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Prienų krašto vasaros šventėje –
ir linksmybės, ir rimtos diskusijos

Balbieriškyje gyvuoja
„Sveika mokykla“

Laima

DUOBLIENĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
Visą savaitgalį Prienuose
vyko Prienų krašto vasaros
šventės renginiai.

Mokslininkai
patvirtino naują
kilogramo apibrėžimą

Vasaros šventėje –
Pasaulio lietuvių
metams skirta
konferencija
Prienų krašto vasaros šventė prasidėjo Pasaulio lietuvių
metams skirta konferencija

DUOBLIENĖ

Kovojantiems su
aukštu kraujospūdžiu:
iš savo valgiaraščio
išbraukite imbierą
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Kiek ir kokių rinkimų biuletenių, rinkėjai balsuojantys gegužės 26 d. rinkimuose, gaus?
Pildant Respublikos Prezidento rinkimų biuletenį, rinkėjas galės pažymėti vieną
kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus iš rinkimų
biuletenyje pateiktų dviejų
kandidatų sąrašo. Kandidatai
į Respublikos Prezidentus rinkimų biuleteny bus išdėstomi
abėcėlės tvarka.
Tą pačią dieną vyks balsa-

vimas ir rinkimuose į Europos
Parlamentą. Rinkėjams bus
pateiktas vienas biuletenis.
Biuletenyje vertikaliai bus išdėstyti kandidatų sąrašai. Rinkėjas galės pažymėti vieną
kandidatų sąrašą, o biuletenio
apačioje, horizontaliai, bus 5
langeliai, kuriuose rinkėjai
turės teisę įrašyti pasirinkto
sąrašo kandidatų numerius, t.
y. pasirinktiems kandidatams
suteikti reitingo balus. Reitinguoti nėra privaloma. Rinkėjui nesuteikus reitingo balų,
bus laikoma, kad jis išreiškė
pritarimą partijos, visuomeninio rinkimų komiteto ar koalicijos sudarytam kandidatų
sąrašo eiliškumui. VRK

Ieva Černevičienė šventė šimto metų Teismo ekspertizės centras
jubiliejų
teiks daugiau paslaugų
Laima

SKAITYKITE 10 p.

„Man reikalingi pasaulio centrai, kuriuose aš noriu užkariauti Lietuvai vietą“ (Matas
Šalčius). Konferenciją organizavo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka kartu su Prienų rajono saNUKelta Į 4 p. 

Kaina

Kiek ir kokių rinkimų biuletenių,
rinkėjai balsuojantys gegužės 26 d.
rinkimuose, gaus?
Gegužės 26 d. vyks
rinkimai į Europos
Parlamentą ir Respublikos
Prezidento rinkimų
pakartotinis balsavimas.
Vyriausioji rinkimų
komisija (VRK) primena,
kad rinkėjams bus
išduodami 2 balsavimo
biuleteniai, skirti
balsavimui už Lietuvos
Respublikos Prezidentą
ir rinkimams į Europos
Parlamentą.
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http://www.facebook.com/labirintai

Gegužės 16 d. prieniškė
Ieva Černevičienė šventė
garbingą šimto metų
jubiliejų.

Ta proga ją sveikino ne tik
vaikai, anūkai, proanūkiai, giminės, kaimynai, bet ir Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas,
Prienų seniūnijos seniūno
pavaduotoja Janina Armonienė, Seimo narys Andrius
Palionis.
Gimė ir beveik visą gyvenimą gyveno Alksniakiemyje
Ieva Černevičienė (BalnaNUKelta Į 7 p. 

privatiems asmenims
Lietuvos teismo
ekspertizės centras (LTEC)
teiks daugiau paslaugų
privatiems asmenims,
pranešė Teisingumo
ministerija.

Iki šiol labai nedidelę dalį tyrimų pagal privačius užsakymus atlikęs LTEC teiks
mokamas paslaugas šešiose
tyrimų kryptyse.
Privatūs asmenys galės užsakyti brangiųjų metalų – dirbinių iš aukso, platinos, sidabro ir kt. – sudėties tyrimus,
pavyzdžiui, įvertinti, kiek
aukso yra auksiniame žiede.
Taip pat bus galima patikrinti,
ar tekstilės gaminio etiketėje

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“!
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

nurodyta pluoštinė sudėtis atitinka tikrovę, bus atliekami ir
odos, kailių tyrimai.
Ekspertai ištirs ir nustatys
vaistų, chemikalų, pesticidų,
naftos produktų, tirpikliųskiediklių, etilo alkoholio
sudėtį, pašalines priemaišas.
Anot pranešimo, gyventojams tai būtų svarbu, aiškinantis alergijų priežastis ar vaistų
autentiškumą, taip pat siekiant
sužinoti dirvožemio ar šulinio
vandens užterštumo lygį.
Metalografiniai tyrimai gali
atskleisti metalo gaminių atsidalijimo priežastis (nuo ilgalaikės eksploatacijos, dėl broNUKelta Į 10 p. 

 žvilgsnis
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Uždraudė važiuoti elektriniais paspirtukais

Baltijos šalys ir JAV sutarė dėl formato „3+1“

Palangos savivaldybė dėl saugumo uždraudė judriausioje miesto
J. Basanavičiaus gatvėje vasarą važiuoti dviračiais, elektriniais
paspirtukais ir velomobiliais. Nuo šių metų rugsėjo elektriniams
paspirtukams važiuoti šaligatviais draus Prancūzija.

Tikimasi, kad „3+1“ formatas stiprins bendradarbiavimą Baltijos
šalims sinchronizuojant tinklus su žemynine Europa, stiprinant
kibernetinį saugumą, kuriant atsinaujinančios energetikos,
bendrą regiono dujų rinką, importuojant dujas (SGD).

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
oks gi keistas ir įdomus
pavasaris apsilankė mūsų kraštuose! Įdomus ne tik
savo karščiu, besikaitaliojančiu su naktinėmis šalnomis,
bet ir, žinoma, politiniu gyvenimu.
Seniai lietuvius buvo aplankius tokia laimė, kad per vieną
pavasarį išsirinktų savivaldybių tarybas, merus, Europos
Parlamento narius, prezidentą ir netgi dalyvautų dviejuose
referendumuose. Visa puokštė džiaugsmo ir laimės! Kartais susidaro vaizdas, kad Lietuvoje prasčiokų nėra – vieni
politikai ir visokio plauko institucijų nariai.
Taip, laikais pasikeitė. Ištobulėjome. Jeigu mūsų protėviai savo karalius galėdavo
vadinti „Jūsų didžiausia prakilnybe...“ ir kitais, stipriai
perlenktais epitetais, tai šiandieninius sunkiai suskaičiuojamus valdovus jau galime
vadinti dešimties ar net penkiolikos pakopų hierarchiniu
užimamų pareigų kratiniu.
Gerai buvo beraščiams
žmonėms! Padarytą darbą
įrodydavo padarytas darbas, o
dabar paprasčiau – užtenka išvardinti jų sąrašą. Ir nebūtina
dirbti. Nei dirbti, nei parodyti
savo padarytą darbą, užtenka pasakyti jo pavadinimą. Ir
kartais net keista, kaip žmogus gali spėti padaryti visus
darbus visose jo įvardijamose įnstitucijose? Primena magiją ir „Haris Poterio“ herojų
nuotykius.
Ir štai tada atsiskleidžia
kreiva tiesa, panaši į kreivų
veidrodžių karalystę. Turime
šimtus kraštiečių ir Lietuvos
žmonių vienijančių įstaigų,
puikiai įsisaviname joms skiriamas lėšas ir puikiai matome
įsisavinimo rezultatus... Tik...
Nematome, dėl ko jos įsisavintos. Dėl kokių žmonių?
Tų pačių, kurių net nelaimės
atveju su žiburiu nerasi? Dėl
tų pačių, kurie dėl „populiaraus“ projekto dalyvauja net
kelių institucijų veikloje? Iš-

K

mokome pristatyti savo darbą,
įsisavinti, suprantama, svetimas lėšas, išmokome nebūti
prasčiokai, bet ar išmokome
padaryti patį darbą?
Jeigu anksčiau rūpindavomės, kaip padaryti darbą, tai
dabar rūpinamės, kokį reikėtų padaryti darbą, kad gautume lėšų. Taigi, belieka arba ieškoti, kokį darbą, tegul
ir niekam nereikalingą, būtų
galima padaryti, kad pasiektume savo tikslą, arba tiesiog
eiti į valdžią. Nes ten trūksta
būtent mūsų!
Ir tai nieko blogo, juk pasaulis pasikeitė. Jau anksčiau
išmokome, jog svarbiausia
yra tai, ką galime gauti, o ne
tai, ką galime duoti. Pinigai,
vaišės, medicinos, švietimo
pagalba, pramogos, socialinė
pagalba, makaronai iš Europos ir, žinoma, valdžia. Tiek
visko daug ir viską galima
gauti! O kodėl turėčiau kažką duoti? Juk aš – Lietuvos
pilietis! Aš – žmogus!
Išmokome imti, užrietėme
nagus ir pirštus į savo pusę ir
džiaugiamės būdami pasaulio
valdovai. Galintys viską gauti. Už tai, kad esam. O mūsų
buvimas... kokią naudą kam
teikia? Nebent duoda darbo
visai krūvai tarnybų...
Esame viena šeima ir turėtume siekti vieno tikslo. Ir tas
tikslas – ne partija, ne medžių
giraitė, ne linksma šventė. Tas
tikslas – pasaulis. Pasaulis,
kuris mus supa. Ir medžiai, ir
paukščiai, ir jūros, ir dangus.
Viskas priklauso nuo mūsų.
Netikite? Pabandykite kasdien išeiti į lauką ir pasisveikinti su 50 žmonių. Palinkėkite visiems gražios dienos.
Pakartokite tai kiekvieną pirmadienį. Ir... priimkite sveikinimus. Jūs jau turite savo
bendruomenę! Turite tikrą
bendruomenę su tikrais žmonėmis, kurie mielai jums atsakys į labas rytas ir palinkės
jums gražios dienos atgal! Ir
tai bus tie žmonės, kurie vieną
rytą jūsų nesutikę susirūpins
jumis labiau nei bet kuris politikas, draugai ar giminės. Nes
tas palinkėjimas, kuris pasiekia tą penkiasdešimt žmonių

yra pati didžiausia pagarba ir
pagalba žmogui.
Nejaugi tikrai manome, kad
mums visą laimę atneša pinigai? Nejaugi manome, kad
pinigai yra svarbiausias turtas, kurį žmogus gali gauti?
Pabandykite iš savo piniginės
išsiimti 25 eurus ir tą kiekvieną pirmadienį padalinkite juos
tiems visiems 50-čiai žmonių.
Tikrai taip, po 50 centų. Ar tikrai iš visų sulauksite padėkos
ir šypsenos? Ar tikrai būsite
laimingas ir šie žmonės taps
laimingesni? Jums šie keturis
kartus per mėnesį skiriami 25
eurai tikrai bus svarbūs, tačiau
jūsų sutiktiems žmonėms per
mėnesį gauti 2 eurai atrodys
kaip pasityčiojimą primenanti
auka. Labai panaši į tą, kurią
paliekame bažnyčioje kartą
per mėnesį, tikėdamiesi, kad
tai yra neapsakomai didelė
pagalba mūsų seneliams išsilavinimą suteikusiai institucijai.
Išmokome skaičiuoti pinigus, išmokome skaičiuoti namuose esančius daiktus
ir tuos, kuriuos mums reikia
gauti. Išmokome skaičiuoti,
kas mums nereikalinga ir ką
galima išmesti – rūbus, daiktus, baldus, žmones... Mes
labai gabūs. Mes labai gabūs
reikalauti iš pasaulio to, su
kuo patys negalime susitvarkyti. Kodėl negalime susitvarkyti? Nes daiktus išmetame iš
savo gyvenimo, o ne iš pasaulio. Viskas, ką išmetame, lieka
už mūsų durų. Ar bent įsivaizduojame, kokio dydžio šiukšlių krūva atsidurtų šalia mūsų
durų, jei mums viskas, ką „užgyvenome“ – gavome ir nusipirkome, būtų grąžinta?
Išmokome gauti, bet neišmokome duoti. Neišmokome
padėti mus supančiam pasauliui ne šlamštu, o tikra pagalba. Ta pagalba, kuri ištiesia
ranką sunkioje akimirkoje,
kuri atsineša tegul ir vienintelį mieste esantį žibintą. Išmokome vartoti, naudoti ir išmesti, todėl greitu laiku patys
mėgstamiausi mūsų politikai
bus tie, kurie suteiks galimybę gauti... taip taip... žemės lopinėlį be šiukšlių. Ir tie, kurie
bent akies žvilgsniu leis suprasti, jog nesame tuščia vieta
pinigų įsisavinimo bei netikrų
bendruomenių pasaulyje.
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r., Benčiakiemio k., namuose,
neblaivus (2,42 prom. alkoholio)
vyras (g. 1995 m.) smurtavo prieš
savo brolį (g. 1992 m.). Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

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

2019-05-13 gautas pranešimas,
kad Veiverių sen., Veiverių mstl.,
Kauno g. dega lapų krūva. 16x7
m plote degė sausi lapai.
2019-05-13 apie 13.15 val. Prienų r.,
Pakuonio mst., Sodų g. neblaivus
vyras (g. 1992 m.), vairuodamas
automobilį „Volvo V70“, partrenkė
dviračiu važiavusį vyrą (g. 1978
m.). Nukentėjusysis dėl sužalojimų pristatytas į Prienų ligoninę.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
2019-05-14 vakare, 19.36 val.,
gautas pranešimas, kad Birštone,
Vienkiemio g. dega butas. Ant
viryklės buvo pridegęs maistas,
puodą savininkas buvo nukėlęs
iki PGP atvykimo.
2019-05-14 gautas pranešimas,
kad gegužės 11 d. apie 19 val.
Prienuose, Vytauto g., namuose,
išgertuvių metu iš moters (g.
1974 m.) rankinės buvo pavogta
piniginė, su dukrai išduota mokėjimo kortele, kuria apgaulės būdu
buvo pasinaudota. Nuostolis – 740
eurų. Įvykio aplinkybes aiškinasi
policija.
2019-05-15 apie 18.45 val. Prienų r.,
Išlaužo k., Kelmyno g., namuose,
moteris (g. 1975 m.) smurtavo
prieš sugyventinį (g. 1965 m.).
Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į
areštinę.
2019-05-15 apie 8.30 val. pastebėta, kad negyvenamojoje sodyboje,
esančioje Prienų r., Pakuonio
sen., Pagaršvio k., priklausančioje
moteriai (g. 1962 m.) iš šulinio
pavogtas vandens siurblys, iš
rūsio – trimeris „MTD“, karutis ir du
bidonai. Nuostolis – 500 eurų.
2019-05-15 apie 23.24 val. gautas
pranešimas, kad Išlaužo sen.,
Čiudiškių k., Mato Šalčiaus g.
dega šiaudų ritinys. Degęs ritinys
užgesintas.
2019-05-16 ryte, 07.21 val., gautas
pranešimas, kad Pakuonio sen.,
Kebliškio k. mobiliojo ryšio stulpai
pavojingai pasvirę virš elektros
laidų. Pagalbos neprireikė.
2019-05-16 apie 18.40 val. Prienų

2019-05-16 apie 20.40 val. Prienų
r., Stakliškių sen., Jogalinos k.,
Miško g., patikrinimui sustabdžius
automobilį „Audi A4“, jį vairavęs
neblaivus (1,85 prom. alkoholio)
ir teisės vairuoti neturintis vyras
(g. 1994 m.) sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
2019-05-16 apie 5.20 val. Prienų
r., Pakuonio sen., Kėbliškių k.,
pastebėtas nugriuvęs bendrovės
mobiliojo ryšio stiebas su jame
esančia įranga. Taip pat buvo
apgadinti ir kitos bendrovės mobiliojo ryšio įrenginiai. Įtariamasis
(g. 1990 m.) sulaikytas ir uždarytas
į areštinę. Įvykio aplinkybės nustatinėjamos.
2019-05-17 apie 8 val. UAB projekto vadovas R. L. (g. 1966 m.),
atvykęs į jo vadovaujamos įmonės
statybų objektą, esantį Prienų
m., pastebėjo, kad iš nesaugomo
objekto pavogta UAB priklausanti
motorinė vibroplokštė HONDA bei
iš įmonei priklausančio ekskavatoriaus KUBOTA išimtas ir pavogtas
vienas kabinos langas. Padaryta
800 eurų turtinė žala.

Netapkime
sukčių
aukomis!
Stebint Alytaus apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato (toliau Alytaus apskr. VPK)
prižiūrimos teritorijos
kriminogeninę padėtį
buvo atlikta š. m.
sausio–balandžio mėn.
užregistruotų sukčiavimo
atvejų analizė.

Pastebimas didėjantis visuomenės sąmoningumas, kai
sulaukę įtartino skambučio
žmonės, informuoja teisėsaugą. Iš 132 užregistruotų pranešimų 69 pranešimai (arba 52
proc. iš jų) yra pranešama nenukentėjus, tik dėl informacijos. Tačiau dėl suaktyvėjusio
sukčiavimo ne visi asmenys
išlieka budrūs, kiti – praranda
ne menkas pinigų sumas.
Itin reikšmingai nukentėjo viena Alytaus įmonė, kurios buhalterė gavusi laišką iš
sukčiaus, apsimetusio įmonės
direktoriumi, pervedė beveik
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

19 000 eurų. Šiek tiek daugiau nei 18 000 eurų prarado
ir moteris, kuri paėmusi greituosius kreditus į įvairias banko sąskaitas pervedė pinigus
prašoma draugo, kuris, kaip
paaiškėjo vėliau, kali pataisos
namuose. Į policiją taip pat
kreipėsi kitos įmonės direktorius, kuris apgaulės būdu buvo suklaidintas dėl užsakymo
iš Ukrainos ir pervedė beveik
9 000 eurų į nežinomo kliento sąskaitą. Asmenys, pirkdami transporto priemones,
jų detales, mobiliojo ryšio telefonus ar kitą techniką pagal
internetinėje erdvėje rastus
skelbimus prarado nuo 100
iki 350 eurų, kuriuos sumokėjo kaip avansą ar rezervacijos
mokestį, o prekių galiausiai ir
nesulaukė.
Išanalizavus sukčiavimo
atvejus, pastebėta didėjimo
tendencija tarp šiuo metu naudojamų sukčiavimo būdų:
> manipuliuojant pirkimo/
pardavimo sandoriais perkant
transporto priemones – 13
pranešimų,
> perkant internetu automobilio detales, drabužius,
maisto papildus, techniką – 26
pranešimai,
> populiarėja siūlymas papildomai užsidirbti užsienyje arba namuose, siūlant investicijas, ar kitas finansines
operacijas ir taip išgaunant
asmens arba banko duomenis
– 16 pranešimų,
> pasinaudojimas gautais
asmens/ įmonės duomenimis
atidarant sąskaitas, sudarant
sandorį – 11 pranešimų,
> vis dar naudojamas sukčiavimo būdas „alio“/manipuliuojant išgalvotomis istorijomis/ prisistatant policijos
pareigūnais, įmonių darbuotojais – 30 pranešimų,
> užregistruoti 7 pranešimai
už sumokėtus, bet neatliktus
darbus, bandant gauti draudimo išmoką.
Alytaus apskrities policija
reguliariai vykdo prevencines priemones ir informuoja visuomenę apie daromas
nusikalstamas veikas. Siekdami formuoti saugią aplinką prašytume perspėti savo
garbaus amžiaus artimuosius
apie tokio pobūdžio grėsmes
ir patarti, kaip tokioje situacijoje derėtų elgtis.
ALytaus apsk. VPK 
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Austrijoje atleidžiamas vidaus reikalų ministras

Lenkijoje pirmąkart gimė šešetukas

Korupcijos skandalui sužlugdžius koalicinę Austrijos vyriausybę,
atleidžiamas kraštutinių dešiniųjų vidaus reikalų ministras
Herbertas Kicklis (Herbertas Kiklis), pirmadienį pareiškė kancleris
Sebastianas Kurzas (Sebastianas Kurcas).

Lenkijoje viena moteris pirmąkart šalies istorijoje pagimdė
šešetuką, o kiekvienas naujagimis svėrė po maždaug kilogramą.
Keturios mergaitės ir du berniukai gimė po cezario pjūvio 29-ąją
nėštumo savaitę. 29-erių moteris dar turi dvejų metų sūnų.

PARTIJOS TVARKA IR TEISINGUMAS FRAKCIJOS SENIŪNAS
KANDIDATAS Į EUROPOS PARLAMENTĄ

DR. VYTAUTAS
KANDIDATO NR. SĄRAŠE

2

KAMBLEVIČIUS

Sąrašo Nr.

17

Dalyvaudamas Europos Parlamento rinkimuose tikiuosi permainų. Kas mane pažįsta supranta,
kad esu nepatogus sistemai ir netyliu, kuomet matau negeroves.
Būdami Tautų Europos dalimi negalime pasyviai stebėti šliaužiančio federalizmo. Turime jį
stabdyti ir paaiškinti visuomenei, kad Europoje kiekviena Tauta yra lygiateisė ir jokiu būdu
negalima leisti nutautinti ar nukultūrinti savo šalies.

Politinė reklama bus apmokėta iš PARTIJos TVARKA IR TEISINGUMAS politinės kampanijos sąskaitos Užs. Nr. 2019/8

Politinė reklama bus apmokėta iš PARTIJA TVARKA IR TEISINGUMAS politinės kampanijos sąskaitos

Stakliškių gimnazijoje vyko priešgaisriniai mokymai

Gegužės 16 d., Prienų
rajono Stakliškių
gimnazijos 1 – 12 klasių
mokiniai dalyvavo
priešgaisriniuose
mokymuose bei
evakuacijos pratybose.

Jų metu buvo praktiškai
atliekamas gaisro gesinimas,
naudojant gesintuvus bei mokinių evakavimasis iš pastato.
Mokymo metu mokiniams
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie

VRM Kauno priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos Prienų
priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas Darius Giraitis paaiškino
apie gesintuvų rūšis, jų veiks-

mingumą bei panaudojimo
galimybes.
Moksleiviai galėjo patys
praktiškai išbandyti gesintuvų
veikimą bei gesinimą su jais.
Prienų PGT 

Pasitarimas su Prienų rajono smulkiųjų
ir vidutinių pieno gamintojų asociacijos
atstovais
Meras Alvydas VaicekausGegužės 16 d. vyko
pasitarimas su Prienų
rajono smulkiųjų ir
vidutinių pieno gamintojų
asociacijos atstovais.

Dalyvavome tarptautiniame
tvijos. Suaugusiųjų B grupėje
turnyre
mišrųjį dvejetą žaidė 15 porų.
Balandžio pabaigoje
Vilniuje, Delfi sporto
arenoje, vyko Open CBC
International Badminton
Tournament (Atviras CBC
tarptautinis badmintono
turnyras).

Jame dalyvavo 86 žaidėjai,
tarp jų - 15 iš kitų šalių : Baltarusijos, Kinios, Irano, LaREKLAMA

Balbieriškio badmintono klubo ,,Svajonė“ žaidėja Gerda
Trakymaitė poroje su kauniečiu (JSO) Aivaru Kvedarausku nugalėjo visus varžovus ir
iškovojo pirmąją vietą turnyre. Gerda ir Aivaras buvo apdovanoti nugalėtojų medaliais
ir badmintono raketėmis.
BK ,,Svajonė“ informacija 

Asociacijos pirmininkė Laima Balsevičienė išreiškė nuogąstavimus dėl mažėjančių
pieno supirkimo kainų. Taip
pat paminėjo, kad Savivaldybė
per mažai dėmesio skiria ūkininkams – labai trūksta informacijos, seminarų ar pasitarimų apie ūkininkams aktualias
naujoves, teisės aktų pasikeitimus, galimybes gauti paramą
iš valstybės ar Europos Sąjungos. Buvo pateikta pastabų dėl
Savivaldybės kaimo plėtros rėmimo programos lėšų skirstymo tvarkos, žemės ūkio specialistų darbo, pabrėžta, kad taip
ir nebuvo išspręstas klausimas
dėl ūkininkų atleidimo nuo žemės mokesčio.

kas kvietė teikti siūlymus dėl
Savivaldybės kaimo plėtros
rėmimo fondo nuostatų patikslinimo ar papildymo.
Ūkininkų atleidimo nuo žemės mokesčio klausimu meras laikėsi jau ne kartą išsakytos savo pozicijos, kad toks
atleidimas yra netikslingas,
nes apie pusė ūkininkų žemę
nuomojasi, todėl faktiškai nuo
žemės mokesčio bus atleisti
miesto gyventojai, kurie žemę
nuomoja.
Administracijos direktorė
Jūratė Zailskienė pažadėjo,
kad pasidomės žemės ūkio
specialistų darbo drausme ir
atsakymų į gaunamus raštus
terminų laikymusi.
Po diskusijos buvo nutarta
pradėti rengti pasitarimus ar
mokymus ūkininkams aktualiais klausimais. SAVIVALDYBĖS inf. 
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Iš Eifelio bokšto buvo evakuoti visi lankytojai

Rusijos žurnalistai neteko darbo dėl straipsnio

Iš Eifelio bokšto pirmadienį po pietų buvo evakuoti visi lankytojai,
nes ant garsiojo Paryžiaus objekto buvo pastebėtas laipiotojas.
Tai standartinė procedūra. 2012 metais vienam britui pavyko
užsiropšti į pačią bokšto viršūnę, bet paskui jis nukrito ir užsimušė.

Du Rusijos dienraščio „Kommersant“ žurnalistai buvo priversti
trauktis iš pareigų dėl straipsnio apie galimą šalies aukštųjų
parlamento rūmų pirmininkės atsistatydinimą. Pareiškimus dėl
išėjimo su jais pateikė dar 11 redakcijos darbuotojų.

Prienų krašto vasaros šventėje – ir linksmybės, ir rimtos diskusijos
ATKelta IŠ 1 p.
vivaldybe, Prienų krašto muziejumi ir Prienų KLC.

Pagerbtas keliautojas,
švietėjas, žurnalistas
Matas Šalčius
Kad konferencija reikalinga, liudijo pilnutėlė didžioji
Prienų KLC salė. Į konferenciją atvyko ne tik Prienų rajono savivaldybės vadovai ir
darbuotojai, seniūnijų, bendruomenių, kultūros ir švietimo įstaigų atstovai, mokiniai
ir prieniškiai, bet ir gausus būrys svečių iš Trakų, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Alytaus,
Šiaulių savivaldybių.
Konferenciją Prienų krašto
himnu pradėjo Prienų KLC
vokalinis ansamblis „Aksomas“ ir solistas Vytautas
Trakymas, jos dalyvius sveikino Prienų rajono savival-

dybės meras Alvydas Vaicekauskas.
Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus dr. Benedikto Šetkaus pranešimo
tema – „Matas Šalčius:
„Aš pašvenčiau visas
jėgas šalies švietimui
ir laisvei, bet mažai padariau“.
Profesorius, darbinę
karjerą prieš 35-erius
metus pradėjęs Prienų
rajono mokyklose, savo pranešime atskleidė mažai
girdėtų arba visiškai negirdėtų
faktų iš Mato Šalčiaus gyvenimo, pateikė ištraukų iš jo dienoraščių, laiškų, artimųjų atsiminimų, papasakojo apie jo
gyvenimą Lietuvoje ir užsienio valstybėse, apie keliones,
požiūrį į kitataučius, raginimą
mokytis kalbų bei supažindino su daugybe kitų keliautojo
asmenybės bruožų.
REKLAMA

Kaip yra sakęs Antanas
Poška, Mato Šalčiaus asmenybė netelpa į jokius rėmus
ir formas. Todėl, anot profesoriaus B. Šetkaus, nėra lengva apie Matą Šalčių pasakyti
glaustai, nes apie jį būtų galima kalbėti ilgai ir giliai.
B. Šetkus išskyrė penkias
pagrindines temas, atkleidžiančias keletą M.Šalčiaus
asmenybės ir veiklos bruožų:
Mato Šalčiaus pavyzdys rodo,
kiek daug galima nuveikti ne
tik per savo gyvenimą, bet dar
jaunystėje; kaip galima tarnauti Tėvynei, atsidūrus toli
nuo jos; jis yra tolerancijos
ir bendravimo su kitų kultūrų žmonėmis pavyzdys; pavyzdys, kaip reikia branginti
ir saugoti (sau, savo artimiesiems ir valstybės istorijai)
asmeninio pobūdžio laiškus,
nuotraukas, dokumentus ir

kitą medžiagą. Pranešime
taip pat atskleidžiama, kas
paskatino M. Šalčių tiek daug
keliauti.

VDU profesorius dr. Benediktas Šetkus

Su visu pranešimu supažindinsime artimiausiuose laikraščio numeriuose.
Profesorius dr. Benediktas
Šetkus Prienų kraštui įteikė
unikalią dovaną – originalius dokumentus: Santaros
partijos, kurios nariu buvo ir
M.Šalčius, dalyvavimo Steigiamajame Seime programą
ir partijos kandidatų sąrašą,
tarp kurių 22 numeriu įrašyta

ir M.Šalčiaus pavardė.

Mato Šalčiaus
premija – Eglei
Gerulaitytei
Žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, rašytojo, žurnalisto, keliautojo ir idealisto, kraštiečio Mato Šalčiaus premijos
steigėja yra Prienų rajono savivaldybė. 2017 m. įsteigta
premija skiriama žurnalistams
už pasaulio pažinimo skatinimą bei brandžius ir išsamius
spaudos, radijo, fotografijos,
televizijos, interneto žiniasklaidos autorinius darbus
kelionių tematika, paskelbtus per kalendorinius metus.
Konkursas premijai gauti organizuojamas kiekvienais metais. Premijos dydis
– 1000 eurų.
Šiais metais buvo pasiūlyta apdovanoti du asmenis.

Komisijos sprendimu Mato
Šalčiaus premijos konkurso
nugalėtoja tapo Eglė Gerulaitytė – žurnalistė, keliautoja, knygos „Amerika be
dangoraižių. Bastūnės
liudijimai 2“ autorė.
Laureatė šiuo metu
dalyvauja Graikijoje
vykstančiame motociklų ralyje, todėl apdovanojimą atsiėmė jos
tėtis muzikologas Viktoras Gerulaitis. Jis sakė, kad dukrai patinka ne tik
keliauti, bet ir rašyti. „Eglė
yra pasaulio žmogus, bet kartu ir „kieta“ nacionalistė, kaip
Matas Šalčius“, – dukrą apibūdino tėtis.

„Išlikti lietuviais,
nesvarbu, kur
gyvename“
Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) pirmininkė Da-

lia Henke skaitė pranešimą
„Lietuvos jėga pasaulyje“.
Ji pasidžiaugė, kad lietuvių
bendruomenių yra 47 pasaulio šalyse ir dar kuriasi naujos,
veikia 211 lituanistinių mokyklų. Užsienyje gyvenantys
lietuviai yra Lietuvos ambasadoriai, garsinantys Lietuvos
vardą ir formuojantys įvaizdį,
jie buria lietuvius, steigia lituanistines mokyklas, švenčia
tradicines šventes, o svetur
uždirbtus pinigus investuoja
Lietuvoje. Ir, anot D. Henke,
viso to tikslas – išlikti lietuviu,
nesvarbu, kur gyventume.
Užsienyje gyvenantiems
lietuviams labai aktualus pilietybės išsaugojimas, grįžtančiųjų į Lietuvą vaikams
– švietimo sistemos pritaikymas, elektroninis (internetinis) balsavimas, atskira, užsienyje gyvenantiems tautiečiams skirta rinkimų apygarda (Seimo narys). D. Henke
pasidžiaugė Pasaulio lietuvių

rą, kalbėti savo gimtąja kalba, demokratija, laisvė, nepriklausomybė – visa tai, ką
turime jau 15 metų būdami
ES nariai, energetinė Lietuvos nepriklausomybė, puiki
gamta, švarus vanduo, geras
klimatas ir keturi metų laikai,
plačios galimybės veikti ir...
lietuviškas alus.
PLB pirmininkė pabrėžė,
kad užsienyje gyvenantys
lietuviai niekada netaps tikrais britais, vokiečiais, prancūzais...

Diskusijos, kurią moderavo
žurnalistas Aurimas Perednis,
dalyviai ieškojo sprendimų,
ką galima nuveikti susitelkus
visiems lietuviams. Diskusijoje dalyvavo Punsko lietuvių
bendruomenės atstovas Jonas
Vaičiulis, Bulgarijos lietuvių
bendruomenės atstovės Vilma Paškūnaitė-Aleksandrova

vis. Mes savo vaikus mokome lietuvių kalbos, kaip mantrą perduodame lietuvybę“,
– pasakojo A. Sabaliauskaitė-Tsachew. Jai pritarė ir 14
metų Bulgarijoje gyvenanti
bei meilės emigrante save vadinanti V. Paškūnaitė-Aleksandrova, kuri tvirtino, kad
grįš gyventi į Lietuvą, kai tik
dukros baigs mokyklas ir taps
savarankiškos.
Didesnę savo gyvenimo
dalį – 27 metus – Hamburge
(Vokietija) praleidusi D. Henke taip pat tvirtino, kad „ten“
niekada nebūsi savas. Ir jaunoji karta sako, kad jie yra ir
100 procentų lietuviai, ir 100
procentų vokiečiai. Taip pat
jaučiasi ir Bulgarijoje gyvenančių lietuvių vaikai.
„Mes niekur nevažiavome,
bet tapome emigrantais, nes
Lietuva nuo mūsų pasitraukė“, – juokavo J. Vaičiulis. Jis
tvirtino, kad lietuvišką dvasią
jiems padeda išlaikyti labai

bendruomenės ryšiais su Lietuva, ypač su savivaldybėmis,
o to pavyzdys ir yra ši Prienų
savivaldybės iniciatyva.
D. Henke išvardijo ir dešimt dalykų, kurie traukia į
Lietuvą: namai, tėvai, aplinka, artimieji, noras gyventi
pagal savo tradicijas ir kultū-

ir Aistė Sabaliauskaitė-Tsachew, PLB pirmininkė Dalia
Henke, žurnalistas Česlovas
Iškauskas, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė.
„Nėra dviejų Lietuvų, kad
ir kur benuvažiuotum, kad ir
kur būtum – tu vis tiek lietu-

stipri šeima, kalba, tikėjimas
ir tai, kad ūkiai nebuvo nacionalizuoti – jie perduodami
iš kartos į kartą. Punsko bažnyčioje 420 metų pamaldos
vyksta lietuvių kalba, kultūros
centre per metus surengiama
apie 50 lietuviškų renginių,
vykdoma daug bendrų pro-

Susitelkti Lietuvos
labui
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jektų su partneriais iš Lietuvos, o jei jaunimas išvažiuoja į užsienį, tai dažniausiai – į
Lietuvą.
Č. Iškauskas kalbėjo apie
užsienyje gyvenančių lietuvių susitelkimą, kuris, jo manymu, yra didesnis nei gyvenančių Lietuvoje.
„Ir gyvenantiems Prienuose, ir išvykusiems – bendravimas yra labai svarbus. Turime didžiuotis Prienais, apie
tai kalbėti. Ir visuomet – ir iš
čia gyvenančių, ir išvykusių
– laukiame idėjų“, – sakė J.
Zailskienė.

„Idėja Lietuvai. Idėja
Prienams“
Šioje diskusijoje dalyvavo
„Delfi“ direktorius Vytautas
Benokraitis, leidybos namų
„Terra Publica“ plėtros vadovas Vytautas Kandrotas,
žurnalistas, apžvalgininkas
Linas Kojala, Didžiojoje Britanijoje gyvenančios, iš Prienų kilusios Gintarė Bredelytė,
kuri šiuo metu yra „Berkeley
Group“ kokybės kontrolės vadovė, ir Indrė Lechtimiakytė,
„Samphire“ projekto koordi-

Uždaro gręžinį atviroje jūroje neradęs naftos

Čade per smurto proveržį žuvo 30 žmonių

Pakistano naftos ministerija pranešė, kad nutraukia naftos ir dujų
žvalgybą Arabijos jūroje netoli Karačio, neradus naftos ar dujų
telkinių. Naftos žvalgybos gręžinys bus užkimštas ir uždarytas.
Pakistanas susiduria su energijos trūkumu.

Mažiausiai 19 žmonių žuvo per naują etninio smurto proveržį
Čado rytuose ketvirtadienį, o sekmadienį susirėmimai
kilo dviejuose kaimuose Amšalokoje ir Amsabarnoje Silos
provincijoje. Aukų skaičius nuo ketvirtadienio pakilo iki 31.

kos taškų, kuriuos aplankytų
ne tik vietiniai, bet ir turistai. Vienas tokių – unikalus
Greimų tiltas, tačiau reikia,
kad būtų kur ir dėl ko prie jo
sustoti. Žinoma, Prienai neįsivaizduojami be sklandymo ir aviacijos. Dar vienas
Prienų išskirtinumas – vienos
pirmųjų Lietuvoje popieriaus
dirbtuvės. Gal būtų galima
įsteigti Popieriaus (ar Spaudos) muziejų?
L. Kojalos manymu, visiems mažų Lietuvos miestų gyventojams reikia keisti
mąstymą, kad regionai silpsta ir tarsi didėja atotrūkis tarp
atskirų miestų. Jo teigimu,
visa Lietuva yra vienas regionas, nes iš vieno šalies krašto į kitą galima nuvažiuoti
per kelias valandas. Pirmiausia, tokių miestų kaip Prienai
gyventojams reikia mokytis
iš JAV – reikia arogancijos,
mokėti pasigirti ir save pateikti geriau, negu patiems
atrodo, pateikti išskirtinumus
– Nemuno kilpą, Pociūnų aerodromą, būsimą Popieriaus
muziejų ar surengti ėjimo atbulomis Europos čempiona-

darbo vietas, kurios reikalautų aukštesnės kvalifikacijos
darbuotojų (tuomet gal kraštiečiai grįžtų ir iš užsienio, nes
turėtų kur save realizuoti) bei
keisti darbdavių požiūrį į darbuotojus.
Mero A. Vaicekausko teigimu, Prienai nenori būti
vien Kauno miegamuoju rajonu, bet turėtų tapti ir turistų traukos centru. Jis pritarė,
kad reikia geresnės reklamos, nes Prienų krašte tikrai
yra daug vietų, kurių turistai
nepastebi.
Prieniškiai siūlė pažymėti šaltinius, kurių Prienuose
gausu, ir padaryti prie jų priėjimus, priminė, kad turistams nėra kur nakvoti, galima
įrengti „Citatų taką“, „Vaivorykščių perėją“ ar sieną, kurioje žmonės rašytų, kas juos
daro laimingus, dėtų savo
nuotraukas ir prie jos fotografuotųsi.
„Nėra nei vienos idėjos, kurios nebūtų galima įgyvendinti“, – įsitikinęs savivaldybės
meras A. Vaicekauskas.
Visi diskusijos dalyviai irgi
linkėjo, kad geriausios idėjos

miestelėnus ir miesto svečius
Prienų krašto muziejus kvietė
aplankyti naujas ekspozicijas
ir parodas, Justino Marcin-

Draugystės ir kultūrinio bendradarbiavimo sutartį pasirašius

kevičiaus viešoji biblioteka
– poeto Justino Marcinkevičiaus memorialinį kambarį,
Kultūros ir laisvalaikio centras – fotomenininko Rimanto
Dichavičiaus retrospektyvinę
parodą.

savivaldybės vadovai priėmė
užsienio šalių delegacijas, atvykusias į Prienų krašto vasa-

Dusheti – jau vienuoliktas
Prienų rajono savivaldybės
užsienio partneris.
Šio miesto delegacijos atstovai trumpai pristatė savo
savivaldybę bei miestą. Dusheti savivaldybės administracinis centras yra įsikūręs Mtsketa-Mtianeti regione, 54 km
į šiaurės rytus nuo sostinės
Tbilisio. Savivaldybė užima
beveik 3 tūkst. kv. km, joje gyvena daugiau nei 25,6
tūkst. gyventojų. Savivaldybės teritorijoje yra kalnuose
įsikūręs Gudauri kurortas,
Bazaleti, Abudelauri ežerai,
Šatili kaimas – tvirtovė, XIII
amžių menanti Ananuri tvirtovė bei daug kitų turistams
patrauklių vietų.
Susitikimo metu buvo
trumpai pristatyta Prienų rajono savivaldybė, įgyvendinami projektai, atsakyta į svečių klausimus bei apsikeista
dovanomis.
Po oficialios dalies, savivaldybės užsienio partnerių
delegacijos lankėsi Prienų

ros šventę iš Dusheti (Sakartvelas), Kentčino (Lenkija),
Talsi (Latvija), Lubano (Lenkija) ir Naugarduko (Balta-

sporto arenoje, Šilavoto „Davatkyne“, Balbieriškio atodangoje ir Rožinio Švč. M.
Marijos bažnyčioje, Pociūnų

Pasirašyta
bendradarbiavimo
sutartis su Dusheti
miestu (Sakartvelas)
Gegužės 18 d. rytą Prienų
rajono savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas ir kiti

Draugystės ir kultūrinio bendradarbiavimo sutartį pasirašius

natorė ir konsultantė imigracijos teisės klausimais, bei Prienų rajono savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas. Diskusiją moderavo žurnalistas
Edmundas Jakilaitis.
Vienas iš nacionalinės „Idėjos Lietuvai“ bendraautorių
V. Benokraitis priminė apie
prieš dvejus metus paskelbtą iniciatyvą, kuri nors trumpam buvo suvienijusi valdžią,
žiniasklaidą ir visuomenę.
Jam iš Prienuose pateiktų
idėjų priimtiniausia – pradėti
skaičiuoti prieniškių laimės
indeksą. Jis ragino nebijoti
komunikuoti bei viešinti gerus darbus ir idėjas – surinkti
viską, ką turime geriausio, ir
išreklamuoti.
V. Kandroto manymu, Prienų krašte reikia daugiau trauREKLAMA

tą... Jo įsitikinimu – laimės
indekso matavimas taip pat
labai gera idėja.
Nedideliame Didžiosios
Britanijos miestelyje gyvenanti I. Lechtimiakytė pateikė šio miestelio patrauklių ir
dėmesio vertų pavyzdžių. Jų
miestelyje yra sudarytas meno
objektų, kurie eksponuojami
pačiose netikėčiausiose vietose, maršrutas, įvairiose vietose (pavyzdžiui, ant elektros
stulpų) iškabintos senos nuotraukos, kuriose užfiksuota,
kaip statinys ar kitas objektas
atrodė prieš kelis dešimtmečius. Jos manymu, tokias ar
panašias idėjas būtų galima
įgyvendinti ir Prienuose.
G. Bredelytė siūlė nebijoti
pasikviesti jaunimo, kurie atneštų kultūros naujienų, kurti

išsipildytų. Renginio pabaigoje buvo pasirašyta draugystės
ir kultūrinio bendradarbiavimo sutartis tarp Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos, Prienų krašto
muziejaus, Prienų kultūros ir
laisvalaikio centro, Pasaulio
lietuvių bendruomenės, Punsko lietuvių bendruomenės ir
lietuvių bendruomenės Bulgarijoje. Visos sutarties šalys
susitarė skatinti ir plėsti abipus naudingą bendradarbiavimą kultūros, švietimo, meno, jaunimo mainų, turizmo ir
kitose bendrų interesų srityse,
stiprinti tarpusavio supratimą
ir draugystę.
Šeštadienį į šventinius krašto renginius ryte žadino ir
kvietė Prienų baikerių klubo
„Raptorial“ baikeriai. Vėliau

rusija).
Priėmimo metu buvo pasirašyta Draugystės ir bendradarbiavimo sutartis su Dusheti miestu (Sakartvelas).

aerodrome, kitose lankytinose vietose.
Į Prienų krašto vasaros
šventę atvyko Sakartvelo
(anksčiau - Gruzijos) Dusheti meras Zurab Sekhniashvili,
vicemeras Giorgi Taniashvili,
finansų ir biudžeto departamento vedėjas Davit Shaburishvili bei patarėjas Nodar
Kobiashvili. Taip pat, Lenkijos Kentčino mero pavaduotoja Wioletta Dobrzańska, tarybos pirmininkė Teresa Juchniewicz ir bendruomenės pirmininkė Beata Bohdanowicz.
Iš Latvijos, Talsi, atvyko jo
meras Dainis Karols, tarybos
narys Ģirts Kalnbirze, administracijos direktorius Normunds Strēlnieks, iš Lenkijos,
Lubano – vicemeras Mateusz
Zajdel, tarybos pirmininkas
Kamil Glazer, tarybos narys
Tomasz Otton, iš Baltarusijos,
Naugarduko – Naugarduko
vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Grica
Aleksandr Nikolajevič, Naugarduko rajoninės jungtinės
būsto ir komunalinių paslaugų įmonės direktorius Baranovskov Nikolaev Viktorovič bei vykdomojo komiteto
darbuotojas Grinko Aleksandr Konstantinovič.

Diskusijų ir šventinė
fiesta
Vidurdienį, Pienų vasaros
estradoje, jaunimas rinkosi į
diskusijų forumą „Laimingas
Prienų kraštas“. Šią diskusiją organizavo susivienijusios
jaunimo pajėgos iš „Prienų savanorių klubas“, atvira jaunimo erdvė „Prienas”, VšĮ Jaunimo organizacija „Prienai”,

Asociacija „Iš idėjos”, „Stipri
Šeima Prienų krašte“, Prienų
Justino Marcinkevičiaus vieNUKelta Į 6 p. 
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Rusijos lėktuvas pažeidė Estijos oro sieną

„Ford“ atsisako 7 tūkst. darbo vietų

Rusijos lėktuvas šeštadienį pažeidė Estijos oro sieną netoli Vaindlo
salos ir mažiau nei minutę išbuvo Estijos oro erdvėje. Be leidimo į
Estijos oro erdvę įskrido Rusijos jūrų pajėgų lėktuvas Tu-154. Estijos
URM iškvietė Rusijos ambasadorių Estijoje ir įteikė jam notą.

JAV automobilių gamintoja „Ford Motor“ pranešė atsisakanti
maždaug 7 tūkst. darbo vietų – šis skaičius sudaro 10 proc.
bendrovės darbo jėgos visame pasaulyje. Mažinant administraciją
tai leis sutaupyti apie 600 mln. JAV dolerių per metus.

Prienų krašto vasaros šventėje – ir linksmybės, ir rimtos diskusijos

ATKelta IŠ 5 p.
šoji biblioteka, Prienų krašto
muziejus, Prienų „Žiburio“
gimnazijos mokinių seimas,
Prienų „Ąžuolo“ progimna-

zijos mokinių taryba, Prienų „Revuonos” pagrindinės
mokyklos mokinių taryba,
Užuguosčio kaimo jaunimo
iniciatyvų klubas, „Žinau, ką
renku“ Prienų skyrius, LSDJS „Prienų skyrius“, Prienų
švietimo pagalbos tarnyba,
Prienų kultūros ir laisvalaikio centras. Forumo metu su
įžymiais Prienų krašto žmonėmis bei svečiais diskutuota
apie žmogaus laimės sampratą, verslumą, karjerą, jaunimo
užimtumo galimybes Prienų
krašte.
Forumo metu visi susirinkusieji galėjo išreikšti ir savo
nuomonę apie laimę gyvenant Prienuose – įmetant kamuoliuką į tam tikros nuotaikos indą.
Oficialus šventės atidary-

REKLAMA

mas prasidėjo Prienų krašto
baikeriams „MCC Raptorial“ įvežant visų Prienų rajono
savivaldybės seniūnijų vėliavas ir skambant Prienų kraš-

to himnui, kurį atliko Vytautas Trakymas kartu su Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro
vokaline grupe „Aksomas“.
Negausiai susirinkusius
žiūrovus pasveikino užsienio
delegacijų atstovai, LR Seimo
narys Vytautas Kamblevičius,
Kazlų Rūdos savivaldybės
mero pavaduotojas Marius
Žitkus ir mero patarėja Virginija Mitrikevičienė, krepšinio komandos „Skycop“
krepšininkai.
Šventės dalyvius iš oro pasveikino ir atkurtas lietuviškas lėktuvas ANBO-II, kurį
pilotavo profesionalus bandytojas, pilotas, konstruktorius Rolandas Kalinauskas
bei Alytaus šokių studijos
„Alemana“ šokėjas į estradą atvežęs kolekcininko iš

Prienų Edmundo Leimono
1929 m. kabrioletas „Mercedes Benz“.
Visus žiūrovus džiugino
LR Vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis pučiamųjų orkestras, šokėjos,
šventinė prekyba, tautodailės
ir amatų mugė bei pramogos
vaikams.
Jau saulei pamažu krypstant link horizonto į estradą
pradėjo plūsti jaunimas. Čia
jų laukė atlikėjas Lino
Adomaičio su grupe bei
grupės „Džentelmenai“
koncertas, kuriuos tradiciškai vainikavo fejerverkai.

į savo būrį kvietė zumbos ir
kangoojumps šokėjos, vaikai
galėjo pajodinėti poniu, pasivaržyti estafetėse. Visi norintys galėjo pasikonsultuoti su
Prienų rajono savivaldybės
sveikatos biuro specialistėmis, dalyvauti sveikatinimo
akcijoje ar pasimokyti vaikščiojimo su šiaurietiškomis
lazdomis subtilybių.
Šventėje koncertavo Veiverių KLC vokalinis ansamblis

Sporto ir
pramogų popietė
Paprienėje
Trečioji Prienų krašto
vasaros šventės diena
vyko Paprienėje, prie
Greimų tilto esančioje
sporto ir pramogų erdvėje.
Šventės pradžioje Prienų
rajono savivaldybės merui
A. Vaicekauskui buvo įteiktas bažnyčioje pašventintas
duonos kepalas.
Sportuoti ir pramogauti
kvietė daugybė tradicinių ir
ne visai tradicinių sporto šakų: smiginis, petankė, mini
stalo tenisas, šaškės, šachmatai, linksmasis tinklinis (žaidžiamas su paklodėmis ir kamuoliu), šaudymas pneumatiniu šautuvu, šokių mėgėjus

„Cukraus pudra“.
Visi šventės dalyviai vaišinosi mero sriuba, kurią virti
jam padėjo komanda „Nemuno kilpų žvejai“.
Šventės metu buvo galima
stebėti, kaip sekasi Lietuvos
universitetų orientavimosi
sporto čempionato „SELL
2019“ estafečių varžybų dalyviams, nes starto ir finišo linijos buvo sporto ir pramogų
erdvėje. Estafečių varžybose
rungėsi net 47 komandos.
Organizuojant šventę prisidėjo Prienų KLC, Prienų
kūno kultūros ir sporto centras, UAB „Prienų butų ūkis“,
Prienų miesto seniūnija, Prienų policijos komisariatas, Paprienės bendruomenė, Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, klubas
„Mes kitaip“, komanda „Nemuno kilpų žvejai“ bei būrys
savanorių.
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Rer Rusijos aviacijos smūgius žuvo 10 civilių

Maskva pritaria apsikeitimui belaisviais su Ukraina

Per Damasko režimo sąjungininkės Rusijos aviacijos smūgius
džihadistų bastione Sirijos šiaurės vakaruose žuvo 10 civilių,
tarp jų penki vaikai, pirmadienį pranešė karą šalyje stebinti
organizacija.

Maskva pasisako už apsikeitimą belaisviais pagal principą „visi
už visus“, teigia S. Lavrovas. Ukrainos prezidentas V. Zelenskis
pareiškė, kad pirmasis žingsnis, siekiant užbaigti konfliktą Rytų
Ukrainoje, turi būti visų ukrainiečių belaisvių išlaisvinimas.

Ieva Černevičienė šventė šimto metų jubiliejų
ATKelta IŠ 1 p.
nosytė) gimė ir augo Alksniakiemio kaime septynių vaikų
šeimoje. Anksti mirė tėtis, o
kai Ievai buvo devyneri, mirė
ir mama. Tad jauniausius vaikus – Ievą ir trejais metais jaunesnį brolį Praną – užaugino
vyresnieji. Nors šeima nebuvo turtinga, tačiau labai gerai
sutarė ne tik tarpusavyje, bet
ir su kaimynais. Neatsitiktinai
jų kieme vasaromis vykdavo
gegužinės.
Ieva ištekėjo 1943 m., būdama beveik 25-erių. Su devyneriais metais vyresniu vyru Antanu Černevičiumi buvo
pažįstami nuo vaikystės, mat
jų gimtosios sodybos stovėjo
per kelis šimtus metrų viena
nuo kitos. Po vestuvių jaunavedžiai apsigyveno vyro namuose. Ieva iš pradžių labai
nerimavo, jog teks gyventi
kartu su anyta, bet vyras pažadėjo, kad skriausti jos niekam neleis.

7 vaikai, 18 anūkų, 22
proanūkiai
Černevičiai susilaukė septynių vaikų. Deja, 18 anūkų ir
22 proanūkių meile ir dėmesiu džiaugiasi viena Ieva, nes
vyrą ji palaidojo seniai – prieš
penkis dešimtmečius.
Du Ievos vaikai gyvena
Prienuose, du (Aldona ir Kazimieras) – Kaune, dvi dukros
(Onutė ir Marytė) – Jungtinėse Amerikos Valstijose, o
sūnus Gediminas – Didžiojoje Britanijoje. Pastaruosius
dešimt metų jubiliatė gyvena
Prienuose, Stadiono mikrorajone, kartu su dukra Albina. Ir
sūnus Pranas čia pat, tad ko
ne kasdien aplanko. Dažnai
atvažiuoja ir Kaune gyvenantys vaikai.

Ant stalo – ir keptas
paršelis
Vaikai, artimieji ir visi Ievą
pažįstantys žmonės pasakoja, kad ji visą gyvenimą buvo nepaprastai darbšti, labai
tvarkinga, išradinga. Nors tik
keturias žiemas mokėsi Alksniakiemio pradinėje mokykloje pas mokytoją Garmų,
bet mokėjo viską – austi, siūti,
megzti, nerti, virti, kepti... Vaikai prisimena, kad jiems vaiREKLAMA

kystėje mama labai įdomias
istorijas mokėdavo pasakoti, o
pasakodavo dažniausiai verpdama, nes, nors rankos užimtos, bet burna laisva.
Nors augino būrį vaikų,
maisto ant stalo sunkiais pokario laikais nepritrūkdavo,
nes Ieva buvo labai gera šeimininkė, mokėjusi iš papras-

tų produktų pagaminti įvairių patiekalų. Anot dukros
Albinos, dabar, kai visur visko pilna, atrodo, kad nieko
ypatingo mama negamino,
tačiau Pranas prisimena ir išskirtinį atvejį – mama duonkepėje krosnyje buvo iškepusi paršelį.
Černevičiai, kaip ir visi tais
laikais, turėjo porą karvių,
kiaulių, vištų, laikė ir bičių,
augino ne tik įprastas daržoves, bet ir linus, iš kurių sėklų spausdavo aliejų. Kadangi
gyveno šalia miško, tai visus
metus netrūkdavo ir grybų, ir
uogų, o miško gerybes dažniausiai rinkdavo vaikai.
Kadangi už kolūkyje išdirbtus darbadienius mokėdavo
kapeikas, pinigų prasimanydavo veždami į turgų parduoti
pačių virtą muilą, keptus pyragus, rūkytas dešras, pačių
spaustą sėmenų aliejų.
„Mama nuo vaikystės norėjo būti siuvėja. Profesionalia siuvėja netapo, bet siūti
išmoko pas kaimynę Radzeliukę, tad visą šeimyną pati
apsiūdavo“, – pasakojo dukra Albina.
Kaip ji viską suspėdavo, Albinai iki šiol neaišku, nes ne
tik vaikai buvo aprengti, apauti, pavalgę, namuose – švaru

ir tvarkinga, daržai išpuoselėti, darželis – pilnas gražiausių
gėlių, bet ir priausta, prisiūta,
primegzta visko.
Dukters Albinos namuose saugoma daugybė mamos
rankdarbių, o kambarį puošia prieš dešimtmetį nerta
staltiesė.
Ieva visą gyvenimą mėgo

į koncertus važinėdavo. O
mums klumpes padarydavo,
veltinius nuveldavo. Namuose buvo įvedęs vandentiekį,
šiek tiek kitokį nei šiuolaikinis, bet vandens iš šulinio nereikėdavo tąsyti“, – pasakojo
Albina ir Pranas.

Charakteris išliko
„kietas“

Černevičiai visus vaikus
skatino mokytis, sakydavo:
„Siekit, vaikai, mokslų, kad
nugaros nereikėtų lenkti.“ Ir
baigė visi mokslus – kas aukštuosius, kas technikumus ar
profesines mokyklas.
„Mūsų tėtė buvo kaimo
šviesulys – visi kaimynai ateidavo patarimų klausti: ką

Būdama devyniasdešimties
Ieva dar viena kaime gyveno
ir puikiai tvarkėsi. Kai dukra
Albina išėjo į pensiją, tuomet
ir ji vasaromis apsigyvendavo
tėviškėje. Vėliau abi su mama žiemas leisdavo mieste,
o pavasarį sugrįždavo į Alksniakiemį.
Prieš septynerius metus ištikęs insultas pakeitė gyvenimą – nuo tada ji sunkiai valdo
dešinę kūno pusę ir jau reikia
įvairios pagalbos. Dukrai Albinai mamą prižiūrėti padeda
Socialinių paslaugų centro
darbuotojos Zita Saldienė ir
AlmaMitinienė, jau tapusios
ko ne šeimos narėmis. Artimieji dėkingi ir šeimos gydytojai Vilijai Lukošiūtei, ir Prienų r. savivaldybės Socialinės
paramos skyriui, kurių dėka
buvo įrengtas neįgaliesiems
pritaikytas dušas ir tualetas, ir
nuoširdžiai dirbusiems UAB
„Mačiūnai“ darbininkams, ir
Socialinių paslaugų centro
darbuotojams, organizuojantiems mokymus neįgaliųjų
artimiesiems.

daryti, jei du kaimynai dėl ko
nors susipykdavo, ką ir kaip
sėti. Ir matematikas buvo puikus... Dirbo kolūkyje brigadininku, vadovavo ugniagesių komandai, statė namus,
išmanė staliaus amatą ir dar
puikus šokėjas buvo – net
saviveikloje dalyvaudavo ir

Nors jubiliatės fizinė sveikata suprastėjusi, bet dukra
juokavo, kad charakteris iki
šiol išliko „kietas“ – ji prižiūri, kad visur būtų tvarkinga
ir švaru, kad be darbo niekas
nesėdėtų. Sužinojusi, kad laukiama svečių, rūpinosi, kad
namiškiai alkanų neišleistų.

skaityti. Skaito kartais dar ir
dabar. Be akinių!

Skatino siekti mokslo

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
2019 m. gegužės 23 d. 10 val.
1. Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus 2018 metų veiklos ataskaitai
2. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės
tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai
3. Dėl darbo sutarties nutraukimo su Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos direktore Inga Makūnaite
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto
sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties patvirtinimo
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos
komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
7. Dėl išvados
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. T3-134 „Dėl Prienų rajono savavaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos
aktyvinimo programos lėšų skyrimo komisijos sudarymo“
pakeitimo
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-262 „Dėl pritarimo projektui
„Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų
tinklo plėtra Prienų rajone“ pakeitimo
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario
14 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės
2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
11. Dėl turto įrašymo į Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą
12. Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise
13. Dėl patalpų tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo
14. Dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą
15. Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų
sąrašo patvirtinimo
16. Dėl 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 sąrašo patvirtinimo
17. Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos
sudarymo
18. Dėl pritarimo sutarties projektui
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių
vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T3-139 „Dėl Prienų rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
21. Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo
22. Dėl atstovo delegavimo į Kauno teritorinės ligonių
kasos stebėtojų tarybą
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo
komisijos 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.
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Už uosto akvatorijos gylių klastojimą – baudos

Sovietų vykdytus nusikaltimus prieš Krymo
totorius siūloma pripažinti genocidu

Buvusiam Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos inžinieriui ir
vienos bendrovės direktoriui dėl kyšininkavimo siekiant suklastoti
uosto akvatorijos duomenis skirtos 11,3 tūkst. eurų ir 9,4 tūkst.
eurų dydžio baudos.

Sovietų vykdytus nusikaltimus prieš Krymo totorius siūloma
pripažinti genocidu – tokią rezoliuciją užregistravo konservatoriai.
Analogiška rezoliucija gegužės pradžioje priimta Latvijoje.

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose atveria plačias
erdves
Prienų „Ąžuolo“
progimnazija dvejus
metus (2017–2019)
dalyvavo tarptautiniame
Erasmus+KA2 projekte „Y.
E. A.H.“ Young Europeans
- Active & Healthy (Jauni
europiečiai: aktyvūs
ir sveiki). Gegužės 5–
11 d. Latvijoje vyko šio
tarptautinio projekto
baigiamasis susitikimas.

Mūsų šalys partnerės buvo
Lenkija, Rumunija, Latvija,
Ispanija ir Portugalija. Viso
projekto metu vaikai dirbo
dviem kryptimis: sportas ir
aktyvus gyvenimas bei sveika mityba. Kiekviena šalis turi
susikūrusi savo šalies projekto
tinklapį, kuriame pagal koordinatoriaus nurodytas veiklas
skelbė rastą medžiagą, atlikinėjo bandymus, testus, vykdė
kūrybinius-projektinius darbus. Pirmieji projekto metai
buvo skirti sportui, žinioms
apie jį, antrieji – tradiciniam
maistui, valgymo sutrikimams, sveikai gyvensenai,
sveikos mitybos įpročių stiprinimui.
Vaikai turėjo galimybę dalyvauti 4 tarptautiniuose susitikimuose: Ispanijoje, Lietuvoje, Rumunijoje ir Latvijoje. Lenkijoje ir Portugalijoje
vyko tik šalių koordinatorių
susitikimai bei darbų aptarimai. Visų susitikimų metu
buvo organizuojamos įvairios
veiklos paskirtomis temomis,
bendraujama ir bendradarbiaujama. Mokiniai buvo apgyvendinami šeimose. Taip
jie turėjo galimybę pažinti ne
tik šalies kultūrą, socialinius
skirtumus, bet ir plėtoti komunikacines kompetencijas.
Vykdydami Eramus+ projekto veiklas turėjome puikią
galimybę tiesiogiai įtraukti mokinius, plėsti jų žinias
ir formuoti teisingą požiūrį į
sveiką mitybą, skatinti rūpinimąsi savo sveikata.
Gegužės 5–11d. Prienų
„Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai ir kelios mokytojos išvyko į Latviją, į baigiamąjį
Erasmus+ projekto tarptautinį
susitikimą. Savaitė Latvijoje
buvo intensyvi ir darbinga.
REKLAMA

Didžiąją savaitės dalį praleidome Rygoje, mieste, kuris
niekada nemiega. Visą savaitę
vaikai turėjo filmuoti, fotografuoti įdomius siužetus, situacijas ir bendradarbiaudami iki
penktadienio sukurti videofilmą apie sveiką gyvenseną bei
mitybą. Vaikai dirbo pasidalinę į 3 tarptautines komandas ir
savaitės pabaigoje rezultatas
buvo puikus. Vaikai pristatinėjo atsivežtus namų darbus
apie sveiką gyvenimą, piešė
plakatus, diskutavo apie tinkamą ir nesveiką gyvenimo
būdą. Visą savaitę koordinatoriai kasdien susirinkdavo
aptarti dienos veiklų, rytojaus planų. Be visų intensyvių
veiklų, galėjome susipažinti
su Latvija: jos architektūra,
kultūra ir kasdieniniu gyvenimu. Lankėmės gražiame
Rygos senamiestyje, didingose Blackheads muziejaus menėse, apžiūrėjome girgždantį
Mentzendorfo namą, klausėmės puikių istorijų ir legendų.
Taip pat Rygoje aplankėme ir
vieną didžiausių Automobilių
muziejų. Gilų įspūdį paliko
nauja nacionalinė Latvijos biblioteka. Stebino dydis – stovėdamas viršutiniame aukšte
gali pasigrožėti Rygos panoraminiu vaizdu.
Taip pat lankėmės Jūrmalo-

je. Oras pasitaikė puikus, tad
pusdienį praleidome paplūdimyje, visi sportavome, žaidėme futbolą, pasivaikščiojom
po miestelį, praėjome pro
įžymiąją „Dzintars“ koncertų
salę. Organizatoriai aprodė ir
Jelgavos miestelį.
Lankėmės Maisto technologijos institute, turėjome progą paragauti maistui paruoštų svirplių, šilkverpio lervų.
Buvo labai įdomu. Klausėmės mokslininkės planų apie
ateitį, kaip ji siekdama išsaugoti planetą ieško alternatyvių maisto produktų, turinčių
daugybę baltymų, ir norėtų
diegti naujoves Baltijos šalyse. Išbandėme maisto pakavimo, vakuumavimo galimybes, sužinojome apie įvairius
maisto ruošimo būdus, naudojant aukščiausias technologijas. Darbuotojai išdalino
skrajutes, raginančias skatinti
ir kitų šalių būsimus studentus studijuoti jų institute, kuris ruošia aukščiausios kvalifikacijos maisto technologus
ir kitus specialistus. Vėliau,
kol mokytojai gerėjosi Jelgavos vaizdais, mokiniai įdomiai praleido laiką karamelės
dirbtuvėse. Profesionalūs darbuotojai pademonstravo, kaip
„gimsta“ karamelės, o vėliau
mokiniai patys bandė pasiga-

minti sau po saldainį.
Rundalės dvaras, esantis
netoli Bauskės, savo didybe
ir istorija palieka neišdildomą
įspūdį visiems lankytojams.
Dvarą supantys sodai jam suteikia dar daugiau paslapties ir
grožio.
Viešnagės pabaigoje Latvijos mokytojai ir mokiniai
surengė puikų atsisveikinimo
koncertą. Tikrai buvo iš ko pasimokyti. Tos penkios dienos
praėjo labai greitai. Šeštadienio ryto namų link patraukėme praturtėję įspūdžiais, naujomis patirtimis, lydimi noro
dalyvauti kitame projekte.
Pakalbėjus su mokiniais
buvo aišku, kad jiems verta
dalyvauti tokiuose projektuose, plėsti savo kultūrines,
pažintines ir socialines kompetencijas, ugdyti save kaip
asmenybę, gebėti savarankiškai priimti reikalingus sprendimus, susirasti naujų draugų
ir, žinoma, tobulinti užsienio
kalbos žinias. Dalyvavimas
tarptautiniuose projektuose
atveria plačias galimybes ne
tik mokiniams, bet ir mokytojams – leidžia susipažinti su
kitų šalių pedagogų sėkmingos patirties pavyzdžiais, skatina kūrybiškai mąstyti, daryti
prasmingas įžvalgas.
Mokytoja Sonata Pikienė

atgarsiai 
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Egipte per reidus nukauta 12 džihadistų

V. Zelenskis prašo nekabinti jo portretų

Egipte per policijos pirmadienio reidus netoli Kairo buvo nukauta
12 įtariamų džihadistų, pranešė Vidaus reikalų ministerija. Reidai
buvo surengti kitą dieną po bombos sprogimo netoli Gizos
piramidžių, per kurį buvo sužeista 17 žmonių, tarp jų turistų.

Ukrainos prezidentas paprašė valstybės tarnautojų savo
kabinetuose nekabinti jo portretų. „Prezidentas – ne ikona, ne
stabas, prezidentas – tai ne portretas. Pakabinkite ten savo vaikų
nuotraukas ir prieš kiekvieną sprendimą žiūrėkite jiems į akis“-V.Z.

Septintąjį kartą nuskambėjo „Aš galiu“

Balbieriškyje gyvuoja „Sveika mokykla“
Balbieriškio pagrindinė
mokykla viena iš
pirmųjų rajone 2000
metais įsijungė į
tarptautinį sveikatą
stiprinančių mokyklų
tinklą „Sveika
mokykla“. Gyvendami
gamtos apsuptoje
vietovėje mokomės
atrasti tai, kas aplinkoje
ne tik gražu, bet ir
naudinga sveikatai.

Jau septintą pavasarį
Prienų ir Birštono krašto
specialiųjų poreikių
turintys moksleiviai
kurdami ant popieriaus
lapo ir scenoje ištarė „Aš
galiu“.

Gegužės 10 dieną į Prienų
„Revuonos“ pagrindinę mokyklą rinkosi kūrybingi specialiųjų ugdymosi poreikių
turinys moksleiviai iš Prienų, Jiezno, Naujosios Ūtos,
Skriaudžių, Stakliškių, Išlaužo ir Birštono.
Šių metų konkurso tema
– „Juoda-balta“, todėl mokytojoms ir mokiniams teko
pasukti galvą, kaip originaliai ir išradingai atlikti darbus.
Rezultatai pranoko lūkesčius.
Konkursui buvo pristatyti
55 įvairiomis technikomis ir
priemonėmis atlikti darbai.
Po intensyvaus darbo komisija geriausiais pripažino šių
mokinių darbus: Skriaudžių
pagrindinės mokyklos mokinės Ievos Selvinavičiūtės
(mokyt. I. Miklaševičienė), Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokinių Eimanto Liuolios (mokyt. J.
Pranckevičienė) ir Vytenio
Pinkevičiaus (mokyt. E.
Jucienė), Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokinių Tomo Jokšo
(mokyt. D. Miliauskienė),
Nojaus Butėno (mokyt. V.
Petrulionienė), Rimgailės Karpauskaitės (mokyt.
I. Kuzminskienė), Emilio Kelmono ir Deimanto Juronio bendras darbas
(mokyt. I. KuzminskieREKLAMA

nė), Naujosios Ūtos mokinės
Viktorijos Augulytės (mokyt.
V. Glaveckienė) ir lopšeliodarželio „Pasaka“ auklėtinio
Manto Guduko (auklėtoja A.
Dragūnienė).
Šventinis konkursas prasidėjo šiam renginiu skirta
daina „Aš galiu“, kurią atliko
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 3a klasės mokinė Austėja Belenavičiūtė.
Renginio metu vyko konkurso dalyvių sceniniai pasirodymai, kuriuos vertino
komisija (Prienų švietimo ir
pagalbos tarnybos logopedė
Giedrė Džiaugienė, muzikos
mokytoja metodininkė Ramunė Liutvynskienė, technologijų ir dailės mokytoja metodininkė Rasa Uleckienė). Tarp
pasirodymų darbų autoriams
padėkas įteikė Prienų rajono
savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Laimutė Jančiukienė, Prienų
švietimo ir pagalbos tarnybos

metodininkė Oksana Radzvilavičienė ir mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė, o
Prienų bendruomenės vaikų
dienos centro atstovė Simona Vaškelevičienė dovanojo
saldžiuosius prizus.
Konkurso pabaigoje buvo
išrinkti muzikinės dalies laureatai: Prienų „Revuonos“
pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyriaus duetas Nojus Butėnas ir Gintarė Seikauskaitė, atlikę dainą
‚Juoda daina“, Prienų meno
mokyklos mokinė Laura Jancevičiūtė, pianinu skambinusi
kūrinį „Šiaudinė skrybėlė“, ir
Prienų meno mokyklos mokinys Valius Radzevičius,
akordeonu atlikęs „Kirmėlytės šokį“.
Dėkojame visiems mokytojams ir specialiesiems pedagogams, prisidėjusiems prie
šio renginio organizavimo ir
dalyvių parengimo.
Kristina Belenavičienė 

Šiemet mokyklos bendruomenės sveikos gyvensenos lūkesčius, vykdytas bei penkeriems metams numatytas naujas
veiklas vertino sveikatą stiprinančių mokyklų pripažinimo komisija.
Džiaugiamės, kad mūsų
mokyklos sveikatą stiprinančių mokyklų programos
„Laimingas žmogus sveikoje mokykloje“ veiklos pažymėjimas pratęstas iki 2023
metų.
Programos tikslas – pasi-

telkiant mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius ugdyti bendruomenės
narių sveikos gyvensenos
įgūdžius, gilinti sveikatos žinias, kuriant bendruomenės
sveikatai palankią fizinę ir
psichosocialinę aplinką. Programa siekiama įgyvendinti visas amžiaus grupes apimančią sveikatos stiprinimo

strategiją.
Mokykla daug dėmesio
skiria judėjimui, fiziniam
aktyvumui, saugumui,
rengiame netradicinio ugdymo dienas, kurių metu propaguojame sveiką
mitybą, įtraukiame mokinius ir tėvus į sveikatinimo veiklas.
Aktyviai vyksta futbolo, krepšinio, badmintono
ir kiti mokinių bei tėvų
pageidaujamų sportinių
žaidimų užsiėmimai, papildantys formalųjį ugdymą. Mokyklos mokiniai
yra daugkartiniai įvairių
rajoninių, respublikinių varžybų nugalėtojai.
Tikimės tolesnio sėkmingo
mokinių, mokytojų, tėvų susitelkimo įgyvendinant programos „Laimingas žmogus
sveikoje mokykloje“ suplanuotas veiklas.
Balbieriškio pagrindinės mokyklos programos koordinatorė Gražina Antanavičienė

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje – skaitmeninio raštingumo
gramą baigė vienuolika daly- džiais. Skaitmeninio raštinmokymai
vių. Skaitmeninio raštingumo gumo mokymai ir toliau bus
Gegužės 14 d. Prienų
Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje vyko
projekto „Prisijungusi
Lietuva: efektyvi,
saugi ir atsakinga
Lietuvos skaitmeninė
bendruomenė“ mokymai
pradedantiesiems pagal
programą „Skaitmeninės
technologijos TAU: ateik,
sužinok, išmok“.

Aštuoniolikos valandų pro-

mokymus suaugusiesiems
vedė lektorė Ingrida Kazlauskienė. Visiems mokymų
dalyviams, sėkmingai atsakiusiems į testo klausimus,
bibliotekos direktorė Daiva
Čepeliauskienė įteikė pažymėjimus. Ir lankytojai, ir bibliotekos darbuotojai džiaugėsi pasiektais rezultatais,
prie arbatos puodelio dalijosi
mokymų metu patirtais įspū-

organizuojami ne tik pradedančiųjų, bet ir pažengusiųjų
dalyvių grupėms. Kviečiame
ateiti, užsiregistruoti IRT įgūdžių neturinčius bei norinčius
pagilinti žinias. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoji biblioteka 

10 verta žinoti
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Mokykloje pas moksleivį rado narkotikų

Finansų ministerija pasiskolino 30 mln. eurų

Penktadienį Vilniaus profesinėje mokykloje policininkai su
tarnybinių šunų pagalba pas moksleivius rado narkotikų ir
tabako gaminių. Pareigūnus ir keturkojus pakvietė mokyklos
administracija. Tarnybiniai šunys netikėtai užsuko į pamokas.

„Nasdaq“ Vilniaus biržoje pirmadienį įvykusiame septynerių
metų trukmės Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) emisijos, iki
kurios išpirkimo liko 2375 dienos, papildymo aukcione obligacijų
išplatinta už 30 mln. eurų.

„Pirmas ir paskutinis. Liuftvafės iškilimas ir
nuopuolis 1939–1945“

Mokslininkai patvirtino naują kilogramo
nežymiai keistis, todėl esant gramais, tad reikalingas vis
apibrėžimą dabartiniams tikslumo reika- didesnis tikslumas.
Tarptautinė matų sistema
pirmadienį išgyveno
revoliucingą pertvarkymą,
mokslininkams priėmus
naujus itin didelį tikslumą
užtikrinančius svorio,
temperatūros ir elektros
srovės stiprumo matavimo
vienetų apibrėžimus.

Šis Pasaulinę metrologijos dieną įvykęs perversmas
leis atsisakyti cilindro formos
metalinio kilogramo fizinio
etalono ir jį pakeisti gerokai
tikslesniu kilogramo apibrėžimu.
Kilogramo etalonas, vadinamas „Le Grand K“ – poliruotas platinos ir iridžio lydinio cilindras, nuo 1889 metų
laikytas vieninteliu tikruoju
kilogramo masės atitikmeniu, galės išeiti į užtarnautą
poilsį.
Praėjusį lapkritį buvo nuspręsta pakeisti kilogramo
ir kitų prekybai bei mokslui
svarbių vienetų apibrėžimus,
pritaikant juos XXI amžiaus
poreikiams ir pasiekimams.
„Kilogramas yra paskutinysis matas, pagrįstas fiziniu
objektu“, – sakė pernai Prancūzijos nacionalinės metrologijos ir tyrimų laboratorijos
direktorius Thomas Grenonas
(Tomas Grenonas).
Jis pabrėžė, kad fizinio etalono svoris bėgant laikui gali

lavimams tokia padėtis nėra
patenkinama.
„Problema yra ta, kad jis
jau atgyveno, gali kisti. Tai
nėra gerai, atsižvelgiant į tai,
kokio tikslumo mums šiandien reikia“, – kalbėjo mokslininkas.
Kilogramo masė daugiau
nebebus susieta su konkrečiu
fiziniu objektu. Dabar ji bus
apibrėžiama pagal Plancko
(Planko) konstantą – santykį
tarp kvantinės energijos kiekio, pernešamo tam tikro dažnio šviesos bangų, ir to paties
dažnio, tai yra, 6,626 x 10⁻³⁴
džaulio sekundžių.
Energija yra glaudžiai susijusi su mase – tai rodo garsioji Alberto Einsteino (Alberto
Einšteino) formulė E=mc².
Plancko konstanta kartu su
dviem kvantiniais reiškiniais,
lemiančiais elektrinę galią,
bus naudojama apskaičiuoti
masei, remiantis atitinkamo
mechaninės galios dydžio
skaičiavimais.
Naujo apibrėžimo šalininkai sako, kad jis bus mažiausiai milijoną kartų stabilesnis
negu fiziniai etalonai ir ateityje galės būti plačiai pritaikomas praktikoje.
Dėl farmacijos ir chemijos
pramonės pažangos vaistų
sudedamųjų dalių kiekiai vis
dažniau matuojami mikro-

Be to, kitaip negu fizinis
objektas, formulė negali apdulkėti, suirti bėgant laikui,
būti numesta ir apgadinta.
Taip pat tikimasi, kad naujasis apibrėžimas leis daug tiksliau atlikti ne tik labai mažų,
bet ir labai didelių masių matavimus.
Net ir nurašius „Le Grand
K“, laikomą netoli Paryžiaus
esančių vienų rūmų rūsyje, ir
jo šešias kopijas, jos tebebus
laikomos ankstesnėse budriai saugomose saugyklose.
Mokslininkai nori jas tyrinėti
ir įsitikinti, kaip šių objektų
masė keičiasi bėgant laikui.
Pirmadienį taip pat pakeisti ampero, kelvino ir molio
– elektros srovės stiprumo,
temperatūros ir medžiagos
kiekio matavimo vienetų –
apibrėžimai.
Nors kai kam gali pasirodyti, kad svarbių matavimo vienetų apibrėžimų pakeitimas
gali sukelti vargo, tačiau Tarptautinis svorių ir matų biuras
(BIPM) tikina, kad skyrė daug
dėmesio sklandžiam perėjimui užtikrinti, kad jis „neturėtų jaučiamo poveikio kasdieniame gyvenime“.
„Už nacionalinių metrologijos laboratorijų ribų skirtumų vartotojai nepajus“, – nurodoma biuro pranešime.
AFP-BNS

Teismo ekspertizės centras teiks daugiau
paslaugų privatiems asmenims panaudota kaip galima plaATKelta IŠ 10 p.
ko ar dėl mechaninio poveikio), pavyzdžiui, vandentiekio avarijų, automobilių dalių
lūžio, gaisro aplinkybes.
Centro ekspertai taip pat
gebės atkurti išblukusių, užbrauktų, užlietų ar kitaip suREKLAMA

gadintų dokumentų įrašus.
Tokios paslaugos gali būti
svarbios tvarkant paveldėjimo
reikalus, o renkant duomenis
pensijai ir t. t.
„Didelis modernios įrangos
potencialas, ekspertų sukaupta ilgametė patirtis turi būti

čiau. Daugiausia tik su teisėtvarkos įstaigomis bendradarbiavusio LTEC paslaugos dabar tampa prieinamos ir plačiai visuomenei“, – pranešime
cituojamas teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.
AFP-BNS

Adolf Galland. Pirmas ir
paskutinis. Liuftvafės iškilimas ir nuopuolis 1939–1945.
– Vilnius: Briedis. – 464 p.,
iliustr.
Leidykla „Briedis“ pristato serijos „Antrasis pasaulinis karas“ naujieną – Adolfo
Gallando knygą „Pirmas ir
paskutinis. Liuftvafės iškilimas ir nuopuolis 1939–1945“.
Tai legendinio Liuftvafės naikintuvų piloto, vėliau tapusio
Trečiojo reicho naikintuvų
aviacijos vadu, generolo leitenanto Adolfo Galando pasakojimas apie savo tarnybos
metus, taip pat itin išsamus,
tikslus ir vaizdingas Vokietijos naikintuvų pajėgų raidos
Antrajame pasauliniame kare
aprašymas.
Adolfas Galandas gimė
1915 m. Vesterholto mieste,
Vestfalijoje. Vokiečiams neįprasta pavardė liudija jo prancūzų hugenotų kilmę, kurie
XIII a. bėgdami nuo religinio
persekiojimo traukėsi į Vokietiją. Skraidyti A. Gallandas
pradėjo sklandymo mokyklose, tęsė mokslus kompanijos

„Lufthansa“ mokymo įstaigoje, tarnybą Liuftvafėje pradėjo
1933 m. ir greitai kopė karjeros laiptais. Vienas mokomasis skrydis A. Gallandui vos
nesibaigė mirtimi. Sudužus
lėktuvui, pilotą ištiko koma ir
tik per stebuklą jis liko gyvas.
Pirmosios karinės patirties jis
įgijo sėkmingai pasirodęs Ispanijos pilietiniame kare. Lakūnas ne tik sėkmingai kovojo, bet ir pateikė kariuomenės
vadovybei daug pasiūlymų
ginkluotės ir taktikos klausimais. Vėliau sekė naujų lėktuvų testavimas ir darbas Aviacijos ministerijoje, jis pelnė
naujų laipsnių ir užėmė aukštas pareigas.
A. Gallandas niekada nebuvo kabinetinis vadas. Prieš
užimdamas naikintuvų aviacijos vado pareigas Liuftvafės
vadovybėje jis savarankiškai
dalyvavo padangių kautynėse,
atliko daugiau nei 700 kovinių
skrydžių, numušė 104 priešo
lėktuvus, buvo apdovanotas
aukščiausiais Vokietijos apdovanojimais, įskaitant itin garbingą Riterio kryžių su ąžuolo

lapais, kalavijais ir briliantais.
Autorius gyvai ir vaizdingai perteikia permainingą oro
mūšių eigą ir jaudulį, įdomiai
ir nuodugniai pasakoja, kaip
buvo kuriami nauji lėktuvai,
ginčijamasi su Geringu ir Hitleriu gyvybiškai svarbiais Vokietijos aviacijos pramonės ir
oro erdvės gynybos klausimais, parodo lemtingų Hitlerio
sprendimų padarinius.
Knygoje taip pat rasite išsamius ir grafiškai tikslius duomenis apie Sąjungininkų dieninių ir naktinių antskrydžių
Vokietijoje padarinius, milžiniškus sunkumus, kuriuos turėjo įveikti Vokietijos vadovai,
atsakingi už šalies oro erdvės
gynybą. 
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Protestuotojai blokavo teismų pastatus

Kinijoje sugriuvus pastatui žuvo trys žmonės

Armėnijos sostinėje protestuotojai pirmadienį užtvėrė užėjimus
į teismų pastatus, vyriausybės vadovui Nikolui Pašinianui
paraginus surengti demonstraciją prieš teisėjus, kuriuos jis kaltina
politiniu šališkumu.

Pietų Kinijoje mažiausiai trys žmonės žuvo ir dar keturi įstrigo po
nuolaužomis sugriuvus pastatui. Sugriuvus barui, per incidentą
dar beveik 100 žmonių buvo sužeisti. Manoma, kad šią griūtį, kaip
ir daugelį kitų nulėmė saugos reikalavimų nepaisymas.

Kovojantiems su aukštu kraujospūdžiu: iš savo
2018–2019 metų gripo
šiek tiek didesnį kraujo spaudimą ir turintiems mažesnę
valgiaraščio išbraukite imbierą
sezonas baigiasi
riziką susirgti širdies ir krauPrasta miego kokybė,
mažas fizinis aktyvumas
ar netgi tokie maisto
produktai kaip ciberžolė,
imbieras ar juodieji pipirai
– gali išprovokuoti aukštą
kraujospūdį.

Gegužės 17-ąją buvo minima Pasaulinė hipertenzijos
diena, specialistai primena,
kaip atpažinti pirmuosius
hipertenzijos požymius, kas
juos nulemia ir ką pasitelkti
į kovą su šia liga.

Spaudimas sutrinka
ir nuo ciberžolės
Statistika byloja, kad vienas iš trijų pasaulio gyventojų turi padidėjusį kraujo
spaudimą. Statistikos duomenimis apie 30 procentų
nuo hipertenzijos kenčiančių
žmonių nežino, kad jų kraujo spaudimas yra padidėjęs.
Kiti 30 procentų ligonių žino
apie savo ligą, tačiau nesigydo. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro
duomenimis, situacija Lietuvoje blogėja – nuo 2004
m. sergamumas hipertenzija išaugo beveik dvigubai.
Skaičiuojama, kad hipertenzija serga maždaug keturi iš
dešimties suaugusiųjų. Taip
pat 33 proc. mirčių lemia pirminės arterinės hipertenzijos
komplikacijos.
„Neretai įvairaus amžiaus žmonės, atėję į vaistinę skundžiasi nei iš šio nei
iš to pakilusiu spaudimu ir
baiminasi dėl hipertenzijos.
Tačiau reiktų neprarasti budrumo ir atkreipti dėmesį į
tokius, rodos, nekaltus dalykus kaip gyvenimo būdas ir
vartojami maisto produktai.
Laikiną kraujo spaudimo padidėjimą gali nulemti poilsio
ir miego stoka, nervinė įtampa, netgi sezoniškumas. Reikėtų atkreipti dėmesį net ir į
maisto produktų ar maisto
papildų sudedamąsias dalis.
Ženšenis, žaliosios arbatos
ekstraktas, eleuterokokas,
ciberžolė, imbieras, juodieji
pipirai – gali sukelti galvos
skausmą, skrandžio negalavimus ir netgi kraujospūdžio
REKLAMA

padidėjimą“, – dalijasi Laura
Vanagaitė, „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė.
Anot jos, neretai pasitaiko atvejų, kai pacientams,
iš tikrųjų turintiems aukštą
kraujospūdį, nepasireiškia
jokie simptomai.
„Visgi jeigu jums nuolat
skauda galvą, vargina ne tik
pykinimas, bet ir vėmimas,
kraujavimas iš nosies, galvos
svaigimas, dusulys, padidėjęs širdies plakimas ar atsirado regos sutrikimai – reiktų
nedelsiant užsirašyti pas gydytoją, nes būtent šie simptomai įspėja, kad turite labai
aukštą kraujospūdį, pasiekusį net 180/120 mm/Hg, o kai
kuriais atvejais ir daugiau“,
– įspėja vaistininkė.
Pacientai, turintys aukšto kraujospūdžio diagnozę,
anot jos, turėtų
dažniau matuotis spaudimą, kasdien po 2-3 kartus,
o pacientai, kurių skalė yra
normos ribose, rekomenduotina
pasitikrinti bent jau kas 3
metus.

Laiku nesureagavus
– komplikacijos
Kraujospūdis – tai kraujo
spaudimas į kraujagyslių sieneles. Sistolinis kraujospūdis
(dar vadinamas viršutiniu)
visada yra aukštesnis, o diastolinis (apatinis) – žemesnis.
Sistolinis kraujospūdis matuojamas širdies susitraukimo metu. Tai yra didžiausias
tuo metu kraujo spaudimas
į sieneles. Diastolinis kraujo spaudimas matuojamas,
kai širdis atsipalaiduoja. Tai
– žemiausias tuo metu kraujo spaudimas į kraujagyslių
sieneles. Kraujo spaudimas
nėra pastovus – jis kinta dėl
įvairių biologinių, emocinių
ir aplinkos veiksnių.
Pagrindiniai padidėjusio
kraujospūdžio išsivystymo
rizikos veiksniai – amžius
ir paveldimumas. Pasaulio
sveikatos duomenimis, aukš-

tas kraujo spaudimas labiau
paplitęs tarp suaugusių vyrų
nei moterų, tačiau moterims
virš 55 m. taip pat padidėja
rizika susirgti hipertenzija.
Nervinė įtampa, stresas,
miego sutrikimai ir knarkimas, dėl kurio žmogus jaučia nuolatinį nuovargį, netinkama mityba, kurioje gausu
druskos ir riebalų, nuolatinis
alkoholio vartojimas, rūkymas, mažas fizinis aktyvumas, antsvoris ir nutukimas
taip pat gali turėti įtakos sutrikusio kraujospūdžio išsivystymui.
Didesnę riziką kraujospūdžio sutrikimams turi ir pacientai, sergantys cukriniu diabetu.
Tuomet

būtinas
vaistų suderinamumas vartojantiems insuliną ir cukraus kiekio reguliavimas
organizme.
„Kraujo spaudimas – –
tai jėga, priverčianti tekantį kraują patekti ant arterijų
sienelių. Kai ši jėga pasiekia
aukštą lygį, tai gali sukelti
rimtų sveikatos problemų,
tokių kaip širdies nepakankamumas, regos sutrikimai,
insultas ar netgi įvairias inkstų ligas. Laiku nepasitikrinus, gali ištikti įvairios hipertenzijos komplikacijos:
širdies nepakankamumas,
insultas, kraujo krešuliai, regos sutrikimas, inkstų ligos,
atminties sutrikimai“, – sako
„Gintarinės vaistinės“ vaistininkė L. Vanagaitė.

Nuo miego kokybės iki
subalansuotos mitybos
Su kraujo spaudimu susijusiems sutrikimams gydyti
dažniausiai skiriami keli būdai. Pacientams, turintiems

jagyslių ligomis, rekomenduojama tiesiog pakeisti gyvenimo būdą, o pacientams,
turintiems pastovų ir aukštą
kraujospūdį, skiriami vaistiniai preparatai.
„Bent 30 min. pasivaikščiojimas pėsčiomis 3-4 kartus per savaitę gali sumažinti kraujo spaudimą net iki 4
mm/Hg. Tokie pasivaikščiojimai ypač naudingi vyresnio
amžiaus žmonėms. Tačiau
po vieno pasivaikščiojimo
kažkokių pasikeitimų tikrai
nepajusite, nes visi pratimai
yra efektyviausi, kai jie yra
atliekami reguliariai“, – pataria L. Vanagaitė.
Anot jos, kraujospūdžio
sutrikimams malšinti padeda
svorio reguliavimas, miego
kokybė, reguliari mankšta,
įvairūs atpalaiduojamieji pratimai, joga.
P a cientai,
kuriems
skiriamas
medikamentinis gydymas, turėtų ypatingai
atkreipti dėmesį į savo sveikatą ir nuolat ją stebėti. Taip
pat, ji sako, kad vartojant
bent dvejus skirtingų rūšių
vaistus, reiktų kreiptis į artimiausią „Gintarinę vaistinę“
ir pasitikrinti jų tarpusavio
suderinamumą, nes taip rizikuojate susidurti su vaistų
neveiksmingumu arba dar
blogiau – įvairiomis sąveikos
pasekmėmis.
„Vaistų kraujospūdžiui
mažinti dažniausiai netoleruoja pacientai, turintys kitas širdies ligas, nėščiosios
moterys, taip pat inkstų ligomis sergantys žmonės. Dėl to
prieš skiriant tokius vaistus
turėtų būti atlikti visi reikalingi kraujo tyrimai. Taip pat
hipertenzinių vaistų, skirtų
kraujospūdžio mažinimui,
veikimą gali silpninti nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, o antidepresantai gali
veikti priešingai – padidinti
hipertenzinių vaistų koncentraciją kraujyje“, – reziumavo vaistininkė. 

Gripo sezonas kasmet
skaičiuojamas nuo 40osios kalendorinės metų
savaitės iki 20-osios kitų
metų savaitės imtinai.
2018–2019 m. gripo
sezonas prasidėjo 2018 m.
spalio 1 d. ir baigėsi šių
metų gegužės 19 d.

Vadovaujantis sveikatos
apsaugos ministro įsakyme
„Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“
nurodyta tvarka, Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie SAM Kauno departamento Prienų skyrius
kiekvieną savaitę gauna informaciją iš 9 gydymo įstaigų bei jų padalinių, esančių
Prienų rajone, ir 1 – Birštono
savivaldybėje apie sergamumą gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI).
Kiekvieną pirmadienį skaičiuojamas savaitinis sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis 10000 gyventojų.
Šio gripo sezono metu
Prienų r. savivaldybėje buvo
užregistruota 6035 ŪVKTI
ir 702 gripo atvejai, Birštono
sav. – 346 ŪVKTI bei gripo
3 atvejai. Dar 26 gyventojai dėl gripo kreipėsi į VšĮ
Prienų ligoninės priėmimo ir
skubios pagalbos skyrių. Didesnę dalį sergančiųjų ŪVKTI sudarė vaikai (55 proc.
Birštono ir 64 proc. Prienų
r. sav.), tačiau gripu dažniau
sirgo suaugusieji – 63 proc.
Šio sezono metu, kitaip nei
ankstesniais, pavieniai susirgimai gripu buvo registruojami nuo pat sezono pradžios
iki š. m. kovo pabaigos.
Gripo epidemija skelbiama, kai sergamumo gripu
ir ŪVKTI rodiklis didesnis
kaip 100 susirgusiųjų 10
tūkstančių gyventojų per savaitę, taip pat atsižvelgiama į
gripo atvejų dalį. Prienų rajone gripo epidemija buvo paskelbta nuo 2019 m. sausio
21 d. iki kovo 4 d. ir truko net
42 dienas (dažniausiai būdavo 21–28 d.). Aukščiausias

sergamumo rodiklis Prienų r.
sav. buvo 4-ą ir 5-ą šių metų
savaitę: sausio 21 d. – vasario 3 d.). Epidemijos metu
susirgimų gripu dalis sudarė
nuo 25 iki 34 proc. Dėl sumažėjusio lankomumo ugdymo procesą buvo sustabdę
9 iš 12 Prienų rajono bendrojo lavinimo mokyklų.
Šio sezono metu gyventojai buvo skiepijami tiek
valstybės finansuojama (asmenys, vyresni nei 65 m.,
asmenys, sergantys lėtinėmis
ligomis, bei kiti asmenys,
priskiriami rizikos grupėms),
tiek mokama gripo vakcina.
Iš viso 2018–2019 m. gripo
sezono metu buvo paskiepyta 1954 asmenys (iš jų nemokama vakcina – 1748) Prienų
r. ir 67 asmenys (iš jų nemokama vakcina – 48) Birštono
savivaldybėje.
Prienų r. savivaldybėje
esančios gydymo įstaigos
įskiepijo 99 proc. valstybės
lėšomis nupirktos gripo vakcinos. Birštono PSPC panaudojo tik 61 proc. vakcinos,
ir nebuvo paskiepytas nė
vienas medicinos darbuotojas. Didžiausią dalį tarp pasiskiepijusių sudaro vyresni
bei 65 m. amžiaus asmenys
(51 proc.).
Nors šis gripo sezonas
jau baigėsi, neilgai trukus
sulauksime ir naujo 2019–
2020 m. gripo sezono pradžios. Skiepytis reikia kasmet, nes gripo virusai nuolat mutuoja. Vakcinoje nėra
gyvo gripo viruso, todėl ji
net teoriškai negalėtų sukelti gripo ar į jį panašių simptomų. Skiepas yra saugus ir
nėščioms moterims. Vakcina nuo gripo apsaugo ne tik
nėščiąją, bet ir jos kūdikį iki
6 mėnesių amžiaus. Šiam
gripo sezonui valstybės lėšomis planuojama įsigyti
keturvalentę gripo vakciną,
kuri apsaugos nuo A bei B
tipo gripo virusų.
Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kauno departamento Prienų
skyriaus informacija 
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Bylinėjasi dėl darbo su slapta informacija

Ukrainos prezidentas paleido parlamentą

Valstybės saugumo departamentui (VSD) pareiškus, kad
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) vadovas Erikas
Bėrontas negali dirbti su įslaptinta informacija, šis sprendimą
apskundė teismui.

Naujuoju Ukrainos prezidentu pirmadienį prisaikdintas komikas
ir aktorius Volodymyras Zelenskis per savo inauguracinę kalbą
paskelbė paleidžiantis šalies parlamentą, taip pat pasiūlė
atsistatydinti vyriausybei.

Amerikos išplėstinės slaugos praktikos slaugytojų konferencija Prienų
turguje
Konektikute
Prienų–Birštono cukrinio
diabeto klubo „Versmė“
pirmininkė Birutė
Barkevičiūtė šiuo metu
vieši Amerikoje (JAV), kur
dalyvauja trijų mėnesių
mokslinėje stažuotėje
pagal Erasmus programą.

B. Barkevičiūtė jau senokai
dirba LSMUL KK Endokrinologijos klinikos slaugos vadove, tad įgytos žinios ir patirtis bus naudinga ne tik tiesioginiame darbe, bet ir cukrinio
diabeto (CD) klube.
Susisiekus su CD klubo vadove, ji mielai sutiko pasidalinti mintimis iš konferencijos
Konektikute.
Balandžio 25–27 d. į kasmetinę Išplėstinės slaugos
praktikos slaugytojų (ISPS)
asociacijos konferenciją Rocky Hille, Konektikuto valstijoje (JAV) susirinko apie 200
slaugytojų. Trijų dienų renginyje slaugos, medicinos, sveikatos mokslų mokslininkai,
praktikai, farmacijos kompanijų atstovai, sveikatos psichologai skaitė pranešimus,
vyko praktiniai užsiėmimai
bei seminarai. Vienas šios
konferencijos tikslų – aptarti bei pasidalinti gerąja patirtimi, kaip ateityje tobulinti
išplėstinės slaugos praktikos
slaugytojų darbo aplinką, asmeninę praktinę ir mokslinę kompetenciją, susipažinti
su naujausiais mokslininkų,
dirbančių šioje srityje, pasiekimais, aptarti slaugytojų
praktikos teisinius aspektus ir
praktikos reglamentavimą.
Visuomenės sveikatos, farmacinės rūpybos, pediatrijos
moduliuose buvo pristatyta
40 žodinių ir septyni stendiniai pranešimai. Konferencijos dalyviai, susiskirstę grupelėmis, aktyviai dalyvavo
edukaciniuose užsiėmimuose. Juos vedė slaugytojai,
gydytojai, sveikos gyvensenos specialistai, edukologai,
slaugos specialistus rengiančių mokyklų bei universitetų
vadovai, teisininkai. Užsiėmimuose buvo pristatyti tiek
klinikinės, tiek pedagoginės
slaugos praktikos aspektai.
REKLAMA

Konferenciją atidarė išplėstinės slaugos praktikos slaugytoja, asociacijos prezidentė
lietuvių kilmės profesorė Laima Karosas. Savo sveikinimo
kalboje ji kvietė konferencijos
metu bendradarbiauti su kolegomis, plėtoti naujus profesinius ryšius. Prof. L. Karosas,
turinti didelę pedagoginę bei
slaugos klinikinę patirtį, pateikė pavyzdžių ir patarimų,
kaip sėkmingai pereiti iš klinikinės praktikos į akademinę
veiklą, lygino šių sričių skirtumus bei panašumus, iššūkius
bei privalumus, aptarė slaugos klinikinės patirties reikšmę dirbant edukacinį darbą.

epidemijos rizikos rodikliai
vieni aukščiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur
daugiau nei penkiose valstijose net 35proc. suaugusiųjų
kenčia nuo šios ligos. Sveikatingumo specialistė teigė, jog
pirminės sveikatos priežiūros
slaugytojai turėtų imtis iniciatyvos ir pagrindinio vaidmens
gydant nutukimą.
Slaugytoja Kimberly Testo, kuri specializuojasi skausmo valdyme, pasakojo, kaip
išplėstinės slaugos praktikos slaugytojai Konektikuto
valstijoje turėtų prisidėti prie
opioidų vartojimo epidemijos
stabdymo. Pranešėja sakė, jog

fordo ligoninės traumų prevencijos centro direktorius
ir Konektikuto universiteto
Medicinos mokyklos Pediatrijos ir visuomenės sveikatos docentas Garry Lapidus
teigė, jog intymaus partnerio
smurtas (IPS) – tai rimta visuomenės sveikatos problema, todėl daugelis sveikatos
priežiūros organizacijų rekomenduoja į tradicinę sveikatos priežiūros sistemą įtraukti
reguliarią visuotinę sveikatos
patikrą. IPS aukos nukenčia
nuo užpuolimų, sumušimų,
išprievartavimų, kankinimų
ir emocinės prievartos. Jungtinėse Valstijose apie 36 proc.

Su slaugytojomis iš Konektikuto, slaugytoja iš Lietuvos E. Juškauskiene.

Slaugytoja diabetologė Patricia Casey dalinosi savo ilgamete patirtimi apie cukrinio
diabeto valdymą ir gydymą.
Jungtinėse Amerikos Valstijose cukrinis diabetas yra aktuali sveikatos problema. 2
tipo cukrinis diabetas sudaro
didžiausią procentą visų cukrinio diabeto atvejų. Naudodama paciento atvejo analizės
metodą, slaugytoja pristatė 2
tipo cukrinio diabeto valdymo
galimybes, vaistų administravimą progresuojant 2 tipo cukriniam diabetui ir esant gretutinių ligų. Pranešėja pateikė
šios lėtinės ligos gydymo gaires, racionalų vaistų skyrimą
ir kaip pasitelkti klinikinės
inercijos sprendimo būdus
(liga, rizikos valdymas, kultūrinė kompetencija, farmakologija).
Ne mažiau nei cukrinis diabetas, susirūpinimą kelia
tai, kad nutukimas yra viena
didžiausių šio amžiaus problemų pasaulyje. Nutukimo

priklausomybė nuo opioidų
– didelė problema, išplitusi
šalies ir pasaulio mastu. Kartu pranešėja akcentavo, kad
reikia skleisti viltį, dalijantis
savo geriausia darbo praktika ir žiniomis su visais slaugytojais, ugdančiais pacientus
ir skatinančiais juos rūpintis
sveikata. Taip pat reikia kalbėtis apie piktnaudžiavimą
narkotikais, rizikos valdymą,
ligą, psichinę sveikatą.
Konferencijoje daug dėmesio skirta ir savižudybių bei
smurto artimoje aplinkoje situacijai valstijoje, pabrėžta,
kad slaugytojai turi galimybę
nustatyti rizikos grupėje atsidūrusius asmenis ir pasiųsti
juos pas specialistus į psichikos sveikatos įstaigas.
Konferencijoje kalbėta apie
tai, koks yra išplėstinės slaugos praktikos slaugytojų supratimo apie intymaus partnerio smurtą ir jo prevenciją
vaidmuo. Konektikuto vaikų medicinos centro ir Hart-

moterų ir 29 proc. vyrų yra
patyrę fizinį smurtą. Dar labiau paplitusi psichologinė
agresija: statistiškai nuo jos
nukenčia 48 proc. moterų ir
49 proc. vyrų. Imtymaus partnerio smurtas yra pagrindinė
moterų nemirtinų sužalojimų
JAV priežastis.
Aukštas visuomenės senėjimo lygis paveikia ne tik
sveikatos priežiūros sektorių, bet ir socialinę sritį, šalies
ekonomiką. Slaugytojams,
kartu su kitų sektorių specialistais, iškyla nemažas iššūkis valdant vyresnio amžiaus
(65 m. ir vyresnių) pacientų
psichikos sindromą – delyrą.
Tai yra dažniausias vyresnių
žmonių psichikos sutrikimas,
kurį sukelia kelios priežastys
rizikos veiksnių fone. Amerikos delyro asociacijos tarybos
narė dr. Christine Waszynski
apžvelgė delyro patofiziologiją ir diagnozei būdingus
požymius bei simptomus,
pateikė įrodymais grįstas

valdymo strategijas, kurios
įgyvendinamos pastebėjus
delyrą, siekiant sušvelninti
sindromo būsenos sunkumą
ir trukmę. Mokslininkė daug
dėmesio skyrė veiksmams,
kurių gali imtis slaugytojai,
kad sustabdytų aukšto rizikos laipsnio pacientų delyro
išsivystymą.
Pediatrijos sekcijoje diskutuota apie seksualinio vaikų
išnaudojimo, užpuolimo problemą. Vaikų slaugytoja pasisakė apie tinkamą antibiotikų
vartojimą, jų skyrimą šiems
pacientams, nes tai svarbu dėl
didėjančio atsparumo antimikrobinėms medžiagoms. Pranešėja pateikė visuomenėje
įgytos pneumonijos gydymo
gaires, įrodymais pagrįstas
rekomendacijas antibiotikų
vartojimui bei vaikų slaugai.
Susirūpinimą kelia ir tai, jog
per pastaruosius kelis dešimtmečius dar labiau paplito vaikų hipertenzija. Vaikystėje ir
paauglystėje prasidėjusi hipertenzija didina riziką anksti
susirgti širdies ir kraujagyslių
ligomis bei įgyti lėtinę hipertenziją. Atkreiptas dėmesys į
vaikų paliatyviosios pagalbos
prieinamumą, teikimą. Anot
pranešėjos, šiai problemai šalyje skiriama nepakankamai
dėmesio. Pasaulio sveikatos
organizacijos (PSO, 2010
m.) apibrėžimu, paliatyvioji
slauga vaikams – tai „aktyvi
visuminė fizinė, psichinė ir
dvasinė pagalba vaikui, taip
pat parama šeimai; pradedama teikti diagnozavus ligą ir
tęsiama nepriklausomai nuo
to, ar vaikui skiriamas konkrečios ligos gydymas“.
Konferencijos metu turėjome galimybę bendrauti su
lektoriais, slaugytojais, farmacijos kompanijų atstovais,
susipažinti su naujausia slaugos bei gydymo metodika
ir rekomendacijomis. Amerikiečiai buvo maloniai nustebę, kai jų paklaustos, kurioje Konektikuto sveikatos
priežiūros įstaigoje dirbame,
atsakydavome, jog esame iš
Lietuvos, studijuojame LSMU MA Slaugos fakulteto
doktorantūros programoje ir
dirbame slaugytojomis. 

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Šeštadienio rytas buvo
maloniai šiltas ir nuteikė
džiugiai – juk visiems
šaltas ir apniukęs oras jau
gerokai įkyrėjo.

Taigi, ir turgaus įprastinis
ritmas buvo smagesnis, ir
žmonės daugiau šypsojosi bei
pirko įvairias gėles, daržovių
daigus, nešėsi dėžėse naminių paukščių jauniklius... O
ir turgavietėje buvo linksmiau
– giedojo gaidžiai, cypsėjo
jaunikliai, skambėjo ir grotuvų muzika.
Turguje kol kas nieko naujo, išskyrus tai, kad bitininkai
jau siūlė pirkti šiemetinio kvapnaus medaus. Už pusės litro
stiklainį šio gardumyno teko
mokėti 4–4,5 euro. Seno ir susicukravusio medaus stiklainį
buvo galima nusipirkti ir už
3 eurus. Bet daugelis gundėsi paskanauti aromatingo, iš
sodų ir pievų žiedų sunešto
medaus.
Ir šią turgaus dieną daugiausiai buvo perkami daržovių ir gėlių daigai, gėlės vazonuose, dekoratyviniai medeliai ir vaismedžiai, taip pat
naminiai paukščiai.
Dažnas atėjęs į turgų apsirūpino ir maisto prekėmis ateinančiai savaitei – tokių pigių pieno ir jo gaminių nerasi
parduotuvėse.
Daug buvo šviežių daržovių, tačiau netrūko ir pernykščių bulvių, burokėlių, morkų
ir svogūnų. Kilogramą bulvių
pardavė už 0,4–0,5 euro, morkų – už 0,5–0,8 euro, burokėlių – už 0,4–0,5 euro, svogūnų
galvučių –už 0,8 ar 1 eurą, bet
ir svogūnų buvo nedaug. Teko pastebėti, kad beveik tiek
pat svogūnai kainuoja ir prekybos centruose. Kilogramas
pernykščių kopūstų kainavo
0,4 euro, o šviežių kopūstų ar
kalafiorų – 1–1,5 euro. Reikia
priminti, kad dar niekada daržovės nebuvo tokios brangios
kaip šiemet.
Gerai buvo perkami svogūnų laiškai ir salotos, krapai,
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Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.

ridikėliai, kurių ryšelis, priklausomai nuo dydžio, kainavo 0,5–0,6 euro. Padaugėjo
lietuviškų šiltnaminių agurkų,
tačiau kaina buvo didesnė negu pereitą savaitgalį. Šį kartą
už kilogramą agurkų prašė
2–2,8 euro. Turbūt kaina pakilo dėl to, kad prieš tai buvo
šaltas oras ir agurkai prastai
augo. Kilogramas pomidorų,
užaugintų po danga, kainavo
1,2–1,6 euro. tačiau ir agurkų, ir pomidorų pigiau buvo
galima nusipirkti iš Kietaviškių šiltnamių prekiautojų,
kurie po 1 eurą pardavė tiek
nestandartinius agurkus, tiek
ir pomidorus. Daržovės buvo
gal šiek tiek prastesnės išvaizdos, bet tikrai skanios.
Turgavietėje buvo prekiaujama atvežtiniais obuoliais,
kurių kilogramas kainavo
0,5–0,6 euro. Norintys šviežių
uogų pirko raudonskruosčių
graikiškų braškių (kilogramas kainavo 3–3,5 euro), šilauogių ar trešnių (kilogramas
– 6 eurai). Uogos šviežios,
bet užaugusios ne Lietuvoje, tad skonio, kokio tikimės,
nebus...
Moterys turėjo atsinešusios
parduoti konservuotų pomidorų ar daržovių mišrainių,
kurių pusės litro stiklainį galėjai įsigyti už 1,3–1,8 euro,
tik jau mažai kas perka konservuotas ir raugintas daržoves. Visi nori šviežių, nori
vitaminų.
Nemažai buvo baltų ir raudonų (su burokėliais) krienų,
kurių indelis (pagal dydį) kainavo 1–1,5 euro. Kas norėjo,
galėjo nusipirkti ir nemažą ryšelį krienų šaknų už 1 eurą ir
pasigaminti pats. Ant prekystalių buvo ir iš laukų pririnktų rūgštynių, kurių nemaža
krūvelė kainavo 1 eurą. Viena
moteris turėjo jų pririnkusi nemažą polietileninį maišą, gyrė, kad iš laukų, labai šviežios
ir sveikos.
Pieno produktų asortimentas ir kainos nekinta. Litras
pieno kainavo 0,5 euro, grietinės – 3,4–3,6 euro, pusė kilogramo varškės – 1–1,3 euro,
puskilogramis sviesto – 3,8–4
eurus. Sūriai, tiek saldaus pieno, tiek pagaminti iš varškės,
kainavo 1,5–3,5 euro, priklausomai nuo dydžio. Kai
kurios moterys sūrius svėrė,
REKLAMA
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Tadžikistane kalėjime žuvo 32 žmonės

Iš koplyčios pavogta ikona ir Kristaus skulptūra

Tadžikistane per riaušes kalėjime žuvo 32 žmonės, tarp jų 24
džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) nariai ir trys apsaugos
pareigūnai. Sekmadienį vakare kilusių riaušių metu kalintys IS
nariai nužudė penkis kalinius ir tris apsaugos pareigūnus.

Laikotarpiu nuo penktadienio 22 valandos iki šeštadienio 10
valandos Kaune, Vilniaus gatvėje iš neužrakintos koplyčios
pavogta medinė Mergelės Marijos ikona ir medinė Kristaus
skulptūra.

kitos pardavė „iš akies“. Ožkos pieno sūriai taip pat kainavo 2–2,5 euro, tik jie buvo
mažesni.
Kaimiškų vištų ir paukštyno vištų kiaušinių kainos susivienodino ir dabar dešimtis
kiaušinių kainuoja 1,2–1,6
euro. Tiesa, jauniklių vištų
kiaušinių kaina yra 10 centų
mažesnė.
Pusės litro butelis šaltai
spausto aliejaus kaip ir anks-

čiau kainavo 3,5 euro, kilogramas maltų sėmenų – 1,5
euro.
Ant turgaus prekystalių jau
atsirado ir šviežios vištienos.
Kas anksti pirko mėsinių viščiukų, dabar jau parduoda
2–3 kilogramus sveriančias
vištas. Kilogramas naminės
vištienos kainavo 3,5–4 eurus.
Taip pat buvo galima įsigyti ir
triušienos, kurios kilogramą
pardavė už 6 eurus.
Paviljone ir kioskuose netrūko šviežios mėsos. Vitrinose ir ant prekystalių daugiausia buvo pridėta kiaulienos,
nemažai vištienos ir kalakutienos. Kilogramas šoninės
kainavo 3,5–4 eurus, kumpio
– 3,63–4 eurus, sprandinės

– 3,98–5,5 euro, karbonado –
4,78–5,2 euro, maltos mėsos
– 3,5–4 eurus. Kilogramas kalakuto kumpio kainavo 4–4,3
euro, o filė – 6 eurus.
Beveik nepasikeitė rūkytos mėsos kainos. Šiek tiek
matosi, kad po truputį, po
dešimtį ar 20 centų, brangsta
lašinukai ar kumpis bei dešros. Aišku, kiaules mažai kas
augina, tai ir brangsta mėsos
gaminiai. Kilogramas rūkytų
nestorų lašinukų su raume-

niu kainavo 5,5– 6,3 euro, su
kumpiu – 6,6–7,8 euro, dešros
– 5,8–8eurus, dešrelių – 2,9–
5,2 euro, o rūkytos vidinės
filė – 8,5–10 eurų, „pūslės“ –
10–11 eurų (iš maltos mėsos)
arba 15 eurų (kapotos mėsos).
Bet neblogai žmonės pirko ir
tą brangesnę, kokybiškesnę ir,
žinoma, skanesnę...
Smagu buvo gyvuliukų turgavietės dalyje. Kaip visada
pavasarį, cypsėjo naminiai

paukščiukai, giedojo gaidžiai,
o prekiautojai noriai bendravo
su pirkėjais, aiškindami, kaip
geriausia pirmomis dienomis
laikyti ir lesinti paukščiukus.
Jauniklių kainos tokios pačios kaip ir pereitais metais
šiuo laiku. Mėsiniai ar dedekliniai viščiukai (patys mažiausi) kainavo 0,8–0,9 euro,
paauginti dvi savaites ar ilgiau – 1,8–2,6 euro. Už mažesnius ančiukus teko mokėti
1,5–1,8 euro, o už paaugusius
– 5–6 eurus (dar priklausė ir
nuo veislės). Žąsyčiai kainavo 3–7 eurus, o kalakučiukai
– 7–10 eurų. Už jaunas vištaites augintojai prašė 5–5,5 eurų, už jaunas dedekles – 6,5–
7 eurų. Putpelę buvo galima

nusipirkti už 4 eurus, tiek pat
prašė ir už mažas perlinukes
(dar vadinamas patarškomis).
Suaugusi antis kainavo 10–12
eurų, žąsis ar žąsinas – 18–25
eurus.
Vis daugėja parduodančių
ir perkančių triušius. Nedideli triušeliai kainavo 5–8 eurus,
šiek tiek vyresni – 10 eurų, o
suaugę patinai ir patelės – 15–
30 eurų. Triušius daugiausia
pirko tėvai su vaikais, nes
vasarą vaikams reikia užsiė-

mimo, tad auginti triušius – ir
malonu, ir naudinga. Be to,
maži triušiukai labai mieli ir
gražūs. Kai kas laiko kambaryje kaip paprastus naminius
gyvūnėlius, savo draugus.
Javai, kaip ir visus metus,
brangūs. Centneris miežių,
kviečių ar kvietrugių kainavo 10–13 eurų, kukurūzų
– 13–15 eurų, grikių – 8–10
eurų, pašarinių miltų – 12 eurų, o kukurūzinių – 13 eurų.
Maišą pašarinių morkų (nestandartinių) siūlė pirkti už 6
eurus. 20 kilogramų maišelis
lesalų naminių paukščių jaunikliams kainavo 12 eurų, o
10 kilogramų – 6 eurus. Panašiomis kainomis buvo galima
nusipirkti ir lesalų dedeklėms
vištoms.
Šeštadienį daug gėlininkų
prekiavo įvairių gėlių daigais
bei gėlėmis vazonuose. Daigelį ar krūmelį serenčių, begonijų ar pelargonijų pardavė už
2,5–3eurus, petunijos daigelis
vazonėlyje kainavo tik 0,5 euro, kaip ir kitos smulkios gėlytės ar našlaitės. Tik vazonai
su įvairių spalvų surfinijomis
ar mišinys su kitomis gėlėmis buvo brangesni ir kainavo 6–10 eurų. Labai gražūs
raganių krūmeliai kainavo 10
eurų, o už rododendrus prašė
15–16 eurų.
Darbymetis buvo ir daržininkams. Vos spėjo suktis beskaičiuodami kopūstų, agurkų, pomidorų ir paprikų daigus. Kainos, palyginti su praeitais metais, labai neišaugo,
tačiau agurkų daigai brangesni. Už nedidelį daigelį augintojos prašė 0,8–1 eurą. Nemaži pomidorų ar paprikų daigai
kainavo 0,5–0,7 euro. Kopūsto ar kalafioro daigą pardavė
už 15–20 centų. 12 brokolių
daigų kainavo 1,2–1,5 euro,
pusė kapos vėlyvųjų kopūstų
daigų – 1,5–2,5euro.
Vaismedžiai kainavo 6–8
eurus, o vaiskrūmiai – 4–5
eurus.
Šeštadienį galima buvo įsigyti įvairių lipdinių iš gipso
ir cemento, mažesni kainavo
10–15 eurų, o didesni – 30–
50 eurų.
Didelis buvo ir sendaikčių turgus. Čia sau reikalingų
daiktų jau galėjo paieškoti ir
vyrai, kol moterys apžiūrinėjo
vasariškus apdarus. NG

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
NAMUS
109 kv. m rąstinį namą su ūkiniais
pastatais (30 a sklypas) Ąžuolų
Būdos k., Kazlų Rūdos sav. Tel. 8
688 12917.

ŽEMĖS SKLYPUS
1,47 ha žemės sklypą Važatkiemio
k., Prienų r. Tel. 8 656 03461.
3,5 ha žemės ūkio paskirties
sklypą Šilavoto sen., Prienų r. Tel.
8 608 80979.

Perka
Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.
žemės ūkis
Parduoda
5 m. veršingą karvę. Tel.: 8 600
43893, 8 671 73817.
Miežius. Tel. 8 604 93428.

KITA

Kviečius ir avižas. Tel. 8 650
41295.

Parduoda kavinę-barą Pavasario
g. 2, Birštono vnk. Tel. 8 676
18391.

Žirnius, kviečius ir miežius. Pageidaujant atveža. Tel. 8 609
68381.

Perka
Naujos statybos arba gražiai
renovuotą namą Prienuose arba
Birštone. Gali mokėti iki 130 000
Eur. Tel. 8 684 56620.
Brangiai miškus: jauną, malkinį ir brandų. Žemę apaugusią
medžiais ar krūmais. Tel. 8 615
16617.
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.

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda
„VW Golf II“ (1989 m., 1,6 l, D,
4/5 durys, labai geros būklės,
850 Eur). Traktorinį vežimą (viena
ašis, 100 Eur). Kombaino „Niva“
priekinį ratą (30 Eur). Tel. 8 652
04113.

Kalnapušes. Perkant didesnį
kiekį, kaina derinama. Tel.: 8 319
69026, 8 686 70328.
Šieno vartytuvą „Dobilas“, barstyklę, purkštuvą, rotacinę (šienpjovę), kombainą „Claas“ (plotis
3,20 m). Tel.: 8 646 34267, 8 671
56662.

PERKA
Pienines telyčaites nuo 1 d. iki
1 mėn. laiko amžiaus. Tel. 8 644
64455, 8 607 51916.
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.
NUKelta Į 14 p. 
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Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).

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

Laidojimo paslaugos:
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai lapuočių malkas (skaldytas,
kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel. 8
682 31133.
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.
Naudotą „Tako“ vežimėlį (3 padėtys, pilkos spalvos, geros būklės,
80 Eur) + dovanų automobilinė kėdutė kūdikiui. Tel. 8 650
12949.
REKLAMA

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

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

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.

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles,
kryžius. Atliekami betonavimo,
montavimo, restauravimo, kapo
tvarkymo darbai. Tel. 8 687
36706.

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.

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.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.

REIKALINGA
PC „Norfa“ Birštone

8 622 02208

salės darbuotoja (-as)kasininkė (-as).

Įmonei reikalingi pagalbiniai darbininkai be žalingų įpročių. Tel. 8
698 46063.

Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

(Direktorė).

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.

šaldytuvus, šaldiklius.

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, elektrines virykles, orkaites, džiovykles. Atvykstu į
namus. Suteikiu garantiją. Tel. 8
647 55929.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Vežame žvyrą, smėlį (02-04 frakcija), skaldą, įvairų gruntą ir kitus
birius krovinius. Galime dirbti
statybų objektuose. Tel. 8 603
11424.
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.

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

Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.
Įvairūs staliaus darbai: gipso
kartono montavimas, vėdinami
fasadai bei betonavimas. Tel. 8
614 21249.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

Tel. 8 682 51047

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

Restoranui „Bajorų kiemas“, esančiam PLC „Mega“ Kaune, reikalinga

virėja (-as).

Darbas pamainomis. Reikalavimai: sąžiningumas, atsakingumas, noras dirbti ir
užsidirbti. Atlyginimas nuo
700 Eur. Reikalui esant suteikiame apgyvendinimą Kaune.

Tel. 8 611 29129,el. p.
Gamyba@bajorukiemas.lt

Sodyboje reikalinga virėja ir
moteris aplinkai tvarkyti, patalpoms valyti ir lovoms kloti. Taip
pat reikalingas darbuotojas,
mokantis dirbti su paminklais.
Tel. 8 687 12363.

Siuvykla siūlo darbą siuvėjai, mokančiai siūti
penkiasiūliu overloku.

Teirautis
tel. 8 615 87702.

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

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

reikalinga

Detalių tiekėjas (filtrų ir detalių
pirkimui, duomenų suvedimui į
kompiuterį). Geras atlyginimas už
gerą darbą. Tel. 8 652 65769.

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

greblysirbebras@gmail.com

DARBO SKELBIMAI

Dingo
Gegužės 19 d. Prienuose F. Martišiaus g. pabėgo mažas šuniukas,
rudos spalvos. Labai prašome ką
nors žinančius, mačiusius ar radusius ir priglaudusius pranešti.
Tel. 8 654 17203.

Kita
Priima statybines atliekas. Tel. 8
644 64455.

Informacija
NEĮGALIŲJŲ DĖMESIUI! Prienų rajono neįgaliųjų draugija
organizuoja kelionę į Šventąją
birželio 12–17 dienomis. Kaina
40 Eur. Išvykstame nuo draugijos
birželio 12 dieną 14 val. Kreiptis
dėl kelionės tel.: (8 319) 51408, 8
640 73586. (Prienų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė)
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21:00 Rinkimai 2019. Kandidatų į Respublikos Prezidentus debatai. Tiesioginė
transliacija iš Daukanto aikšTV6
tės 22:30 Klausimėlis 22:50
06:15 Televitrina 3 06:30 BeFantastiškas penktadienis.
veik neįmanoma misija 1/3s.
Atgal į ateitį 2
07:30 Havajai 5.0 7/12s.
08:30 Prakeikti 7/57s. 09:00
06:05 Mano gyvenimo švie- Praeities žvalgas 4/37s.
sa (829,830,831) 07:35 To- 09:30 CSI kriminalistai 712
mo ir Džerio šou (9) 08:00 10:30 Simpsonai 11/4,5s.
Volkeris, Teksaso reindžeris 11:30 Makgaiveris 3/1s.
(26,27) 10:00 Namai, kur 12:30 Vedęs ir turi vaikų
širdis (79,80,81) 12:00 Yra, 8/814,815s. 13:30 Univeras.
kaip yra 13:00 Mano likimas Naujas bendrikas 1/31,32s.
(61,62) 15:00 Dvi šeimos 14:30 Televitrina 13 15:00
(89,90,91) 16:35 Labas vaka- Havajai 5.0 7/13s. 16:00 CSI
ras, Lietuva 17:35 Bus visko kriminalistai 713 17:00 Mak18:30 Žinios 19:20 Sportas gaiveris 3/2s. 17:55 Vedęs ir
19:27 Orai 19:30 KK2 penk- turi vaikų 8/816,817s. 18:55
tadienis 21:00 SAVAITĖS Univeras. Naujas bendrikas
HITAS Sąjungininkai 23:30 1/33,34s. 20:00 Farai 12/7s.
Visa griaunantis 01:50 Kely- 21:00 Žinios 144 21:50 Orai
je po Europą 03:15 Jupiterė. 144 22:00 Įstatymus gerbiantis pilietis 00:10 Non-Stop
Pabudimas
02:05 Ties riba

TV3

05:20 Virtuvė 5/19s. 06:10
Televitrina 3 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/148s.
06:55 Simpsonai 17/17,18s.
07:55 Farai 12/36s. 08:55
Meilės sūkuryje 3082 10:00
Deganti širdis 1/27,28s.
12:00 Tarp mūsų, mergaičių
1/106s. 13:00 Pažadėtoji
6/389,390,391,392s. 15:00
Simpsonai 17/19,20s. 16:00
TV3 žinios 103 16:25 TV3
orai 103 16:30 TV Pagalba
13/58s. 18:30 TV3 žinios 144
19:22 TV3 sportas 1 19:27
TV3 orai 144 19:30 La troškinys 21:45 Daktaras Streindžas 00:05 1303 butas 01:45
Atsakomasis smūgis 03:25
Ponas ir ponia Smitai 05:30
Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai 26/26s.
06:40 Reali mistika (40) 07:40
Stoties policija (41) 08:40 Sudužusių žibintų gatvės (34)
09:40 Paskutinis faras (44)
10:40 Kobra 11 (10) 11:40
Ekstrasensų mūšis (3) 13:45
Stoties policija (42) 14:50 Sudužusių žibintų gatvės (35)
15:55 Paskutinis faras (45)
17:00 Info diena 17:30 Kobra
11 (11) 18:30 Betsafe–LKL.
Pusfinalio rungtynės 21:00
Amerikietiškos imtynės (19)
22:00 Amerikietiškos imtynės
(19) 23:00 Taktinis puolimas
00:50 1968-ieji. Tunelių žiurkės 02:35 F. T. Budrioji akis
06:13 Programa 06:14 TV

Šeštadienis, gegužės 25 d.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Ekspedicija “Nuo
Baltijos iki Bengalijos” 07:00
Mokytojas Keisas stovyklauja
08:30 Karinės paslaptys 09:00
Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai 12:00 Liūtų kelionė
12:55 Europos tyrai 13:50
Džesika Flečer 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 Didžioji pagunda 00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės 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 05:00 LRT radijo žinios 05:10 Ponių rojus

mūšis (6) 15:55 Kas žudikas?
(7) 17:00 Betsafe–LKL. numatomos pusfinalio rungtynės
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
21:45 MANO HEROJUS Išbandymų diena 00:10 AŠTRUS KINAS Rūkas 02:10 F. T. Budrioji
akis (11)
07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Partizanų keliais“ (2/2) 07:55 „TV Europa
pristato. Vyrų šešėlyje. Filomena Grincevičiūtė“ 08:30 „TV
Europa pristato. Vyrų šešėlyje.
Jadvyga Juškytė-Širšė“ 09:00
Skinsiu raudoną rožę 09:30
Vantos lapas 10:00 „Neprijaukinti. Aliaska“ 10:30 Kitoks pokalbis su D 11:00 „Inspektorius
Luisas. Gailestingumas“ (3/2)
13:00 „Detektyvas Linlis“ (10)
15:10 „Pasislėpusi Palanga.
Ginčai dėl Palangos“ 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempionai 16:50 „Visa tiesa apie kalorijas“ 18:00 Žinios 18:28 Orai
18:30 „Miražas“ 20:00 Žinios
20:23 Žinios 20:25 „Šelesto bylos“ (13; 14) 22:00 Žinios 22:28
Orai 22:30 „Šelesto bylos“ (14
tęs.) 23:05 „Deimantų medžiotojai“ (7; 8) 01:00 „Širdies
plakimas“ (14) 02:00 „Detektyvas Linlis“ (11) 03:30 „Kelrodė
žvaigždė“ (41; 42) 05:00 „Mentų
karai. Odesa“ (1/8) 05:50 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“

06:15 Tomo ir Džerio šou (8)
06:40 Įspūdingasis Žmogusvoras (5) 07:05 “Nickelodeon”
valanda. Sveiki atvykę į “Veiną”
(8) 07:35 Kung Fu Panda (13)
08:05 Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys (21) 08:30 KINO PUSTV6
RYČIAI Kumba 10:10 Trys nin06:15 Televitrina 14 06:30 Ledzės. Pusdienis pramogų parke
do kelias 10/2s. 07:30 Gyvū12:05 Laisvės troškimas 14:15
nų klanai 1/6s. 08:30 Sandėlių
Riterio žvaigždė 17:00 Gyvūnų
karai 3/15s. 09:00 Nuo amato
pasaulis 17:30 Bus visko 18:30
iki verslo 5/1s. 09:30 Statybų
Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai
gidas 5/38s. 10:00 Keliauk iš19:30 SUPERKINAS Monstrų
maniai 1/9s. 10:30 Autopilotas
viešbutis 2 21:15 Pasodinsiu
2/21s. 11:00 Lietuvos mokyklų
savo EKS 23:40 Pasimatymo
žaidynės 3/34s. 11:30 Sandė06:00 Lietuvos Respublikos filmas 01:10 Sąjungininkai
lių karai 3/16s. 12:00 Beveik
himnas 06:05 Džiazo muzineįmanoma misija 1/4s. 13:00
TV3
kos vakaras. XX tarptautinis
Atgal
į gamtą 1/1s. 14:00 Išliki05:30
Juokingiausi
Amerikos
džiazo festivalis „Birštonas
mas
28/2809s.
15:00 Ledo kenamų
vaizdeliai
26/26s.
06:15
2018“ 07:00 Mokytojų kambarys 07:30 Alvinas ir pa- Televitrina 3 06:30 Ilgo plauko lias 10/3s. 16:00 Iš peties 6/6s.
trakėliai burundukai 3 07:40 istorija 1/8s. 07:00 Keršytojų 17:00 Sandėlių karai 3/17,18s.
Šikšnosparnis Patas 07:55 komanda 1/28s. 07:30 Aladi- 18:00 Taikinys 1/6s. 19:00 PraLesė 08:20 Už kadro 08:45 nas 1/166s. 08:00 Ilgo plauko garo kelias 3/13s. 20:00 TransKačių ABC 1 09:15 Labas ry- istorija 1/9s. 08:30 Kempiniu- porteris 2/206s. 21:00 Žinios
tas, Lietuva 12:00 DW nau- kas Plačiakelnis 1/149s. 09:00 145 21:50 Orai 145 22:00 Apjienos rusų kalba 12:15 Misi- Virtuvės istorijos 9/21s. 09:30 simeskime farais 00:10 Įstatyja – Pasaulio Lietuva 13:00 Skaniai ir paprastai 2/4s. 10:00 mus gerbiantis pilietis 02:05
7 Kauno dienos 13:25 Stop Svajonių ūkis 5/38s. 10:30 Būk Antrininkas
juosta 13:50 Kalbantys teks- sveikas! 1/17s. 11:00 Noriu šio
tai 14:15 Kinas „Magnum“ darbo! 1/6s. 12:00 Robinzoobjektyve 15:15 Kačių ABC no Kruzo sala 13:50 Draugės 06:00 Lietuvos Respublikos
1 15:40 Premjera. Alvinas - priešės 15:40 Havajai 5.0 himnas 06:05 Duokim garo!
ir patrakėliai burundukai 3 5/523s. 16:45 Ekstrasensų mū- 07:30 Misija: Vilnija 08:00 Gim15:50 Šikšnosparnis Patas šis 19/7s. 18:30 TV3 žinios 145 toji žemė 08:30 ARTS21 09:00
16:05 Lesė 16:30 Laba die- 19:17 TV3 sportas 1 19:22 TV3 Aš – laidos vedėjas 10:00 Į
na, Lietuva 18:00 Tarptauti- orai 145 19:25 Eurojackpot 21 sveikatą! 10:30 Už kadro 11:00
nis poezijos festivalis „Poezi- 19:30 Turtuolis vargšas 1/14s. Pradėk nuo savęs 11:30 Mokslo
jos pavasaris 2019“. Laurea- 21:00 Pabėgimas iš Šoušenko sriuba 12:00 Šarlis Guno. Opeto vainikavimas ir Maironio 00:00 Atkirtis 02:00 Daktaras ra „Faustas“ 15:00 Auto Moto
premijos įteikimas. Tiesiogi- Streindžas 04:00 Havajai 5.0 15:15 Kultūrų kryžkelė. Rusų
nė transliacija 19:00 Kelias 5/523s. 04:50 Virtuvė 5/20s. gatvė 15:45 Euromaxx 16:15
19:15 Pasakojimai iš Japo- 05:20 Juokingiausi Amerikos Pasaulio ledo ritulio čempionatas. Pusfinalis. Tiesioginė
nijos 4 20:10 Kultūros diena namų vaizdeliai 26/27s.
transliacija 18:45 Daiktų istori20:30 Panorama 20:52 Sporjos 19:30 Stambiu planu 20:15
tas. Orai 21:00 Dokumentinė
apybraiža „Mes nugalėjom“ 06:05 Vaikai šėlsta (37,38,39) Pasaulio ledo ritulio čempio21:30 Subtilu-Z. Naujo al- 07:30 Džiunglių princesė Šina natas. Pusfinalis. Tiesioginė
bumo „Play Life“ pristatymo (7) 08:29 „Top Shop“ televitrina transliacija 22:45 Vladimiro
koncertas. 22:45 Europos 08:45 Sveikatos ABC televitrina Prudnikovo jubiliejinis koncerkinas. Vieni metai po rytojaus 09:00 Galiūnai. Pasaulio rąsto tas. 00:00 Didžioji afera 01:50
00:30 Dabar pasaulyje 01:00 kėlimo čempionatas 10:00 Vai- LRT OPUS ORE. Grupė „CanEuropos kinas. Vieni metai po kai šėlsta (10) 10:30 Iš visų jėgų dee Train“.” 02:50 LRT OPUS
rytojaus 02:30 Dokumentinė (2) 11:00 Būk ekstremalas (28) ORE. Grupė „Kiti Kambariai“.”
apybraiža „Mes nugalėjom“ 11:30 Atranka. Išlieka stipriausi 03:45 LRT OPUS ORE. Grupė
02:55 ARTS21 03:25 Pasau- (7) 12:30 Džinas Italijos pakran- „Kabloonak“.” 04:45 LRT OPUS
lio ledo ritulio čempionatas. tėje (6,7) 13:30 Ekstrasensų ORE. Grupė „Driezahs“.”
Pusfinalis.
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Lošimo Nr. 1206
Data: 2019-05-19
53 39 45 57 36 65 48 35 70 10
29 51 27 31 46 09 37 23 13 17
47 24 49 22 55 41 05 75 11 20
14 44 71 18 15 33 60 62

029*408
prizas
010*442
prizas
040*580
prizas
025*459
prizas
048*243
prizas
0369681
prizas
0342081
prizas
0016083
C3
0121786
Juke
027*043
studiją
059*824
studiją
008*142
studiją
050*176
studiją

500 EUR piniginis
500 EUR piniginis

ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Gegužės 24 d. 18 val. Ašmin-

500 EUR piniginis tos parke – Ašmintos krašto

vasaros šventė „Tas amžinas

500 EUR piniginis gamtos ir žmogaus žydėjimas“.
500 EUR piniginis
5000 EUR piniginis
5000 EUR piniginis

VISA LENTELĖ
Automobilis Citroen
Gegužės 23 d.
KETVIRTADIENIS
64 03 69 59 40 67 73 32 04
Saulė teka 05:02
54 42
Automobilis Nissan
leidžiasi 21:30
LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
Dienos ilgumas 16.28
Pakvietimas į TV
Pilnatis (19 mėnulio diena)
13079.00€
2
Gertautas, Tautvydė, Ivona, ŽyPakvietimas į TV
24.50€ 630
drūnė, Žydrūnas
Tinkamas laikas sėti:
1.50€
15745
salierus, burokus.
Pakvietimas į TV
3.00€
10008
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
Pakvietimas į TV
PAPILDOMI PRIZAI
konservuoti šakniavaisius, nai04**002 100 EUR piniginis
kinti piktžoles.
prizas
PROGNOZĖ: Aukso puode –
Gegužės 24
02**937 100 EUR piniginis
220 000 Eur
PENKTADIENIS
prizas
Europinė kaimynų diena
01**251 100 EUR piniginis
Saulė teka 05:01
prizas
leidžiasi 21:31
05**826 100 EUR piniginis
Dienos ilgumas 16.30
prizas
Pilnatis (20 mėnulio diena)
Joana, Žaneta, Vincentas, Vil- 02**197 100 EUR piniginis
Lošimo Nr. 697
mantas, Gina, Gerardas, Žana prizas
Data: 2019-05-13
Tinkamas laikas sėti:
0150107 1000 EUR piniginis
salierus, burokus.
prizas
Tel. 1634
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius, 0609188 1000 EUR piniginis 5000 Eur - 697-0006420
netinkamas laikas laistyti.
prizas
5000 Eur - 697-0015871
0567367 1000 EUR piniginis
EUROKOS dovanų čekiai grožio
Gegužės 25
prizas
prekėms - 697-002**61
ŠEŠTADIENIS
0005067 1000 EUR piniginis
Tarptautinė Afrikos diena
Belaidžiai dulkių siurbliai Bosch
prizas
Tarptautinė dingusių vaikų
BBH2P163R - 697-001**05
diena
0409869 1000 EUR piniginis
Saulė teka 04:59
Sekančio tiražo prizas:
prizas
leidžiasi 21:33
0489528 1000 EUR piniginis 10 000€ ir 25 x 500€
Dienos ilgumas 16.34
prizas
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Bedas, Magdalena, Almantas, 05**365 200 EUR piniginis
prizas
Danutė, Urbonas, Evelina
Tinkamas laikas sėti:
03**189 200 EUR piniginis
Lošimo Nr. 329
netinkamas laikas sėti.
prizas
Data:
2019-05-17
Sode, darže:
03**410 200 EUR piniginis
tinkamas laikas kaupti vaisius,
SKAIČIAI
prizas
netinkamas laikas laistyti.
00**358 200 EUR piniginis 20, 27, 33, 35, 46 + 05, 09
prizas
Gegužės 26
LAIMĖJIMAI
SEKMADIENIS
0020642 2000 EUR piniginis
5
+2
11997868.38€ 0
Saulė teka 04:58
prizas
leidžiasi 21:34
423216.60€ 0
0612105 2000 EUR piniginis 5 + 1
Dienos ilgumas 16.36
prizas
5
85354.60€ 0
Delčia (22 mėnulio diena)
2928.80€ 0
Pilypas, Algimantas, Milvydė, 0005227 50 000 EUR piniginis 4 + 2
prizas
Eduardas, Vilhelmina
4+1
197.40€ 1
Tinkamas laikas sėti:
014*697 500 EUR piniginis 4
109.80€ 4
porus.
prizas
3
+
2
47.60€
11
Sode, darže:
002*891 500 EUR piniginis
tinkamas laikas pjauti žolę,
2+2
20.10€
102
prizas
laistyti, netinkamas laikas
3+1
15.40€
144
043*054 500 EUR piniginis
kaupti vaisius.
3
15.10€
202
prizas
Gegužės 27
9.90€
484
051*231 500 EUR piniginis 1 + 2
PIRMADIENIS
prizas
2+1
7.90€
1541
Saulė teka 04:57
057*820
500
EUR
piniginis
leidžiasi 21:36
PROGNOZĖ: 21 000 000 Eur
prizas
Dienos ilgumas 16.39
Delčia (23 mėnulio diena)
Augustinas, Genadijus, VirSudoku
gaudas, Žymantė, Brunonas,
Įrašykite skaiLeonora
tmenis nuo 1
Tinkamas laikas sėti:
iki 9 taip, kad
lapines petražoles, krapus, kalendras, pankolius, špinatus,
skaitmenys
salotas, lapinius burokėlius,
nesikartotų
salierus, porus, saulėgrąžas,
eilutėse, stulagurkus, smidrus, kopūstus (ir
peliuose bei
žiedinius), sėjamąsias gėles.
paryškintuoSode, darže:
se 9 langelių
tinkamas laikas pjauti žolę,
(3×3) kvadralaistyti, netinkamas laikas
tuose.
kaupti vaisius.

Dalyvauja Ašmintos laisvalaikio salės meno kolektyvai,
Prienų KLC vokalinis ansamblis
„Pienė“, kaimo bendruomenės „Balbieriškis“ vyresniųjų
liaudiškų šokių grupė „Ringis“,
grupė „Pop Du“. Vyks diskoteka.
Gegužės 25 d. – Pakuonio
mokyklos 200 metų jubiliejaus
šventė. 10.00 val. – Šv. Mišios
Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.
11.30 val. – Skulptūros atidengimas mokyklos kiemelyje.
12.00 val. – Šventinis renginys
mokyklos salėje.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų rajono savivaldybėje
(2 aukšte) eksponuojama dai-

lininko Vlado Tranelio autorinė „Minties ir jausmų spalvos“.
tapybos darbų paroda.
Pakuonio laisvalaikio salėje
Prienų krašto muziejaus kie- gegužės mėn. eksponuojamelyje eksponuojama lauko ma tautodailininkės Ramutės
paroda „Miesto bitės: žmonės Onutės Bidvienės autorinė
ir jų darbai Kaune 1918–1940 darbų paroda „Prakalbintas
m.“, skirta Laikinosios sostinės linas“.
100-mečiui paminėti. Paroda
Prienų sporto arenoje ekspoveiks iki gegužės 31 d.
nuojama fotografo Algimanto
Naujosios Ūtos laisvalaikio Barzdžiaus fotografijų paroda
salėje gegužės mėn. ekspo- „Laimingi Afrikos vaikai“. Tai
nuojama Prienų krašto fo- unikali galimybė pažinti ne
tomenininkų darbų paroda tik fotografo Algimanto Barz„Nemunas man“.
džiaus kūrybą, bet ir daugiau
sužinoti apie kitų kultūrų vaikų
Prienų kultūros ir laisvalaikio emocijas bei pastebėti šiuos
centre eksponuojama fotogra- kultūrinius skirtumus, užfikfijų paroda „Dailininkai atkurtai suotus fotografijose.
Lietuvos valstybei“ – nuotraukos iš R. Dichavičiaus albumo Prienų Justino Marcinkevičiaus
„Laisvės paženklintieji“.
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas
Išlaužo laisvalaikio salėje gegu- Marcinkevičius ir Lietuvos valsžės mėn. eksponuojama Arū- tybingumas“. Parodą parengė
no Aleknavičiaus fotografijų Lietuvos Respublikos Seimo
paroda „Magiškoji Norvegija“. kanceliarijos Informacijos ir
Šilavoto laisvalaikio salėje ge- komunikacijos departamento
gužės mėn. eksponuojama Parlamentarizmo istorinės
vilnos vėlimo dirbinių paroda atminties skyrius.

ORAI
GEGUŽĖS

22

TREČIADIENIS

+15
+24
KLAIPĖDA

VILNIUS

+15 +23
GEGUŽĖS

23

+15 +21

KETVIRTADIENIS

+14
+24
KLAIPĖDA

VILNIUS

+13 +24
GEGUŽĖS

24

+13 +16

P E N K TA D I E N I S

+13
+20
KLAIPĖDA

VILNIUS

+15 +19
GEGUŽĖS

25

+11 +15

Š E ŠTA D I E N I S

+12
+21

KLAIPĖDA

VILNIUS

+13 +20
GEGUŽĖS

26

+8 +14

SEKMADIENIS

+10
+15
KLAIPĖDA

VILNIUS

+11 +16
GEGUŽĖS

27

+11 +11

PIRMADIENIS

+10
+19
KLAIPĖDA

VILNIUS

+9 +17
GEGUŽĖS

28

+9 +14

ANTRADIENIS

+13
+18
KLAIPĖDA

VILNIUS

+12 +22

+11 +15

VANDENS TEMPERATŪRA
+17 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+13 KAUNO MARIOS
+10 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+16 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

(šio numerio atsakymai)

Gegužės 22 d.
TREČIADIENIS
Tarptautinė biologinės įvairovės diena
Saulė teka 05:04
leidžiasi 21:28
Dienos ilgumas 16.24
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Elena, Julija, Rita, Eimantas, Aldona, Julė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius, naikinti piktžoles.

GAMA RADIACINIS FONAS

39
40

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8066 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8380 nSv/val.

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

