-
tys futbolą – kelio sąnarių ar 
kirkšnies, taip pat šlaunų rau-
menų traumas. Neretai trau-
mos neaplenkia ir tų, kurie 
prieš sportą neatlieka apši-
limo, tempimo pratimų. Ti-
kimybė susitraumuoti ypač 
išauga retai sportuojantiems 
vaikams. Šiandien vaikai vis 
daugiau laiko praleidžia pasy-
viai – prie kompiuterio ar te-

lefono, todėl svarbu pradėjus 
judėti nepersitempti, saugoti 
nugarą, teisingai atlikti įvai-
rius judesius, geriausia – su 
trenerių priežiūra“, – pataria 
gydytojas.

Pirmoji pagalba 
patyrus traumą

Pasak gydytojo G. Tanke-
vičiaus, susižeidus bet kurią 
kūno vietą, svarbiausia, kuo 
skubiau ją atšaldyti.

„Jeigu sužeistą vietą skau-
da, ima tinti, reikia ją šaldy-
ti kompresais, kitą dieną jau 
galima tepti ir tepalais. Šaltis 
siaurina kraujagysles, kurios 
po traumos dažniausiai išsi-
plečia dėl to ir ima tinti koją 
ar ranką. Jeigu trauma rimtes-
nė, reiktų sutraumuotos kūno 
dalies nejudinti, išgerti vaistų 
nuo skausmo ir kreiptis į gy-
dytojus traumatologus. Jeigu 
vaikas patiria galvos traumą, 
praranda sąmonę, reiktų kuo 
skubiau jį gabenti į ligoninę“, 
– apibendrina gydytojas.

Anot jo, norint išvengti 
traumų, reiktų didinti fizinį 
pajėgumą palaipsniui, atkreip-
ti dėmesį į asmeninius gebėji-
mus ir nesistengti į kažką ly-
giuotis, visuomet padaryti ap-
šilimą prieš treniruotę. Rečiau 
sportuojantiems vaikams, pa-
sak sporto medicinos gydy-
tojo, geriausia būtų sportuoti 
pagal individualią programą 
arba su trenerio priežiūra.

Nuo fizinių iki 
psichologinių traumų
Ne tik patyčios, tėvų ar ben-

Vaikų fizinės traumos neretai 
pasibaigia psichologinėmis

draamžių spaudimas, stresas 
mokykloje, bet ir po aktyvios 
fizinės veiklos patirta trauma, 
pasak vaikų ir paauglių psichi-
atrijos gydytojos rezidentės 
G.  Traidaraitės, yra psicho-
loginės traumos, kurias patiria 
vaikai ir paaugliai. Jeigu trau-
ma rimta, vaikas gali pulti į 
depresiją, nes tuomet dažniau-
siai reikia riboti ar netgi visai 
atsisakyti savo pomėgių.

„Dažniausiai dėl kokios 
nors patirtos fizinės traumos 
kažkurį laiką negalime judė-
ti taip pat aktyviai kaip anks-
čiau kol išgysime, o vaikus ir 
paauglius tai ypač paveikia, 
gali sutrikti vaiko elgesys, o 
išgijus būna sunku grįžti prie 
įprasto ritmo, sunku adaptuo-
tis mokykloje ar namuose“, 
– sako vaikų psichiatrijos gy-
dytoja rezidentė.

Psichologinė trauma – tai 
bet koks veiksnys, darantis 
neigiamą įtaką vaiko psichinei 
sveikatai. Kiekvienoje vysty-
mosi stadijoje, kuri tęsiasi tam 
tikrą amžiaus tarpsnį, žmogui 
iškyla specifinės problemos 
– raidos krizės, nuo kurių iš-
sprendimo priklauso tolimes-
nis asmenybės vystymasis, 
todėl ir psichologinių traumų 
įtaka gali būti skirtinga.

Anot G. Traidaraitės, kad 
vaikai mažiau iškentėtų dėl 
„lovos režimo“ reiktų skatin-
ti juos atlikti bent minimalią 
mankštą, pasiūlyti kartu pasi-
vaikščioti gryname ore. Aps-
kritai, pasak jos, tai proga gal-
būt atrasti kitus pomėgius ir 
užsiėmimus. 

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.

Iš jėgainės šalinamas branduolinis kuras
Japonijos per cunamį apgadintos Fukušimos atominės elektrinės 
operatorė, ketveriais metais atsiliekdama nuo grafiko, pradėjo 
šalinti branduolinį kurą iš statinio, kur veikė vienas iš reaktorių, 
kurių aktyvioji masė išsilydė per 2011 metais įvykusią avariją. 

Parduotuvėje vyras peiliu sužalojo 4 žmones
„Iki“ parduotuvėje Vilniuje, Jonažolių gatvėje ginkluotas vyras 
peiliu sužalojo keturis žmones. Vyriškis parduotuvėje norėjo 
pagrobti pinigus, nes pamatė, kaip su jais, išimtais iš kasos, 
parduotuvės darbuotoja ėjo į kitas patalpas.  

Užkrečiamųjų ligų ir 
AIDS centro (ULAC) 
duomenimis,  per pirmąjį 
šių metų ketvirtį mūsų 
šalyje užregistruota 11 
mirties nuo tuberkuliozės 
(TB) atvejų. Devyni 
asmenys mirė nuo 
kvėpavimo organų TB, 
du - nuo miliarinės TB. 
Jauniausiam mirusiam nuo 
tuberkuliozės asmeniui 
buvo 32 m., vyriausiam 
– 94 m.

Europos ligų prevencijos 
ir kontrolės centro duomeni-
mis, 2017 m. Europos Sąjun-
gos, Europos Ekonominės Er-
dvės šalyse nuo TB mirė 4000 
žmonių. Mirtingumo rodiklis 
siekė – 0,8 atv./100 tūkst. gy-
ventojų. Aukščiausias šis rodi-

klis buvo Lietuvoje – 5,8 atv./ 
100 tūkst.  ir Rumunijoje – 4,7 
atv./ 100 tūkst. gyventojų.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centro medikai primena, kad 
siekiant išvengti mirčių nuo 
tuberkuliozės svarbu anksty-
va ligos diagnostika ir regu-
liarus vaistų vartojimas visą 
gydymo laikotarpį. Todėl ypa-
tingai svarbu, pajutus pirmuo-
sius ligos požymius, kreiptis į 
gydymo įstaigą.

Svarbiausia TB profilakti-
kos priemonė – diagnozuo-
tas ir išgydytas TB sergantis 
asmuo.

Tuberkuliozė plinta oro la-
šiniu būdu nuo atvira tuber-
kulioze sergančių žmonių. 
Tuberkuliozės požymiai pri-

Per tris šių metų mėnesius Lietuvoje 11 žmonių 
mirė nuo ligos, kurios galima išvengti

klauso nuo pažeisto organo. 
Dažniausiai tuberkuliozė pa-
žeidžia plaučius. Jei pasireiš-
kia kosulys, trunkantis ilgiau 
nei 2-3 savaites, silpnumas, 
nuovargis, apetito stoka, nak-
tinis prakaitavimas, rekomen-
duojama pasitikrinti dėl tuber-
kuliozės. 
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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.

Džihadistų raketos pražudė 11 žmonių
Džihadistų paleistos raketos sekmadienį pražudė 11 žmonių Sirijos 
mieste Alepe. Į skirtingus Alepo rajonus buvo paleistos 20 raketų, 
o jos pražudė tris civilius, įskaitant vaiką, ir penkis saugumo 
pareigūnus. Konfliktas jau nusinešė 370 tūkst. žmonių gyvybių.

Tarnybos bando išvengti apie 8 tūkst. jaunuolių
Nepaisydami gresiančių baudų, karo tarnybos kasmet išvengti 
bando per 8 tūkst. jaunuolių, dauguma – išvykusieji į užsienį. Už 
karo prievolės vengimą numatyta bauda gali siekti iki 140 eurų. 
Pradėjus slapstytis po medicinos patikros - 300 eurų.

Apie savo tarnybą 
pasakoja Lietuvos 
kariuomenės Didžiojo 
Lietuvos etmono Jonušo 
Radvilos Mokomajame 
pulke tarnaujantis 
seržantas majoras 
Modestas Valkiūnas. 

Karys tarnybą pradėjo dar 
1993 m., dalyvavo pirmosio-
se atkurtos Lietuvos kariuo-
menės misijose užsienyje, 
tarnavo NATO štabuose, yra 
ne kartą apdovanotas už da-
lyvavimą tarptautinėse ope-
racijose ir pavyzdingą tarny-
bą, o šiandien tarnauja vieno 
iš Mokomųjų batalionų vy-
riausiuoju instruktoriumi.

Papasakokite apie tai, 
kokiuose esate dalyvavęs 
TO ir NATO štabuose?

Esu tarnavęs trijose tarp-
tautinėse TO ir NATO šta-
buose Brunsume (Nyder-
landai). Pirma misija buvo 
Bosnijoje ir Hercegovinoje 
(1999 - 2000 metais), su ko-
legomis iš Danijos ir Lenki-
jos. Budėdavau brigados šta-
bo Taktinių operacijų centre 
(TOC) ir padėjau G-3 ope-
racijų ir planavimo skyriui. 
Tai buvo unikali patirtis, nes 
teko patobulinti ir anglų kal-
bos žinias, ir išmokti tarp-
tautinio bendradarbiavimo 
niuansų. Antroji misija buvo 
Irake (2003- 2004 m.). Tar-
navau tarptautinėje divizi-
joje, kur turėjau organizuoti 
Logistikos centro karininkų 
eskortus tarnybos reikalais, 
transporto priežiūrą ir kitus 
administracinius darbus. Ne-
įprasta patirtis tai, kad pirmą 
sykį teko turėti pavaldinius 
britų karius. Trečioji misi-
ja buvo Afganistane (2013 
m.), kurios metu buvau ka-
rinių patarėjų grupės vyres-
nysis instruktorius, dirbome 
su Afganistano kariuomene 
Čagčarane (miestas vidu-
rio Afganistane), mokėme 
vietinę kariuomenę perimti 
saugumo situaciją savo atsa-
komybės ribose. Kita patir-
tis - NATO štabe Brunsume 

(2005-2008 m.), kur man te-
ko kiek netikėta pareigybė - 
ryšių ir informacinių sistemų 
valdybos specialisto darbas, 
bet šioje vietoje pravertė visą 
patirtis, įgyta tarptautiniame 
kariniame lygmenyje. Kerti-
niai tarptautinio bendradar-
biavimo akmenys - teisingas 
kitakalbių susikalbėjimas, 
iniciatyva, pareigingumas, 
lankstumas ir, aišku, kultūri-
nių skirtumų tolerancija. 

Ar pačios misijos buvo 
sudėtingos (adaptacijos, 
pripratimo ir kitais aspek-
tais)?

Misijos visos buvo labai 
skirtingos su labai skirtinga 
patirtimi. Adaptacija, kaip 
ir kiekvienam žmogui - imi 
darbą ir kartu su darbu adap-
tuojiesi prie visko.

Kalbant apie 1999 metų 
misiją - Lietuva dar nebuvo 
NATO narė, bet jau siuntė 
pajėgas į tarptautines ope-
racijas. Koks tuo metu bu-
vo požiūris į lietuvių kon-
tingentą?

Tuo metu lietuvių kontin-
gentas buvo prijungtas prie 
Danijos padalinio. Mes bu-
vome darbštūs žmonės, kurie 
ima ir daro, tik jautėsi spra-
ga tarp karinės ir tarptautinio 
bendradarbiavimo patirties. 
Skyrėsi ir procedūros, kai 
važiavau į Iraką, neturėjo-
me tokio karinio rengimo, 
kokį turėjo sąjungininkai ir 
Bosnijoje, ir Irake. Pavyz-
džiui, man būnant Irake, at-
ėjo konvojuojamas ekipažas 
ir klausė manęs: „Kada bus 
instruktažas su veiksmais, 
kaip elgtis?”, tai teko impro-
vizuoti, paėmus standartinį 
skyriaus vado kovinį įsaky-
mą, nes konkrečiai personalo 
konvojavimo misijos rajone 
niekas nemokino, o po to jau 
teko skaityti, domėtis ir t.t. 
Bet pirmosios misijos klojo 
takus ateičiai. 

Kaip sekėsi neformalus 
bendravimas su kolego-
mis iš kitų NATO valsty-
bių, pradedant Bosnija ir 

Seržanto majoro žinutė jauniems šauktiniams: „Vardan patirties, kurią Lietuvos 
kariuomenei atnešė buvimas NATO nare, nedvejodamas dar sykį tapčiau šauktiniu”

baigiant NATO štabu? Ar 
įstojus į NATO keitėsi po-
žiūris?

Man asmeniškai nefor-
malus bendravimas visada 
sekėsi gerai, geriausiai se-
kėsi sutarti su belgų, britų ir 
italų kariais, o gerai atliktos 
tarnybos užduotys tam tik 
padėdavo. Suformuojamas 
stipraus kolegos požiūris ir 
kariai pradeda tavimi pasi-
tikėti. Tarptautiniame ben-

dradarbiavime, kaip ir naci-
onaliniame, viskas prasideda 
nuo pasitikėjimo ir požiūrio 
į darbą, nuo to priklauso visi 
likę santykiai. Manau sąjun-
gininkų požiūris pasikeitė - 
lietuviai patikimi, gabūs są-
jungininkai.

Bet ar 1999 metais nebu-
vo požiūrio, kad mes esame 
Eastern Europe, atsilikę 
nuo Vakarų pasaulio?

Na, ta atskirtis buvo, visų 
pirma ir dėl to, kad su kalbo-
mis buvo sunkoka. Iš esmės 
daugelio vakariečių požiūris 
į lietuvius buvo vienodas - 
naujokai, iš buvusio rytų blo-
ko, bet darbštūs ir patikimi. 
Įtaką darė ir skirtingos kul-

tūrinės, karinės patirtys. Bet 
aš stengiausi į tai nekreipti 
dėmesio, o telktis į darbus, 
kad pašalinės mintys, tokios 
kaip „aš geresnis ar bloges-
nis” man netrukdytų. Nerei-
kia savęs nuvertinti. 

Ar darėte kažkokius so-
cialinius renginius?

Deja, aš pirmose misijo-
se būdamas dėl mažo kon-
tingento pats tokių renginių 
neorganizavau. Valstybines 

šventes daugiausia minėda-
vome lietuvių kontingento 
rate, o ne bendrai su kitomis 
valstybėmis. Danai ir kitų 
valstybių kariai darė nema-
žai socialinių renginių ir ti-
krai pakankamai gražiai ben-
dravome.

Su kokių valstybių ka-
riais teko dirbti? Kurie pa-
darė geriausią įspūdį?

Misijose teko dirbti su 
lenkais, danais, norvegais, 
britais, čekais, olandais, ita-
lais, belgais ir daugelių kitų, 
NATO štabe teko turėti sąly-
ti praktiškai su visų NATO 
valstybių atstovais. Nė vienų 
negalėčiau išskirti, visi pro-
fesionalai, tik atsimenu, kad 

didžiausią įspūdį man padarė 
Irake britų karys, kuris mane 
mokė teisingai atlikti ginklo 
valdymo testą su britų ka-
riuomenės ginklu (kadangi 
mes buvome keli kariai divi-
zijos štabe, tai gavome britiš-
kus automatinius šautuvus). 
Tai mane sužavėjo to britų 
kario profesionalumas. 

Ar buvo iš visų misijų 
kokių nors linksmų nuti-
kimų?

Kas įstrigo, kad vienas iš 
kolegų - italas, Irake ben-
draudamas pastoviai mane 
liesdavo ranka. Ir vieną kartą 
aš jam pasakiau: „Luigi, nu-
stok mane liest, man nepa-
tinka”, o jis sako: „Kas tau 
nepatinka? Čia juk norma-
lus itališkas bendravimas”. 
Tai linksmai pasijuokėm abu. 
O kita, asmeninė patirtis, ir-
gi iš Irako, tai kai tekdavo 
administracinius civilinius 
visureigius varyti į Kuveitą 
remontui, tai kol automobi-
liai būdavo remontuojami 
turėdavau laisvo laiko. Tai 
suradau laisvalaikio leidimo 
būdą - nuvažiuoti į turgų, nu-
sipirkti žuvies ir, nuvažiavus 
ant Persijos įlankos kranto, 
šerti laukinius katinus. Pa-
krantėje tarp akmenų gyveno 
tokie laukiniai nepriliečiami 
katinai - vadindavome juos 
mini tigrais. Tai man buvo 
smagus asmeninis užsiėmi-
mas juos pašerti.

Ar buvo kažkokia ekstre-
mali situacija misijose? Ar 
papuolėte į kontaktą?

Trečia misija buvo davusi 
daugiausiai patirties, kadan-
gi nuolat vykdavom už ba-
zės ribų su ANA (Afganis-
tano kariuomenė), turėjome 
keletą kontaktų, kurie buvo 
gana tolimi, bet situacijos ir 
streso valdymo patirtis tikrai 
neįkainojama, net sunku pa-
sakyt, kaip būtų galima per-
teikti kitiems tokią patirtį. Tai 
yra realybė.

Misijų perspektyvoje, ir 
ne tik misijų, ar Lietuvai 
naudinga būti NATO na-

re? Ar Lietuva sustiprėjo 
dėl to, kad įstojo į NATO 
prieš 15 metų?

Tai be abejonės. Dabarti-
niams šauktiniams kariams 
visada akcentuoju , kad dabar 
jų tarnyba kur kas prasmin-
gesnė karinio mokymo koky-
bės atžvilgiu, nei tada, kai aš 
pats tarnavau 1993 metais - 
sąjungininkų pasidalinta ka-
rinio rengimo patirtis yra ne-
įkainojama. Visuomenės aki-
mis vertinant, manau, dauge-
lis supranta, kad kiekviena 
sąjunga yra lyg nematomas 
skydas, kuris, kalbant apie 
NATO, įgauna labai konkre-
tų ir aiškų pavidalą. 

Kviečia ir emigrantus
Lietuvos kariuomenė  už-

sienyje gyvenančius tautie-
čius ragina grįžti į Lietuvą ir 
savo ateitį sieti su Lietuvos 
kariuomene, kadangi ji siūlo 
ne tik išskirtinį darbą, bet ir  
gerą kolektyvą, konkuren-
cingus atlyginimus, sociali-
nes garantijas. 

Lietuvos kariuomenės tar-
nybos vietos yra išsidėsčiu-
sios ne tik didžiuosiuose ša-
lies miestuose,  bet ir mažes-
niuose miesteliuose.

Lietuvos kariuomenė susi-
deda iš Karinių oro, Karinių 
jūrų, Specialiųjų operacijų 
ir pačių  didžiausių – Sausu-
mos pajėgų.  Joms būdinga ir 
jų specifinė veikla: logistika, 
informacinės technologijos, 
žvalgyba, todėl čia  tarnauja  
ir įvairių specialybių atsto-
vai: ryšių specialistai, teisi-
ninkai, medikai, išminuotojai 
ir daugelis kitų. 

„Kariuomenei reikia ir vai-
ruotojų, virėjų, ir dar dauge-
lio kitų sričių specialistų, to-
dėl kiekvienas, norintis tapti  
kariuomenės dalimi,  tikrai 
ras sau tinkamą tarnybos 
vietą, būdą ir galės realizuo-
ti savo potencialą“, – sako A. 
Balčiūnas. 

Lietuvos kariuomenės  
informacija, M. Valkiūno  

asmeninio archyvo nuotr. 
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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.

Pajėgas Estijoje sustiprino keturi sraigtasparniai
Estijoje dislokuotas NATO pajėgas sustiprino keturi Didžiosios 
Britanijos karališkųjų karinių oro pajėgų sraigtasparniai „AW159 
Wildcat“. Šio mėnesio antroje pusę prie jų prisijungs penki atakos 
sraigtasparniai „Apache“.

Užfiksavo 5,3 balo žemės drebėjimą Kinijoje
Kazachstano seismologijos tarnyba sekmadienį pranešė 
užfiksavusi 5,3 balo žemės drebėjimą Kinijoje. Pasak pranešimo, 
žemės drebėjimo epicentras – 389 kilometrų į pietryčius nuo 
didžiausio Kazachstano miesto Almatos, jo gylis – 25 kilometrai.

Užmirškite įprotį kasdien 
gerti po tabletę aspirino, 
jei esate vyresnio amžiaus 
žmogus. Tai nepadės 
sumažinti infarkto ar 
insulto grėsmės. Tokį 
įspėjimą neseniai 
paskelbė Amerikos 
kardiologijos koledžas 
ir Amerikos širdies 
asociacija.

„Mes kur kas geriau gydo-
me tokius rizikos veiksnius 
kaip padidėjęs kraujospūdis, 
diabetas ir padidėjęs choles-
terolio kiekis kraujyje“, – pri-
pažino Šiaurės Karolinos uni-
versiteto kardiologas Kevinas 
Campbellas, kuris nėra tiesio-
giai susijęs su naujai priimto-
mis gairėmis.

Tai svarbi žinia, paneigianti 
daugelį metų galiojusią nuos-
tatą apie tai, kad aspirinas yra 
naudinga pirminės ligų pre-
vencijos priemonė. 

Gydytojai gali svarsty-
ti skirti aspiriną kai kuriems 
vyresnio amžiaus pacientams 
tik tuo atveju, jei sunku suma-
žinti cholesterolio lygį arba 
suvaldyti padidintą cukraus 
kiekį kraujyje ir kol nėra padi-
dėjusio vidinio kraujavimo ri-
zikos – tai yra nurodoma nau-
jose amerikiečių mokslininkų 
gairėse. Europos kardiologų 
draugija taip pat ragino ne-
naudoti specialių terapijos 
priemonių, mažinančių krešė-
jimą, pavyzdžiui, tokių kaip 
aspirinas, nesvarbu, koks yra 
pacientų amžius.

„Išrašydami aspiriną, gydy-
tojai turėtų atsargiai elgtis, jei 
jis yra skiriamas žmonėms, 
kuriems dar nėra aptiktos 
širdies ir kraujagyslių ligos“, 
– tikino Johno Hopkinso uni-
versiteto kardiologas Rogeris 
Blumenthalis, kuris buvo vie-
nas iš naujų gairių kūrėjų. Jo 
nuomone, kur kas svarbiau 
ugdyti sveikus gyvenimo 
būdo įpročius, kontroliuoti 
kraujospūdį ir cholesterolį, o 
ne skirti aspiriną. 

Už Atlanto gimęs kritiškas 
požiūris į kraują skystinančio 
aspirino naudingumą atsirado 
ne atsitiktinai. Vilniaus univer-

siteto Santaros klinikų kardio-
logėMilda Kovaitė priminė, 
kad diskusijos šia tema netilo 
daug metų.

Nors aspirinas nėra už-
draustas, bet dėl galimo vi-
dinio kraujavimo pavojaus 
nebesiūlomas kaip apsauga 
nuo infarkto. Kol buvo priei-
ta prie tokios išvados, atlik-
tas ne vienas didelės apimties 
tyrimas. Paskutiniam tyrime 
ARRIVE, kurio duomenys 
buvo pristatyti Europos kar-
diologų draugijos konferen-
cijoje Miunchene 2018 m., 

buvo stebima 12 tūkstančių 
pacientų, vartojančių aspiri-
ną. Paaiškėjo, kad vartojant 
aspiriną nėra didelės nau-
dos, apsaugant nuo pirmojo 
širdies ir kraujagyslių ligų 
pasireiškimo, bet nustatytas 
žymiai didesnis pavojus nu-
kraujuoti. Tarp vartojusių ir 
nevartojusių aspirino paci-
entų rizika numirti, susirgti 
insultu ar miokardo infarktu 
nesiskyrė. 

Kitame tyrime ASCEND 
dalyvavo diabetu sergantys 
pacientai. Gauti duomenys 
įrodė, kad aspirinas šiai gru-
pei žmonių sumažina širdies 
ir kraujagyslių ligų riziką, bet 
lygiai taip pat padidina ir di-
džiųjų kraujavimų tikimybę.

Įspėjimas dėl aspirino: pavojus nukraujuoti 
didesnis nei pagalba širdžiai

„Jeigu žmogus neturėjo in-
farkto ar insulto, panašu, kad 
aspirinas nėra reikalingas 
kaip papildoma priemonė, 
kurią reikėtų vartoti pirminei 
prevencijai“, – pasakojo M. 
Kovaitė.

– Su kokiomis viltimis bu-
vo siejamas aspirinas?

 – Šis medikamentas ma-
žina trombocitų sulipimą ir 
krešulių susidarymą arterijo-
se.  Ilgą laiką buvo manoma, 
kad pirminei prevencijai nau-
dojamas aspirinas padės su-
mažinti pirmą kartą infarktą 

ar insultą patiriančių pacien-
tų skaičių. 

Jau anksčiau medicinos 
literatūroje pasirodydavo 
straipsnių apie tai, ar aspiri-
nas iš tikrųjų naudingas. AR-
RIVE tyrimas išsklaidė abe-
jones dėl aspirino, nes paaiš-
kėjo, kad vartojant šį medika-
mentą didėja kraujavimo pa-
vojus iš virškinamojo trakto. 
Vadinasi, ragindami kasdien 
išgerti po tabletę aspirino mes 
ne tik kad nepadedame žmo-
nėms išvengti infarkto ar in-
sulto, bet sukeliame pavojų 
nukraujuoti.

Šiuolaikinės medicinos 
priemonės jau leidžia suregu-
liuoti padidėjusį kraujospūdį, 
padidėjusį cholesterolio kiekį 

kraujyje. Mes taip pat pataria-
me pacientams keisti gyveni-
mo būdą, atsikratyti žalingų 
įpročių, mažinti svorį, didin-
ti fizinį aktyvumą. Tyrimai 
rodo, kad šalinant šiuos rizi-
kos veiksnius nereikia vartoti 
aspirino.

Kita vertus, jei pacientas 
anksčiau yra sirgęs infarktu, 
insultu ar turi periferinių arte-
rijų ligą, jei jo kraujotaka yra 
sutrikusi, antrinei prevencijai 
aspirinas yra būtinas. Jis turi 
būti skiriamas visam gyve-
nimui, kad nepasikartotų šir-
dies smūgis ar insultas. Tokiu 
atveju aspirinas yra kaip ap-
saugos skydas.

Kaip pirminės prevenci-
jos negalime nurašyti ne-
medikamentinių priemonių, 
kurios reguliuoja padidėjusį 
kraujospūdį, blogąjį choles-
terolį, antsvorį. Bet iš šio są-
rašo drąsiai galime išbraukti 
aspiriną.

– Ką dar galėtų patarti kar-
diologai? Ar augaliniai prepa-
ratai ir papildai yra tik mada? 
Ar jie gali apsaugoti nuo šir-
dies ir kraujagyslių ligų?

– Natūralios priemonės vi-
sais laikais buvo ir yra rei-
kalingos, niekas nesako, kad 
jų nereikia. Tokia augalinės 
kilmės medžiaga kaip nato-
kinazė, išgaunama iš fermen-
tuotų sojų pupelių, yra saugi. 
Tai fermentas, kurio nauda 
kraujotakai įrodyta moksli-
niais tyrimais, – jis neleidžia 
susidaryti krešuliams visoje 
kraujagyslių sistemoje, ardo 
jau susidariusius trombus, 
mažina kraujospūdį, gerina 
kraujo cirkuliaciją, kraujo 
klampumą. Jei aspirinas di-
dina kraujavimo pavojų, tai 
natokinazė neturi šio šalutinio 
poveikio.  Moksliškai ištirtas 
natokinazės ir hidroksitiro-
zolio (stipraus antioksidanto 
iš alyvuogių aliejaus) deri-
nys galėtų praturtinti mitybą 
tų žmonių, kurie yra fiziškai 
neaktyvūs, rūko, yra nutukę, 
vartoja kontraceptines prie-
mones, kurių gliukozės kie-
kis kraujyje padidėjęs ar kurie 
jau serga antrojo tipo cukriniu 
diabetu, taip pat tiems, kurie 
vartoja vaistus cholesteroliui 
mažinti (statinus), nes jiems 
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Čiaudulys, galvos 
skausmas ir bendras 
silpnumas pavasarį 
nebūtinai reiškia 
peršalimą, galbūt tai 
ženklas, kad gamta 
pabudo ir alergijų sezonas 
jau prasidėjo. 

Sveikatos specialistų teigi-
mu, svarbu žinoti pagrindinius 
alergijos ir peršalimo skir-
tumus, nes ilgiau nei savaitę 
vartojami vaistai užgulusiai 
nosiai gali stipriai pakenkti 
sveikatai, o tuo metu užleista 
negydoma alergija gali kom-
plikuotis į sinusitą, astmą ar 
akių infekcijas.

„Eurovaistinės“ vaistinin-
kė Regina Molotkova sako, 
kad pavasarinė alergija daž-
niausiai pasireiškia ne vien tik 
sloga, ją paprastai lydi ir kiti 
simptomai.

„Alergijos kamuojamiems 
žmonėms dažnai pasireiškia 
akių perštėjimas, vokų pa-
tinimas, padidėjęs niežulys 
nosyje, ausyse, gomuryje ar 
net galvos skausmas. Visi 
šie simptomai gali tęstis vi-
są parą, todėl neišvengiamai 
sutrinka įprastas gyvenimas 
– neretai tai trukdo kokybiš-
kam miegui, tuomet padidė-
ja nuovargis dieną, sumažėja 
darbingumas, gali nukentėti 
ir santykiai su artimaisiais“, 
– sako vaistininkė.

Pasak jos, svarbu stebėti sa-
vijautą ir alergijos nesupainio-
ti su pavasariniu peršalimu. 
Net jeigu vienintelis požymis, 

kurį jaučiate, yra sloga, bet ji 
trunka ilgiau nei savaitę, rei-
kėtų apsilankyti pas gydyto-
ją alergologą. „Įprasta sloga 
turėtų praeiti per 5-7 dienas, 
tad jeigu simptomai nepra-
eina, neužsiimkite savigyda 
vartodami nosies užgulimą 
mažinančius vaistus. Jie ne 
tik nepadės nuo galimos aler-
gijos, bet ilgiau nei savaitę 
vartojant tokius vaistus galima 
rimtai pažeisti nosies gleivi-
nę“, – įspėja vaistininkė. 

Stiprinti imuninę 
sistemą

Bene didžiausią įtaką aler-
gijos intensyvumui turi imu-
ninė sistema. Pasak R. Molot-
kovos, kartais stiprią imuninę 
sistemą turintys žmonės ne-
malonių alergijos simptomų 
gali iš viso nejausti, o imuni-
tetui labai nusilpus, alergija 
gali pasireikšti net tiems, ku-
rie anksčiau polinkio į alergi-
jas neturėjo.

„Alergija pasireiškia tuo-
met, kai mūsų organizmas 
perdėtai sureaguoja į kurį nors 
alergeną, pavyzdžiui, žieda-
dulkes, naminius gyvūnus 
ar maisto produktus. Būtent 
nusilpęs organizmas negeba 
atpažinti, kad tai organizmui 
visiškai nekenksmingos me-
džiagos. Nestiprinant organiz-
mo ir ignoruojant simptomus, 
šie tik stiprėja, alergija progre-
suoja, o žmogus ilgainiui tam-
pa jautrus vis daugiau ir dau-
giau alergenų“, – sako „Euro-

Pavasarinė alergija gali pasireikšti 
kiekvienam: žydėjimo sezonui 
ruoškitės iš anksto vaistinės“ specialistė.

Imuninės sistemos stipri-
nimas gali padėti išvengti ir 
nemalonių alergijų kompli-
kacijų, pavyzdžiui, sinusito, 
astmos ar akių virusinės li-
gos – konjunktyvito. Pasak 
specialistės, imuniteto stipri-
nimui svarbūs žuvų taukai, 
vitaminas D, C,  B grupės vi-
taminai.

Keisti įpročius ir 
ruoštis iš anksto

Numalšinti alergijos simp-
tomus gali padėti ne tik vais-
tai ar medicinos priemonės, 
labai svarbu atkreipti dėmesį 
ir į kasdienius įpročius. Nors 
visiško kontakto su žiedadul-
kėmis išvengti praktiškai neį-
manoma, keli svarbūs patari-
mai gali pagelbėti.

„Uždarose patalpose – bute, 
mašinoje, biure – reikėtų lai-
kyti uždarytus langus, kad ne-
patektų žiedadulkės į vidų, o 
jeigu yra galimybė, vos grįžus 
iš lauko nusiprausti po dušu 
ir persirengti. Reikėtų steng-
tis mažiau būti lauke sauso-
mis ir vėjuotomis dienomis, 
o geriausias laikas pasivaikš-
čiojimams gamtoje – iš karto 
po lietaus“, – pataria R. Mo-
lotkova.

Pasak „Eurovaistinės“ vais-
tininkės, palengvinti nemalo-
nius simptomus gali padėti 
pasiruošimas žydėjimo sezo-
nui. Likus maždaug dešimt 
dienų iki augalų sužydėjimo 
jau reikėtų pradėti vartoti vais-
tus nuo alergijos, pagalba bus 
dar didesnė, jei nosį reguliariai 
plausite jūros vandeniu. 

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.

Partijos vis mažiau surenka nario mokesčio
Gaudamos valstybės dotacijas ir rinkdamos 1 proc. gyventojų 
pajamų mokesčio partijos kasmet vis mažiau surenka nario 
mokesčio, rodo VRK duomenys. Šiemet jos priėmė 420 tūkst. 
eurų nario mokesčio, ir tai yra 6 proc. mažiau negu pernai.

Sprogus benzinvežiui žuvo 12 žmonių
Nigerijos šiauriniame Gombės mieste šeštadienį sprogus 
benzinvežiui žuvo 12 žmonių ir dar 16 buvo sužeisti. Vairuotojas 
nesuvaldė mašinos, kai mėgino aplenkti kitą sunkvežimį netoli 
tilto miesto pakraštyje. Benzinvežis nuvirto ant šono ir sprogo.

svarbi papildoma kraujota-
kos kontrolė.

Natokinazės fermentas 
kraujotakai naudingas ir kaip 
apsauga nuo venų trombozės, 
ypač jei žmonės kenčia nuo 
venų varikozės ar turi polinkį 
paveldėti venų trombozę, dir-
ba sėdimą ar stovimą darbą.

– Į jūsų rankas patenka 
pacientai dėl įvairių prie-
žasčių. Kiek jų suvokia, kad 
infarktas ar insultas – ne už 
kalnų?

– Pasitaiko atvejų, kai žmo-
gus netgi įsižeidžia išgirdęs 
patarimą mažinti antsvorį, 
daugiau sportuoti, atsisakyti 
žalingų įpročių, jis piktinasi, 
kad kažkas kišasi į jo asmeni-
nį gyvenimą ir pataria, kiek ir 
ko valgyti, kaip ilsėtis.

Turėjau pacientą, kuris bū-
damas 33-ejų patyrė insultą, 
o vienintelis rizikos veiksnys 
buvo rūkymas. Pacientas bu-
vo gerokai nustebęs, kad at-
sidūrė ligoninėje dėl insulto: 
„Tai ką? Čia man taip atsitiko 
nuo rūkymo?“ 

Mūsų bėda yra ta, kad in-
formacija netampa žinojimu, 
o žinojimas – įpročiu. Mes 
tarsi žinome, kas mums gre-
sia, bet nieko nedarome, ma-
nome, kad infarktas ar insul-
tas mus aplenks.

– Kokio amžiaus žmo-
nės turėtų susirūpinti 
kraujotaka?

– Širdies ir kraujagys-
lių ligos smogia darbin-
go amžiaus žmonėms, todėl 
vyrai nuo 40-ies, o moterys 
nuo 50-ies metų turėtų ži-
noti, koks yra kraujospūdis, 
cholesterolio bei gliukozės 
kiekis kraujyje. Neturėtų taip 
būti – nesilankau polikliniko-
je, nes gerai jaučiuosi. Dau-
gelio rizikos veiksnių mes iš 
tikrųjų nežinome, kol neatlie-
kame tyrimų.

– Lietuvoje gydymo bū-
dai beveik niekuo nesiski-
ria nuo Vakarų klinikų, o 
sergamumas nuo širdies ir 
kraujagyslių ligų nė kiek 
nemažėja. Ko mums dar 
trūksta?

– Daugiau nei pusė žmonių 
Lietuvoje miršta nuo širdies ir 
kraujagyslių ligų. Mūsų sta-
tistika yra liūdna, ji smarkiai 
skiriasi nuo ekonomiškai iš-
sivysčiusių Vakarų šalių, taip 
pat nuo JAV, kur fiksuojamas 

beveik du kartus mažesnis 
mirtingumas nuo širdies ir 
kraujagyslių ligų nei pas mus. 
Nėra abejonių, kad amerikie-
čiams padėjo aktyviai taiko-
ma prevencija.

Ypač prasta padėtis Lietu-
voje yra dėl blogojo choles-
terolio. Patyrusiems infarktą 
žmonėms cholesterolio kie-
kis kraujyje turi neviršyti 1,8 
mmol/l. Tačiau Lietuvoje tik 
mažiau nei dešimtadalis paci-
entų pasiekia tokį rodiklį, to-
dėl užimame paskutinę vietą 
Europoje.

Tai rodo, kad mūsų sąmo-
ningumas yra menkas. Mes 
turime modernias gydymo 
priemones, o profilaktikos 
reikia laikytis dar iki gydymo 
pradžios. Vakaruose kur kas 
anksčiau pradedamas kon-
troliuoti cholesterolio kiekis 
kraujyje, o mes dar smarkiai 
atsiliekame.

Taikant širdies ir krauja-
gyslių ligų patikrą paaiškėjo, 
kad Lietuvoje apie 90 proc. 
patikrintų žmonių turi pa-
d i - dė jus į 

choles-
terolio 
k i e -
kį. Kai 
kas ma-
no – jei be-
veik visi tam 
tikro amžiaus 
gyventojai turi 
tokį cholesterolio 
rodiklį, ar verta jį koreguoti? 
Tačiau toks požiūris į choles-
terolį yra naivus ir nepagrįstas 
moksliniais faktais.

– Ar įmanoma choleste-
rolį kontroliuoti be vaistų? 
Kaipnatūralūs produktai-
padeda tausoti kraujagys-
les?

– Turintys padidintą cho-
lesterolį turi suprasti, kad jų 
kraujotakos sutrikimų rizika 
yra didesnė. Todėl svarbu ne 
tik sumažinti cholesterolį, bet 

ir kontroliuoti kraujotaką. Ti-
krai dalis pacientų, kurių šir-
dies ir kraujagyslių rizika ma-
ža arba vidutinė, gali teisingai 
suvaldyti cholesterolį be vais-
tų, su natūraliais kompleksi-
nio veikimo deriniais, pavyz-
džiui, iš natokinazės fermento 
(kraujotakos kontrolei) ir mo-
nakolino K (iš raudonosiomis 
mielėmis fermentuotų ryžių – 
cholesterolio kontrolei).  

–  Kodėl prieš 100 metų 
lietuviai mažiau sirgo šir-
dies ir kraujagyslių ligo-
mis? Ko galime pasimoky-
ti iš jų? 

– Nežinau, ar prieš šim-
tą metų žmonės rečiau sirgo 
širdies ir kraujagyslių ligo-
mis, bet jų gyvenimo būdas 
buvo kitoks – jie ne sėdėjo 
prie kompiuterio ar televizo-
riaus, o sunkiai fiziškai dirbo. 
Mes kenčiame ne nuo fizinio 
krūvio, o nuo streso, nervinės 
įtampos. Mes gyvename kur 
kas labiau užterštoje aplinkoje 
nei mūsų protėviai.

Jie valgė ir kitokį maistą 
– natūralų, be konser-
van- t ų , 

s a l d i k l i ų , 
skonio stipri-
klių, jie ne-
žinojo, kas 
yra pusfabri-

kačiai, pada-
žai, kuriuose 
yra daug cu-
kraus. Todėl 
mes negalime 

lygiuotis į pro-
tė- vius pagal valgymo 
tradicijas. Jei žmogus visą 
dieną aria žemę, jam būtinas 
labai sotus maistas, kad ir 
spirgai, o mes energijos nau-
dojame daug mažiau, tapome 
sėslūs, taigi vertėtų atsisakyti 
gausiai gyvulinės kilmės rie-
balais praturtinto maisto. Ver-
ta juos pakeisti kraujagyslėms 
ir širdžiai draugiškesniais 
produktais. 
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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.

Vartotojų tarnyba: nesaugių produktų daugėja
Vartotojų teisių apsaugos tarnyba pernai aptiko beveik tris kartus 
daugiau Lietuvoje parduodamų nesaugių ne maisto produktų. Į 
šalį nėra jų įvežama daugiau – pernai tiesiog pavyko jų daugiau 
patikrinti. 60 proc. nustatytų nesaugių produktų įvežta iš Kinijos.

Frankfurte evakuoti šimtai žmonių
aždaug 600 žmonių sekmadienį teko evakuoti iš Frankfurto 
senamiesčio, kad specialistai galėtų nukenksminti Maino upėje 
rastą Antrojo pasaulinio karo laikų bombą. Bomba, kaip ir 
planuota, buvo nukenksminta vietoje po vandeniu.

Velykos – tradicinė šventė, 
daugeliui tai viena iš 
keleto progų metuose, 
kai prie gausiai nukrauto 
stalo susitinkame su 
artimiausiais giminėmis. 
Tačiau jei paklaustume, 
ką apie šią dieną kalba 
mūsų kepenys, ir kiti 
organai... Lietuvos 
antsvorio ir nutukimo 
prevencijos asociacija 
vadovė, gydytoja 
dietologė dr. Rūta Petereit 
pataria ką daryti, kad 
mūsų organizmui Velykos 
netaptų super sunkia 
penkiakove.

Pirma taisyklė: 
ragaukite

Patyrę alpinistai naujokus 
pažįsta iš to, kad pastarieji 
visas jėgas atiduoda lipimui į 
viršūnę, o nusileisti, kas daž-
nai dar sunkiau, jų nebelieka. 
Panašiai daug žmonių elgia-
si prie stalo: nors jis nukrau-
tas įvairiausiais patiekalais, o 
virtuvėje dar laukia desertas, 
manome, kad prisivalgyti turi-
me visko – jei silkės, tai daug 
silkės, jei karštas patiekalas, 
tai prisidedame tiek, lyg ne-
būtume prieš tai suvalgę vi-
sos lėkštės šaltų užkandžių, o 
paskui dar tortas. Ką žmonės 
pasakys, jei neįveiksime viso 
mums įdėto gabalo.

Tad dažnas vaizdas, kai vos 
įpusėjus šventinius pusryčius 
ar pietus, paslapčia traukia-
mos įvairios virškinimą len-
gvinančios tabletės ir vėl grįž-
tama į kovą su maistu.

Taip, maisto papildai, vais-
tai, tokie kaip būtinųjų fosfo-
lipidų (kartais vadinamų esen-
ciniais fosfolipidais) turintys 
preparatai, padeda mūsų ke-
penims, medikai juos reko-
menduoja vartoti net profi-
laktiškai, jei turite viršsvorio 
ar suriebėjusias kepenis, nes 
būtinieji fosfolipidai padeda 
atsinaujinti kepenų ląstelėms 

ir reguliuoja sutrikusią lipidų 
apykaitą. Tačiau tai ne pana-
cėja, kuri už jus suvirškins vi-
sa kalną maisto, kurį suvertė-
te į save.

Ragaukite ir valgykite sai-
kingai, kad pajustume tikrąjį 
patiekalų skonį. Juk tikrai ne-
būtina suvalgyti penkių kotle-
tų, kad pajustumėte jų skonį. 
Patikėkite – net įsidėdami vos 
po gabaliuką visko, kas pa-
dėta ant stalo, jūs suvalgysite 
daugiau nei įprasta jūsų va-
karienė ar pietūs. O jūsų ke-
penys jums padėkos.

Antra taisyklė: 
kiaušiniai

Sveikam žmogui nieko to-
kio per dieną suvalgyti 1-2 
kiaušinius, Velykų proga ga-
lima sau leisti ir tris. Tačiau 
jei valgysite daugiau, tikėti-
na, kad neatlaikęs tokio bal-
tymų kiekio sutriks jūsų virš-
kinimas. 

Ypač atsargiems reiktų būti 
žmonėms, sergantiems inks-
tų ligomis, nes baltymų įsi-
savinimas apkrauna inkstus, 
taip pat tiems, kieno kraujyje 
daug cholesterolio, sergan-
tiems diabetu, gelta, jei turite 
nesveiką tulžies pūslę.

Ir dažydami kiaušinius įver-
tinkite, kad suvartoti juos re-
komenduojama per tris pa-
ras.

Trečia taisyklė: daug 
nebūtinai nesveika
Tradiciškai Velykų stalas 

turi būti nukrautas kuo dau-
giau patiekalų. Tačiau tik nuo 
mūsų priklauso, kokie tie pa-
tiekalai bus. Juk mėsą galime 
pakeisti žuvimi. Jos Lietuvos 
gyventojams derėtų valgy-
ti daugiau, ypač riebios jūrų 
žuvies, nes tai omega-3 šal-
tinis, o lietuviams šiandien 
ypač trūksta mono nesočių-
jų riebalų rūgščių ir omega-
3 riebalų. 

Penkios Velykų 
stalo taisyklės

Taip pat jų yra alyvuogių, 
linų sėmenų ir kanapių sėklų 
aliejuose.

Mėsą reiktų rinktis liesesnę, 
gaminti taip, kad neatsirastų 
pridėtinių riebalų – troškinti, 
virti. Kuo mažiau vartoti per-
dirbtų mėsos gaminių – dešrų, 
dešrelių. Jei turite problemų 
su kepenimis (o profilaktiškai 
ir neturint jų), reiktų vengti su-
bproduktų.

Ketvirta taisyklė: 
stalą nuspalvinkite 

daržovėmis
Nuspalvinkite vaišių stalą 

daržovėmis, bus ne tik skanu, 
bet ir sveika, nes kiekvienos 
spalvos daržovė turi skirtingų 
oksidacinių medžiagų, vita-
minų, mineralinių medžiagų. 
Priklausomai nuo amžiaus, 
fizinio aktyvumo, žmogui 
per dieną rekomenduojama 
suvalgyti ne mažiau dviejų 
savo saujelių daržovių.

Kiek atsargesni galite būti 
su vaisiais – tai puikus deser-
tas, labai gera alternatyva py-
ragaičiams, bet juose yra natū-
ralaus cukraus, tad padauginti 
jų nederėtų. Per vieną  kartą 
rekomenduojama ne daugiau 
kaip kumščio dyžio vaisius, 
tačiau priklausomai nuo am-
žiaus, fizinio aktyvumo gali-
ma suvartoti kelias vaisių por-
cijas per dieną.

Penkta taisyklė: 
mažiau cukraus

Venkite cukraus. Suvalgius 
cukraus, smegenyse išsiskiria 
laimės hormonas dopaminas 
ir žmogus 20-30 minučių jau-
čiasi laimingesnis. Tuo pačiu 
metu organizme išskiriamas 
insulinas, kuris per maždaug 
20 minučių cukraus kiekį su-
mažina taip, kad jo lieka ma-
žiau nei norma. Tada žmogus 
gali jausti alkį (o tai tiesus ke-
lias į persivalgymą), nuovargį, 
kitus simptomus. 

Cukrus mūsų dienų rykštė, 
nes pridėtinio cukraus yra la-
bai daug ir visur. Pagal reko-
mendacijas kasdien turėtume 
suvartoti apie 6 arbatinius 
šaukštelius cukraus, šiandien 
Lietuvos gyventojai suvartoja 
apie 20 arbatinių šaukštelių. O 
cukrus tai ne tik antsvoris, bet 
ir rezistentiškumas insulinui, 
blogojo cholesterolio ir tri-
gliceridų kiekio padidėjimas. 
Anksčiau šios bėdos kamavo 
penkiasdešimtmečius, dabar 
jau 12 metų jaunuolius. 
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pApRAsTO sKELBImO KAINA vIENAm KARTUI  
pRIvATIEms AsmENIms - 1,7� EUR, vERsLO KLIENTAms - �,�0 EUR. sKELBImAI

Prienų 
turguje
Pavasaris jau įpusėjo, 
tačiau nakties šaltis 
mūsų dar nepalieka. O 
šeštadienio rytą žvarbus 
vėjas žnaibė ne tik 
rankas, bet ir kojas. Tačiau 
daugelis ženklų rodo, kad 
nepaisant šalčio pavasaris 
jau gerokai pasistūmėjo į 
priekį. 

Pavasariška prekyba tur-
guje vyko kaip visada – vieni 
stengėsi greičiau parduoti sa-
vo prekes, kiti vis neskubėjo 
pirkti, ieškojo prekių mažes-
nėmis

kainomis. Iš tikrųjų pirkėjai 
neskuba pirkti brangių gėlių ir 
daržovių daigų, juolab ir orai 
nepalankūs jiems auginti ne-
šildomuose šiltnamiuose ar 
lysvėse. Pomidorų daigas kai-
navo 1 eurą, ankstyvo kopūs-
to ar salotos – 0,5 euro. Gėlių 
daigeliai kainavo 0,3–0,5 eu-
ro, tik už didesnius našlaičių 
krūmelius augintojai prašė 0,6 
euro. Daug buvo vaismedžių 
(kaina – 7–8 eurai), vaiskrū-
mių (3–5 eurai), daugybės 
rūšių ir veislių dekoratyvinių 
medelių ir krūmelių. Už vazo-
nuose augančias margaspal-
ves surfinijas augintojos prašė 
5–6 eurų, bet niekas neskubė-
jo pirkti, nes lauke kabinti dar 
lyg ir ankstoka, baisu, kad ne-
pakąstų šalnos. 

Netrūko prekiautojų per-
nykštėmis ir šiųmetėmis dar-
žovėmis. Kilogramas bulvių 
kainavo 0,25–0,5 euro, mor-
kų – 0,5–0,6 euro, burokėlių 
– 0,3–0,5 euro, svogūnų gal-
vučių – 0,5–0,7 euro, kopūs-
tų – 0,4 euro. Česnako gal-
vutę buvo galima nusipirkti 
už 0,3–0,5 euro. Kilogramas 
raugintų kopūstų kainavo 1,0 
eurą, agurkų – 1,5–1,7 euro, 
raugintų burokėlių – 1,5 eu-
ro, troškintų kopūstų su svo-
gūnais – 2,2 euro, marinuotų 
kopūstų salotų – 2,5 euro.

Daržovių augintojai siūlė 
pirkti lietuviškų šiltnaminių 
agurkų, kilogramas kainavo 
2–3 eurus, 100 g svogūnų laiš-
kų – 0,5–0,6 euro, ryšelis ridi-
kėlių – 0,5euro. Salotų gūželė 
kainavo 0,5–0,8 euro, žiups-
nelis krapų – 0,3–0,5 euro. 

Šalia daržovių dažna pre-
kiautoja turėjo pasidėjusi ir 
vieną kitą dešimtį kaimiškų 
vištų kiaušinių, kurie kai-
navo 1,3–1,5euro. Moterys 
džiaugėsi, kad jaunos vištos 
gerai deda, tad namiškiai visų 
kiaušinių jau nesuvalgo ir lie-
ka parduoti. Anksčiau kainos 
buvo didesnės, o dabar, kai 
padaugėjo kiaušinių pardavė-
jų, kainos sumažėjo. Dešimtį 
antinių kiaušinių pardavė už 2 
eurus, kalakutės – už 3,5 euro, 
o vienas žąsies kiaušinis kai-
navo 0,6 euro.

Iš pat ryto buvo nemažai 
prekiautojų pienu ir jo pro-
duktais. Litras pieno kainavo 
0,5 euro, grietinės – 1,5–1,8 
euro, puskilogramis sviesto 
–3,5–4 eurus, puskilogramis 
varškės – 0,8–1,2 euro. Sūrių 
buvo galima nusipirkti pagal 
pageidavimą – saldaus pieno 
ar varškės, didesnį ar mažes-
nį (už 1,5–3 eurus). Grietinė 
ir sūriai išperkami greičiau 
– jeigu pavėluo-
si, gali grįžti ir 
tuščiomis. Prieš 
šv. Velykas žmo-
nės daugiau perka 
naminio sviesto 
ir grietinės. Tik 
prieš perkant šių 
produktų būtina 
ragauti, nes grieti-
nė, nors ir šviežia, 
kartais būna kar-
taus skonio (gal 
ne iš šviežio pie-
no), sviestas irgi 
gali turėti nema-
lonų kvapą. 

Kai kurios nuo-
lat prekiaujančios moterys tu-
rėjo atsinešusios parduoti ir 
išdarinėtų naminių vištų, ku-
rių kilogramas kainavo 3,8–4 
eurus, taip pat puskilogrami-
nius indelius šviežios šaltie-
nos ar spirgučių, už kuriuos 
prašė 2 eurų.

Turgaus paviljone ir kios-
kuose buvo prekiaujama rū-
kyta ir šviežia mėsa. Kilo-
gramą rūkytų ar sūdytų laši-
nukų buvo galima nusipirkti 
už 5,5–7,8euro, suktinio – už 
8–11 eurų, rūkytos pūslės ar 
išpjovos – už 10–12 eurų, 
dešros – už 6–8eurus, dešre-
lių (vytintų ar parūkytų) – už 
4,2–7,2 euro. Atrodo, kad 
mėsos ir jos gaminių kainos 
po truputį kyla. Tai galima 

Tel. 8 687 12363. 

♦  Gaminame iš juodojo ir spalvotojo 
    akmens paminklus ir tvoreles. 
♦  Dengiame kapavietes įvairių spalvų 

akmens granito plokštėmis.
♦ Taikoma 25 proc. 
    nuolaida paminklams. 
♦ atvežimas ir pastatymas nemokamas.  
♦ taip pat iš įvairių spalvų akmens gami-

name laiptų pakopas, židinius, palan-
ges, virtuvinius stalviršius. 

NUKelta Į 14 p. 

PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.

Tel. 8 682 61641.

Automobiliai ir 
jų dalys

Perka
Brangiai perkame 

automobilius,  
mokame nuo 50 
Eur iki 5000 Eur.  
Tel. 8 627 32407.

žemės ūkis

Parduoda
Triušieną. Tel. (8 319) 69040.

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.

Pirmaveršę šviežiapienę karvę. 
Tel. 8 626 20154.

Šviežiapienes melžiamas karves. 
Tel. 8 670 07980.

Baltąsias garstyčias „Braco“, 
vasarinius kviečius sėklai. Tel. 8 
616 46727.

spręsti pasižiūrėjus į kioske 
parduodamos mėsos kainas, 
kurios paprastai buvo šiek 
tiek žemesnės negu paviljo-
ne, o dabar pakilo. Kilogra-
mas kiaulienos šoninės kai-
navo 3,98–4,2 euro, kumpio 
– 4,37–4,5 euro, sprandinės 
ar karbonado – 4,98–5,5 euro, 
išpjovos – 5,25–5,7 euro, kar-
kos – 1,7–2,17 euro, maltos 
mėsos – 3,5–4 eurus, šonkau-
liukų – 3,59–4,49 euro.

Bitininkai už pusės litro sti-
klainį medaus prašė 3,5–4,5 
eurų, o 100 g bičių duonelės 
pardavė už 2–2,5 euro.

Pusės litro butelį naminio 
sėmenų aliejaus, kaip ir anks-
čiau, buvo galima nusipirkti 
už 3,5–4 eurus, 250 ml bu-
teliuką kanapių aliejaus– už 
6 eurus. Nors aliejaus dabar 
perkama šiek tiek mažiau, ši 
prekė turi paklausą visais me-
tų laikais.

Nemažai dėmesio ir pirkė-
jų sulaukė prekiautojai žuvi-

mi. Ateinanti savaitė Didžio-
ji savaitė, katalikai laikosi 
pasninko Didįjį penktadienį, 
o kai kurie mėsos nevalgo ir 
šeštadienį. Taigi žuvies ir jos 
produktų pirko daugelis. Pa-
klausiausia buvo šaldyta žu-
vis, ypač skumbrė ir jūros ly-
deka, tačiau nemažai pirkėjų į 
krepšelius dėjo ir šviežią žuvį. 
Kilogramas lydekos kainavo 
4,9 euro, starkio – 5,9 euro, 
karosų – 2,5 euro, kuojų – 1,3 
euro, žiobrio – 2,5 euro, stin-
tos – 2,9 euro.

Jau linksmiau buvo gyvūni-
jos turgaus dalyje. Augintojai 
siūlė pirkti ne tik suaugusių 
paukščių, bet ir savaitės am-
žiaus ančiukų bei dviejų sa-
vaičių žąsiukų. Už ančiukus 

šeimininkas prašė 2 eurų, o 
už žąsyčius – 10 eurų. Kad 
mažieji nesušaltų, dėžės buvo 
apsuktos polietileno plėvele. 
Viščiukų dar nebuvo. 

Už pradėjusias dėti jaunas 
vištas augintojai prašė 6,5–7 
eurų, o už 4–5 mėnesių vište-
les – 4,5–5eurų. Didelis ir gra-
žus veislinis gaidys kainavo 
net 18–20 eurų, o tokios pat 
veislės vištos – po 15 eurų. Už 
paprastus gaidžius augintojai 
prašė 5–6 eurų. Kalakutas kai-
navo 15–25 eurus, antys – po 
10–12 eurų.

Jau padaugėjo prekiautojų 
triušiais, atsirado ir daugiau 
pirkėjų. Didelis suaugęs triu-
šis kainavo 18–30 eurų, jauni-
kliai – 8–10 eurų. Už vaikingą 
triušių patelę prašė 35 eurų. 
Tačiau ir triušių prekyba dar 
neįsibėgėjo, norintys pirkti 
laukia, kol sužaliuos žolytė.

Ūkininkų turgaus pusėje 
susirinkę vyrai aptarinėjo že-
mės ūkio perspektyvas. Dau-

gelis buvo atsivežę 
parduoti įvairių grūdų, 
tačiau sakė, kad dabar 
labiau perka kviečius 
vištoms ir viščiukams 
lesinti, taip pat kuku-
rūzus. Centneris javų 
(miežių, kviečių, avi-
žų, kvietrugių) kaina-
vo 12–15 eurų, paša-
rinių miltų – 12 eurų. 
Kilogramo pašarinių 
žolių sėklų kainos svy-
ravo nuo 5 iki 10 eu-
rų, priklausomai nuo 
sėklų rūšies ar žolyno 
mišinio sudėties

Kadangi šeštadienio 
rytas buvo giedras ir saulėtas, 
neblogai sekėsi ir prekiau-
tojams sendaikčiais, baldais 
ir rūbais. Tačiau pirkėjai dar 
nebuvo labiau nusiteikę pirk-
ti – šaltas vėjas skubino eiti į 
šiltesnes patalpas...

Dažnas iš turgaus nešėsi 
vaismedžių ar vaiskrūmių so-
dinukus, o kai kurie pirko ka-
dagių šakeles už 0,5 euro arba 
iš sausų žolynų pintas verbas, 
kurios kainavo 2,5–5 eurus. 
Prienų krašte didelių ir gražių 
verbų, kainuojančių dešimtis 
eurų, niekas negamina. Tad 
Verbų sekmadienį mūsų kraš-
to žmonės į bažnyčią šventin-
ti nešasi kadagių ar blindžių 
kačiukų puokštes, o dažnas ir 
buksmedžio šakeles. NG

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.

Tymų protrūkis pasiglemžė per 1 200 gyvybių
Madagaskare fiksuojamas tymų protrūkis jau nusinešė daugiau 
nei 1 200 žmonių gyvybes. Susirgusiųjų skaičius jau perkopė 
115 000. Tačiau pabrėžiama, kad priešinimasis skiepams nėra 
pagrindinė protrūkio priežastis.

Lietuva ir Latvija nesutaria dėl jūros sienos
Latvija siekia pirmiausiai pasirašyti ekonominį susitarimą, 
ištirti jūroje esantį naftos telkinį, kurio didžioji dalis yra Lietuvos 
teritorijoje ir tada baigti sienos įteisinimą, nors 1999 m. sutartyje 
numatyta atvirkščiai – pirmiausia sienos įteisinimas.

Nekilnojamasis 
turtas

PARDUODA
2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. (49 kv. m, V a., su baldais, 
32 000 Eur) Statybininkų g., Prie-
nuose. Tel. 8 678 39248.

SODYBAS, SODUS
Sodo sklypą (6,5 a žemės) SB 
„Kalnų Sodai”, Prienuose. Tel. 8 
673 17486.

ŽEMĖS SKLYPUS
2,1 ha žemę su troba (1946 m. 
statybos, 63 kv. m, yra elektra, 
prūdas, sodas) Naujoje Ūtoje, 
Prienų r. Tel. 8 619 18261.

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

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.

Informuojame, kad P. Kapočiaus IĮ (į. k. 133660577) 2019 
m. balandžio 25 d. 10–14 val. atliks sklypų Prienų r. sav., 
Kukiškės ir Kolonijų k. (kad. Nr. 6915/5:215,6915/5:213) 
kadastrinius matavimus. Kviečiame matavimuose dalyvau-
ti gretimo sklypo (kad. Nr. 6915/5:91, 216 ir 208) savininkę 
arba į galiotus asmenis. Neatvykus darbai bus tęsiami. Pas-
tabas galite pareikšti per 30 dienų nuo matavimų datos. Ma-
tininkas Pranas Kapočius, tel. 8 685 17487, adresas: Rimvy-
do g. 28–68, Kaunas.

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!
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pARyšKINTO sKELBImO KAINA vIENAm KARTUI  
pRIvATIEms AsmENIms - 1,90 EUR, vERsLO KLIENTAms - �,70 EUR.sKELBImAI

Nebrangiai tinkuoju fasadus, 
atlieku vidaus apdailos darbus. 
Tel. 8 678 62496.

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

Įvairūs staliaus darbai: gipso 
kartono montavimas, vėdinami 
fasadai bei betonavimas. Tel. 8 
614 21249.

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.

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

REKLAMA

šiltnamių g. �, �911� prienai
mob. tel.: (� ���)77��7, (� ��0) ��7��.

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

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.

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.

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.

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.

PASLAUGOS

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.

Kviečius ir miežius. Tel. 8 680 
92789.

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

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

Kalcio amonio salietrą didmai-
šiais 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.

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.

Savadarbį kultivatorių ir vieno 
korpuso plūgą, tinka prie trakto-
riaus „T-25“. Tel. 8 688 18814.

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. 

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

DARBO SKELBIMAI

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

Darbui Lietuvoje su patir-
timi reikalingas mikroau-
tobuso vairuotojas-eks-
peditorius. (C kategorija 
privalumas). Tel. 8 687 
24005.

Dovanoja

Jūrų kiaulytes. Tel. 8 686 
67449.

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.

Alytuje įsikūrusi statybos 
įmonė UAB „INSTITA“ į darbą 

priims 

ekskavatorininkus. 
Darbas Lietuvoje. 

Tel. 8 699 83548.

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 

SIŪLO DARBĄ
Mauručiuose (Prienų r.)

SANDĖLININKUI (-ei)

Gyvenimo aprašymus siųskite: 
personalas@agrokoncernas.lt

Telefonas pasiteirauti: 
(8-611) 17527

Darbo aprašymas
• Darbas trąšų sandėlyje;
• Prekių priėmimas ir išdavimas;
• Materialinė atsakomybė už prekes;
• Krovos darbai.

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!
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UŽsAKANT KETURIs sKELBImUs, pENKTąjį - įDĖsImE NEmOKAmAI
(pAsIūLymAs gALIOjA pRIvATIEms AsmENIms) Tv pROgRAmA

Redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, balandžio 17 d. ketvirtadienis, balandžio 1� d. Penktadienis, balandžio 19 d. Šeštadienis, balandžio �0 d.

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 labas rytas, 
lietuva 06:30 žinios 09:20 se-
nis 10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 11:15 aukštuomenės 
daktaras 4 12:00 Gyvenimas 
13:00 Klauskite daktaro 13:58 
loterija „Keno loto” 14:00 ži-
nios 14:15 laba diena, lietuva 
16:40 premjera. ponių rojus 
17:30 žinios. sportas. Orai  
18:00 tV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?” 19:30 specialus tyrimas 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 20:52 sportas 20:59 
loterija „Jėga” 21:00 rinkimai 
2019. Kandidatų į respubli-
kos prezidentus debatai 22:30 
Dviračio žinios 23:00 premje-
ra. Babilonas Berlynas 23:50 
smegenų paslaptys. Marselis 
prustas. 01:15 trys skrybėlės 
02:00 lrt radijo žinios 02:05 
Gyvenimas

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(757,758,759) 07:35 tomo ir 
Džerio šou (9) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (177,178) 
09:55 Monikai reikia meilės 
(56) 10:25 Namai, kur širdis (45) 
11:00 Nuo... Iki... 11:30 pavel-
dėtoja 2 (45) 12:00 Yra, kaip 
yra 13:00 Mano likimas (13,14) 
15:00 Dvi šeimos (39,40) 16:00 
KK2 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:40 Yra, kaip yra 18:30 
žinios 19:20 sportas 19:27 
Orai 19:30 KK2 20:00 Valanda 
su rūta 21:00 Monikai reikia 
meilės (57) 21:30 žinios 22:20 
sportas 22:27 Orai 22:30 VA-
KarO seaNsas. preMJera 
Įkalinti 00:20 Judantis objektas 
(7) 01:20 Ms1. Kalėjimo griū-
tis 02:55 alchemija. VDU karta 
03:25 retrOspeKtYVa 

TV3
06:10 televitrina 3 06:25 aladi-
nas 1, 155 06:55 simpsonai 15, 
12, 13 07:55 Gero vakaro šou 5, 
31 08:55 Meilės sūkuryje 188 
10:00 Meilės miestas 1, 39, 40 
12:00 paskutinis iš Magikianų 
4, 3, 4 13:00 pažadėtoji 6, 299, 
300, 301, 302 15:00 simpsonai 
15, 14, 15 16:00 tV3 žinios 77 
16:25 tV3 orai 77 16:30 tV pa-
galba 13, 34 18:30 tV3 žinios 
108 19:22 tV3 sportas 1 19:27 
tV3 orai 108 19:30 Farai 12, 
31 20:30 prakeikti 7, 39 21:00 
tV3 vakaro žinios 62 21:52 tV3 
sportas 1 21:57 tV3 orai 62 
22:00 Greitojo reagavimo bū-
rys 23:50 X mutantai 1, 11, 12 
00:55 pasitikėjimas 1, 3 02:00 
Kvantikas 3, 5 02:50 ekstrasen-
sai detektyvai 5, 18   

06:10 Mentalistas (45) 07:00 
stoties policija (17) 08:00 sudu-
žusių žibintų gatvės (10) 09:00 
paskutinis faras (20) 09:55 Ko-
bra 11 (2) 10:55 ekstrasensų 
mūšis (1) 13:45 stoties policija 
(18) 14:50 sudužusių žibintų 
gatvės (11) 15:55 paskutinis fa-
ras (21) 17:00 Info diena 17:30 
Kobra 11 (3) 18:30 Mentalistas 
(46) 19:30 Įstatymas ir tvarka. 
specialiųjų tyrimų skyrius (2) 
20:25 tautos tarnas (10) 21:00 
taikinių žymėtojas 22:55 De-
ganti žemė 00:40 Įstatymas 
ir tvarka. specialiųjų tyrimų 
skyrius (1)  

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 „pasaulis iš vir-
šaus“ 07:00 Vantos lapas 07:30 
sveika ir gardu 08:00 reporte-
ris 08:58 Orai 09:00 ant ban-
gos 10:00 „Gyvybės langelis“ 
(1/14) 11:10 „Deimantų me-
džiotojai“ (6) 12:20 „Vienišas 
vilkas“ (3) 13:30 tV parduotu-
vė 13:45 „Miškinis“ (4/5) 14:55 
„Gluchariovas“ (2/4) 16:00 re-
porteris 16:30 lietuva tiesiogiai 
16:58 Orai 17:00 po darbų 
18:00 reporteris 18:48 Orai 
18:50 rubrika „Mes europie-
čiai“.” 18:55 „Krikšto tėvas“ (4) 
20:00 reporteris 20:30 lietuva 
tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Ne 
spaudai 22:00 reporteris 22:53 
Orai 22:55 rubrika „Mes euro-
piečiai“.” 23:00 adomo obuolys 
00:00 „Miškinis“ (3/13) 01:05 
„Gluchariovas“ (2/5) 02:05 „Me-
singas. aplenkiantis laiką“ (1) 
02:55 „rasputinas“ (2) 03:45 
„Kita moteris“ (4) 04:35 „Kelro-
dė žvaigždė“ (22) 05:20 „ras-
putinas“ (2)

TV1
06:50 tėvas Motiejus (5) 07:55 
rožių karas (15,16) 09:55 aklo-
ji (50) 10:25 akloji (11) 11:00 
Būrėja (74) 11:35 Būrėja (33) 
12:10 Nusivylusios namų šeimi-
ninkės (21) 13:10 Madagaska-
ro pingvinai (7) 13:40 Šaunusis 
skūbis-Dū (7) 14:10 Keista šei-
mynėlė (10) 14:35 Įspūdinga-
sis žmogus-voras (22) 15:00 
sunkių nusikaltimų skyrius (6) 
16:00 svaragini. amžina drau-
gystė (67,68) 17:00 Būk su 
manim (1286,1287) 18:00 Iš 
širdies į širdį (120) 19:00 aukš-
takulnių kerštas (13) 20:00 
sunkių nusikaltimų skyrius (7) 
21:00 DeteKtYVO VaKa-
ras. preMJera prancūziška 
žmogžudystė. Juodosios Uolos 
22:55 amžina meilė (69) 23:50 
amžina meilė (70) 00:45 pa-
slėptas gyvenimas (1) 01:55 
Brokenvudo paslaptys. Neiš-
tekėjusi nuotaka 03:25 tėvas 
Motiejus (5)  

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Džiazo muzikos 
vakaras. XIX tarptautinis džia-
zo festivalis „Birštonas 2016”  
07:20 tV daktaras 07:45 alvi-
nas ir patrakėliai burundukai 3 
07:55 stebuklingoji Boružėlė 
08:20 Į sveikatą! 08:45 Kodėl gi 
ne?! 09:15 labas rytas, lietuva  
12:00 DW naujienos rusų kalba 
12:15 legendos 13:10 stambiu 
planu 13:55 atspindžiai 14:20 
Kalnų žolelių paslaptys 15:10 
premjera. Kodėl gi ne?! 15:40 
premjera. alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 15:50 Šikšnos-
parnis patas 16:05 stebuklin-
goji Boružėlė 16:30 laba diena, 
lietuva  18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas 18:15 ten, kur 
namai 2 19:00 Mokslo ekspre-
sas 19:15 Vadimas. Misteris 
Šaunusis 20:10 Kultūros diena. 
20:30 panorama  20:52 spor-
tas. Orai  21:00 Nacionalinis 
turtas 21:30 Brandūs pokalbiai 
22:20 rašytojo romualdo Gra-
nausko 80-osioms gimimo meti-
nėms 23:10 anapus čia ir dabar 
00:00 DW naujienos rusų kalba. 
00:15 Dabar pasaulyje 00:45 
Džiazo muzikos vakaras

 
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 Var-
totojų kontrolė 13:58 loteri-
ja „Keno loto” 14:00 žinios 
14:15 laba diena, lietuva 
116:40 premjera. ponių ro-
jus 17:30 žinios. sportas. 
Orai   18:00  tV žaid imas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba 19:30 
Beatos virtuvė 20:25 loterija 
„Keno loto” 20:30 panorama 
20:52 sportas 20:59 loterija 
„Jėga” 21:00 premjera 22:10 
Kryžiaus kelias iš romos Ko-
liziejaus 23:50 Klausyk sa-
vo širdies 

 
06:05 Mano gyvenimo švie-
sa (760,761,762) 07:35 to-
mo ir Džerio šou (10) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris 
(179,180) 09:55 Monikai rei-
kia meilės (57) 10:25 Namai, 
kur širdis (46) 11:00 Valanda 
su rūta 12:00 Yra, kaip yra 
13:00 Mano likimas (15,16) 
15:00 Dvi šeimos (41) 16:00 
KK2 16:30 labas vakaras, 
lietuva 17:35 Bus visko 18:30 
žinios 19:20 sportas 19:27 
Orai 19:30 KK2 penktadie-
nis 21:00 saVaItĖs HItas 
Bornas. palikimas 23:40 pa-
dangių riteriai 01:45 žemės 
branduolys 

TV3
06:10  televitr ina 3 06:25 
Kempiniukas plačiakelnis  1, 
143 06:55 simpsonai 15, 14, 
15 07:55 Farai  12, 31 08:55 
Meilės sūkuryje 189 10:00 
Meilės miestas 1, 41,42 12:00 
paskutinis iš Magikianų 4, 5, 6 
13:00 pažadėtoji 6, 303, 304, 
305 15:00 simpsonai 10, 18 
15:30 simpsonai 17, 7 16:00 
tV3 žinios 78 16:25 tV3 orai 
78 16:30 tV pagalba 13, 35 
18:30 tV3 žinios 109 19:22 
tV3 sportas 1 19:27 tV3 orai 
109 19:30 žuviukas Nemo 
21:20 Karibų piratai: pasau-
lio pakrašty  00:50 pasitikėji-
mas 1, 4 01:50 Kvantikas 3, 
6 02:40 ekstrasensai detek-
tyvai 5, 19  

06:30 Džino viešnagė Italijo-
je. saulėtos salos (3) 07:00 
stoties policija (18) 08:00 
sudužusių žibintų gatvės 
(11) 09:00 paskutinis faras 
(21) 09:55 Kobra 11 (3) 10:55 
ekstrasensų mūšis (2) 13:50 
stoties policija (19) 14:50 su-
dužusių žibintų gatvės (12) 
15:55 paskutinis faras (22) 
17:00 Info diena 17:30 Kobra 
11 (4) 18:30 Mentalistas (46) 
19:30 amerikietiškos imtynės 
(14) 21:30 roninas 23:55 tai-
kinių žymėtojas 

05:20 „rasputinas“ (2) 06:10 
„pasaulis iš viršaus“ 06:13 
programa 06:14 tV parduotu-
vė 06:30 „pasaulis iš viršaus“ 
06:35 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu 07:00 Kitoks 
pokalbis su D 07:30 atlie-

kų kultūra 08:00 reporteris 
08:58 Orai 09:00 Nuoga tie-
sa 10:30 10 min iki tobulybės 
su Jurijumi 10:45 Čempionai 
11:20 adomo obuolys 12:20 
„Vienišas vilkas“ (4) 13:30 TV 
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ 
(4/6) 14:55 „Gluchariovas“ 
(2/5) 16:00 reporteris 16:30 
Kitoks pokalbis su D 16:58 
Orai 17:00 po darbų 18:00 
reporteris 18:53 Orai 18:55 
„Krikšto tėvas“ (5) 20:00 re-
porteris 20:30 Kitoks pokal-
bis su D 20:58 Orai 21:00 
„tiesa apie alkoholio varto-
jimą“ 22:00 reporteris 22:58 
Orai 23:00 ant bangos 01:25 
„Moterų daktaras“ (3/11; 3/12) 
02:55 „Šeimininkė“ (1/3; 1/4) 
04:35 Vantos lapas 05:00 „Ki-
ta moteris“ (3; 4) 

TV1
06:50  tėvas Motiejus (6) 
07:55 rožių karas (17,18) 
09:55 akloji (51,52) 11:00 
Būrėja (30,34) 12:10 Nusivy-
lusios namų šeimininkės (22) 
13:10 Madagaskaro pingvinai 
(8) 13:40 Šaunusis skūbis-Dū 
(8) 14:10 Keista šeimynėlė 
(11) 14:35 Įspūdingasis žmo-
gus-voras (23) 15:00 sunkių 
nusikaltimų skyrius (7) 16:00 
svaragini. amžina draugystė 
(69,70) 17:00 Būk su manim 
(1288,1289) 18:00 Iš širdies 
į širdį (121) 19:00 aukštakul-
nių kerštas (14) 20:00 sun-
kių nusikaltimų skyrius (8) 
21:00 DeteKtYVO VaKa-
ras. preMJera Fortitudas 
(11,12) 23:05 sNOBO KI-
Nas Viskis, tango, fokstrotas 
01:20 paslėptas gyvenimas 
(2) 02:25 prancūziška žmog-
žudystė. Juodosios Uolos 
03:55 tėvas Motiejus (6)  

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Džiazo muzi-
kos vakaras. XIX tarptautinis 
džiazo festivalis „Birštonas 
2016”  06:50 Mokytojų kam-
barys  07:20 alvinas ir pa-
trakėliai burundukai 3 07:30 
Šikšnosparnis patas 07:55 
stebuklingoji Boružėlė 08:20 
Už kadro 08:45 Kodėl gi ne?! 
09:15 labas rytas, lietuva  
12:00  DW naujienos rusų 
kalba. 12:15 Misija – pasau-
lio lietuva 13:00 skrendam  
13:15  stop juosta  13:45 
lietuva mūsų lūpose 14:10 
Vadimas. Misteris Šaunusis 
15:10  premjera. Kodėl gi 
ne?! 15:40 premjera. alvi-
nas ir patrakėliai burundukai 
3 15:50 Šikšnosparnis patas 
16:05 stebuklingoji Boružėlė 
16:30 laba diena, lietuva  
18:00 Kelias 18:20 lietuvos 
tūkstantmečio vaikai 19:15 
Šimtas reginių senoviniame 
mieste  20:10 Kultūros die-
na. 20:30 panorama  20:52 
sportas. Orai  21:00 rašy-
tojo romualdo Granausko 
80-osioms gimimo metinėms 
21:40 europos kinas. Diena 
sulig gyvenimu 23:10 Orkes-
tro muzikos koncertas 00:20 
Dabar pasaulyje 00:50 euro-
pos kinas. Diena sulig gyve-
nimu 02:20 skrendam  02:35 
arts21 03:05 pradėk nuo 
savęs 03:30 Brandūs pokal-
biai  04:15 Klauskite daktaro  
05:05 stilius    

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 ekspedicija “Nuo 
Baltijos iki Bengalijos” 07:00 
Bethovenas 08:30 Karinės pa-
slaptys  09:00 labas rytas, lie-
tuva  09:30 žinios. Orai  12:00 
laukiniai gyvūnai. paros kalei-
doskopas  12:55 Misija “Gala-
pagai” ateities kontūrai   3 13:50 
Džesika Flečer 4,5 15:25 Klau-
simėlis 15:43 loterija “Keno 
loto” 1640 15:45 žinios. Orai  
16:00 sveikinimų koncertas  
17:30 žinios. Orai  18:00 Keliai. 
Mašinos. žmonės  18:30 Vaka-
ras su edita  19:30 stilius  20:25 
loterijos “Keno loto” ir “Jėga” 
20:30 panorama  20:52 spor-
tas. Orai  21:00  Velyknakčio 
liturgija iš Vilniaus arkikatedros 
bazilikos  23:30 lorenco aliejus  
01:15 trys skrybėlės

 
06:15 tomo ir Džerio šou (9) 
06:40 žvėrelių būrys (22) 07:05 
“Nickelodeon” valanda. Keista 
šeimynėlė (19) 07:35 Kung Fu 
panda (4) 08:05 Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir svirplys (12) 08:30 
KINO pUsrYČIaI tomas ir 
Džeris. Šnipų žaidimai 10:00 
Broliai meškinai. Į pagalbą! 
11:55 Išprotėjęs profesorius 2: 
Klampų šeimynėlė 14:00 Nikis 
tūzas 15:25 Nuogas ginklas 
33 1/3. paskutinis įžeidimas 
17:00 Gyvūnų pasaulis 17:30 
Bus visko 18:30 žinios 19:20 
sportas 19:27 Orai 19:30 sU-
perKINas Kitokia pelenės is-
torija 21:20 Kartu ne savo noru 
23:50 Devyni jardai 01:50 sa-
vaitė be žmonų 03:30 Bornas. 
palikimas 

TV3
06:15 televitrina 3 06:30 Či-
pas ir Deilas skuba į pagalbą  
1, 163 07:00 žvaigždžių karai. 
sukilėliai 2, 5 07:30 aladinas 
1, 156 08:00 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 1, 164 08:30 
Kempiniukas plačiakelnis 1, 
144 09:00 Virtuvės istorijos 9, 
16 09:30 Gardu Gardu 7, 17 
10:00 svajonių ūkis 5, 33 10:30 
Būk sveikas! 1, 12 11:00 Noriu 
šito darbo! 12:00  Gražuolė ir 
sebastianas. Draugai visam gy-
venimui 14:00 princas ir aš. Ka-
rališkas medaus mėnuo  15:50 
ekstrasensų mūšis 19, 2 17:30 
Namų idėja su IKea 1, 8 18:30 
tV3 žinios 110 19:17 tV3 spor-
tas 1 19:22 tV3 orai 110 19:25 
eurojackpot 16 19:30 turtuolis 
vargšas 1, 9 21:00 po medžiu 
22:50 lemiamas tyrimas 00:55 
Dievo sūnus 03:25 Kietas riešu-
tėlis. Kerštas su kaupu

07:00 Vaikai šėlsta (22,23,24) 
08:29 „top shop“ televitrina 
08:45 sveikatos aBC televi-
trina 09:00 žiemos galiūnas 
10:00 Vaikai šėlsta (2) 10:30 Iš 
visų jėgų (19) 11:00 Būk ekstre-
malas (19) 11:30 spec. būrys. 
Išlieka stipriausi (5) 12:35 Dži-
no viešnagė Italijoje. saulėtos 
salos (4) 13:05 ekstrasensų 
mūšis (10) 15:50 Kas žudikas? 
(17) 17:00 Betsafe–lKl. Dzū-
kija – pieno žvaigždės 19:30 
Mes vieno kraujo 22:15 MaNO 
HerOJUs Keršto valanda. at-
lygis 00:10 aŠtrUs KINas 

Netark nė žodžio   

06:20 „pasaulis iš viršaus“ 
06:40 Kitoks pokalbis su D. žei-
myte 07:00 programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „partizanų 
keliais“ (3) 07:55 „pavojingiau-
sios kelionės. ladakas“ 09:00 
skinsiu raudoną rožę 09:30 
Vantos lapas 10:00 skonio rei-
kalas 10:30 Kitoks pokalbis su 
D 11:00 „Inspektorius luisas. Ir 
mėnulio spinduliai bučiuoja jū-
rą“ (2/1) 13:00 adomo obuolys 
14:05 Ne spaudai 15:10 „pa-
saulio turgūs. Nuotykiai turguje“ 
16:00 žinios 16:18 Orai 16:20 
europos karatė čempionato 
apžvalga iš Vilniaus 18:00 ži-
nios 18:28 Orai 18:30 Nuoga 
tiesa 20:00 žinios 20:23 Orai 
20:25 „Šelesto bylos“ (3; 4) 
22:00 žinios 22:28 Orai 22:30 
„Šelesto bylos“ (4 tęs.) 23:05 
„Mentų karai. Odesa“ (2/9; 2/10) 
00:30 „Širdies plakimas“ (5; 6) 
02:00 „Detektyvas linlis“ (6) 
03:30 „Kelrodė žvaigždė“ (31; 
32) 05:00 „Mentų karai. Ode-
sa“ (1/3) 05:50 „Neprijaukinti. 
Jukonas“  

TV1
06:50 akloji (47) 07:20 Van-
denyno paslaptys su Džefu 
Korvinu (52,53) 08:15 Dak-
taras Ozas. Šeimos gydytojo 
patarimai (26) 09:15 tėvas 
Motiejus (18) 10:35 Būrėja 
(32) 11:10 Būrėja (31) 11:45 
Šviežias maistas. anos Olson 
receptai (28) 12:15 Merės Be-
rės Velykų vaišės (1,2) 14:45 
Nekviesta meilė 4 (130,131) 
15:45 Širdele mano (104,105) 
17:45 akloji (12) 18:20 akloji 
(13) 18:50 Būrėja (75) 19:25 
Būrėja (76) 20:00 Visa menanti 
(30) 21:00 DeteKtYVO VaKa-
ras Nusikaltimo vieta - Ham-
burgas. linksmų Velykų, Falke 
22:55 trise valtimi arba be irklo 
00:55 Viskis, tango, fokstrotas 
02:50 Fortitudas (11) 03:40 For-
titudas (12)  

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Duokim garo! 
07:30 Vilniečiai 08:00 Gimtoji 
žemė 08:30 arts21 09:00 aš – 
laidos vedėjas 10:00 Į sveikatą! 
10:30 Už kadro 11:00 pradėk 
nuo savęs 11:30 Mokslo sriuba 
12:00 romualdas Granauskas 
14:10 Nuo Bacho iki mambo 
15:15 skrendam 15:30 Kultūrų 
kryžkelė. rusų gatvė 16:00 eu-
romaxx 16:30 Klauskite daktaro  
17:20 stilius  18:15 Misija – pa-
saulio lietuva 19:00 Daiktų isto-
rijos 19:45 stambiu planu 20:30 
panorama  20:52 sportas. Orai  
21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
premjera. Hana ir jos seserys 
22:45 prisikėlimo belaukiant. 
simfoninis koncertas 00:55 Ki-
no žvaigždžių alėja. Hana ir jos 
seserys 02:40 audrys 03:40 
atspindžiai

 
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 tarny-
ba 13:00 Klauskite daktaro 13:58 
loterija „Keno loto” 14:00 žinios 
14:15 laba diena, lietuva 16:40 
premjera. ponių rojus  17:30 ži-
nios. sportas. Orai  18:00 spe-
ciali laida dėl lr Konstitucijos 
12 straipsnio pakeitimo 19:30 
Gyvenimas 20:25 loterija „Ke-
no 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 premjera. Iškyla prie Ka-
bančios 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 daktaro 03:00 
lrt radijo žinios 03:05 tV žai-
dimas „Kas ir kodėl?” 04:00 lrt 
radijo žinios 04:05 specialus ty-
rimas 05:00 lrt radijo žinios 
05:10 ponių rojus

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(754,755,756) 07:35 tomo ir Dže-
rio šou (8) 08:00 Volkeris, tek-
saso reindžeris (175,176) 09:55 
Monikai reikia meilės (55) 10:25 
Namai, kur širdis (44) 11:00 Nuo... 
Iki... 11:30 paveldėtoja 2 (44) 
12:00 Yra, kaip yra 13:00 Mano 
likimas (11,12) 15:00 Dvi šeimos 
(37,38) 16:00 KK2 16:30 labas 
vakaras, lietuva 17:40 Yra, kaip 
yra 18:30 žinios 19:20 sportas 
19:27 Orai 19:30 KK2 20:00 
Nuo... Iki... 20:30 paveldėtoja 2 
(45) 21:00 Monikai reikia meilės 
(56) 21:30 žinios 22:20 sportas 
22:27 Orai 22:30 VaKarO se-
aNsas Ms1. Kalėjimo griūtis 
00:20 Judantis objektas (6) 01:20 
smogiamoji jėga 

TV3
06:10 televitrina 3 06:25 aladinas 
1, 154 06:55 simpsonai  15, 10, 
11 07:55 prieš srovę  19, 15 08:55 
Meilės sūkuryje 187 10:00 Meilės 
miestas 1, 37, 38 12:00 pasku-
tinis iš Magikianų 4, 1, 2 13:00 
pažadėtoji 6, 295, 296, 297, 298 
15:00 simpsonai 15, 12, 13 16:00 
tV3 žinios 76 16:25 tV3 orai 76 
16:30 tV pagalba 13, 33 18:30 
tV3 žinios 107 19:22 tV3 sportas 
1 19:27 tV3 orai 107 19:30 Gero 
vakaro šou 5, 31 20:30 prakeikti 
7, 38 21:00 tV3 vakaro žinios 61 
21:52 tV3 sportas 1 21:57 tV3 
orai 61 22:00 Nešdintis visu grei-
čiu  22:25 Vikinglotto 16 00:30 
pasitikėjimas 1, 2 01:40 Kvanti-
kas 3, 4 02:30 ekstrasensai de-
tektyvai 5, 17 

06:45 Mentalistas (44) 07:40 
stoties policija (16) 08:40 su-
dužusių žibintų gatvės (9) 09:40 
paskutinis faras (19) 10:40 Kobra 
11 (1) 11:40 ekstrasensų mūšis 
(13) 13:45 stoties policija (17) 
14:50 sudužusių žibintų gatvės 
(10) 15:55 paskutinis faras (20) 
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 
(2) 18:30 Mentalistas (45) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius (1) 20:25 tautos 
tarnas (9) 21:00 Deganti žemė 
22:50 Bėgliai 00:45 Įstatymas 
ir tvarka. specialiųjų tyrimų sky-

rius (23) 

05:20 „Deimantų medžiotojai“ 
(8) 06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 „pasaulis iš 
viršaus“ 07:00 skinsiu raudoną 
rožę 07:30 Krepšinio pasauly-
je su V 08:00 reporteris 08:58 
Orai 09:00 „Gurovo bylos. Bet 
kokia kaina“ (6/2) 10:00 „Gyvybės 
langelis“ (1/13) 11:10 „Deimantų 
medžiotojai“ (5) 12:20 „Vienišas 
vilkas“ (2) 13:30 tV parduotu-
vė 13:45 „Miškinis“ (4/4) 14:55 
„Gluchariovas“ (2/3) 16:00 re-
porteris 16:30 lietuva tiesiogiai 
16:58 Orai 17:00 po darbų 18:00 
reporteris 18:48 Orai 18:50 ru-
brika „Mes europiečiai“.” 18:55 
„Krikšto tėvas“ (3) 20:00 re-
porteris 20:30 lietuva tiesiogiai 
20:58 Orai 21:00 ant bangos 
22:00 reporteris 22:53 Orai 
22:55 rubrika „Mes europiečiai“.” 
23:00 Nuoga tiesa 00:00 „Miški-
nis“ (3/12) 01:05 „Gluchariovas“ 
(2/4) 02:05 „Širdies plakimas“ 
(26) 02:55 „rasputinas“ (1) 03:45 
„Kita moteris“ (3) 04:35 „Kelrodė 
žvaigždė“ (21)  

TV1
06:55 tėvas Motiejus (4) 07:55 
rožių karas (13,14) 09:55 akloji 
(49) 10:25 akloji (10) 11:00 Bū-
rėja (73) 11:35 Būrėja (32) 12:10 
Nusivylusios namų šeimininkės 
(20) 13:10 Madagaskaro pingvi-
nai (6) 13:40 Šaunusis skūbis-
Dū (6) 14:10 Keista šeimynėlė 
(9) 14:35 Įspūdingasis žmogus-
voras (21) 15:00 sunkių nusikal-
timų skyrius (5) 16:00 svaragini. 
amžina draugystė (65,66) 17:00 
Būk su manim (1284,1285) 18:00 
Iš širdies į širdį (118,119) 19:00 
aukštakulnių kerštas (12) 20:00 
sunkių nusikaltimų skyrius (6) 
21:00 DeteKtYVO VaKaras 
Brokenvudo paslaptys. Neištekė-
jusi nuotaka 23:00 amžina meilė 
(67,68) 00:55 sicilijos mafija (8) 
02:30 Brokenvudo paslaptys. 
Mirtina baimė 04:00 tėvas Mo-
tiejus (4)  

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Nik Bärtsch’s ronin. 
Džiazo vakaras. 2 d.  06:55 Kul-
tūrų kryžkelė. rusų gatvė 07:25 
alvinas ir patrakėliai burundukai 3 
07:35 Šikšnosparnis patas 07:50 
stebuklingoji Boružėlė  08:15 
pradėk nuo savęs 08:45 Kodėl 
gi ne?! 09:15 labas rytas, lie-
tuva  12:00 DW naujienos rusų 
kalba 12:15 Brandūs pokalbiai 
13:00 Kultūringai su Nomeda 
13:45 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 14:15 Juodoji 
naktis paryžiuje 15:10 premjera. 
Kodėl gi ne?! 15:40 premjera. 
alvinas ir patrakėliai burundukai 3 
15:50 Šikšnosparnis patas 16:05 
stebuklingoji Boružėlė 16:30 la-
ba diena, lietuva  18:00 Kultūrų 
kryžkelė. trembita 18:15 ten, kur 
namai 2 19:00 Mokslo ekspresas 
19:15 premjera. Kalnų žolelių 
paslaptys 20:10 Kultūros diena. 
20:30 panorama  21:00 Dienos 
tema  21:20 sportas. Orai  21:30 
elito kinas. Vaikystė 00:00 DW 
naujienos rusų kalba. 00:15 Da-
bar pasaulyje 00:45 Džiazo mu-
zikos vakaras. XIX tarptautinis 
džiazo festivalis „Birštonas 2016” 
01:30 elito kinas. Vaikystė 04:10 
anapus čia ir dabar 04:55 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus albumas 

Prenumeruokite 
„Naująjį Gėlupį“ 
ir neatsilikite nuo 
svarbiausių krašto 

ekonomikos, kultūros 
ir politikos naujienų!
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TREČIADIENIs, �019 m. BALANDŽIO 17 D., www.NAUjAsIsgELUpIs.LT
pAsKUTINIs pUsLApIs

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+6 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+8 KAUNO MARIOS 
+5 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

38KAUNE 
nSv/val. 

39ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8823 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8190 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. 1201
Data: 2019-04-14

    
03 13 62 40 32 48 04 36 70 49 
15 60 68 43 69 09 20 26 75 50 
51 59 52 47 37 39 57 74 27 67 
35 12 25 66 06 72 29 24

 VISA LENTELĖ
65 53 54 73 11 14 21 30 45 07

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

13689.00€    2
18.00€ 910
1.50€ 17005
1.00€ 37531

PAPILDOMI PRIZAI
00**628 50 EUR VIADA čekis

0412858 Automobilis Nissan 
Juke

0266106 Automobilis Nissan 
Juke

0139191 Automobilis Nissan 
Juke

0448344 Automobilis Nissan 
Juke

0630115 Automobilis Nissan 
Juke

0364036 Automobilis Nissan 
Juke

0482618 Automobilis Nissan 
Juke

0330188 Automobilis Nissan 
Juke

0292604 Automobilis Nissan 
Juke

006*719 Blenderis Tefal

054*064 Blenderis Tefal

008*138 Blenderis Tefal

062*858 Blenderis Tefal

023*774 Blenderis Tefal

045*243 Elektrinis paspirtukas 
Xiaomi

006*376 Elektrinis paspirtukas 
Xiaomi

00**940 Išmanusis laikrodis 
Xiaomi

05**519 Kavos apart. Dolce 
gusto Mini me

01**599 Kolonėlė JBL GO 2

050*941 Pakvietimas į TV 
studiją

034*479 Pakvietimas į TV 
studiją

014*014 Pakvietimas į TV 
studiją

024*071 Pakvietimas į TV 
studiją

060*513 Siurblys robotas 
Xiaomi

BALANDŽIO

17
T R E Č I A D I E N I s
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Balandžio 17 d.
TREČIADIENIS

Lietuvos energetikų diena
Pasaulinė hemofilijos diena 

Sekretorės diena
Saulė teka 06:15
leidžiasi 20:23

Dienos ilgumas 14.08
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Anicetas, Dravenis, Skaidra, 

Robertas
Tinkamas laikas sėti: 

šaknines petražoles, ropinius 
svogūnus, pomidorus, ropes, 
grieščius, bulves, topinambus, 

svogūnines gėles.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Balandžio 18 d.
KETVIRTADIENIS

Tarptautinė paminklų 
apsaugos diena

Pasaulinė radijo mėgėjų 
diena 

Saulė teka 06:13
leidžiasi 20:25

Dienos ilgumas 14.12
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Apolonijus, Eitvilas, Girmantė

Tinkamas laikas sėti: 
šaknines petražoles, ropinius 
svogūnus, pomidorus, ropes, 
grieščius, bulves, topinambus, 

svogūnines gėles.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Balandžio 19 d.
PENKTADIENIS

Didysis penktadienis 
Saulė teka 06:10
leidžiasi 20:27

Dienos ilgumas 14.17
Pilnatis (14 mėnulio diena)

Leonas, Leontina, Eirimas, Ais-
tė, Simonas, Laisvūnas, Lais-

vūnė
Tinkamas laikas sėti: 

šaknines petražoles, ropinius 
svogūnus, pomidorus, ropes, 
grieščius, bulves, topinambus, 

svogūnines gėles.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Balandžio 20 d.
ŠEŠTADIENIS

Kinų kalbos diena 
Pasaulinė cirko diena

Saulė teka 06:08
leidžiasi 20:29

Dienos ilgumas 14.21
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Gostautas, Eisvydė, Marcijo-

nas, Agnė
Tinkamas laikas sėti: 

šaknines petražoles, ropinius 
svogūnus, pomidorus, ropes, 
grieščius, bulves, topinambus, 

svogūnines gėles.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Balandžio 21 d.
SEKMADIENIS

Velykos
Pasaulinė kūrybiškumo ir ino-

vacijų diena 
Saulė teka 06:06

leidžiasi 20:31
Dienos ilgumas 14.25

Pilnatis (16 mėnulio diena)
Anzelmas, Konradas, Milgedas, 

Skalvė, Amalija, Arijus
Tinkamas laikas sėti: 

šaknines petražoles, ropinius 
svogūnus, pomidorus, ropes, 
grieščius, bulves, topinambus, 

svogūnines gėles.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

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-

021*807 Siurblys robotas 
Xiaomi

060*296 Televizorius LG

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
300 000 Eur

Lošimo Nr. 692
Data: 2019-04-08

Tel. 1634
1000 Eurų - 692-0000269

1000 Eurų - 692-0001051

1000 Eurų - 692-0023165

1000 Eurų - 692-0039935

1000 Eurų - 692-0042641

1000 Eurų - 692-0048318

1000 Eurų - 692-0050545

500 Eur - 692-0013206

500 Eur - 692-0022874

500 Eur - 692-0029744

500 Eur - 692-0032*58

500 Eur - 692-0034007

500 Eur - 692-0036121

500 Eur - 692-0043030

500 Eur - 692-0055284

300 Eur - 692-0005744

300 Eur - 692-0009*73

300 Eur - 692-0027302

300 Eur - 692-0028150

300 Eur - 692-0032974

300 Eur - 692-0034206

300 Eur - 692-0042769

300 Eur - 692-0044*09

300 Eur - 692-0055101

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
BMW X2 IR 10 X 1 000€

Lošimo Nr. 324
Data: 2019-04-12

SKAIČIAI
14, 16, 21, 30, 37 + 04, 08

LAIMĖJIMAI
5 + 2 40348092.58€   0

5 + 1 480924.20€       0

5 169737.90€        0

4 + 2 3328.10€ 0

4 + 1 254.20€ 1

4 105.60€ 3

3 + 2 49.00€ 9

2 + 2 17.50€ 110

3 + 1 17.50€ 132

3 15.40€ 197

1 + 2 8.00€ 528

2 + 1 8.00€ 1515

PROGNOZĖ: 51 000 000 Eur


