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Laima

DUOBLIENĖ
Balandžio 29 d.
vykusiame Prienų rajono
savivaldybės tarybos
posėdyje buvo išnagrinėti
39 klausimai.

Prieš posėdį VRK atstovui

SKAITYKITE 6 p.

Angelas žemėje

Kultūros ir sporto
įstaigų ataskaitos
Tarybos posėdyje 2018 m.
veiklos ataskaitas pateikė kul-

tūros ir laisvalaikio centrų,
viešosios bibliotekos, kūno
kultūros ir sporto centro vadovai.
Balbieriškio, Jiezno, Prienų, Stakliškių ir Veiverių
kultūros ir laisvalaikio centrų vadovės pasidžiaugė, kad
daug meno mėgėjų kolektyvų
dalyvavo Šimtmečio dainų
NUKelta Į 2 p. 

Pavasariniai žiedai ir nuoširdūs
žodžiai mamai
DUOBLIENĖ

SKAITYKITE 7 p.

prisiekė Simona Vaicekauskaitė-Šalčė, buvo įregistruotos trys frakcijos ir opozicija.
Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktore paskirta Jūratė Zailskienė.

Lenkijos Žagarių krašto vokalinis ansamblis „Galadusis“

Laima

REKLAMA

www.naujasisgelupis.lt

Tarybos posėdyje – svarbūs
rajonui ir gyventojams klausimai

SKAITYKITE 4 p.

Lietuvos berniukai
taria NE smurtui ir
narkomanijai

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Artėjant Motinos
dienai Prienų KLC buvo
surengtame koncertesusitikime „Pavasariniai
žiedai mamai“ gražiausias
ir jausmingiausias dainas
apie pavasarį, motinas,
meilę dainavo svečiai iš
Lenkijos Žagarių krašto

vokalinis ansamblis
„Galadusis“ (vad. Laima
Jakulevičienė) ir LASS
Prienų rajono filialo
vokalinis ansamblis
„Puriena“ (vad. Onutė
Matusevičiūtė), eiles
skaitė Alytaus J. Kunčino
bibliotekos darbuotoja
Daina Krukonienė.

Koncertą jautria daina apie
mamą pradėjo Onutė Matusevičiūtė.
Iš Seinų krašto atvykęs an-

samblis „Galadusis“ susikūrė vos prieš kelis mėnesius.
Pavadinimą ansamblis pasiskolino iš netoli esančio gražuolio ežero, ir skiriančio, ir
jungiančio dvi valstybes bei
abiejose jo pusėse gyvenančius lietuvius.
Ansambliečiai džiaugėsi,
kad pernai kartu džiaugėsi ir
šventė Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį, o šių metų
rugpjūtį bus minimas lietuvių
kovų dėl šio krašto šimtmetis,
pagerbti jose žuvę Lietuvos
NUKelta Į 6 p. 

http://www.facebook.com/labirintai

Kaina

0,50 €

JT: iš dalies žmonijos nulemti
aplinkos pokyčiai kelia pavojų
apie milijonui rūšių

Žmonija sparčiai naikina
natūralią aplinką, nuo
kurios priklauso jos
pačios klestėjimas ir
netgi išlikimas, sakoma
pirmadienį paskelbtoje
svarbioje Jungtinių Tautų
ataskaitoje.

Pokyčiai, sukelti dešimtmečius vykdyto grobuoniškos
išteklių naudojimo ir miškų,
vandenynų, dirvožemių ir
oro taršos kelia visuomenei
„mažų mažiausiai tokią pačią
grėsmę kaip klimato kaita“,
sakė Robertas Watsonas (Robertas Vatsonas), pirmininkavęs 132 šalių atstovų susitikimui, per kurį buvo patvirtinta
ataskaita „Suvestinė politikos
formuotojams“ (Summary for

Policymakers), parengta 450
ekspertų.
Dokumento autoriai rašo,
kad milijonui gyvūnų ir augalų rūšių gresia pavojus išnykti, daugeliui – per kelis ateinančius dešimtmečius, nustatė tyrėjai.
Unikalių gyvybės formų
spartėjantis nykimas, kuris
jau dabar vyksta dešimtis arba šimtus kartų greičiau negu
per pastaruosius 10 mln. metų, gali sukelti Žemėje pirmąjį masinį rūšių išmirimą per
pastaruosius 66 mln. metų.
Vėliausias didelio masto rūšių
išmirimas nušlavė visus dinozaurus, išskyrus paukščių protėvius. BNS
Plačiau kitame numeryje.

2019-IEJI – PASAULIO
LIETUVIŲ METAI. Kaip juos
minėsime Prienuose?
Lietuvos Respublikos
Seimas, siekdamas
paskatinti naujai,
globalizacijos kontekste,
permąstyti Lietuvių
Chartijoje deklaruojamas
vertybes, 2019-uosius
metus paskelbė Pasaulio
Lietuvių metais.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos
aptarnaujamai Prienų rajono
bendruomenei ši iniciatyva
aktuali, nes daug kraštiečių
išsibarstę po visą pasaulį.

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

Tuo labiau, kad Čiudiškių k.,
Prienų r., yra gimęs vienas iškiliausių lietuvių keliautojų,
knygos „Svečiuose pas 40
tautų“ autorius, dėjęs daug pastangų suvienyti lietuvių išeiviją Pietų Amerikoje – Matas
Šalčius. Šio kraštiečio, savo
filosofija – tikro pasaulio lietuvio, pasaulėžiūra šiandien
suteikia drąsos į migracijos
procesus pažvelgti ne kaip
į grėsmę, o kaip į galimybę
telkti po pasaulį pasklidusius
NUKelta Į 11 p. 
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Lietuva boikotuos gegužės 9-osios renginius

Marijampolės sąvartyne degė plastmasė

Lietuva žada toliau boikotuoti gegužės 9-osios renginius Rusijoje,
kur šią dieną minima pergalė Antrajame pasauliniame kare, BNS
informavo Užsienio reikalų ministerija. Anot jos, šalies diplomatai
karo aukas pagerbs gegužės 8 dieną.

Marijampolės sąvartyne sekmadienį užsidegė pastogėje
sukrautos plastmasinės atliekos. Jį gesino penkios ugniagesių
autocisternos. užsidegė maždaug 1,3 tūkst. kvadratinių metrų
ploto pastogėje laikytos išrūšiuotos plastmasinės atliekos.

Tarybos posėdyje – svarbūs rajonui ir gyventojams klausimai
ATKelta IŠ 1 p.
šventėje, nemažai kolektyvų
gavo aukštesnes kategorijas,
buvo surengta daug tradicinių
ir žiūrovų mėgstamų renginių,
organizuojamos naujos kultūrinės veiklos, šventės, daug
renginių vyko bendradarbiaujant su seniūnijomis, kultūros
ir švietimo įstaigomis, bendruomenėmis, sulaukta ir rė-

ugdymo, skaitymo skatinimo,
kultūros sklaidos renginiai ne
tik vaikams ir suaugusiems,
bet ir kitoms socialinėms gyventojų grupėms. 2018 m. bibliotekoje ir jos padaliniuose
įvyko 782 renginiai, juose
apsilankė beveik 18 tūkst.
lankytojų.
Prienų rajono savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centro

šimčiu. Didžiausia dalis prisirašiusiųjų (31 proc.) – vyresni
nei 65 m. Dažniausiai pacientai kreipiasi dėl kraujotakos,
kvėpavimo sistemos, onkologinių ligų.
Tarybos narės R. Keturakienės teigimu, šioje gydymo įstaigoje problemos išlieka tokios pat kaip ir prieš
metus – vadinasi, į pastabas

UAB „Prienų vandenys“
direktorius P. Mitkevičius
pasidžiaugė, kad pernai įmonė gavo beveik 38 tūkst. eurų
pelno ir ne tik padengė praėjusių dvejų metų nuostolius, bet
dar ir liko. Jam buvo užduota
klausimų dėl vandens tiekimo projekto Vėžionių kaime
įgyvendinimo. Projektas nebuvo įgyvendintas, nes ban-

jam taip pat bus mokamas ir
pareiginės algos priedas už
ištarnautus Lietuvos valstybei metus.
Į Lietuvos savivaldybių
asociacijos suvažiavimą Prienų rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui bus deleguoti meras A. Vaicekauskas
bei Tarybos nariai Henrikas
Radvilavičius (LSDP) ir Egi-

gis Marcinkevičius, Audrius
Narvydas.
Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komitete – Artūras Buitkus, Deividas Dargužis, Loreta Jakinevičienė,
Angelė Mickienė, Egidijus
Visockas.
Bendruomenių ir kaimo
reikalų komitete – Aleksas
Banišauskas, Algirdas Ke-

mėjų. Netrūksta ir problemų.
Kai kuriems kolektyvams
trūksta instrumentų, kostiumų, įgarsinimo ir kitokios
įrangos. Balbieriškio KLC
būtina atnaujinti šildymo sistemą, Jiezno KLC reikia suremontuoti pastato antro aukšto
elektros instaliaciją. Jiezniškiai taip pat tikisi šiais metais
įsigyti lauko garso aparatūrą. Pernai pradėtas renovuoti
Stakliškių KLC pastatas, tačiau projekto lėšų užteks tik
pusei pastato apšiltinti, todėl
labai tikimasi, kad prisidės
savivaldybė ir bus apšiltintas
visas pastatas. Veiverių KLC
– vienintelė kultūros įstaiga
savivaldybėje, veiklą vykdanti dviejose vietovėse, tačiau finansavimą gaunanti tokį patį
kaip ir kiti mažieji KLC.
2018 m. Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos struktūra nepakito:
biblioteka turėjo 23 teritorinius struktūrinius padalinius,
kurie veiklą vykdė visose rajono seniūnijose. Biblioteka
aptarnavo 9912 skaitytojų, iš
jų – 2056 vaikus. Skaitytojai
bibliotekoje apsilankė 122914
kartų, iš jų vaikai – 36842,
išduota 203849 knygų, iš jų
vaikams – 47500. Biblioteka
pernai vykdė 8 unikalias edukacines programas vaikams, 2
edukacines programas suaugusiems lankytojams. Bibliotekoje ir visuose jos padaliniuose buvo organizuojami
etnokultūros, pilietiškumo

vadovo pateiktoje ataskaitoje
– daug skaičių, sportininkų
pasiekimų. Centras organizuoja 11 sportų šakų užsiėmimus (bokso, krepšinio, futbolo, dziudo, irklavimo, teniso,
stalo teniso, badmintono, lengvosios atletikos, aerobinės
gimnastikos, orientavimosi
sporto). 2018 m. rugsėjo mėnesį naujuosius mokslo metus
pradėjo 18 trenerių, užsiėmimai vyko 31 ugdymo grupėje,
sportavo 401 auklėtinis. Centro direktoriui buvo pateikta
klausimų apie stadiono užbaigimą, mokestį už sporto užsiėmimus, baseino statybas.

bei pasiūlymus nebuvo atsižvelgta. Kadangi gydymo įstaiga metus baigė su 4 tūkst.
eurų skola, Tarybos narė davė patarimų, kaip pasitempti.
Ataskaitai pritarė 22 Tarybos
nariai, du susilaikė.
Prienų rajono socialinių
paslaugų centre 2018 m. liepos 1 d. pradėjo dirbti 5 atvejo vadybininkai, kurie teikia
pagalbą šeimoms. Toliau tęsiama Integralios pagalbos
projekto, vaikų dienos centro „Pienės pūkas“ veikla,
pradėtas įgyvendinti projektas „Stipri šeima Prienuose“.
Direktorė apgailestavo, kad
jau trūksta patalpų, todėl gali
teikti paslaugas tik 10 neįgaliųjų. O didžiausia problema
– trūksta socialinių darbuotojų padėjėjų, nes pagalbos
laukiančių žmonių nemažėja, eilės išlieka, ypač Jiezno
seniūnijoje.
UAB „Prienų butų ūkio“
vadovo A. Valatkos teigimu,
pernai didžiausi iššūkiai laukė dėl pasikeitusių teisės aktų. Jis pasidžiaugė, kad sparčiai vyksta daugiabučių renovacija.

krutavo rangovas. Tikimasi,
kad paskelbus naują konkursą
projektas bus sėkmingai įgyvendintas.
AB „Prienų šilumos tinklai“ eksploatuoja 20 katilinių, šiluma tiekiama 16 km
ilgio vandens tinklais, kuriais
šiluma aprūpinami 2473 vartotojai. Šilumos poreikis nuolat mažėja – pernai, palyginti
su 2017 m., šilumos suvartota 14 proc. mažiau. Pakeitus
šilumos trasas, šilumos nuostoliai sumažėjo 40 proc. Beveik visos katilinės (išskyrus
Prienų globos namų) kūrenamos biokuru. Šiais metais bus
atnaujinamos šilumos trasos
Prienuose ir Jiezne, atnaujinama Jiezno katilinė.
Visoms ataskaitoms buvo
pritarta vienbalsiai.

dijus Visockas (LVŽS).
Tarybos posėdyje buvo sudaryti Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetai ir
nustatytas jų narių skaičius:
Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komitetą sudarys 7 nariai, Sveikatos ir
socialinių reikalų – 5 nariai,
Kultūros, švietimo, turizmo
ir sporto – 5 nariai, Bendruomenių ir kaimo reikalų – 7
nariai.
Kontrolės komitetą sudaro vienodas visų Savivaldybės tarybos narių frakcijų ir
Savivaldybės tarybos narių
grupės, jeigu ją sudaro ne
mažiau kaip 3 Savivaldybės
tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius.
Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komitete
dirbs Gintautas Bartulis, Vytautas Jonelis, Cezaras Pacevičius, Henrikas Radvilavičius, Dovilė Ručytė, Simona
Vaicekauskaitė-Šalčė, Rima
Zablackienė.
Sveikatos ir socialinių reikalų komitete dirbs Vytas
Bujanauskas, Rasa Ivanauskienė, Rita Keturakienė, Al-

derys, Vaidas Kupstas, Mindaugas Rukas, Algimantas
Šidlauskas, Arūnas Vaidogas,
Jonas Vilionis.

Ataskaitas pateikė
Stakliškių PSPC,
Prienų SPC, Prienų
butų ūkio, Prienų
vandenų ir Prienų
šilumos tinklų
vadovai
Stakliškių PSPC vadovės
Jūratės Studinskienė steigimu, pernai prie įstaigos buvo
prisirašę beveik 1600 gyventojų, iš jų 185 – vaikai iki 18
m. Prisirašiusiųjų skaičius per
metus sumažėjo beveik pus-
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Nustatytas mero
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Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

Pakeisti apmokėjimo
įkainiai, pritarta
biudžeto pakeitimams
bei kitiems
sprendimams
Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 21
d. įsakymu pakeisti apmokėjimo už brandos egzaminus
valandiniai įkainiai. Valandos
įkainiai didėja 0,17–1,17 euro, priklausomai nuo darbuotojo, dalyvaujančio brandos
egzamine, vykdomų pareigų.
Šiam sprendimo projektui pritarė visi Tarybos nariai.
Vienbalsiai pritarta ir Prienų rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansų
kontrolės būklės ataskaitai.
Prienų rajono savivaldybės
administracijai 2018 m. finansų kontrolės būklės ataskaitas
pateikė Savivaldybės administracijai pavaldžios 32 biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos valdymo
sričiai priskirtos 6 viešosios
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Tiražas – 1050 egz. Spausdinta: Polska Press Sp. o.o.
Redakcija pasilieka teisę rankraščius trumpinti ir redaguoti.
Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako.
Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su laiškų autorių
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įstaigos ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Pagal
pateiktas ataskaitas, finansų
kontrolės būklė įstaigų vadovų įvertinta taip: 36 – gerai, 1
(VšĮ Prienų r. pirminės sveikatos priežiūros centras) – labai
gerai, 2 (Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, VšĮ Balbieriškio pirminės
sveikatos priežiūros centras)
– patenkinamai. Šis vertinimas leidžia įstaigų vadovams
išsiaiškinti silpnąsias vietas ir
skatina gerinti įstaigos finansų valdymą.
Be diskusijų pritarta savivaldybės biudžeto pakeitimams,
nustatyti 2020 metų žemės
mokesčio bei nekilnojamojo
turto mokesčio tarifai.
Pritarta ir sprendimui perduoti iš Prienų rajono savivaldybės administracijos balanso
Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai dėl gimnazijos vidaus patalpų paprastojo remonto padidėjusią turto
vertę – daugiau nei 285 tūkst.
eurų. Leista VšĮ Prienų ligoninei atlikti ligoninės pastato
(Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus) stogo kapitalinio
remonto darbus.
Taryba pritarė, kad nuo gegužės 2 d. būtų nutrauktos
nekilnojamojo turto panaudos sutartys su futbolo klubu „Prienai“ (prieš terminą)
ir Išlaužo seniūnijos kaimų
bendruomenės šeimos dienos
centru. Kitu sprendimu Tary-

Vilniuje ginkluotas vyras bandė apiplėšti butą

Trumpas didina muitus prekėms iš Kinijos

Vilniuje, apie 19.20 val. į moters nuomojamą butą užėjo
nepažįstamas vyras ir grasindamas daiktu panašiu į šaunamąjį
ginklą, pasikėsino pagrobti pinigus, tačiau jų negavęs iš buto
pasišalino. Apie 22 val. 1986 g. m. įtariamasis buvo sulaikytas.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas)
sekmadienį pranešė, kad Jungtinės Valstijos ateinančią savaitę
padidins muitus 200 mlrd. JAV dolerių vertės prekėms iš Kinijos iki
25 proc., nes prekybos derybos vyksta „per lėtai“.

bos nariai pritarė, kad Išlaužo
seniūnijos kaimų bendruomenės šeimos dienos centrui valdyti ir naudoti panaudos teise
10 metų būtų perduotos negyvenamosios patalpos.
Pritarta, kad iš Jiezno gimnazijos buhalterinės apskaitos
būtų išbrauktas ūkinis pastatas, kuris yra nugriautas.
Taryba sutiko, kad Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešosios bibliotekos profesinės sąjungos buveinė būtų
įregistruota Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise

rašytas pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu)
naudoti fiziškai ir funkciškai
(technologiškai) nusidėvėjęs
valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Prienų
rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas turtas, kuriuo naudojosi Prienų rajono priešgaisrinė
tarnyba, kad akcinei bendrovei „Swedbank“ būtų įkeistas
V. Š. perkamas Prienų rajono
savivaldybei nuosavybės teise
priklausantis būstas.
Balsų dauguma buvo pa-

Tarybos nariai pritarė, kad
būtų pakeistos Prienų rajono
savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklės, patvirtintos
Prienų rajono savivaldybės
tarybos 2017 m. birželio 29
d. sprendimu. Patikslinti dokumentai, kuriuos pateikus
išduodamas leidimas laidoti, patikslinta Leidimo laidoti
forma, taip pat atvejai, kada
galima laidoti neprižiūrimoje
kapavietėje, pakeistas ir papildytas Kapinių prižiūrėtojo
kaupiamų duomenų tvarkymo
sąlygų aprašas.

priklausančiame ir šiuo metu Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos
patikėjimo teise valdomame
pastate Kauno g. 2B, Prienų m.
Prienų krašto muziejui valdyti, naudoti ir disponuoti juo
patikėjimo teise perduotas
ilgalaikis materialusis turtas
– sklandytuvas LAK-12 LIETUVA.
Buvo pritarta, kad būtų nu-

tvirtintas Prienų rajono savivaldybės 2019 metų Kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės
viešųjų ir vidaus kelių tiesimo,
taisymo (remonto) rekonstravimo, priežiūros, saugaus
eismo sąlygų užtikrinimo, šių
kelių inventorizavimo objektų sąrašas. Šiais metais Prienų
rajono savivaldybei skirta 1,3
mln. eurų.

Be diskusijų buvo patvirtinti Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Prienų rajono
savivaldybėje organizavimo
ir kokybės priežiūros, Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų
globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Prienų
rajono savivaldybėje tvarkos
aprašai.
Kitas Tarybos posėdis – gegužės 10 d.

toliausiai. Visi šventės dalyviai buvo pavaišinti gardžiomis ašmintiškių bandelėmis
ir saldžiaisiais prizais.
Nuoširdžiai dėkojame šauniam Ašmintos laisvalaikio
salės folkloro kolektyvui

(vadovės Rima Vilkienė ir
Rasa Vaitauskaitė) už smagiai ir prasmingai praleistą laiką.

Vaikų Velykėlės Šilavote
Balandžio 29 d. popietę
Šilavoto laisvalaikio salėje
skambėjo džiaugsmingas
vaikų klegesys.

Visi susirinko švęsti Vaikų Velykėlių šventės „Velykos atėjo, margučiai riedėjo“.
Kiekvienas nekantriai laukiame šiltų saulės spindulių, pirmų žibučių, medžių pumpurų
ir paukščių čiulbėjimo. Šventės svečiai, Ašmintos laisvalaikio salės folkloro grupė
„Ošvenčia“, susirinkusius
pradžiugino programa „Pavasarinės paukščių linksmybės“. Išklausę nuotaikingą ir
gražias lietuviškas tradicijas
puoselėjančią programą, vaikai dainavo, žaidė žaidimus,
dalinosi geromis emocijoREKLAMA

mis. Daug šurmulio sukėlė
margučių ridenimo varžybos, kuriose laimėtojais tapo
tie, kurių margutis nuriedėjo

Šilavoto laisvalaikio salės
kultūrinių renginių organizatorė Saulė Blėdienė 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
2019 m. gegužės 10 d. 10 val.
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo
2. Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo
Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario
11 d. sprendimo Nr. T3-18 „Dėl Pienų rajono savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių
patvirtinimo“ pakeitimo
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos lėšų
skyrimo komisijos sudarymo
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybą
6. Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašų patvirtinimo
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
8. Dėl komisijos valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje objektams parinkti sudarymo
_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami Savivaldybės
interneto svetainėje www.prienai.lt, skyriuje „Tarybos posėdžių darbotvarkės“. Tarybos posėdžių tiesiogines transliacijas galima stebėti Savivaldybės interneto svetainėje
www.prienai.lt.

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

2019-04-28 per pietus, 15.00 val.,
gautas pranešimas, kad Prienų
r. sav., Ašmintos sen., Strielčių
k., Liepų g. dega medinio vieno
aukšto namo stogas. Atvykus
PGP, atvira liepsna degė gyvenamojo namo palėpė. Apdegė
aplink kaminą 2 m² medinės
stogo konstrukcijos.
2019-04-28 apie 19.20 val. gautas
pranešimas, kad Prienų r. sav.,
Balbieriškio sen., Vartų k., Marijampolės pl. dega traktorius.
Degė apie 20 m² plote šiukšlių
krūva šalia traktoriaus. Traktorius
nenukentėjo.
2019-04-28 apie 19.45 val.. Prienų
r., Veiverių sen., Skriaudžių k.
neblaivus (2,46 prom. alkoholio)
vyras (g. 1992 m.) smurtavo prieš
neblaivų (3,07 prom. alkoholio)
brolį (g. 1987 m.), o neblaivus
(3,07 prom. alkoholio) vyras (g.
1987 m.) smurtavo prieš neblaivų
(2,46 prom. alkoholio) brolį (g.
1992 m.). Abu įtariamieji sulaikyti
ir uždaryti į areštinę.
2019-04-28 apie 18.15 val.. Prienų r., Išlaužo k. sustabdytas
automobilis „Opel Vectra“, kurį
vairavo neblaivus (2,04 prom. alkoholio), neturintis teisės vairuoti
transporto priemonę vyras (g.
1986 m.). Transporto priemonė
be privalomosios tech. apžiūros,
nedrausta privalomuoju civilinės
atsakomybės draudimu. Vairuotojas sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.
2019-04-29 apie pietus, 12.12 val.,
gautas pranešimas, kad Prienuose, Kauno g., netoli upelio dega
durpės 50x20 m plote. Užgesintos
darže 2 m² plote išpiltos durpės ir
žolė, degusi 1 aro plote.
2019-04-29 apie 13.49 val. gautas
pranešimas, kad kelio Mauručiai–Vinčai– Puskelniai 1-ame
kilometre susidūrė trys automobiliai: sunkiasvoris, lengvasis
„Renault“ ir traktorius. Sužeistų
žmonių nėra, iš traktoriaus bėga
degalai. Ant asfaltuotos kelio
dangos buvo išsilieję dyzelinio
kuro 15 m² plote. Iš krautuvo
DIECI kuro bako perpilta 60 l
dyzelinio kuro į kitus bakus.
REKLAMA

Žuvusiųjų skaičius Gazos ruože išaugo iki 12

Tailando karalius buvo nešamas per procesiją

Sekmadienį žuvusių palestiniečių skaičius Gazos ruože išaugo iki
12, pranešė „Hamas“ valdoma Sveikatos apsaugos ministerija.
Sekmadienį žuvusių palestiniečių skaičius Gazos ruože išaugo iki
12, pranešė „Hamas“ valdoma Sveikatos apsaugos ministerija.

Naujai karūnuotą Tailando karalių Maha Vajiralongkorną (Maha
Vačiralongkoną), dar žinomą kaip Rama X, sekmadienį kariai
paauksuotame palankine nešė Bankoko gatvėmis, o pasižiūrėti
šio istorinio reginio buvo susirinkusios didelės minios.

Parama atveria tarptautinio bendradarbiavimo
galimybes ir kuria naudą regionams
Nuo birželio 3 dienos
priimamos Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020
metų programos (toliau –
KPP) priemonės „LEADER
programa“ veiklos srities
„VVG bendradarbiavimo
projektų rengimas ir
įgyvendinimas“ vietos
veiklos grupių (toliau
– VVG) parengiamosios
paramos (tarptautinių
projektų inicijavimas)
ir tarptautinio
bendradarbiavimo
projektų paraiškos.
Tarptautinio
bendradarbiavimo
projektai skirti remti
verslumo skatinimą,
amatus, vaikų ir jaunimo
stovyklų kūrybinių
dirbtuvių organizavimą,
kultūrinio ir istorinio
paveldo puoselėjimą,
bendrų regionų
prekių ženklų kūrimą
ir leidybą, turistinių
maršrutų ženklinimą,
naujų paslaugų kaimo
vietovėse kūrimą ir kt.
Priemonė finansuojama
iš Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai ir
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto.

Tikisi apčiuopiamų
rezultatų
Tokį projektą pernai pradėjo vystyti Pasvalio rajono VVG. Tarptautiniame
projekte „Gamtos ir pirčių
tradicijų galia – tau, šeimai ir verslui!“, kuriame
dalyvauja Lietuva, Latvija
ir Estija, pristatomos pirčių
tradicijos visose trijose Baltijos šalyse. Kaip pasakojo
Pasvalio r. VVG pirmininkė vietos plėtros strategijos
(toliau – VPS) administravimo vadovė Helena Simonaitienė, partneriais tapo iš
viso penkių Baltijos šalių
miestų VVG: Association
Rural Partnership „Lielupe“ (Jelgava, Latvija), Association „Daugavpils and
Ilukste Municipality’s Partnership „Kaimiņi“ (Daugpilis, Latvija), Association

„Sateka“ (Gulbene, Latvija),
Green Riverland Partnership
NGO (Estija) ir Pasvalio rajono VVG.
Kaip aiškino H. Simonaitienė, lietuviai pristatys šaltos

daryti kuo palankesnes sąlygas Lietuvos kaimo vietovių
VVG rasti tinkamų užsienio
ir Lietuvos partnerių projektams ir radus ilgai nelaukti naujo paraiškų priėmimo.

taikomos nuo 2018 m.
„Rengiantis 2019 m. VVG
bendradarbiavimo projektų
paraiškų priėmimui, kartu su
vietos veiklos grupių tinklu
atlikti projektams įgyvendinti

Parama tarptautiniam bendradarbiavimui atveria galimybes vystyti įvairią veiklą.

ir karštos vilnos pirties subtilybes, latviai – šeimos pirties
ypatumus, estai – žolelių pirtį.
Anot pašnekovės, pagrindinis
projekto tikslas – integruoti
pirčių naudą šeimos, žmogaus
sveikatai ir verslui. Susitikimuose lietuviai atskleis vilnos
pirties privalumus ir naudą.
Latviai supažindins su tradicine medine pirtele, kurioje
prausiasi tik šeimos nariai ir
kurioje negali lankytis jokie
prašalaičiai. Jie taip pat demonstruos vantų naudojimo
galimybes, arbatos gėrimo
ceremoniją po pirties ir aiškins pirties poveikį žmogaus
fiziologijai. Estai dalysis savo
išmintimi, kaip pirtyje naudoti
žolelių terapiją – kaip atrinkti,
paruošti žoleles ir jas naudoti.
Anot VVG pirmininkės, visos
šios patirtys bus integruojamos, apmokomi žmonės, kurie galės būti pirties meistrais
ir projekte įgytas žinias panaudoti savo verslui kurti.

Paraiškos – keturiskart
per metus
Kaip sakė LR žemės ūkio
ministerijos 2-ojo Europos
Sąjungos (ES) paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Monika Barnackienė, paraiškoms priimti taikoma tęstinė
projektų priėmimo procedūra, t. y. per metus tarptautinių
projektų paraiškos priimamos
keturis kartus. Anot jos, toks
būdas pasirinktas siekiant su-

Specialistė informavo, jog
2019 metams skirta 1,1 mln.
eurų paramos lėšų.
Pasak M. Barnackienės,
tarptautinio bendradarbiavimo projektus gali įgyvendinti vietos veiklos grupės,
jų skaičius viename projekte
yra neribojamas. „Į projektus
gali jungtis tiek ES valstybių VVG, tiek trečiųjų šalių
VVG, taip pat sudarytos galimybės bendradarbiauti ne
tik kaimo vietovių VVG, bet
ir žuvininkystės regionų VVG
bei miestų VVG, – sakė pašnekovė. – Tarptautinio bendradarbiavimo projektų temos
gali būti labai įvairios, bet, žinoma, turi prisidėti prie kaimo
plėtros programų ir konkrečių
VVG vietos plėtros strategijų tikslų įgyvendinimo, pvz.:
verslumo skatinimo, tradicinių amatų, kultūros puoselėjimo, vaikų ir jaunimo stovyklų, kūrybinių dirbtuvių organizavimo, veiklų, susijusių su
inovacijomis, klimato kaitos
švelninimu, atsinaujinančiais
energijos šaltiniais ir kt.“

Yra naujovių
Specialistės teigimu, šiemet
šiai veiklos sričiai įvesta šiek
tiek naujovių. Pašnekovė informavo, jog veiklos srities
„VVG bendradarbiavimo
projektų rengimas ir įgyvendinimas“ tarptautinio bendradarbiavimo projektų rengimo
ir įgyvendinimo taisyklės yra

būtinų dokumentų supaprastinimai: atsisakyta duomenų,
kuriais disponuoja Nacionalinė mokėjimo agentūra prie
Žemės ūkio ministerijos, informacijos, kuri nėra būtina
sėkmingai įgyvendinti projektus, peržiūrėtas techninio pobūdžio formų pritaikymas, –
teigė M. Barnackienė. – Atliktas tarptautiniams VVG projektams svarbus pakeitimas,
kuriame numatyta galimybė
projekto metu partneriams
dalytis išlaidas. Šis keitimas
sudaro galimybes supaprastinti tarptautinių projektų, kur
yra daug skirtingų valstybių
partnerių, įgyvendinimą. Taip
pat jis supaprastina pirkimo
procedūras, kurias turi atlikti
tik vienas iš partnerių, pagal
jo veiklos valstybės pirkimų
tvarką.“

Turi būti kuriama
nauda
Kaip dėstė pašnekovė, didžiausia paramos suma vienam projektui: techninei paramai – negali viršyti 3 000
eurų (finansuojama iki 100
proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų); VVG tarptautinio
bendradarbiavimo projektui
įgyvendinti – negali viršyti
100 tūkst. eurų (finansuoja-

ma iki 100 proc. visų tinkamų išlaidų).
Anot specialistės, temų
pasirinkimas yra atviras, tačiau bendradarbiavimo projektais turi būti kuriama pridėtinė vertė bendradarbiaujančių VVG teritorijoms,
t. y. paprasti pasikeitimai
patirtimi, pvz., tik partnerių lankymas nėra leidžiamas, kiekvienu projektu turi būti kuriamas rezultatas
ir nauda.
Be to, M. Barnackienė pabrėžė, jog pirmumas teikiamas projektams, kurie sujungia daugiau ir kuo įvairesnių
partnerių. Anot jos, šiais
projektais siekiama skatinti
kuo įdomesnius, inovatyvius
projektus, sujungiančius
įvairių vietovių ir sektorių
VVG. Mažiausias tinkamų
finansuoti projektų sukauptų balų skaičius – 40.
Taip pat pašnekovė priminė, kad aptariant reikalavimus paramai gauti svarbu
atkreipti dėmesį, jog projektas turėtų prisidėti bent prie
vieno ES politikos prioriteto
ir tikslinės srities įgyvendinimo bei bent prie vieno ES
kompleksinio tikslo ir bent
prie vieno ES nacionalinių
horizontaliųjų principo įgyvendinimo. Taip pat svarbu
atkreipti dėmesį, jog pareiškėjas vienu metu gali įgyvendinti vieną tarptautinio
bendradarbiavimo projektą
kaip ir techninės paramos
projektą (tarptautinio bendradarbiavimo projekto inicijavimui). Specialistė akcentavo, jog visi projektai
privalo turėti koordinatorių.
Pasak jos, yra numatomas
reikalavimas ir partneriams,
kad bent vienas partneris
turėtų būti subjektas, veikiantis ES valstybėje narėje
arba trečios šalies kaimo teritorijoje.
UžsK. Nr. 024

atgarsiai 
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Šri Lanka išsiuntė 200 islamo dvasininkų

Prasidėjo išankstinis balsavimas

Šri Lanka po savižudžių sprogdinimų, kuriuos Velykų sekmadienį
surengė, kaip manoma, vietos džihadistų grupuotė, iš šalies
išsiuntė daugiau kaip 600 užsieniečių, įskaitant maždaug 200
islamo dvasininkų.

Šalies savivaldybėse pirmadienį prasidėjo išankstinis balsavimas
prezidento rinkimuose ir referendumuose dėl dvigubos pilietybės
išplėtimo bei Seimo narių skaičiaus mažinimo. Rinkėjai pirmą
kartą turės daugiau laiko balsuoti iš anksto – penkias dienas.

Jūratė Zailskienė susitiko su žiniasklaidos
atstovais

ir sugadinti du pretendento į
Lietuvos Respublikos prezidentus Gitano Nausėdos reklaminiai
plakatai.

NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
Laima

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

DUOBLIENĖ
Balandžio 29 d. Prienų
rajono savivaldybės
administracijos direktore
buvo paskirta Jūratė
Zailskienė. Antrąją savo
darbo dieną ji pakvietė
žiniasklaidos atstovus
pokalbio.

2019-04-30 apie 18.30 val. Prienų r. sav., M. B. (g. 1999 m.), būdamas neblaivus (1,68 prom. alkoholio), smurtavo prieš taip pat
neblaivų (2,82 prom. alkoholio)
savo brolį A. B. (g. 1992 m.),
sukeldamas jam fizinį skausmą.
M. B. sulaikytas ir uždarytas į
Alytaus AVPK areštinę.

„Nebijau prisiimti
atsakomybės“
„Jei jau žengi žingsnį į politiką, tai neturi bijoti prisiimti
atsakomybės“, – sakė J. Zailskienė, papasakojusi, kad paaiškėjus, jog LSDP iškovojo
daug vietų savivaldybės Taryboje ir atsirado galimybė
deleguoti savo atstovą į administracijos direktoriaus postą,
bendrapartiečių akys nukrypo
į ją. „Priėmiau iššūkį“, – sakė
administracijos direktorė.
Pasak administracijos direktorės, ketverius metus
praleidus savivaldybėje (J.
Zailskienė dirbo mero patarėja – aut. pastaba), matai visas
silpnąsias ir stipriąsias administracijos skyrių ir darbuotojų vietas. Todėl vienas iš pirmųjų darbų – susitikti ir pasikalbėti su visu kolektyvu.
„Privalome siekti bendrų
tikslų ir suprasti, kad mes –
administracijos darbuotojai
– valstybės esame pasamdyti tarnauti ir dirbti žmonėms,
ir ne mes esame viršininkai.
Mūsų viršininkai vaikšto gatvėje. O svarbiausia – mes
norime ir galime padėti žmonėms“, – sakė J. Zailskienė.
Jos manymu, visos sritys
yra labai svarbios, bet šiuo
metu daugiau dėmesio reikės
skirti Statybos ir ekonominės plėtros skyriui, kuriame
yra daug silpnų vietų ir kuris
nuo gegužės 3 d. lieka ir be
nuolatinio vadovo. Planuojama, kad iš vidinių resursų bus
ieškoma darbuotojo, atliksiančio kelių priežiūros ir remonto priežiūros funkciją. Investicijų skyriaus darbuotojai
dirba su jau įgyvendinamais
REKLAMA

projektais, tačiau nedaug dėmesio skiria naujų projektų
paieškai, bendradarbiavimui
su partneriais iš užsienio.
Vidinių resursų paieška, finansinis skatinimas už iniciatyvumą, vidinio mikroklimato gerinimas, dėmesys ir pagalba naujiems darbuotojams,
buitinių patalpų įrengimas –
tai, administracijos direktorės
manymu, svarbiausi pirmieji
uždaviniai, kuriuos įgyvendins kartu su kolektyvu.

Laukia daug darbų
J. Zailskienės teigimu, dar
viena administracijos direktoriaus dėmesio reikalaujanti
sritis – darbas su verslu. Tam
būtinai reikalingas Verslo ir
turizmo informacijos centras
ir ekonominės klasės viešbutis, kad Prienų neaplenktų turistai.
„Būtina plėsti bendradarbiavimą su Birštono savivaldybe. Jau įgyvendinamas vienas bendras projektas – dviračių takas Birštonas–Prienai–
Harmonizavimo parkas. Kadangi esame artimi kaimynai,
todėl bendrų veiklų turi būti
daug daugiau“, – įsitikinusi
administracijos direktorė.
Direktorei klausimų kelia
užsitęsusi Autobusų stoties
rekonstrukcija, griūvantis
Revuonos viešbučio pastatas,
kurio nepavyksta parduoti ar
išnuomoti. Tam, pasak direktorės, trukdo Aplinkos ministerijai priklausantys pastatai,
kurie atbaido galimus investuotojus. J. Zailskienė pasi-

džiaugė įgyvendinamu Stadiono mikrorajono viešųjų
erdvių sutvarkymo projektu,
greitai prasidėsiančiais Revuonos parko bei jo prieigų
sutvarkymo darbais.
Ji patikino, kad šiais metais
tikrai turi prasidėti ir projekto
„Jiezno miesto viešųjų erdvių
sutvarkymas“ įgyvendinimas.
Projekto pradžia labai užsitęsė, nes buvo nesuformuoti
sklypai, neatlikti kadastriniai
matavimai, nesutvarkyti kai
kurie kiti dokumentai.

Interesų konflikto bus
išvengta
„Manimi partijos kolegos
pasitiki, įstatymai nedraudžia, tai kodėl aš negaliu dirbti administracijos direktore?“
– į klausimą, kodėl sutiko eiti
šias pareigas, jei žinojo apie
galimą interesų konfliktą,
klausimu atsakė J. Zailskienė.
Nors sąžinės ant lėkštutės nepadėsi ir visiems neparodysi,
administracijos direktorė tikino, kad ji dirbs sąžiningai
ir pasitikėjimo nepraras. Nei
jos vyras, nei kiti artimieji
neturi verslo įmonių, todėl
neturi net teorinės galimybės dalyvauti savivaldybės
skelbiamuose viešuosiuose
pirkimuose, dėl ko kyla dauguma skandalingai žinomų
interesų konfliktų. Kol nėra paskirtas administracijos
direktorės pavaduotojas, jos
vyras atostogauja.
Ji patikino, kad visa ta kritika, kuria ją iš anksto apibėrė
opozicija (administracijos di-

rektorės sutuoktinis R. Zailskas yra Švietimo skyriaus vedėjas, todėl gali kilti nuolatiniai interesų konfliktai) yra
nereikalinga, nes į visus jų
iškeltus klausimus yra atsakymai. Juos dar balandžio 4
d. pateikė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK),
pateikdama nuomonę dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačiųjų interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymų nuostatų taikymo. Buvo
priminta, kad asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, draudžiama dalyvauti
rengiant, svarstant ar priimant
sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą, apie tai būtina informuoti, pareikšti apie
nusišalinimą ir jokia forma
nedalyvauti. VTEK atsakyme konkrečiai pabrėžiama,
kad administracijos vadovė
privalo nusišalinti nuo visų
sprendimų, susijusių su jai
artimu asmeniu, kad ir koks
būtų tų sprendimų pobūdis,
tikslas, rezultatas ar rengimo
stadija.
Atsakyta ir į klausimą,
kas galėtų priimti (nepriimti) administracijos direktorės
nusišalinimą, jei direktorės
pavaduotojo nebūtų darbe
– toks nusišalinimas galėtų
būti teikiamas merui arba savivaldybės tarybai.
Pokalbio pabaigoje buvo
sutarta, kad žiniasklaidos atstovų susitikimai su administracijos direktore taps tradiciniai ir bus rengiami kartą per
mėnesį.

2019-04-30 apie 21.00 val. Prienų r. sav. kelio Kaunas–Prienai–Alytus autobusų stotelėje
įvykusio konflikto metu G. P. (g.
1988 m., gyv. Prienuose) pabėgo
nuo sugyventinio J. K. (g. 1996
m.) ir dingo be žinios. Su savimi
mobiliojo ryšio telefono neturėjo. Moteris tamsių ilgų plaukų,
170 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, vilkėjo žalios spalvos
striukę. 2019-05-01 4.00 val. G.
P. grįžo į namus Prienuose, jai
nustatytas 1,79 prom. girtumas.
Jos trys mažamečiai vaikai perduoti Kauno apskr. Vaiko teisių
apsaugos tarnybai.
2019-04-30 gautas pranešimas,
kad Prienų r. sav., netoli kultūros
namų, pastebėta, kad apipiešti

2019-04-30 apie 09.16 val. pranešta, kad Stakliškių sen., Pikelionių k. dega žolė. 8 a plote
degusi žolė užgesinta.
2019-04-30 apie 11.29 val. pranešta, kad Pakuonio sen., Bačkininkėlių k. dega šiukšlės ir
žolė. Užgesinta 30x30 m plote
degusios sukrautos gamtinės
šiukšlės ir 30 a plote degusi
žolė.
2019-04-30 apie 18.48 val. gautas pranešimas, kad Birštone,
Druskupio g., sanatorijos aikštelėje iš automobilio „Opel Zafira“
išbėgo tepalo. Tepalo buvo išsilieję 30x6 m pločio ruože.
2019-05-01 apie 12.39 val. gautas pranešimas, kad Balbieriškio
sen., Putrišių k., Lankų g. dega
žolė. Užgesinta 4 arų plote degusi sausa žolė.
2019-05-01 gautas pranešimas,
kad Birštone, Algirdo g., „Eglės“
sanatorijoje kažkas dega. Pranešimas melagingas, nes gaisro
požymių nebuvo, sanatorijos
administracija teigė apie incidentą nieko nežinantys.
2019-05-01 apie 18.12 val. gautas
pranešimas, kad Stakliškių sen.,
Gineikonių k., priešais Gineikonių g. dega žolė, šalia namai,
apleistos sodybos. Užgesinta
žolė, degusi 100 arų plote.
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Rusijoje sprogo azoto trąšų fabrikas

Nerimaujama dėl nusekusių Kuršių marių

Vidurio Rusijoje mažiausiai trys žmonės žuvo per sprogimą azoto
trąšų gamykloje. Nelaimė įvyko Berezniakų mieste, esančiame
Permės krašte, maždaug už 1 200 km į šiaurės rytus nuo
Maskvos, atliekant remonto darbus amoniako gamybos ceche.

Dėl sausų orų pavojingai nuseko Kuršių marios.Nerimaujama,
kad gali kilti pavojus marių žuvims ir kitiems su marių ekosistema
susijusiems gyvūnams. 1971 metais marios ties Ventės ragu buvo
nusekusios 79 cm, dabar – 34 centimetrus.

Psichologė: perdėtas vyrų
pasitikėjimas savimi turi įtakos
nelaimingiems atsitikimams

Pavasariniai žiedai ir nuoširdūs žodžiai mamai

LASS Prienų rajono filialo vokalinis ansamblis „Puriena“

Visų galų meistras – tai
daugelį vyrų vienijanti
savybė. Ar tai bebūtų stogo
keitimo darbai, ar elektros
įrenginių taisymas, vyrai
dažnai numoja ranka
į patirties trūkumą ir
nusprendžia su buityje
(ir ne tik) iškylančiomis
problemomis tvarkytis
patys.

Psichologė Alina Martinkutė-Vorobej pastebi, kad egzistuoja tendencija, jog iškilus
įvairiems iššūkiams vyrai yra
rečiau linkę priimti pagalbą iš
specialistų nei moterys, o tai
kelia grėsmę jų saugumui ir
sveikatai. Tai atsispindi ir statistikoje: dėl nelaimingų atsitikimų Lietuvoje miršta dvigubai daugiau vyrų nei moterų.
„Higienos instituto duomenys atskleidžia, kad 2017 metais dėl nelaimingų atsitikimų
(apima transporto įvykius,
nukritimus, paskendimus, susižalojimus, apsinuodijimus)
mirė 1055 vyrai, tuo tarpu
moterų dėl tų pačių priežasčių
mirė dvigubai mažiau – 504.
Nuo nelaimių niekas nėra apsaugotas, tačiau saugus ir apgalvotas elgesys gali padėti
išvengti skaudžių nutikimų.
Visose gyvenimo situacijose
svarbu nepervertinti savo jėgų ir elgtis atsakingai“, - sako
„PZU Lietuva gyvybės draudimas“ produktų ir rizikos valdymo skyriaus vadovė Brigita
Poškuvienė.
Pasak psichologės Alinos
Martinkutės-Vorobej, tai, kad
vyrai yra labiau linkę pervertinti savo jėgas nei moterys ir
dėl neatsargaus elgesio nukenčia dažniau, gali lemti toksiško
vyriškumo normos ir susiformavę lūkesčiai vyrams.
„Nuo mažumės berniukai
yra auginami būti vyrais, kurie
yra savarankiški, linkę į nuotyREKLAMA

kius bei įvairias rizikas, nepriklausomi nuo kitų pagalbos.
Jie jaučia aplinkos spaudimą
būti „kietais superherojais“,
kurie sugeba viską atlikti patys
be kitų pagalbos, nes pagalbos
prašymas gali būti suprantama
kaip „nevyriškas“ elgesys. O
kadangi šalia spaudimo viską atlikti savarankiškai egzistuoja dar didesnis spaudimas
– nuolatos patvirtinti sau ir
kitiems, kad esi „tikras vyras“,
tikėtina, kad dalis vyrų nesąmoningai aukoja savo saugumą ar sveikatą vardan to, kad
nepatirtų pažeminimo būti laikomu „mažiau vyru“. Deja, tai
gali baigtis tragiškai“, - kalba
psichologė.
Mokslininkai, tyrinėjantys
lyčių psichologiją, pastebi,
kad jau 5-6 metų mergaitės
savo gebėjimus linkusios nuvertinti, o berniukai, atvirkščiai, linkę pervertinti.
„Galima manyti, jog dėka
skirtingos socializacijos moterys gali būti labiau linkusios
elgtis atsargiau, atidžiau įvertinti aplinkybes, galvoti apie
savo pasirinkimų pasekmes
sau ir kitiems. Didesnė tikimybė, kad suaugusios moterys
vadovausis iš vaikystės atsineštomis pamokomis apie tai,
kad tavo pačios ir kitų žmonių
saugumas bei gera savijauta
yra prioritetas. Berniukai ugdomi būti pasitikinčiais savo
jėgomis bei nepriklausomais
nuo kitų. Todėl nieko nuostabaus, kad užaugus pastebimi
gana ryškūs moterų ir vyrų
elgsenos skirtumai – nemaža dalis moterų yra linkusios
atsargiai pasverti situacijas, o
nemaža dalis vyrų labiau linkę rizikuoti, pulti stačia galva
į pavojingas situacijas ir pervertinti savo gebėjimus bei
nuvertinti grėsmių rimtumą“,
- teigia psichologė. 

ATKelta IŠ 1 p.
savanoriai, sugebėję apginti
didesnę buvusios Seinų apskrities dalį, ir apgailestavo,
kad ir patys Seinai, ir visas
Suvalkų trikampis atiteko stipresnes karines jėgas turėjusiai Lenkijai.
Pasak svečių, didelis etninių Lietuvos žemių plotas,
atskirtas nuo tautos kamieno,
smarkiai nutautėjo. Jie džiaugėsi, kad Lietuvai nusimetus
svetimųjų jungą, lengviau ir
Lenkijoje gyvenantiems lietuviams. Juk dabar galima laisvai atvykti į Lietuvą, puoselėti

kalbą, tautinius papročius. Ir
jų ansamblio vadovė gali kada nori kirsti valstybinę sieną
ir iš Lazdijų atvykti į repeticijas Seinuose ar Žagariuose.
O vadovės padedami ansamblio dainininkai gali prisiminti
senąsias, kai kurias tik šiame
krašte išsaugotas, lietuviškas
dainas. Jomis „Galadusis“ ir
pradžiugino renginio žiūrovus. O prieš koncertą dar spėjo pasižvalgyti po Prienus ir
pasisvečiuoti VšĮ „Meninė
drožyba“.
„Purienos“ programoje –
taip pat dainos apie pavasarį,

Lietuvos berniukai taria NE
smurtui ir narkomanijai

Kasmet vis kitame
Lietuvos mieste rengiamas
berniukų chorų festivalis
„Lietuvos berniukai prieš
smurtą ir narkomaniją“
šį savaitgalį aplankys
vieną seniausių Lietuvos
miestelių – Gargždus.
Net penki šimtai jaunųjų
atlikėjų gegužės 11 d.
pakvies klausytojus į
Šv. Arkangelo Mykolo
bažnyčią pasiklausyti
nuotaikingos chorinės
muzikos koncerto.

Šiųmečio renginio dalyviai
– patys jauniausi Lietuvos
choristai, tad koncerto programoje skambės harmonizuotos
lietuvių liaudies dainos ir vai-

kams skirti lietuvių kompozitorių kūriniai: Benjamino
Gorbulskio „Ant kiekvieno
kalnelio“, Indros Mažuikaitės „Debesėliai“, Gintauto
Abariaus „Mūsų daina“, Donato Zakaro „Mano mamytė“ ir kiti.
„Mūsų tikslas – kuo daugiau vaikų įtraukti į chorinį
judėjimą mokyklose, ugdyti
jų kultūros ir meno poreikį
ar net padėti pamatą tolesniems žingsniams kūrybos
srityje, taip pat, žinoma, atitraukti berniukus nuo negatyvios įtakos. Berniukų dainavimas chore – prieinamiausia
forma ir geriausi investicija
į nusikalstamumo prevenci-

gėles, mamą, o vieną dainą,
pirmą kartą atliktą viešai, ansambliečiai padainavo lenkiškai. Ansamblis „pastiprinimui“ pasikvietė Algį Marcinkevičių, kuris ne tik dainavo kartu, bet ir akomponavo
akordeonu.
Po koncerto prie vaišių stalo
šeimininkai ir svečiai dalijosi
mintimis apie savo veiklas,
kasdienį gyvenimą, tradicijas
ir planavo būsimus renginius.
„Galadusis“ pakvietė „Purienos“ dainininkus gegužės 18
d. atvykti į Žagarius, kur vyks
chorų šventė „Susitikimai“.
ją, – sako festivalio rengėjas
Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius
Liausa. – Žmogų formuoja artimiausia jo aplinka – vaikystėje chore dainavęs ir dainą
pamėgęs jaunimas vėliau dainuoja suaugusiųjų choruose,
dalyvauja dainų šventėse“.
Šiemet festivalyje, kurį organizuoja Lietuvos nacionalinis kultūros centras kartu su
Lietuvos chorų sąjunga, dalyvaus net 21 berniukų choras: „Ąžuoliukas“, „Rytas“,
„Sakalėlis“ iš Vilniaus, „Varpelis“ iš Kauno, „Gintarėlis“
iš Klaipėdos, „Dagilėlis“ iš
Šiaulių, „Klevelis“ iš Gargždų, Panevėžio V. Mikalausko
menų gimnazijos berniukų
choras, Alytaus Simno gimnazijos ir „Volungės“ progimnazijos berniukų chorai,

Eiles skaitė
Daina Krukonienė

Plungės M. Oginskio meno
mokyklos berniukų choras,
Lazdijų mokyklos-darželio
„Vyturėlis“ berniukų choras,
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos ir „Revuonos“ pagrindinės
mokyklos berniukų chorai, A.
Lipeikos menų mokyklos berniukų choras iš Kelmės, „Rududukas“ iš Rudaminos.
Jungtinio berniukų choro
koncerto Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje pradžia 16 val. Įėjimas į renginį
nemokamas.
Tradiciniu tapęs festivalisakcija „Lietuvos berniukai
prieš smurtą ir narkomaniją“
jau dvidešimt metų rengiamas
Lietuvos miestuose ir siekia
atkreipti visuomenės dėmesį
į vaikų užimtumą, laisvalaikio
kultūrą, pilietinės asmenybės
ugdymą. LNKC 
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Sužadėtuvių liudininkais tapo policininkas ir šuo

Šiaulių banko pelnas šiemet išaugo 50 proc.

Naujosios Zelandijos premjerė Džasinda Ardern pirmadienį
pareiškė, kad pasiūlymą tekėti išgirdo intymią akimirką, kurios
liudininkais tapo vyriausybės vadovę saugantis policininkas ir šuo,
mėginęs suėsti jos partnerio atsineštą šokoladą.

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) bei vietos
akcininkų valdomo Šiaulių banko grynasis pelnas per tris šių metų
mėnesius siekė 14,76 mln. eurų – 49,7 proc. daugiau nei pernai
sausį–kovą, kai jis buvo 9,857 mln. eurų.

Angelas žemėje
Pirmąjį gegužės
sekmadienį skubėjome
pasveikinti savo mamą
– mūsų paguodą, viltį ir
stiprybę.

Motinos dienos išvakarėse
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre meno kolektyvai
visoms mamytėms dovanojo
gražiausius, švelniausius jausmus, o ko negalėjo pasakyti žodžiais, stengėsi pasakyti
širdimis. Koncertas „Angelas
žemėje“ buvos skirtas visoms
mamoms ir mamų mamoms.

REKLAMA

Koncerte dalyvavo Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro, Prienų meno mokyklos,
Birštono meno mokyklos dizaino studijos, „Ąžuolo“ progimnazijos, meninio lavinimo
studijos „Ramunėlė“ dainininkai, muzikantai, šokėjai ir
dizaineriai.
Koncertą stebėjusias mamas sveikino ir scenoje pasirodžiusių kolektyvų vadovams dėkojo Prienų KLC
direktorė Virginija Naudžiūtė. NG
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Sprogimas ir gaisras chemijos fabrike JAV

Trumpo grasinimai nusmukdė naftos kainas

Ilinojuje veikusiame viename silikono fabrike penktadienį
įvykusio sprogimo ir gaisro aukų padaugėjo iki trijų, griuvėsiuose
radus dar vieną kūną. Sprogimo priežastis kol kas nenustatyta, jis
įvyko pastate, kuriame buvo gaminamas silikonas.

Naftos kainos pirmadienį sparčiai smunka ir tai, pasak ekspertų,
paskatino JAV prezidento Donaldo Trampo pareiškimai apie
kiniškoms prekėms taikomų importo muitų padidinimą, dėl kurių
kilo grėsmė Vašingtono ir Pekino deryboms dėl prekybos.

Jubiliejinis žygis po Balbieriškio ir Naujosios Ūtos seniūnijų apylinkes
Balandžio 27 d. Jiezno
seniūnija kartu su LŠS
Prienų 206-ąja kuopa
suorganizavo jau
dešimtąjį patriotinį
žygį, skirtą Lietuvos
Nepriklausomybės kovų
atminimo ir Lietuvos
Šaulių sąjungos 100mečiui.

Beveik 20-ies kilometrų žygis driekėsi
Balbieriškio ir Naujosios Ūtos seniūnijų apylinkėmis. Organizatoriai įgyvendino
prieš penkerius metus
užsibrėžtą tikslą – surengti žygius visose
Prienų rajono savivaldybės seniūnijose, paminėti svarbias Lietuvai datas, pakeliui
aplankyti kultūros paveldo ir gamtos objektus, susitikti su vietos bendruomenėmis ir propaguoti sveiką
gyvenseną.
Žygio startas pasirinktas
Balbieriškio miestelyje, šalia Balbieriškio Rožinio Švč.
Mergelės Marijos bažnyčios,
prie paminklo Nepriklausomybės kovose žuvusiems
Balbieriškio krašto Lietuvos
savanoriams. Dalyvauti žygyje užsiregistravo daugiau
nei 250 dalyvių iš Prienų rajono savivaldybės ir aplinki-

nių rajonų. Visuomet malonu
pasitikti žygeivių komandą
iš Šalčininkų rajono, kurios
vadas Eimantas Tamulynas
REKLAMA

simboliškai žygiavo namo,
juk jo gimtinė Pilotiškių kaime (Naujosios Ūtos seniūnija). Jau trečiame žygyje dalyvavo žygeivis iš Šveicarijos
– Oliver Clear, kuriam mūsų
kraštas ypatingai gražus.
Po galutinės registracijos
prienietis šaulys Linas Ša-

palas dalyvius išrikiavo žygio atidarymo ceremonijai
priešais paminklą Lietuvos
savanoriams, iš abiejų pusių
papuoštą valstybine, savivaldybės, šaulių sąjungos ir seniūnijų – organizatorių vėliavomis. Pagal susiklosčiusią
tradiciją jaunųjų šaulių vadas
Sigitas Žalys raportavo LŠS
Kauno Vytauto Didžiojo IIosios rinktinės vadui Vytautui Žymančiui apie pasirengimą žygiui. Rinktinės vadas
pasveikino žygio dalyvius su
gražia ir kilnia misija, patri-

otiniu žygiu paminėti svarbiausias 2019 metų LR Seimo paskelbtas datas – Lietuvos Nepriklausomybės kovų

ir Lietuvos Šaulių sąjungos
šimtmečius.
Nuskambėjus Balbieriškio
himnui, renginio vedančioji
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Neringa Garmuvienė šia proga
pasveikino susirinkusiuosius
ir pristatė svečius. Prie jau
paminėtų – rinktinės vado Vytauto
Žymančiaus ir Sigito Žalio – rikiavosi žygio iniciatoriai: LŠS Prienų 206osios kuopos vadas,
Prienų savivaldybės
tarybos narys Egidijus Visockas, Jiezno
seniūnas Algis Bartusevičius, tarybos
nariai Algis Marcinkevičius, Dovilė Ručytė, Vaidas Kupstas, Balbieriškio seniūnė Sigita Ražanskienė, Naujosios Ūtos seniūnas Algis Aliukevičius.
Po trumpų organizatorių
ir svečių sveikinimo kalbų
Neringa Garmuvienė paprašė jaunuosius šaulius uždegti
žvakutes ir padėti gėles prie
paminklo Lietuvos savanoriams balbieriškiečiams, žuvusiems nepriklausomybės
kovose. Po paskelbtos tylos
minutės buvo skirtos šaulių
salvės: ,,Už laisvą Lietuvos
Respubliką“, ,,Už Lietuvos

savanorius, žuvusius Nepriklausomybės kovose“, ,,Už
Lietuvos šaulių sąjungą“.
Simboliška tai, kad vieno iš

Lietuvos savanorių, žuvusių
už Lietuvos nepriklausomybę Vinco Ručio provaikaitė,
Prienų rajono savivaldybės
tarybos narė Dovilė Ručytė į
šį renginį parskrido specialiai
iš Briuselio, tam, kad pagerb-

paisant vasariško karščio ir
pravažiuojančių automobilių
sukelto dulkių debesio, žygeiviai tvirtais žingsniais, linksmais veidais įveikė pirmuosius penkis kilometrus. Pirmo
etapo finiše Medvišių kaime,

besnė buvo žygio misija pagal programą tęsti maršrutą
ir pasiekti finišą. Po atsisveikinimo su Balbieriškio kaimų bendruomene ,,Dūmė“ ir
seniūne Sigita, žygio kolona
devyniasdešimt laipsnių kam-

tų savo giminaitį, bei jo likimo
brolius ir kartu pasveikintų
žygio dalyvius.
Pasibaigus oficialiai daliai,
renginio vedėja balbieriškiečių vardu, padėkojo žygio
dalyviams už parodytą dėmesį jų kraštui ir su seniūne

Balbieriškio seniūnijoje žygeivius pasitiko Balbieriškio
kaimų bendruomenės ,,Dūmė“ pirmininkas Gintautas
Pikas su puikia ir svetinga komanda. Šiek tiek pavargusius
ir ištroškusius žygio dalyvius
gardžia gira, pagerinta sula ir

pu pasuko Balbieriškio giria
Pilotiškių kaimo Naujosios
Ūtos seniūnijoje kryptimi.
Su visais kartu žygiuojantis
seniūnas Algis Aliukevičius,
pasiekęs ,,savas valdas“, sutiko neoficialiai vadovauti
skaitlingai auditorijai antra-

Sigita Ražanskiene pakvietė
ateityje aplankyti Balbieriškį,
susipažinti su įdomia istorija
ir žymiais krašto žmonėmis,
veikliomis bendruomenėmis.
Patiems miestelio šeimininkams, garsėjančiais įvairiais
renginiais, šis naujo formato
renginys – žygis tapo įdomiu
išbandymu.
Po bendros nuotraukos naujai atstatytos Rožinio Švč.
Mergelės Marijos bažnyčios
fone žygeivių kolona nuvingiavo Balbieriškio miestelio
gatvėmis Kunigiškių kaimo
kryptimi. Jaunųjų šaulių vado Sigito Žalio paskirtai žygio
vedlių komandai buvo patikėtas atsakingas darbas – užtikrinti saugų kolonos eismą,
prižiūrėti kiekvieno dalyvio
fizinę būklę ir organizuoti
nuotaikingą žygiavimą. Ne-

Prienų šaltinio vandeniu pagirdė sodybos šeimininkė Nadiežda, o Balbieriškio seniūnė Sigita Ražanskienė vaišino
sriuba ir kitais gardumynais.
Gausių svečių netrikdė virš
galvų skraidantis dronas, kurį
profesionaliai valdė ,,Dūmės“
pirmininkas Gintautas Pikas
(filmuotą medžiagą galite pamatyti https://youtu.be/zPiol1kWNWc). Praeityje Gintautas buvo aistringas skraidyklių
sporto mėgėjas, todėl svečiams mielai pasakojo įvairius atsiminimus ir jaunimui
demonstravo savo rankomis
sukurtus, radijo bangomis valdomus modelius.
Nesumeluosime pasakydami, jog daugelis žygeivių norėjo pasilikti svetingoje Pikų
sodyboje, kurioje vaišėms atrodė galo nėra. Tačiau svar-

me ir trečiame žygio etape.
Mišku besidriekiantis maršrutas žygeiviams buvo daug
lengvesnis ir mielesnis, gal
dėl gaiviais gėrimais pakrauto užtaiso Medvišių kaime, o
gal dėl miško gaivos ir besiskleidžiančios medžių lajos
šešėlio. Skambant jaunųjų
šaulių skanduotėms ir dainoms pasiekėme antro etapo
pabaigą Būdų kaime, kur žygio dalyvių miško palaukės
pavėsinėje laukė Prienų rajono savivaldybės nario Vaido
Kupsto vadovaujama Žemaitkiemio krašto bendruomenė.
Nors pati bendruomenė įsikūrusi kitame Naujosios Ūtos
seniūnijos krašte, viena veikliausia rajono bendruomenė
nenorėjo likti nepastebėta ir,
organizatorių pakviesta, sutiko būti šeimininke būtent

atgarsiai 
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šioje vietoje.
Žygio dalyviai maloniai
stebėjosi suvalkiečių vaišingumu. Žemaitkiemio bendruomenė ne mažiau nusileido kolegoms balbieriškiečiams, pavėsinės stalas buvo
nuklotas vaišėmis ir gaiviaisiais gėrimais. Kol žygeiviai
vaišinosi Žemaitkiemio krašto bendruomenės paruoštomis
gėrybėmis, jos pirmininkas
Vaidas nuoširdžiai pasakojo
apie savo veiklą, pasiekimus
ir artimiausius planus. Ši bendruomenė gali būti pavyzdžiu
daugeliui, kaip sėkmingai organizuoti rajoninius renginius
ir įgyvendinti svarbius savo
krašto gerovės projektus.
Likus daugiau poilsiui skir-

to laiko, organizatoriai kalbino
šiuose miškuose prieš okupantus kovojusio Lietuvos partizano sūnų Vytautą Abramavičių. Čia veikusiems Dainavos
apygardos partizanams teko
nelengvi išbandymai ir apie
juos, pagal tėvelio pasakojimą, kalbėjo Vytautas. Ši trumpa istorijos pamoka jaunimui,
anot gerbiamo Abramavičiaus
būna motyvas giliau domėtis
garbinga krašto istorija ir minėtu pavyzdžiu karščiau mylėti tėvynę.

REKLAMA

Per nelaimingą atsitikimą žuvo didžėjus

Labdaros fonde – galimos manipuliacijos

Populiarus 42 metų Australijos didžėjus žuvo Indonezijoje
kurortinėje Balio saloje, kai norėdamas pagelbėti iš balkono
iškritusiai ir susižeidusiai draugei puolė pro stiklines duris ir joms
sudužus persipjovė rankos arteriją bei nukraujavo.

Buvę labdaros-paramos fondo „Algojimas“ darbuotojai tvirtina,
kad fondas piktnaudžiavo vykdant projektus, taip pat žmonių
suaukota parama, vengė mokėti atlyginimus. Vadovė Aušra
Stančikienė tvirtina, kad visi pinigai panaudoti pagal paskirtį.

Prieš išvykstant į finalinį
žygio etapą, Žemaitkiemio
krašto bendruomenės pirmininkas papildęs žygeivių gertuves šaltu vandeniu, atsivežtu
iš šimto metrų gylio gręžinio
jo sodyboje, palinkėjo surengti daug prasmingų žygių, kurie
skatina bendrystę, savo krašto
pažinimą ir patriotizmą.
Žygeiviai tradiciškais skambiais trimis ,,Ačiū, ačiū, ačiū“
padėkoję žemaitkiemiečiams,
patraukė į paskutinį etapą Būdininkų ir Pilotiškių kaimų
kryptimis. Šį kartą keliauti teko ne vien keliais, nužygiavus
du kilometrus, teko pasukti
per Būdininkų mišką žvėrių
takais ir žingsniuoti traktorių
išmaltomis vėžėmis. Šiame

etape organizatoriai sąmoningai numatė trumpą poilsį prie
mitologinio akmens ,,Velnio
piniginė“, prie kurio laukė
Prienų rajono savivaldybės
administracijos kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Jakimavičiūtė su pilotiškiu Antanu
Mykolaičiu.
Už kultūros paveldo objektus rajone atsakinga Edita Jakimavičiūtė trumpai apibūdino mitologinį akmenį ir papasakojo, kokius svarbiausius

gamtos ir kultūros paveldo
objektus verta aplankyti Prienų krašte. Kiekvienam žygio
dalyviui buvo padalinta informacinė medžiaga ir įteiktos
savivaldybės dovanėlės. Apie
,,Velnio piniginę“ plačiau papasakojo rašytojo Vinco Mykolaičio – Putino sūnėnas Antanas, pridėjęs keletą legendų
ir mitologinio akmens ,,keliones“. Pasirodo, šį akmenį
buvo ,,pasiskolinę“ niekdariai
ir tik bendromis specialistų,
seniūnijos ir kaimo bendruomenės pastangomis, jis vėl
sugrįžo į savo vietą. Visus
pralinksmino keturkojai žygio
dalyviai: juodas katinas Žibis
ir šuo Čelė. Šie jaukiai įsitaisė
ant ,,velnio“ akmens ir mielai

pozavo fotografams. Kažin
kam buvo pasiruošęs tarnauti
juodasis katinėlis... ?
Po fotosesijos žygeiviai lauko keliuku nuskubėjo į finišo
tiesiąją, kuriems likusieji keli
kilometrai tikrai nebuvo varginantys. Pakeliui kiekvienas
galėjo stebėti Gandrynę – vieną iš dviejų vietų Lietuvoje,
kur mažoje teritorijoje, senuose medžiuose peri virš dešimties gandrų šeimų.
Pagaliau užtarnautas finišas
rašytojo Vinco Mykolaičio

– Putino tėviškėje Pilotiškių
kaime. Pavargusius žygeivius
su tradiciniu sūriu rankose
pasitinka muziejaus prižiūrėtoja Julija su vyru Gintautu ir šešuru Antanu (artimais

syti Julijos Mykolaitienės įdomių pasakojimų.
Renginio pabaigoje organizatoriai kiekvienam žygio
dalyviui įteikė vardinius pažymėjimus ir padėkas organiza-

rašytojo giminaičiais). Prie jų
prisijungė, sėkmingai su kitais dalyviais 18,5 kilometrų
žygį nuėjęs, Naujosios Ūtos
seniūnas Algis Aliukevičius
ir Naujosios Ūtos kaimo bendruomenės nariai. Šeimininkai padėkojo visiems už jiems
parodytą dėmesį ir rašytojo
Vinco Mykolaičio – Putino
pagerbimą, o paruoštą dovaną
įteikė vienam iš žygio iniciatorių Algiui Bartusevičiui, taip
pat pasveikino su jubiliejiniu
– dešimtuoju pėsčiųjų žygiu.
Jiezno seniūnas žygio dalyvių vardu, padėkojo už gražų priėmimą ir sveikinimus,
o didžiuoju sūriu mielai pasidalino su kiekvienu į finišą
atkeliavusiu bendrakeleiviu,
tapusiu tikruoju bičiuliu.
Beliko smagiai praleisti laiką su Naujosios Ūtos kaimo
bendruomene, pasivaišinti jų
firminiu patiekalu – degančio
kelmo ugnyje paruoštu troškiniu, ragauti šaulių paruoštą
košę su karšta arbata.
Pasistiprinę žygeiviai galėjo
aplankyti rašytojo V. Mykolaičio – Putino muziejų, paklau-

toriams, bei rėmėjams.
Nuoširdūs padėkos žodžiai
nuskambėjo pagrindiniams
rėmėjams: Prienų rajono savivaldybei, Balbieriškio seniūnijai, Naujosios Ūtos seniūnijai, partneriams ir rėmėjams:
Balbieriškio seniūnijos kaimų
bendruomenei ,,Dūmė“, Žemaitkiemio krašto bendruomenei, Naujosios Ūtos kaimo
bendruomenei, Balbieriškio
kultūros ir laisvalaikio centrui,
Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centrui, Jiezno gimnazijai,
Prienų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biurui,
Prienų švietimo pagalbos tar-

nybai, Prienų krašto muziejui,
informaciniams rėmėjams:
Portalams ,,Krašto vitrina“
ir ,,Gera Prienuose“, laikraščiams ,,Gyvenimas“ ir „Naujasis Gėlupis“.
Esame dėkingi visiems pa-

laikiusiems gražią ir kilnią pilietinę iniciatyvą – žygiuoti,
pažinti, pamilti poeto Justino
Marcinkevičiaus eilėse apdainuotą Prienų kraštą ir būti tikrais Lietuvos patriotais.
Mes dar turime daug panašių sumanymų ateičiai ir jeigu tik paprašysite, mes mielai
pakviesime į naujus žygius.
Dar daug nesurasta vaizdingų maršrutų, vingiuotų takelių
neišmindžiota, įdomių ir svetingų kraštiečių nesurasta“.
Iki kitų susitikimų.
Organizatorių vardu
Jiezno seniūnas
Algis Bartusevičius 
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REKLAMA

JAV siunčia į Vidurio Rytus lėktuvnešį

Per lainerio gaisrą žuvo mažiausiai 40 žmonių

Jungtinės Valstijos siunčia į Vidurio Rytų regioną grupę karo laivų,
įskaitant lėktuvnešį, taip pat bombonešių dalinį, kad Iranas gautų
„aiškią ir nedviprasmišką“ žinią. Įtampa yra padidėjusi dėl šiitiškos
respublikos vykdomos branduolinės programos.

Rusijoje mažiausiai 40 žmonių, įskaitant du vaikus, žuvo
sekmadienį per gaisrą keleiviniame laineryje „Suchoj Superjet
100“, avariniu būdu nusileidusiame Šeremetjevo tarptautiniame
oro uoste Maskvoje. Jo varikliai užsidegė tupiant.

renginiai 11
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Švediškas stalas mokyklose

Nuteistas buvęs pretendentas į prezidentus

Pasiteisinus švediško stalo principui mokyklose, Sveikatos
apsaugos ministerija (SAM) ketina rekomenduoti visoms
mokykloms įsidiegti tokį maitinimo būdą. Pirmosios švediško
stalo principą išbandė šešios Kauno rajono mokyklos.

Į prezidentus kandidatuoti siekęs, tačiau reikiamo parašų
skaičiaus nesurinkęs Kazimieras Juraitis pripažintas kaltu dėl
smurto prieš greitosios pagalbos mediką ir policijos pareigūnus.
Teismas jam skyrė laisvės apribojimą vieniems metams ir baudą.

2019-IEJI – PASAULIO LIETUVIŲ METAI. Kaip juos minėsime Prienuose?
ATKelta IŠ 1 p.
lietuvius veikti savo istorinės
tėvynės, kiekvieno tautiečio
gerovei bei lietuvių tautos tapatybės išsaugojimui ir stiprinimui.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, siekdama prasmingai paminėti
Pasaulio lietuvių metus, bendradarbiaudama su Prienų r.
savivaldybe, Prienų krašto
muziejumi, Kultūros ir laisvalaikio centru, 2019 m. gegužės 17 d. organizuoja tradicinę kasmetinę Prienų krašto
bendruomenės konferenciją
„Man reikalingi pasaulio centrai, kuriuose aš noriu užkariauti Lietuvai vietą“ (Matas
Šalčius). Pirmoji bendruomenės konferencija 2015 m.
buvo skirta kraštiečio poeto
Justino Marcinkevičiaus 85-

mečiui, antroji – semiotiko
Algirdo Juliaus Greimo metamas, trečioji konferencija „neAtrasti Prienai“ sutelkė kraštiečius diskusijai apie Prienų
krašto galimybes, jos metu
buvo įteikta pirmoji Prienų
r. savivaldybės įsteigta Mato
Šalčiaus premija.
Konferencijoje „Man reikalingi pasaulio centrai, kuriuose aš noriu užkariauti Lietuvai vietą“ pranešimus skaitys VDU prof. dr. Benediktas
Šetkus, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia
Henke. Bus įteikta antroji Mato Šalčiaus premija. Vyks dvi
ekspertų diskusijos, jas modernuos žurnalistai Edmundas
Jakilaitis, Aurimas Perednis.
Diskusijose dalyvaus Pasaulio lietuvių bendruomenės
pirmininkė Dalia Henke, Bul-

garijos lietuvių bendruomenės
atstovės Vilma PaškūnaitėAleksandrova ir Aistė Sabaliauskaitė-Tsachev, Punsko
(Lenkija) lietuvių bendruomenės atstovas Jonas Vaičiulis, Prienų rajono savivaldybės atstovas. Ši diskusija bus
skirta aptarti lietuviškos tapatybės išsaugojimo, pilietybės,
lietuvių diasporos ir Lietuvos
bendravimo bei bendradarbiavimo svarbą. Antroji diskusija bus organizuojama DELFI,
šio portalo organizuojamos
iniciatyvos „Idėja Lietuvai“
tema – „Idėja miestui“. Diskusijoje dalyvaus DELFI generalinis direktorius, kraštietis Vytautas Benokraitis, leidybos namų „Terra Publica“
plėtros vadovas, kraštietis
Vytautas Kandrotas, žurnalistas, apžvalgininkas Linas Ko-

Europos diena

Birštone
„Saugokime Europą!“

PROGRAMA
8.00-15.30 val.

Birštono gimnazijos projekto „Aš ir Europa“ veiklos
Birštono gimnazijoje

9.00 val.

Respublikinis konkursas „Europos egzaminas“
Birštono gimnazijoje

13.00 val.

Šventės atidarymas

Prie Birštono viešosios bibliotekos

13-19 val.

Informacinė erdvė apie Europos Sąjungą
Sužinosime apie ES naudą, galimybes, perspektyvas, artėjančius Europos parlamento
rinkimus, komunikacijos kampanijas „#EUandME“ ir „ES drauge daugiau“.
Prie Birštono viešosios bibliotekos

13.20 val.

Kūrybinės-edukacinės dirbtuvės „Tęskime drabužių istorijas“
Diskutuosime apie tvarumą, atsakingą vartojimą. Diskusiją ir dirbtuves ves antrinio dizaino
organizacijos „TEXTALE“ entuziastai. Prie Birštono viešosios bibliotekos

14.00 val.

Kūrybinės dirbtuvės „Laimingas miestas Europoje“
J. Basanavičiaus aikštėje

15.20 val.

Kūrybinės-edukacinės dirbtuvės „PlastikasAntramGyvenimui“

17.10 val.

Kūrybinės-edukacinės dirbtuvės šeimoms „Tvarūs žaislai“

18.00 val.

Spektaklis, skirtas Europos šeimai „Augalo istorija“ (rež. A. Ferevičienė)

Atsakingiau žvelgsime į vartojimą – išmoksime perkurti senus daiktus į naujus. Dirbtuves ves
projekto „REPLASTICO2“ komanda. Prie Birštono viešosios bibliotekos
Susipažinsime su žiedine ekonomika, tvarios aplinkos principais, išmoksime kurti mielus
migdukus mažyliams, įvairius žaislus vaikams. Dirbtuves ves aplinkosauginės iniciatyvos
„Kita forma“ organizatoriai. Prie Birštono viešosios bibliotekos
Birštono gimnazijoje

Šventės metu taip pat kvies: 15 metų Lietuvos narystės ES jubiliejui skirtos kūrybinės dirbtuvės „LT
ES“
Aplinkosauginį sąmoningumą skatinanti informacinė erdvė, Aplinkai draugiškų žaislų erdvė.
Esant blogam orui, kūrybinės dirbtuvės vyks Birštono kultūros centre (Jaunimo g. 4).
Renginys bus fotografuojamas ir viešinamas

Organizuoja:

REKLAMA

Finansuoja:

Partneriai:

jala, užsienyje gyvenančios
kraštietės Gintarė Bredelytė,
„Berkeley Group“ (JK) kokybės kontrolės vadovė, ir Indrė
Lechtimiakytė, „Samphire“
(JK) projekto koordinatorė ir
konsultantė imigracijos teisės
klausimais, savivaldybės atstovas. Konferencija bus tiesiogiai transliuojama DELFI
portale.
Konferencija siekiama skatinti diskusijas apie Prienų
krašto perspektyvas, ryšius
su kraštiečiais, pakviesti platesnei diskusijai apie lietuvius pasaulyje, jų ryšius su
istorine tėvyne ir galimybes
bei (ne)norus grįžti, galimybę Lietuvoje ir visame pasaulyje gyvenantiems lietuviams
telktis bendriems tikslams. Į
konferenciją atvykę užsieny-

je gyvenantys lietuviai ir kiti
konferencijos svečiai bei dalyviai bus pakviesti dalyvauti
Miesto šventėje. Tai bus puiki proga geriau pažinti krašto
tautinę kultūrą, dalyvauti tautodailininkų parodose, amatininkų mugėje, Muziejų nakties renginiuose.
Konferencijos metu bus
tvirtinami ryšiai su užsienio
lietuvių bendruomenėmis,
aptartos kultūrinio bendradarbiavimo tarp užsienio lietuvių bendruomenių ir Prienų
r. kultūros įstaigų galimybės,
pasirašytos daugiašalės bendradarbiavimo sutartys tarp
Prienų rajono kultūros įstaigų
ir Belgijos, Bulgarijos, Punsko (Lenkija) lietuvių bendruomenių Tai užtikrins užsimezgusių ryšių tvarumą, bendra-

darbiavimo tęstinumą, skatins
naujų veiklų vystymą.
Kviečiame Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius atvykti
į vieną gražiausių Lietuvos
kampelių – prie Nemuno įsikūrusius Prienus ir aktyviai
dalyvauti konferencijos veiklose.
Susidomėjusius konferencija Prienuose kviečiame registruotis www.prienubiblioteka.lt,
tel. +370 319 60 380, +370
319 60 382 arba el. p. daiva.
cepeliauskiene@prienubiblioteka.lt, dalia.bredeliene@
prienubiblioteka.lt.
Konferencijos organizavimą remia Lietuvos kultūros
taryba ir Prienų rajono savivaldybė.
Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešosios
bibliotekos informacija
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Zelenskis ketina sušaukti pirmalaikius rinkimus

Nyderlandai ruošiasi priimti scientologų laivą

Ukrainos vicepremjeras Viačeslavas Kirilenka šeštadienį pareiškė,
kad išrinktasis prezidentas Volodymyras Zelenskis ketina paleisti
parlamentą ir sušaukti pirmalaikius rinkimus.

Nyderlandų pareigūnai paskelbė, kad siekiant išvengti pavojaus
gyventojų sveikatai prieš išlaipinimą bus tikrinami keleiviai,
esantys Scientologijos Bažnyčios laive, kuriam dėl tymų atvejo
dvi dienas buvo taikomas karantinas.

Vitaminai ir mikroelementai, būtini ne tik būsimos mamos, bet ir vaisiaus sveikatai
Kiekviena mama žino:
motinystė ateina kartu
su didele atsakomybe
rūpintis vaikų sveikata.

Ir ši atsakomybė ateina vos
užsimezgus naujai gyvybei,
todėl nuo pirmųjų nėštumo
dienų itin svarbu užtikrinti,
kad nieko netrūktų ne tik nėščiosios organizmui, bet ir augančiam bei besivystančiam
vaisiui. BENU vaistininkė
Audronė Ziemelytė sako, kad
kiekviena būsimoji mama turėtų skirti ypatingą dėmesį visavertei mitybai – vitaminų ir
mikroelementų poreikis nėštumo metu išauga. Ypač svarbūs keli vitaminai, apie kuriuos kartais ir pamirštama.
„Motinos dienos proga, labai gera proga priminti mamoms ir būsimoms mamoms,
kaip svarbu tinkamai rūpintis
savo sveikata. Besilaukianti
mama yra vienintelis sveikam
vaisiaus vystymuisi reikalingų medžiagų šaltinis. O kai
kurių vitaminų ar mineralų
poreikis nėštumo metu išauga net dukart – jie svarbūs ne
tik darniam mamos organizmo funkcionavimui nėštumo
metu, bet ir vaisiaus organų
sistemų pilnam išsivystymui“,
- apie visavertės mitybos svarbą nėštumo metu pasakoja
vaistininkė.

Vitaminas, kurio
reikia jau planuojant
nėštumą
Kad reikia stengtis maitintis
sveikai, žino kiekvienas. Tačiau skubančiame pasaulyje
ne visada tai pavyksta. Visgi
moterims, planuojančioms
nėštumą, rekomenduojama
bent kelis mėnesius iki pastojimo sveikata rūpintis labiau.
O vieną konkretų vitaminą,
svarbų vaisiaus nervų sistemos vystymuisi, būsimoms
mamoms reikėtų pradėti vartoti 2-3 mėn. iki nėštumo pradžios. Beje, jį, planuojant nėštumą, rekomenduojama vartoti ir būsimiems tėčiams.
„Vitaminas B9, geriau žinomas kaip folio rūgštis, apsaugo vaisių nuo įvairių raidos
ydų, nervų sistemos defektų,
taip pat sumažina priešlaikinio gimdymo riziką ir riziką
REKLAMA

vaisiui gimti per mažo svorio. Net jeigu prieš pastojimą
folio rūgšties nevartojote, pastojus reikėtų pradėti tą daryti kuo anksčiau. Folio rūgštis
ypač svarbi pirmąjį nėštumo
trimestrą. Konkrečią dozę
paskirs nėštumą prižiūrintis
gydytojas, bet dažniausiai skiriama 400 mkg arba 800 mkg
per dieną dozė“, - pasakoja A.
Ziemelytė.
Folio rūgšties gausu kepenėlėse (tačiau jų nėštumo
metu valgykite saikingai dėl
jose esančio didelio vitamino
A kiekio), grybuose, žaliose
lapinėse daržovėse, kaip špinatai, briuselio kopūstai, taip
pat brokoliuose, kiaušinyje,
juodoje duonoje, apelsinuose, greipfrutuose, lęšiuose,
pupose, todėl planuojant nėštumą šiais produktais rekomenduojama praturtinti savo
mitybą.

dyvėms – 1500 – 2000 TV,
t.y. maždaug dukart didesnė
nei įprasta suaugusiųjų dozė“,
- vitamino Dsvarbą paaiškina
BENU specialistė.
Kartu ji atkreipia dėmesį,
kad vitaminas D organizme
kaupiasi, todėl jo nesunku
perdozuoti. Artėjant vasarai,
kai daugiau laiko praleidžiame gryname ore ir saulėje, dėl
papildomo vitamino D vartojimo reikėtų pasikonsultuoti
su vaistininku ar gydytoju.
„Saulė – pagrindinis natūralus vitamino D šaltinis. Taip
pat šio vitamino gauname
kartu su riebia žuvimi, kiaušinio tryniu”, - prideda A.
Ziemelytė.

kalcio šaltiniai yra pieno produktai, žuvis, kurią valgome
su kaulais, pvz., sardinės, pupelės, lapinės daržovės, kaip
kopūstas, brokoliai, sėklos ir
riešutai, ypač migdolai. Taip
pat atkreipia dėmesį, kad tokie produktai kaip žuvis, kiaušiniai, taip pat ir mėsa turi būti
gerai termiškai apdoroti.

Trūkstant geležies, gali
trūkti ir deguonies

Kalcis sudaro kaulų pagrindą, jis ypač svarbus stipriems
ir sveikiems dantims. Kadan-

Geležis yra būtinas mineralas kraujo susidarymui ir
deguonies pernešimui, o antrajame nėštumo trimestre,
kai moters organizme kraujo gerokai padaugėja, išauga
ir geležies poreikis. Su geležies trūkumu, kuris sukelia mažakraujystę, susiduria
nemažai besilaukiančių moterų. Tokiu atveju gydytojas
rekomenduoja geležį vartoti
papildomai.

gi vaisius sparčiai auga ir vystosi, šis mineralas itin svarbus
būsimo kūdikio skeleto formavimuisi, dantukams, nervų ir raumenų sistemai, normaliai širdies veiklai.
„Neretai besilaukiančios
mamos nėštumo metu susiduria su dantų problemomis – jie
pradeda trupėti, gesti. Tai ženklas, kad mityboje trūksta kalcio, nes tą, kurį mama gauna
su maistu, „pasiima“ augantis
vaisius. Todėl šio mineralo
nėštumo metu taip pat reikėtų gauti daugiau nei įprastai
– apie 1000 – 1200 mg per
dieną“, - pataria vaistininkė
ir primena, kad pagrindiniai

„Kadangi mama vaisiui yra
vienintelis svarbių medžiagų šaltinis, trūkstant geležies
mamos organizme, jos trūks
ir vaisiui. Viena iš pasekmių
– deguonies trūkumas, galintis sutrikdyti gyvybiškai svarbių organų vystymąsi. Todėl
geležies trūkumas padidina
priešlaikinio gimdymo riziką.
Gimusiam mažyliui pirmuosius šešis mėnesius pagrindinis geležies šaltinis yra motinos pienas, todėl šio mineralo pakankamai turėtų gauti
ir žindanti mama“, - sako A.
Ziemelytė.
Kūdikiai, kurie negavo pakankamai geležies, būna pa-

Kalcis – ir mamos, ir
vaisiaus kaulams

blyškę, gali padidėti jų kepenys, blužnis, prasčiau augti
svoris, jie gali prasčiau valgyti
ir būti neramūs. Kad geležies
nepritrūktų, nėštumo metu į racioną įtraukite mėsos,
grikių, kiaušinių, burokėlių,
pomidorų, gerkite granatų,
spanguolių, juodųjų serbentų
sultis. Reikėtų vengti stiprios
juodosios arbatos, kavos arba gerti šiuos gėrimus praėjus porai valandų po valgio,
nes taninai trukdo įsisavinti
geležį.

Magnis ir cinkas saugo
nuo priešlaikinio
gimdymo
Pakankamas magnio ir cinko kiekis organizme padeda
sumažinti priešlaikinio gimdymo riziką, taip pat palaikyti sklandų nėštumą.Magnis
svarbus raumenų veiklai, padeda palaikyti normalų gim-

Vitaminas D būtinas
ir dar negimusiems
mažyliams
Vitamino D svarba gimusiam mažyliui ir augantiems
vaikams yra neginčijama. Jis
gyvybiškai svarbus mažųjų
skeleto vystymuisi, imuniteto palaikymui, mineralinių
medžiagų (kalcio, fosforo,
magnio) apykaitai ir šių medžiagų išsilaikymui kauluose
ir dantyse. Pastaruoju metu
daug kalbama ir apie būtinybę
šio vitamino papildomai gauti
ir suaugusiems.
„Apie tai, kad vitaminas
Ditin svarbus nėštumo ir žindymo laikotarpiu, dar informacijos nėra tiek daug. Besilaukiančioms mamoms reikėtų žinoti, kad šio vitamino
poreikis nėštumo metu padvigubėja, todėl, kaip ir folio
rūgšties, jo rekomenduojama
vartoti papildomai. Pakankamas vitamino Dkiekis padeda
apsaugoti kūdikį nuo rachito,
o senatvėje – osteoporozės, I
tipo cukrinio diabeto, sąnarių
ir kitų ligų. Trūkstant vitamino D, padidėja preeklampsijos, vienos pagrindinių priešlaikinio gimdymo priežasčių,
tikimybė. Dažniausiai rekomenduojama vitamino Dparos dozė nėščiosioms ir žin-

dos raumenų tonusą, taip pat
užtikrina kaulų, dantų tvirtumą, nes įtakoja kalcio įsisavinimą, taip pat reguliuoja
širdies ritmą, kraujospūdį ir
cukraus kiekį kraujyje.
„Trūkstant magnio, nėščioji gal jausti mėšlungį blauzdų
srityje, taip pat gimdos susitraukimus – priešlaikinius
sąrėmius. Šio mineralo poreikis išauga antroje nėštumo
pusėje, todėl svarbu, kad mityba būtų praturtinta magnio
turinčiais produktais: riešutais, kuo mažiau apdirbtais
grūdais, pupomis, žirniais,
žaliomis lapinėmis daržovėmis, moliūgų sėklomis. Jeigu

pasireiškia magnio trūkumo
simptomai, reikėtų pasikonsultuoti su vaistininku ar gydytoju dėl papildomo magnio vartojimo“, - pataria A.
Ziemelytė.
Nors cinko trūkumas nėštumo metu nėra dažnas reiškinys, būsimos mamos vegetarės ar veganės turėtų
atidžiau stebėti savo mitybą,
kad nepritrūktų šio mineralo.
Trūkstant cinko gali sutrikti
vaisiaus augimas, lytinė branda ir imunitetas. Pagrindiniai
cinko šaltiniai yra gyvulinės
kilmės produktai, jūros gėrybės, tačiau jo taip pat randama
mažai apdirbtų kruopų košėse, pupose, žuvyje, moliūgų
sėklose.

Sveikai mamai ir
vaisiui svarbūs ir kiti
vitaminai
Apibendrindama vaistininkė A. Ziemelytė primena, kad
besilaukiančios moters sveikatai ir gerai savijautai svarbus ir pakankamas tokių vitaminų kaip A, C, E ir B grupės kiekis.
„Vitaminai A ir E veikia
kaip antioksidantai, jie svarbūs ne tik mamos, bet ir vaisiaus imuniteto formavimuisi. Vitaminas A reikalingas
regėjimui ir odai, tačiau per
didelis jo kiekis gali pakenkti
vaisiaus vystymuisi, tad ypač
svarbu atkreipti dėmesį kiek
šio vitamino suvartojama per
parą. Vitaminas C taip pat stiprina imunitetą, slopina uždegimines reakcijas. O B grupės
vitaminai svarbūs nervų sistemos, raumenų tonuso palaikymui, jie dalyvauja medžiagų apykaitos procesuose“, apie vitaminų svarbą pasakoja
BENU vaistininkė.
Tinkamai subalansavus mitybą, visų šių vitaminų pakankamai galima gauti su maistu,
todėl dėl nėščiosioms skirtų
vitaminų ir mikroelementų
kompleksų vartojimo rekomenduojama pasikonsultuoti
su vaistininku ar gydytoju. O
artėjanti vasara su visomis savo gėrybėmis – puikius metas
būsimoms mamoms pasirūpinti ir savo, ir augančio mažylio sveikata. 
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Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.

Prienų
turguje
Po neįprastai šiltų
paskutinių balandžio
dienų pirmas gegužės
šeštadienis buvo gana
šaltas ir vėjuotas, tačiau
turguje netrūko ir
prekiautojų, ir pirkėjų.

Šeštadienį buvo dar daugiau daržovių daigų, tad ir
kainos jau šiek tiek sumažėjo. Žinoma, jeigu bus šiltas
oras, tai augintojai nori nenori
turės parduoti pigiau, nes daigai linkę peraugti, o peraugę
netenka ir prekinės išvaizdos.
Už gražius pomidorų, agurkų
bei paprikų daigus šeštadienį
augintojai prašė 0,7–1euro, o
mažesnių buvo galima įsigyti ir už 0,5 euro. Salotų daigelį buvo galima nusipirkti už
0,2–0,3 euro. Ankstyvų kopūstų ir kalafiorų daigas kainavo 0,15–0,2 euro. Šiemet
brangūs ir svogūnų sėjinukai
– už kilogramą teko mokėti
2,5–3 eurus.
Nepigūs ir švieži agurkai.
Prekiautojai už kilogramą
trumpavaisių prašė 1,8–2,5
euro, už nestandartinius– 1,4
euro. Nedaug atpigo žalumyninės daržovės. Ant prekystalių besipuikuojančių gražių raudonų ridikėlių ryšelis
kainavo 0,4–0,5 euro, saujelė
svogūnų laiškų – 0,3–0,5 euro, krapų ar petražolių – 0,3
euro.
Už nedidelę krūvelę šviežių
rūgštynių moterys prašė 1 euro, už ryšelį krienų taip pat teko mokėti 1 eurą.
Pernykščių daržovių kainos nesikeičia: kilogramas
bulvių kainavo 0,4–0,5 euro,
morkų – 0,5–0,7 euro, burokėlių – 0,4–0,5 euro, svogūnų
galvučių – 0,5–0,7 euro. Beje,
svogūnų galvutės brangios ir
prekybos centruose. Kilogramas obuolių kainavo 0,5–0,6
euro. Kilogramą atvežtinių
braškių buvo galima nusipirkti už 2,5–3 eurus, o šilauogių
– už 5,8–6,5 euro.
Dešimtis naminių vištų
kiaušinių šeštadienį kainavo
1,3–1,8 euro. Už dešimtį antinių kiaušinių prašė 2 eurų, o
už dešimtį kalakutės kiaušinių
– 2,5 euro.
REKLAMA
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Bangladešą pasiekė galingas ciklonas „Fani“

Mirė Liuksemburgo didysis hercogas Jean

Bangladešą šeštadienį pasiekė itin galingas ciklonas „Fani“, šią
savaitę nusiaubęs Indiją. Daugiau nei 1,6 mln. žmonių buvo
perkelti į laikinas prieglaudas, o pakrantėje esančiuose rajonuose
buvo užtvindyti mažiausiai 36 kaimai.

Keli šimtai žmonių, įskaitant Europos karališkųjų šeimų narius,
šeštadienį dalyvavo Liuksemburgo didžiojo hercogo Jeano (Žano,
Jono) laidotuvėse. Jeanas, valdęs 36 metus, kol 2000-aisiais
perleido sostą savo sūnui, mirė praeitą mėnesį, būdamas 98 m.

Galima tik pasidžiaugti,
kad kainų kol kas nekelia
pieno gamintojai. Litras pieno kainavo 0,5 euro, grietinės
– 3–3,6 euro, pusė kilogramo
varškės – 0,8–1,3 euro, puskilogramis sviesto – 3,5–4 eurus, sūriai – 1,5–3,5 euro. O
sūrių buvo įvairių – ne tik iš
saldaus pieno ar varškės, bet
ir rūkytų bei keptų, apibarstytų kvapniais prieskoniais. Jų
kaina priklausė nuo dydžio
ir svorio.
Bitininkai pusės litro stiklainį medaus pardavė už
3–4,5 euro, 100 g indelį bičių duonelės – už 1,8–2 euro.
Anot jų, dar savaitė kita ir, jeigu bus palankus oras, jau galėsime ragauti pirmojo pavasarinio medaus. Tik šiuo metu
neaišku, koks bus medunešis
– sodai jau žydi, o oras šaltas
ir dar lietingas.
Šviežia mėsa, kaip jau
įprasta, buvo prekiaujama
mėsos paviljone ir kioskuose.
Mėsos kainos irgi nesikeičia.
Kilogramas šoninės kainavo
apie 3,5–4 eurus, karbonado
ar sprandinės – 4,95–5,5 euro, kumpio – 3,74–4,2 euro,
šonkauliukų – 2,9–3,9 euro,
papilvės – 2–2,2 euro, karkos – 1,7–2,15 euro, maltos
mėsos – 3,5–4 eurus. Kilogramas vištienos (paukštyno)
kainavo 2,3–2,5 euro, triušienos – 5,8–6 eurus.
Netrūko ir rūkytų bei sūdytų lašinukų, suktinių ir dešrų
bei pūslių. Kilogramas lašinukų (su didesniu ar mažesniu
sluoksniu raumens) kainavo
6,5–7,8 euro, suktinio – 8–10
eurų, dešros – 6,8–9 eurus.
Už kilogramą skaniu dūmu
kvepiančios pūslės šeimininkės prašė 10–11 eurų (maltos)
arba net 15eurų (kapotos mėsos). Ir kai kas mielai pirko
brangesnį, namie gamintą, suslėgtą ir išlaikytą produktą.
Prekiautojai žuvimis siūlė
pirkti ne tik šviežios, bet ir
rūkytos bei sūdytos žuvies.
Tiesa, paklausa šiuo metu truputį mažesnė negu anksčiau,
tačiau mūsų žmonės labai noriai perka silkes bei šaldytas
žuvis. O kam geriau patinka
šviežia žuvis, tie rinkosi karšius, kurių kilogramas kainavo 2,3–2,9 euro, sterkus – 6,9
euro, plačiakakčius – 4,9 euro, lydekas – 4,5 euro. Gana

neblogai buvo perkami lašišos gabaliukai, kurių kilogramas kainavo 9,5 euro. Kaip ir
anksčiau, žmonės mielai perka šaldytas jūros lydekas bei
sūdytas skumbres.
Gegužę paprastai pagyvėja
prekyba naminiais paukščiais
ir jų jaunikliais, bet šaltas šeštadienio rytas pristabdė prekybą. Kai kurie pirkėjai buvo
pasiruošę pirkti mažyčių viščiukų, bet šnekėjo, kad reikia
dar palaukti kokią savaitę, nes
atšalo oras ir iškils papildomų
problemų.
Už višteles ir vištas augintojai prašė 5,5–7 eurų, už antis
ir antinus – 10 eurų, už žąsis
– 25–28 eurų, už gaidžius –
5–15 eurų (priklausomai nuo
veislės). Šį kartą giedorių buvo galima pasirinkti – paprastų veislių ar gražuolių dekoratyvinių, labiau dėl grožio negu
dėl balso.
Naminių paukščių jauniklių
buvo ir mažesnių, ir jau šiek
tiek paaugusių. Gerai pirko
jaunas vištaites ir poros ar trijų savaičių mėsinius viščiukus
už 1,6–2,2 euro, tokio pat amžiaus ančiukus – už 2,3–2,5
euro. Už žąsyčius teko mokėti 5–6 eurus, o jeigu norėjai dar didesnių, teko mokėti
ir 7–8 eurus. Už paaugintus
mėsinius kalakučiukus prašė
7–10 eurų. Kas turi namie geras sąlygas auginti, pirko vos
2–3 dienų mėsinius ar dedeklių veislių viščiukus. Vienadieniai viščiukai kainavo
0,85–1 eurą.
Prisipirkę paukščiukų, žmonės pirko jiems pašaro bei girdyklų, specialių lesinimo dubenų. Pašaras jaunikliams irgi brangus – už 2 kilogramus
teko mokėti 1,2 euro, o kiti už
10 kg maišelį pašarų prašė 6
eurų. Taigi didesnį kiekį buvo
galima įsigyti pigiau.
Daug žmonių būriavosi
ūkininkų turgavietėje, kur buvo prekiaujama grūdais, vaismedžiais, gėlėmis ir įvairiais
dekoratyviais augalais bei dėvėtais rūbais ir sendaikčiais.
Daugelis ūkininkų buvo atvežę parduoti įvairių grūdų,
likusių po pavasarinės sėjos,
taip pat pašarinių miltų, bulvių, morkų, burokėlių, svogūnų. Perkant didesniais kiekiais, daržovių buvo galima
įsigyti pigiau. Už 5 kilogramų

maišelį svogūnų galvų, burokėlių ar morkų ūkininkai prašė tik 1,8 euro.
Už centnerį kviečių, miežių, avižų ar kvietrugių ūkininkai prašė 11–13 eurų, o už
pašarinius miltus –12 eurų.
Panašiai kainavo ir centneris
pašarinių pupų, o už 50 kilogramų maišelį kukurūzų prašė
15 eurų. Šiemet pavasarį javai
brangūs, o kainos, palyginus
su tomis, kokios buvo prieš
porą metų, išaugo dvigubai.

Šeštadienį labai daug buvo gėlių bei dekoratyvinių
krūmų, taip pat vaismedžių.
Vaismedžiai kainavo 6–8 eurus, o žydinčių gėlių vazonėlį buvo galima nusipirkti už
3–8eurus. Tik sunku buvo
išsirinkti, nes gėlės viena už
kitą gražesnės ir spalvingesnės. Visgi daugiausiai buvo
perkama pelargonijų, kurios
kainavo 2–3 eurus, taip pat
petunijų – už 2–3 eurus, surfinijų – už 3–8 eurus. Daugelis
pirko didelius ir gražius vazonus žydinčių gėlių, tikriausiai
sodybai puošti arba mamai
dovanoti(sekmadienį minėjome Motinos dieną). Populiarios buvo ir rožės, kurių
žiedas kainavo 1,5–2 eurus.
Nešti į kapines daugelis pirko našlaičių (broliukų), kurios
kainavo 0,5–1 eurą bei skintų
chrizantemų (šakelė kainavo
1,5–1,8 euro).
Nors šeštadienio rytas buvo šaltas, bet nemažai pirkėjų
domėjosi ir sendaikčiais. Kai
tik oras atvėsta, mažiau perkama vasarinių drabužių, bet
kiti daiktai, tokie kaip lauko
baldai, skėčiai, kėdės ar staliukai, sulaukia pirkėjų. Šiuo
metu paklausūs ir dviračiai.
Visai neblogą dviratį buvo
galima įsigyti už 60–80 eurų,
nors buvo ir brangesnių. Jaunimas apžiūrinėjo riedlentes
bei paspirtukus, kurie dabar
labai madingi. NG

Informuojame, kad 2019-05-20 d. 9.00 val. bus atliekami O.L. ir V.L. priklausančio žemės sklypo (kad. Nr.
6958/0002:8), esančio Ingavangio k., Šilavoto sen., Prienų
r. sav., kadastriniai matavimai. Kviečiame atvykti gretimo
sklypo (kad. Nr. 6958/0002:281) savininkę R.P. arba jos
įgaliotus asmenis.
Matavimus atliks UAB „Geodala“ matininkė Erika Petruškevičiūtė. Tel. 8 685 08308, Vasario 16-osios g. 6-4,
44250 Kaunas, el. p. info@geodala.lt
2019-05-20 d. 13.00-14.30 val. bus atliekami V.L. suprojektuotų žemės sklypų (proj. skl. Nr. 537-10; Nr. 537-11),
esančių Ingavangio ir Juodaraisčio k., Šilavoto sen., Prienų
r. sav., kadastriniai matavimai. Kviečiame atvykti gretimo
sklypo (kad. Nr. 6958/0003:33) savininkę V.K. arba jos įgaliotus asmenis; Kviečiame atvykti gretimo sklypo (kad.. Nr.
6958/0003:46) savininkę L.B. arba jos įgaliotus asmenis.
Matavimus atliks UAB „Geodala“ matininkė Erika Petruškevičiūtė. Tel. 8 685 08308, Vasario 16-osios g. 6-4,
44250 Kaunas, el. p. info@geodala.lt

Nekilnojamasis
turtas

žemės ūkis

Perka

Parduoda

Ieško pirkti namą Prienuose arba
Prienų r. Tel. 8 607 08515.
Naujos statybos arba gražiai
renovuotą namą Prienuose arba
Birštone. Gali mokėti iki 130 000
Eur. Tel. 8 684 56620.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8
644 55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Mokame
avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 605 44445.

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

Bičių šeimas. Tel. 8 603 26706.
Ožkutę su dviem ožiukais (40
Eur). Tel. 8 606 35781.
Avis auginimui, pjovimui ir veislei.
Lubinų (saldūs) sėklas. Reikalingas traktorininkas (gali būti vyresnio amžiaus, galiu apgyvendinti).
Dovanoja akmenų pasirinkti. Tel.:
(8 319) 41484 (vakare nuo 19
val.), 8 671 42853.
Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną, kaina – 2,39
Eur/kg. Motininių kiaulių skerdiena – 1,99 Eur/kg. Sprandinę,
nugarinę, kumpį... atvežame.
Tel. 8 607 12690.
5 m. veršingą karvę. Tel.: 8 600
43893, 8 671 73817.
Karvę. Tel. 8 626 48530.
Kviečius ir avižas. Tel. 8 650
41295.

Automobiliai ir
jų dalys
Perka
Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.

Kokybišką šieną ritiniais (laikomas
kluone). Tel. 8 606 91063.
Šieno vartytuvą „Dobilas“, barstyklę, purkštuvą, rotacinę (šienpjovę), kombainą „Claas“ (plotis
3,20 m). Tel.: 8 646 34267, 8 671
56662.
Presą „Welger“ 41, dvi vienaašes
priekabas, grūdų ventiliatorių,
savadarbį volą, arklinį grėblį ir
vartytuvą. Tel. 8 699 63243.
NUKelta Į 14 p. 
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paryškinto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,90 Eur, versLo klientams - 2,70 Eur.
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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.

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

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

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.
Statybinę medieną. Pjauname
pagal klientų užsakymą. Tel. 8
625 83061.
Išilginio pjovimo ir obliavimo
stakles (stalo plotis – 45 cm, ilgis
– 205 cm, 4 peilių, volo plotis – 30
cm, kaina – 500 Eur). Diskas 40050, kaina – 70 Eur. Pjūklo stalo
priedas (voliukas su kojomis)
70 Eur. Įvairios frezos (9 vnt., 1
vnt./30–50 Eur), frezų peiliukai
(90 vnt., 1 vnt./1–2 Eur). Tel. 8
677 90075.

PASLAUGOS
Paskolos!!! Turimų paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame paskolas ir
refinansuojame turimas bei kt.
skolas sumoje nuo 100 iki 10 000
eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 48
mėn. Palūkanos konkurencingai
mažiausios rinkoje. Konsultuojame pensijų kaupimo II - III
pakopoje klausimais. Tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr.
621263). Tel. 8 601 50935.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

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

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

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

Impregnuoju ir perdažau medinius rąstinių namų fasadus,
tvoras, terasas bei kitus medinius
objektus. Renovuoju laiptines,
pirtis, namus, sodybas, garažus.
Atlieku langų ir durų restauracijas. Tel. 8 675 20291.

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

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

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

8 622 02208
šaldytuvus, šaldiklius.

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

Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.

Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Pjaunu ir skaldau malkas bei pjaunu žolę trimeriu. Atvykstu savo
transportu. Tel. 8 603 70769.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.

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

Pagalbinis darbininkas žvėrelių
ūkyje Šilavoto sen., Prienų r.
(privalumas – vairuotojo pažymėjimas). Tel. 8 685 83504.
Įmonei reikalingi pagalbiniai darbininkai be žalingų įpročių. Tel. 8
698 46063.

Prienų „Žiburio“ gimnazijos brandos atestatą 3014 P Nr. 012151
ir priedą 3016 VP Nr. 199146,
išduotą Rasai Rasimaitei, laikyti
negaliojančiu.

Nori susipažinti
42 m. dirbanti moteris ieško
draugo. Tel. 8 601 60767.

ŠILAVOTO SEN. KLEBIŠKIO
KAIMO APYLINKĖSE
IŠ KIEMO DINGO DIDELIS
BALTAS ŠUO

Alytuje įsikūrusi statybos
įmonė UAB „INSTITA“ į darbą
priims

ekskavatorininkus.
Darbas Lietuvoje.

Tel. 8 699 83548.
Kelių statybos ir priežiūros įmonė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2.
Buldozerio mašinisto; 3. Ekskavatoriaus mašinisto; 5. Greiderio
mašinisto. Darbas Kauno apskrityje. Įmonė įsikūrusi Ilgakiemio
k., Kauno r. Tel. 8 691 44404.

PRIGLAUDUSIUS AR
SUTIKUSIUS, MAČIUSIUS
LABAI PRAŠOME ATSILIEPTI :

8 616 81 292
ATSILYGINSIM !

UAB „Naujasis Nevėžis“ – bendrovė, gaminanti sausus pusryčius, traškučius, sūrius bei saldžius užkandžius, pusgaminius maisto
pramonei bei tekstūruotus miltus, šiuo metu siūlo darbą

Kviečiame dalyvauti!

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

SKALBIMO
MAŠINAS

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

Darbo pobūdis: įrengimų priežiūra, produktų pakavimas, darbas pamainomis po 12 val.
Reikalavimai: atsakingumas, kruopštumas, darbštumas, gebėjimas
dirbti komandinį darbą.
Mes siūlome: įdomų ir atsakingą darbą stabiliai veikiančioje įmonėje, laiku mokamą atlyginimą, socialines garantijas.
Vežame į/iš darbo.
Kreiptis tel. 8 656 22104, Birutė.

Atliekame įvairius statybos apdailos bei remonto darbus. Tel.
8 603 12588.

Kokybiškai taisau
automatines

REIKALINGA

Laikyti
negaliojančiu

technologinių įrengimų
operatoriams (-ėms).

Ilgą patirtį turintis meistras kokybiškai ir greitai klijuoja visų rūšių
plyteles. Tel. 8 638 86086.

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

DARBO SKELBIMAI

Šių metų gegužės 9-ąją 12 val. vyks minėjimas, skirtas Antrojo pasaulinio karo pabaigai Europoje paminėti. Juk visi, kas domisi istorija,
supranta, kokia galinga ir agresyvi buvo hitlerinė karo mašina, kaip
sunku buvo ją sudaužyti ir pasiekti pergalę, todėl pergalės džiaugsmas buvo beribis.

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

greblysirbebras@gmail.com

Karo veteranai, minėdami šią dieną, prisimena kovos bendražygius
– ir gyvuosius, ir kritusius kovose bei išėjusius Anapilin jau taikos metais – ir atiduoda jiems prideramą pagarbą.
Kviečiame jus, jūsų šeimos narius, artimuosius, savivaldybės atstovus, kaimynus, taip pat visus geros valios žmones gegužės 9
d. (ketvirtadienį) atvykti į Prienų karių kapines ir dalyvauti minėjime, kuris skiriamas Antrojo pasaulinio karo pabaigai Europai
paminėti. Čia visi kartu pabendrausime su veteranais, pagerbsime
kritusių kovose ir palaidotų Prienų karių kapinėse karių atminimą, ant
jų kapų padėsime gėlių. Tegul jų atminimas amžinai lieka kiekvieno
mūsų širdyje.
Organizatoriai
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užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
Trečiadienis, gegužės 8 d.

Ketvirtadienis, gegužės 9 d.

Korumpuotasis 02:35 F. T. Budrioji
akis (2) 03:20 Įstatymas ir tvarka.
06:00 Lietuvos Respublikos
06:00 Lietuvos Respublikos him- Specialiųjų tyrimų skyrius (11)
himnas 06:05 Labas rytas, Lienas 06:05 Labas rytas, Lietuva
tuva 06:30 Žinios 09:20 Senis
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25
06:13 Programa 06:14 TV par- 10:25 Aukštuomenės daktaras 6
Aukštuomenės daktaras 5 12:00
duotuvė 06:30 Pasaulis iš viršaus 12:00 Gyvenimas 13:00 KlausNacionalinė paieškų tarnyba
07:00 Skinsiu raudoną rožę 07:30 kite daktaro 13:58 Loterija „Keno
13:00 Klauskite daktaro 13:58
Krepšinio pasaulyje su V 08:00 Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios
Reporteris 08:58 Orai 09:00 „Še- diena, Lietuva 16:40 Premjera.
14:15 Laba diena, Lietuva 16:40
lesto bylos“ (3) 10:05 „Gyvybės Ponių rojus 17:30 Žinios. SporPremjera. Ponių rojus 17:30 Žilangelis“ (1/23) 11:15 „Rasputi- tas. Orai 18:00 Speciali laida
nios. Sportas. Orai 18:00 Spenas“ (7) 12:25 „Vienišas vilkas“ dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio
ciali laida dėl LR Konstitucijos 55
(15) 13:35 TV parduotuvė 13:50 pakeitimo 19:30 Specialus tyristraipsnio pakeitimo 19:30 Gyve„Miškinis“ (4/17) 15:00 Lrytas tie- mas 20:25 Loterija „Keno Loto”
nimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
siogiai 16:00 Reporteris 16:30 Lie- 20:30 Panorama 21:00 Dienos
20:30 Panorama 20:52 Sportas
tuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 Po tema 21:20 Sportas 21:30 Gimę
21:00 Rinkimai 2019. Kandidatų
darbų 18:00 Reporteris 18:48 Orai tą pačią dieną 22:30 Dviračio žiį Respublikos Prezidentus de18:50 Rubrika „Mes europiečiai“.” nios 23:00 Premjera. Babilonas
batai 22:45 Dviračio žinios 23:10
18:55 „Juodosios katės“ (8) 20:00 Berlynas 23:45 Smegenų paPo vienu dangum 00:00 LRT
Reporteris 20:30 Lietuva tiesio- slaptys 01:00 LRT radijo žinios
radijo žinios 00:10 Tvin Pyksas
giai 20:58 Orai 21:00 Ant bangos 01:05 Gyvenimas 02:00 LRT
2 01:00 LRT radijo žinios 01:05
22:00 Reporteris 22:53 Orai 22:55 radijo žinios 02:05 Gimę tą paVakaras su Edita 02:00 LRT radiRubrika „Mes europiečiai“.” 23:00 čią dieną 03:00 LRT radijo žinios
jo žinios 02:05 Klauskite daktaro
Nuoga tiesa 00:00 „Miškinis“ 03:05 TV žaidimas „Kas ir ko03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV
(3/23) 01:05 „Gluchariovas“ (2/22) dėl?” 03:30 Ryto suktinis su Zita
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30
02:05 „Mesingas. Aplenkiantis lai- Kelmickaite 04:00 LRT radijo žiDviračio žinios 04:00 LRT radijo
ką“ (15) 02:55 „Krikšto tėvas“ (8) nios 04:05 Nacionalinė paieškų
žinios 04:05 Specialus tyrimas
03:45 „Neišsižadėk“ (81) 04:35 tarnyba 05:00 LRT radijo žinios
05:00 LRT radijo žinios 05:10
„Kelrodė žvaigždė“ (36) 05:20 05:10 Ponių rojus
Ponių rojus
„Krikšto tėvas“ (8)
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(793,794,795) 07:35 Tomo ir Džerio šou (23) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (2,3) 09:55 Monikai
reikia meilės (65) 10:25 Namai,
kur širdis (57) 11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 (51) 12:00
Yra, kaip yra 13:00 Mano likimas
(37,38) 15:00 Dvi šeimos (62,63)
16:00 KK2 16:35 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 (52) 21:00
Monikai reikia meilės (66) 21:30
Žinios 22:20 Sportas 22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Išlikimo žaidimas 00:20 Judantis
objektas (16) 01:20 Pasaulinis
karas Z

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25 Aladinas 1, 160 06:55 Simpsonai 16,
12,13 07:55 Prieš srovę 19, 18
08:55 Meilės sūkuryje 200 10:00
Deganti širdis 12:00 Paskutinis iš
Magikianų 5, 7,8 13:00 Pažadėtoji
6, 341,342,343,344 15:00 Simpsonai 16, 14,15 16:00 TV3 žinios
91 16:25 TV3 orai 91 16:30 TV
Pagalba 13, 46 18:30 TV3 žinios
128 19:22 TV3 sportas 1 19:27
TV3 orai 128 19:30 Gero vakaro
šou 5, 33 20:30 Prakeikti 7, 48
21:00 TV3 vakaro žinios 73 21:52
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 73
22:00 Karaliaus vardu 3. Paskutinė misija 22:25 Vikinglotto 19
23:50 Nusikalstami protai. Kitapus
sienų 2, 6 00:50 Tironas 2, 4 01:45
Amerikiečiai 4, 2 02:35 Ekstrasensai tiria 6, 100 04:00 Nusikalstami
protai. Kitapus sienų 2, 5
06:35 Mentalistas (57) 07:30 Stoties policija (29) 08:30 Sudužusių
žibintų gatvės (22) 09:30 Paskutinis faras (32) 10:30 Kobra 11
(14) 11:30 Ekstrasensų mūšis (8)
13:45 Stoties policija (30) 14:50
Sudužusių žibintų gatvės (23)
15:55 Paskutinis faras (33) 17:00
Info diena 17:30 Kobra 11 (15)
18:30 Mentalistas (58) 19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (11) 20:25 Tautos tarnas
(19) 21:00 Katastrofos diena (1)
22:50 Katastrofos diena (2) 00:40

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2017” 07:00
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
07:30 Alvinas ir patrakėliai burundukai 3 07:40 Šikšnosparnis Patas 07:55 Stebuklingoji Boružėlė
08:20 Pradėk nuo savęs 08:45
Neribotos žmogaus galimybės
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba 12:15
Brandūs pokalbiai 13:00 Kultūringai su Nomeda 13:45 Linija,
spalva, forma 14:10 Columbanas. Vienuolis, suvienijęs Europą
15:10 Neribotos žmogaus galimybės 15:40 Premjera. Alvinas
ir patrakėliai burundukai 3 15:50
Šikšnosparnis Patas 16:05 Stebuklingoji Boružėlė 16:30 Laba
diena, Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita 18:15 Ten, kur namai 3 19:00 Mokslo sriuba 19:15
Premjera. Kalnų žolelių paslaptys
20:10 Kultūros diena 20:30 Panorama 20:52 Sportas. Orai 21:00
Elito kinas. Premjera. Sieranevada 23:50 Kissingeris 00:00 DW
naujienos rusų kalba 00:15 Dabar
pasaulyje 00:45 Džiazo muzikos
vakaras. XXX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2017”
01:50 Elito kinas. Sieranevada
04:40 Mokslo sriuba 04:55 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
05:15 Ten, kur namai 3

TV1

06:35 Tėvas Motiejus (3) 07:45
Rožių karas (43,44) 09:50 Sodininkų pasaulis (7) 10:25 Akloji
(63) 11:00 Akloji (22) 11:35 Būrėja (85) 12:10 Detektyvė Rizoli
(2) 13:10 Madagaskaro pingvinai
(21) 13:40 Šaunusis Skūbis-Dū
(21) 14:10 Keista šeimynėlė (24)
14:35 Džekio Čano nuotykiai (10)
15:00 Sunkių nusikaltimų skyrius
(20) 16:00 Svaragini. Amžina
draugystė (95,96) 17:00 Būk su
manim (1314,1315) 18:00 Iš širdies į širdį (146,147) 19:00 Aukštakulnių kerštas (27) 20:00 Sunkių
nusikaltimų skyrius (21) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS Be kaltės
(4) 22:55 Amžina meilė (91,92)
00:55 Byla (7) 01:55 Be kaltės (3)
03:20 Tėvas Motiejus (3)

06:05 Mano gyvenimo šviesa
(796,797,798) 07:35 Tomo ir
Džerio šou (24) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (4,5) 09:55
Monikai reikia meilės (66) 10:25
Namai, kur širdis (58) 11:00
Nuo... Iki... 11:30 Paveldėtoja 2
(52) 12:00 Yra, kaip yra 13:00
Mano likimas (39,40) 15:00 Dvi
šeimos (64,65) 16:00 KK2 16:35
Labas vakaras, Lietuva 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 (67) 21:30
Žinios 22:20 Sportas 22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Balsuok už mane 00:15 Judantis
objektas (17) 01:10 Išlikimo žaidimas 02:50 Alchemija. VDU karta
03:20 RETROSPEKTYVA

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25 Aladinas 1, 161 06:55 Simpsonai
16, 14,15 07:55 Gero vakaro
šou 5, 33 08:55 Meilės sūkuryje 3071 10:00 Deganti širdis
12:00 Paskutinis iš Magikianų 5, 9,10 13:00 Pažadėtoji 6,
345,346,347,348 15:00 Simpsonai 16, 16,17 16:00 TV3 žinios
92 16:25 TV3 orai 92 16:30 TV
Pagalba 13, 47 18:30 TV3 žinios
129 19:22 TV3 sportas 1 19:27
TV3 orai 129 19:30 Farai 12, 34
20:30 Prakeikti 7, 49 21:00 TV3
vakaro žinios 74 21:52 TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 74 22:00 Šilumos smūgis 23:50 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2, 7 00:50
Tironas 2, 5 01:35 Amerikiečiai 4,
3 02:25 Ekstrasensai tiria 6, 101
03:50 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2, 6
06:40 Mentalistas (58) 07:40 Stoties policija (30) 08:40 Sudužusių
žibintų gatvės (23) 09:40 Paskutinis faras (33) 10:40 Kobra 11
(15) 11:40 Ekstrasensų mūšis
(9) 13:45 Stoties policija (31)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės
(24) 15:55 Paskutinis faras (34)
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11
(16) 18:30 Betsafe–LKL. Žalgiris
- Neptūnas 21:00 Vendeta 22:50
Katastrofos diena (1,2) 02:15 F. T.
Budrioji akis (3)

06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Pasaulis iš viršaus
07:00 Vantos lapas 07:30 Sveika
ir gardu 08:00 Reporteris 08:58
Orai 09:00 Ant bangos 10:05
„Gyvybės langelis“ (1/24) 11:15
„Rasputinas“ (8) 12:25 „Vienišas
vilkas“ (16) 13:35 TV parduotuvė 13:50 „Miškinis“ (4/18) 15:00
Lrytas tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58
Orai 17:00 Po darbų 18:00 Reporteris 18:48 Orai 18:50 Rubrika
„Mes europiečiai“.” 18:55 „Juodosios katės“ (9) 20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58
Orai 21:00 Prezidento rinkimų
laida (2) 22:00 Reporteris 22:53
Orai 22:55 Rubrika „Mes europiečiai“.” 23:00 Adomo obuolys
00:00 „Miškinis“ (3/24) 01:05
„Gluchariovas“ (2/23) 02:05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (16)
02:55 „Juodosios katės“ (1) 03:45
„Neišsižadėk“ (82) 04:35 „Kelrodė žvaigždė“ (37) 05:20 „Juodosios katės“ (1)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Džiazo muzikos
vakaras. XXX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2017”
07:05 TV daktaras 07:30 Alvinas
ir patrakėliai burundukai 3 07:40
Šikšnosparnis Patas 07:55 Stebuklingoji Boružėlė 08:20 Į sveikatą! 08:45 Neribotos žmogaus
galimybės 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 Neribotos žmogaus galimybės 15:40 Premjera. Alvinas
ir patrakėliai burundukai 3 15:50
Šikšnosparnis Patas 16:05 Stebuklingoji Boružėlė 16:30 Laba
diena, Lietuva 18:00 Kultūrų
kryžkelė. Vilniaus albumas 18:15
Ten, kur namai 3 19:00 Mokslo
sriuba 19:15 Holivudą užkariavusios Borsalino skrybėlės 20:10
Kultūros diena 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 Brandūs pokalbiai
22:20 Vienintelis, nepakartojamas ir paskutinis 23:15 Anapus
čia ir dabar 00:25 DW naujienos
rusų kalba 00:40 Dabar pasaulyje 01:15 Džiazo muzikos vakaras.
XXX tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Jazz 2017” 02:05 Vienintelis, nepakartojamas ir paskutinis 03:00 Stilius 03:55 Muzikinė
pramoginė programa „Du balsai
– viena širdis”

TV1

06:40 Tėvas Motiejus (4) 07:45
Rožių karas (45,46) 09:50 Sodininkų pasaulis (8) 10:25 Akloji
(64) 11:00 Akloji (23) 11:35 Būrėja (86) 12:10 Detektyvė Rizoli
(3) 13:10 Madagaskaro pingvinai (22) 13:40 Šaunusis SkūbisDū (22) 14:10 Keista šeimynėlė
(25) 14:35 Džekio Čano nuotykiai (11) 15:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (21) 16:00 Svaragini.
Amžina draugystė (97,98) 17:00
Būk su manim (1316,1317) 18:00
Iš širdies į širdį (148,149) 19:00
Aukštakulnių kerštas (28) 20:00
Sunkių nusikaltimų skyrius (1)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS.
PREMJERA Prancūziška žmogžudystė. Mirtys Aukštutinėje
Savojoje 23:00 Amžina meilė
(93,94) 01:00 Byla (8)
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Penktadienis, gegužės 10 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios
09:20 Senis 10:25 Aukštuomenės daktaras 6 12:00
(Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų kontrolė 13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 18:30 Nacionalinė
paieškų tarnyba 19:30 Beatos virtuvė 20:25 Loterija
„Keno Loto” 20:30 Panorama
20:52 Sportas 21:00 Rinkimai
2019. Kandidatų į Respublikos Prezidentus debatai
23:00 Premjera. Paliekant
Neverlandą
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(799,800,801) 07:35 Tomo ir
Džerio šou (25) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (6,7)
09:55 Monikai reikia meilės
(67) 10:25 Namai, kur širdis
(59) 11:00 Valanda su Rūta
12:00 Yra, kaip yra 13:00
Mano likimas (41,42) 15:00
Dvi šeimos (66,67) 16:00 KK2
16:35 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Bus visko 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 KK2 penktadienis 21:30 SAVAITĖS HITAS
Godzila 00:00 Kapų plėšikė
Lara Kroft. Gyvybės lopšys
02:15 Sala

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Kempiniukas Plačiakelnis
1, 146 06:55 Simpsonai 16,
16,17 07:55 Farai 12, 34
08:55 Meilės sūkuryje 3072
10:00 Deganti širdis 12:00
Paskutinis iš Magikianų 5,
11,12 13:00 Pažadėtoji 6,
349,350,351,352 15:00 Simpsonai 16, 18,19 16:00 TV3
žinios 93 16:25 TV3 orai 93
16:30 TV Pagalba 13, 48
18:30 TV3 žinios 130 19:22
TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai
130 19:30 Kaip prisijaukinti
slibiną 2 21:20 Tadas Blinda.
Pradžia 23:45 Grėsmingasis
aštuonetas 00:50 Tironas
2, 6 01:40 Amerikiečiai 4, 4
02:30 Ekstrasensai tiria 6,
102 03:55 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2, 7
06:15 Džiunglių princesė Šina (2) 07:10 Stoties policija
(31) 08:10 Sudužusių žibintų
gatvės (24) 09:10 Paskutinis
faras (34) 10:10 Kobra 11
(16) 11:10 Ekstrasensų mūšis (10) 13:45 Stoties policija
(32) 14:50 Sudužusių žibintų
gatvės (25) 15:55 Paskutinis
faras (35) 17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (1) 19:30
Amerikietiškos imtynės (17)
20:30 Amerikietiškos imtynės
(17) 21:30 Naktinė komanda
23:20 Vendeta 01:10 F. T. Budrioji akis (4)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Pasaulis iš viršaus 06:35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu 07:00 Kitoks pokalbis su

D 07:30 Kaimo akademija
08:00 Reporteris 08:58 Orai
09:00 Nuoga tiesa 10:30 10
min iki tobulybės su Jurijumi 10:45 Čempionai 11:25
Adomo obuolys 12:25 „Vienišas vilkas“ (17) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Miškinis“
(4/19) 15:00 Lrytas tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:30
Kitoks pokalbis su D 16:58
Orai 17:00 Po darbų 18:00
Reporteris 18:53 Orai 18:55
„Juodosios katės“ (10) 20:00
Reporteris 20:30 Kitoks pokalbis su D 20:58 Orai 21:00
Ne spaudai 22:00 Reporteris
22:58 Orai 23:00 Ant bangos 01:25 „Moterų daktaras“
(3/17; 3/18) 02:55 „Šeimininkė“ (1/9; 1/10) 04:35 Vantos lapas 05:00 „Kartą po
20 metų“
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXX tarptautinis
džiazo festivalis „Vilnius Jazz
2017” 07:05 Mokytojų kambarys 07:30 Alvinas ir patrakėliai burundukai 3 07:40 Šikšnosparnis Patas 07:55 Stebuklingoji Boružėlė 08:20 Už
kadro 08:45 Neribotos žmogaus galimybės 09:15 Labas
rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba. 12:15
Misija – Pasaulio Lietuva
13:00 7 Kauno dienos 13:25
Stop juosta 13:50 Kalbantys
tekstai 14:15 Holivudą užkariavusios Borsalino skrybėlės
15:10 Neribotos žmogaus galimybės 15:40 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai
3 15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Lesė 16:30 Laba diena,
Lietuva 18:00 Kelias. Laida
apie evangelikų bendruomenes Lietuvoje 18:20 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai 19:15
Pasakojimai iš Japonijos 4
20:10 Kultūros diena. 20:30
Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:00 Euromaxx 21:30
Europos kinas. Saujelė gyvenimo 23:00 Ievos Narkutės
koncertas „Kai muzika baigias” 00:45 Dabar pasaulyje
01:15 Europos kinas. Saujelė gyvenimo 02:45 Auto Moto
03:00 ARTS21 03:30 Brandūs pokalbiai 04:15 Klauskite
daktaro 05:05 Stilius

TV1

06:35 Tėvas Motiejus (5)
07:45 Rožių karas (47,48)
09:50 Sodininkų pasaulis (9)
10:25 Akloji (65,66) 11:35
Būrėja (45) 12:10 Detektyvė
Rizoli (4) 13:10 Madagaskaro
pingvinai (23) 13:40 Šaunusis
Skūbis-Dū (23) 14:10 Keista
šeimynėlė (26) 14:35 Džekio
Čano nuotykiai (12) 15:00
Sunkių nusikaltimų skyrius
(1) 16:00 Svaragini. Amžina
draugystė (99,100) 17:00 Būk
su manim (1318,1319) 18:00
Iš širdies į širdį (150,151)
19:00 Aukštakulnių kerštas
(29) 20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (2) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Fortitudas (5,6) 23:00
SNOBO KINAS Skola 01:15
Byla (9) 02:15 Prancūziška
žmogžudystė. Mirtys Aukštutinėje Savojoje 03:45 Tėvas
Motiejus (5)

Šeštadienis, gegužės 11 d.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos” 07:00
Premjera. Mumija Dumis ir Achnetuto kapas 08:30 Karinės paslaptys 09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai 12:00
Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3/ Nepaliaujamos kovos Uoliniuose kalnuose 12:55
Europos tyrai Sniego ir ledo žemė 13:50 Džesika Flečer 10,11
15:25 Klausimėlis 15:43 Loterija “Keno Loto” 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
18:30 Vakaras su Edita 19:30
Stilius 20:25 Loterijos “Keno
Loto” ir “Jėga” 20:30 Panorama 20:52 Sportas. Orai 21:00
Dvi kartos 23:00 Paliekant Neverlandą 01:00 LRT radijo žinios 01:05 Gyvenimas 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Gimę tą
pačią dieną 03:00 LRT radijo
žinios 03:05 TV žaidimas “Kas
ir kodėl?” 03:30 Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite 04:00 LRT
radijo žinios 04:05 Nacionalinė
paieškų tarnyba

15:40 Kas žudikas? (3) 17:00
Vanity Fair. Visiškai slaptai (2)
18:00 Nusikaltimų miestas (6)
18:30 Detektyvų istorijos (1)
19:30 Mes vieno kraujo 22:10
MANO HEROJUS Suvokimas
00:40 AŠTRUS KINAS Kovų
meistras

07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 Partizanų keliais
(6) 07:55 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Lazdynų Pelėda“
08:30 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Elza - žvalgybininkė
Marcelė Kubiliūtė“ 09:00 Skinsiu raudoną rožę 09:30 Vantos
lapas 10:00 „24 valandos Žemėje“ 11:00 „Inspektorius Luisas. Didis ir geras“ (2/4) 13:00
„Detektyvas Linlis“ (8) 15:10
„Pasislėpusi Palanga. Palanga
ir grafai Tiškevičiai“ 16:00 Žinios
16:18 Orai 16:20 Čempionai
16:50 „Švari mityba: purvina
tiesa“ 18:00 Žinios 18:28 Orai
18:30 „Kovotojas“ 20:00 Žinios
20:23 Orai 20:25 „Šelesto bylos“ (9; 10) 22:00 Žinios 22:28
Orai 22:30 „Šelesto bylos“ (10
tęs.) 23:05 „Deimantų medžiotojai“ (3; 4) 01:00 „Širdies
plakimas“ (11) 02:00 „Detektyvas Linlis“ (9) 03:30 „Kelrodė
6:20 Tomo ir Džerio šou (24) žvaigždė“ (37; 38) 05:00 „Mentų
06:50 Įspūdingasis Žmogus-vo- karai. Odesa“ (1/6) 05:50 „Neras (1) 07:15 “Nickelodeon” va- prijaukinti. Australija“
landa. Sveiki atvykę į “Veiną” (4)
07:45 Kung Fu Panda (9) 08:15
Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svir- 06:00 Lietuvos Respublikos
plys (17) 08:45 Tomo ir Džerio himnas 06:05 Duokim garo!
nuotykiai (14) 09:10 KINO PUS- 07:30 Misija: Vilnija 08:00 GimRYČIAI. PREMJERA Žaislų par- toji žemė 08:30 ARTS21 09:00
duotuvės paslaptis 11:10 Trys Iš kur tas švytėjimas 10:00 Į
nindzės sugrįžta 13:05 Marko sveikatą! 10:30 Už kadro 11:00
ir Raselo nuotykiai 14:55 Bėgi- Pradėk nuo savęs 11:30 Moksmas džiunglėse 17:00 Gyvūnų lo sriuba 12:00 Bela Bartok.
pasaulis 17:30 Bus visko 18:30 Vienaveiksmis baletas „SteŽinios 19:20 Sportas 19:27 Orai buklingas mandarinas” 12:45
19:30 SUPERKINAS Monstrai Bela Bartok. Opera „Hercogo
prieš ateivius 21:20 Kaip atsi- Mėlynbarzdžio pilis” 13:50 XVI
kratyti boso 2 23:50 Diktatorius vaikų ir jaunimo muzikos fes01:25 Kapų plėšikė Lara Kroft. tivalis „Mes – Pasaulis” 15:15
Auto Moto 15:30 Kultūrų kryžGyvybės lopšys
kelė 16:00 Euromaxx 16:30
TV3
Klauskite daktaro 17:20 Stilius
06:15 Televitrina 3 06:30 Il- 18:15 Misija – Pasaulio Lietugo plauko istorija 1, 4 07:00 va 19:00 Daiktų istorijos 19:45
Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2, Stambiu planu 20:30 Panorama
11 07:30 Aladinas 1, 162 08:00 20:52 Sportas. Orai 21:00 FIIlgo plauko istorija 1, 5 08:30 NA plaukimo Čempionų serija
Kempiniukas Plačiakelnis 1, 23:00 Tutti! Lietuvos nacionali147 09:00 Virtuvės istorijos 9, nio operos ir baleto teatro choro
19 09:30 Skaniai ir paprastai koncertas 00:00 Anapus čia ir
2, 2 10:00 Svajonių ūkis 5, 36 dabar 00:45 Paliekant Never10:30 Būk sveikas! 1, 15 11:00 landą 04:45 Auto Moto 05:05
Noriu šio darbo! 1, 4 12:00 Ki- Vartotojų kontrolė
tame kūne 13:55 Urmu pigiau 2
TV1
15:50 Havajai 5.0 5, 521 16:45
Ekstrasensų mūšis 19, 5 18:30 06:20 Neatskleistos TanzaniTV3 žinios 131 19:17 TV3 spor- jos paslaptys (3) 06:50 Akloji
tas 1 19:22 TV3 orai 131 19:25 (63) 07:20 Vandenyno paslapEurojackpot 19 19:30 Turtuolis tys su Džefu Korvinu (64,65)
vargšas 1, 12 21:00 Aš esu To- 08:15 Daktaras Ozas. Šeimos
nia 23:25 Zero 3 02:55 Vyriau- gydytojo patarimai (32) 09:15
siasis vadas 04:25 Paskutinis iš Tėvas Motiejus (24) 10:30
Būrėja (45,46) 11:35 Šviežias
Magikianų 5, 9,10
maistas. Anos Olson receptai
(31) 12:05 Klasikiniai kepiniai.
06:05 Vaikai šėlsta (31,32,33) Anos Olson receptai (20) 12:35
07:30 Džiunglių princesė Šina Akloji (64,65) 13:45 Mylėk savo
(3) 08:29 „Top Shop“ televitrina sodą (2) 14:45 Nekviesta meilė
08:45 Sveikatos ABC televitrina 4 (138,139) 15:45 Širdele mano
09:00 Lietuvos galiūnų čempio- (116,117) 17:45 Akloji (24,25)
nato finalas 10:00 Brydės 10:30 18:50 Būrėja (87,88) 20:00 ViIš visų jėgų (24) 11:00 Būk sa menanti (1) 21:00 DETEKekstremalas (24) 11:30 Atran- TYVO VAKARAS Nusikaltimas
ka. Išlieka stipriausi (3) 12:30 prie Baltijos jūros. Nevaldomas
Džinas. Nepažintoji Italija (5,6) 22:55 Klientų sąrašas 00:45
13:30 Ekstrasensų mūšis (2) Skola 02:45 Fortitudas (5,6)
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Gegužės 9 d.
KETVIRTADIENIS
Europos diena
Saulė teka 05:26
leidžiasi 21:05
Dienos ilgumas 15.39
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Beatas, Edita, Mingailas, Austėja, Grigalius
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
žirnius, pupeles, rozmarinus,
bazilikus, mairūnus, porus,
saulėgrąžas, česnakus, laiškinius svogūnus, pomidorus,
moliūgus, patisonus, baklažanus, paprikas, vijoklines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.
Gegužės 10 d.
PENKTADIENIS
Buhalterių diena
Saulė teka 05:25
leidžiasi 21:07
Dienos ilgumas 15.42
Jaunatis (6 mėnulio diena)
Antoninas, Putinas, Sangailė,
Viktorina
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
žirnius, pupeles, rozmarinus,
bazilikus, mairūnus, porus,
česnakus, saulėgrąžas, laiškinius svogūnus, pomidorus,
moliūgus, patisonus, baklažanus, paprikas, vijoklines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.
Gegužės 11 d.
ŠEŠTADIENIS
Pagarbos mokesčių mokėtojams diena
Tulpių žydėjimo šventė
Pasaulinė migruojančių
paukščių diena
Saulė teka 05:23
leidžiasi 21:09
Dienos ilgumas 15.46
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Mamertas, Skirgaudas, Miglė,
Pilypas
Tinkamas laikas sėti:
česnakus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.
Gegužės 12 d.
SEKMADIENIS
Tarptautinė slaugytojų diena
Saulė teka 05:21
leidžiasi 21:11
Dienos ilgumas 15.50
Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Achilas, Vaidutis, Vilgailė, Nerėjas, Nerys, Nerijus
Tinkamas laikas sėti:
česnakus, ropinius svogūnus,
ridikus, ridikėlius, bulves, topinambus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE

su žurnalistu, prodiuseriu,
laidų vedėju, dokumentinio
filmo „Pačios keisčiausios
sąjungos istorija“ autoriumi
Ryčiu Zemkausku (iš Europos
dienai skirtų renginių ciklo
„AŠ–EUROPA–RYTDIENA“).

Gegužės 6–11 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje ir jos teritoriLošimo Nr. 1204
niuose struktūriniuose padaData: 2019-05-05
liniuose veiks paroda „Lietuva
Gegužės 9 d. 18 val. Prienų
margoje Europos mozaikoje
kultūros ir laisvalaikio centre
63 37 35 74 45 08 44 42 32 26 – 15 m.“.
– kūrybinės muzikos sinteza65 29 02 07 30 72 19 03 16 53
Gegužės 8 d. 16 val. Prienų toriaus dirbtuvės su Vytautu
24 17 70 61 38 54 69 57 47 62
Justino Marcinkevičiaus viešo- Juozėnu (iš garso meno ir
68 51 55 05 13 59 12 18
joje bibliotekoje – susitikimas eksperimentinės muzikos
renginių ciklo „Susikirtimai“).
VISA LENTELĖ
Tai puiki galimybė susipažinti
46 34 01 33 11 22 27 40 20 73
su analoginiais garso sinteza10 75 43 25
toriais, pagrindiniais elektronikos komponentais bei elekLAIMĖJIMAI (laimėtojų)
troninių schemų kūryba. Vos
Lošimo Nr. 695
24118.00€ 1
iš kelių komponentų sujungtų
Data: 2019-04-29
18.00€ 790
tam tikra tvarka išgirsite garsą,
1.50€
15230
kurį galėsite keisti parinkdami
Tel. 1634
1.00€
33088
skirtingas detales. „6P3S“ – tai
2000 Eur - 695-0007051
radiolempos vardu pavadintas
2000 Eur - 695-0021624
PAPILDOMI PRIZAI
analoginės elektroninės muzi2000 Eur - 695-0031465
0332810 Automobilis Nissan
kos performansas, kuriamas
2000 Eur - 695-0036705
Qashqai
Vytauto Juozėno. Renginys
0544743 Automobilis Nissan 2000 Eur - 695-0042638
nemokamas.
Qashqai

1000 Eur - 695-0007460

0151166 Automobilis Nissan 1000 Eur - 695-0017297
Qashqai
1000 Eur - 695-0027752
0042369 Automobilis Nissan 1000 Eur - 695-0033308
Qashqai
1000 Eur - 695-0036188
053*455 Belaidis dulkių siur500 Eur - 695-0002514
blys BOSCH
500 Eur - 695-0011*22
050*760 Belaidis dulkių siur500 Eur - 695-0015187
blys BOSCH
041*206 Belaidis dulkių siur- 500 Eur - 695-0019140
blys BOSCH
500 Eur - 695-0024036
01**756 Čekis grožio prekėms 500 Eur - 695-0028967
(EUROKOS)
Sekančio tiražo prizas:
03**480 Daržovių pjaustyklė
2 x 5 000€ 100 x EUROKOS
ZYLE ZY750SB
dovanų čekių (50€),
034*706 Pakvietimas į TV 100 x belaidžių dulkių
studiją
siurblių Bosch
014*669 Pakvietimas į TV
studiją
056*859 Pakvietimas į TV
studiją

Lošimo Nr. 327
Data: 2019-05-03

013*232 Pakvietimas į TV
studiją

044*811 Planšet. kompiuteris SKAIČIAI
LENOVO E7
03, 09, 10, 19, 42 + 01, 07
051*235 Planšet. kompiuteris
LAIMĖJIMAI
LENOVO E7
79263188.26€ 0
051*348 Planšet. kompiuteris 5 + 2
LENOVO E7
5+1
2739674.60€ 0
017*374 Planšet. kompiuteris 5
161157.30€ 0
LENOVO E7
4+2
3883.30€ 0
049*826 Planšet. kompiuteris 4 + 1
LENOVO E7
4
04**024 Plaukų džiovintuvas
3+2
PHILIPS
2+2
013*557 Televizorius LG

222.40€

4

93.60€

11

50.50€

10

19.70€

116

3+1

15.80€

148

00**810 Wellneo Extreme 3
1+2
odos šveitiklis
2+1

12.80€

269

10.10€

581

7.30€

1953

041*672 Televizorius LG

PROGNOZĖ: Aukso puode –
360 000 Eur

Sudoku

Gegužės 10 d. 10 val. kviečiame paminėti tarptautinę Judėjimo sveikatos labui dieną.
Laukiame Prienų Revuonos
parke. Vyks šiaurietiško ėjimo
mokymai. Lazdų skaičius ribotas, todėl verta turėti savo.
Su savimi turėti vandens buteliuką. Reikalinga išankstinė
registracija el. paštu prienai.
vs.biuras@gmail.com arba
tel. (8 319) 54 427.
Gegužės 10 d. 13 val. Jiezno
Šv. Arkangelo Mykolo ir Jono
Krikštytojo bažnyčioje – III
respublikinis jaunųjų atlikėjų
festivalis „Baroko ritmu“, skirtas Jiezno muzikos mokyklos
30-mečiui.
Gegužės 10 d. 18.30 val.
Prienų sporto arenoje – LKL
krepšinio varžybos: Prienų
„Skycop“ – Panevėžio „Lietkabelis“.
Gegužės 11 d. 13 val. Prienų
r. sav. kūno kultūros ir sporto

centro stadione – amerikietiško futbolo Rytų Superlygos
varžybos: Kauno „Dukes“
– Varšuvos „Eagles“.

kultūrinio bendradarbiavimo
sutartys. Susidomėjusius konferencija Prienuose kviečiame
registruotis tel. +370 319 60
380, +370 319 60 arba el. p.
Gegužės 14 d. 17 val. Prienų daiva.cepeliauskiene@prieJustino Marcinkevičiaus viešo- nubiblioteka.lt, dalia.bredeliejoje bibliotekoje – nemokama ne@prienubiblioteka.lt.
paskaita „Gyvensenos įtaka
genams ir streso profilaktikai“.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Lektorius per. dr. genetikas Danielius Serapinas. Reikalinga Prienų Justino Marcinkeviišankstinė registracija el. paštu čiaus viešojoje bibliotekoje
prienai.vs.biuras@gmail.com eksponuojama Kolekcininkų
arba tel. (8 319) 54 427.
klubo „Senasis „Hemingvėjus“

GEGUŽĖS

8

TREČIADIENIS

0
+13

KLAIPĖDA

VILNIUS

0 +14

GEGUŽĖS

9

+6 +8

KETVIRTADIENIS

+5
+18
KLAIPĖDA

VILNIUS

10

+9
+15

11

+11
+19

12

+10
+19

13

+11
+18

14

+9
+14

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 90 000 000 Eur

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

ORAI

+3 +16
+8 +14
Gegužės 14 d. 18 val. Prienų spausdinimo mašinėlių parokultūros ir laisvalaikio centre da. Paroda veiks iki gegužės
GEGUŽĖS P E N K T A D I E N I S
– kino filmas „Išgyventi vasa- 17 d.
rą“. Bilieto kaina 5 Eur. Apdo- Prienų rajono savivaldybėje (2
vanojimų „Sidabrinė gervė“ aukšte) eksponuojama daililaureatės Marijos Kavtaradzės ninko Vlado Tranelio autorinė
debiutas pripažintas geriausiu tapybos darbų paroda.
KLAIPĖDA
VILNIUS
Baltijos šalių filmu.
+8 +11
+10 +13
Prienų krašto muziejaus kieGegužės 17 d. 10 val. Prienų melyje eksponuojama lauko
Š E ŠTA D I E N I S
kultūros ir laisvalaikio centre paroda „Miesto bitės: žmonės GEGUŽĖS
– konferencija „Man reikalingi ir jų darbai Kaune 1918–1940
pasaulio centrai, kuriuose m.“, skirta Laikinosios sostinės
aš noriu užkariauti Lietuvai 100-mečiui paminėti. Paroda
vietą“ (Matas Šalčius), skirta veiks iki gegužės 31 d.
KLAIPĖDA
VILNIUS
Pasaulio lietuvių metams.
+10 +18
+8 +12
Konferencijos metu bus Gegužės 6–11 dienomis Prieįteikta Mato šalčiaus premi- nų Justino Marcinkevičiaus
S E KM A D I E N I S
ja. Pranešimus skaitys: dr. viešojoje bibliotekoje ir jos GEGUŽĖS
Benediktas Šetkus, Vilniaus teritoriniuose struktūriniuose
universitetas. Dalia Henke, Pa- padaliniuose veiks paroda
saulio lietuvių bendruomenės „Lietuva margoje Europos
(PLB) pirmininkė. Vyks viešos mozaikoje – 15 m.“.
KLAIPĖDA
VILNIUS
diskusijos. Diskusijas mo+10 +16
+8 +16
dernuos žurnalistai Aurimas Stakliškių kultūros ir laisvaPerednis ir Edmundas Jaki- laikio centre eksponuojama
PIRMADIENIS
laitis. Diskusijose dalyvaus: seniūnijos gyventojų įvairių GEGUŽĖS
Dalia Henke, pasaulio lietuvių kolekcijų paroda „Aš – kolekbendruomenės pirmininkė, cionierius“. Paroda veiks iki
Vilma Aleksandrova ir Aistė gegužės 17 d.
Sabaliauskaitė Tsachev, BulgaPrienų kultūros ir laisvalaikio
KLAIPĖDA
VILNIUS
rijos lietuvių bendruomenės
+8 +12
+8 +12
centre eksponuojama fotoatstovės, Jonas Vaičiulis, Punsgrafijų paroda „Dailininkai
ko lietuvių bendruomenės
atkurtai Lietuvos valstybei“ GEGUŽĖS A N T R A D I E N I S
atstovas, Linas Kojala, žurna– nuotraukos iš R. Dichavičiaus
listas, Vytautas Benokraitis,
albumo „Laisvės paženklinDelfi generalinis direktorius,
tieji“.
kraštietis, Vytautas Kandrotas, Leidybos namai „Terra Išlaužo laisvalaikio salėje geKLAIPĖDA
VILNIUS
Publica“ plėtros vadovas, kraš- gužės mėn. eksponuojama
+8 +13
+7 +9
tietis, kiti kraštiečiai, Prienų Arūno Aleknavičiaus fotorajono savivaldybės atstovai. grafijų paroda „Magiškoji
VANDENS TEMPERATŪRA
Bus pasirašytos Tarptautinės Norvegija“.
+14 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+12 KAUNO MARIOS
+8 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+11 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

(šio numerio atsakymai)

Gegužės 8 d.
TREČIADIENIS
Tarptautinė raudonojo
kryžiaus diena
Šv. Stanislovas, Cibulinis
Lietuvos muitinės įkūrimo
diena
Antrojo pasaulinio karo aukų
atminimo diena
Saulė teka 05:28
leidžiasi 21:03
Dienos ilgumas 15.35
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Stanislovas, Viktoras, Džiugas,
Audrė, Mykolas, Stasys
Tinkamas laikas sėti:
žirnius, pupeles, saulėgrąžas,
moliūgus, patisonus, baklažanus, sėjamąsias gėles, vijoklines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

GAMA RADIACINIS FONAS

39
39

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8843 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8290 nSv/val.

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

