
NUKelta Į 3 p. 

2019 m. LIEPOS 17 d., Nr. 54 (2084) TREČIADIENIS www.naujasisgelupis.lt             http://www.facebook.com/labirintai Kaina 0,50 €

NUKelta Į 4 p. 

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

REKLAMA

NUKelta Į 3 p. 

Sergamumas erkių 
platinamomis ligomis

SKAITYKITE 5 P.

Prie ko odai geriau 
nesiliesti?

Prie geležinkelio 
pervažų – optinės 
apgaulės spąstai

SKAITYKITE 2 P.

NUKelta Į 4 p. 

nuo 1989

SKAITYKITE 5 P.

Brandos atestatai įteikti Jiezno ir 
Stakliškių gimnazijų abiturientams

Žygis Nemuno kilpomis sudomino 
keliautojus ne tik iš Lietuvos

Vaiko teisių apsaugos 
ir įvaikinimo tarnyba 
per metus dėl grėsmės 
saugumui iš šeimų paėmė 
1780 vaikų.

Tarnyba BNS nurodė, kad 
nuo 2018-ųjų liepos 1-osios 
šiems vaikams nustatytas 
aukščiausias antrasis grėsmės 
lygis, kai kyla grėsmė jo sau-
gumui, sveikatai ir gyvybei. 
Tokioms šeimoms kartu teik-
ta ir specialistų pagalba.

Pirmasis grėsmės lygis, 
kai pažeistos vaiko teisės, ta-
čiau nėra grėsmės vaiko sau-
gumui, sveikatai ir gyvybei, 
per metus nustatytas 12 249 
vaikams. 675-iems iš jų po 
konsultacijų su specialistais 
grėsmės lygis panaikintas 
konstatavus, kad šeima pa-
jėgi savarankiškai užtikrinti 
vaiko teises ir teisėtus inte-
resus. BNS

Per metus iš 
šeimų dėl grėsmės 
saugumui paimta 
1,8 tūkst. vaikų

Žygiavo aplink Veiverių kraštą

Praėjus pusei metų 
nuo mokslų baigimo, 
absolventų atlyginimai 
svyruoja nuo 370 iki 
pusantro tūkstančio eurų, 
rodo naujausias tyrimas.

Populiariausios 
specialybės 
nebūtinai 
garantuoja aukštą 
darbo užmokestį– 
MOSTA

Liepa – pats vasaros 
žydėjimas ir abiturientų 
išleistuvių metas visose 
Lietuvos mokyklose. 

Liepos 13-ąją dieną pirmie-
ji brandos atestatai buvo įteik-
ti Jiezno gimnazijos 71-osios 

laidos ir Stakliškių gimnazijos 
5-osios laidos abiturientams. 
Jiezno gimnaziją šiais metais 
baigė penkiolika mokinių, Sta-
kliškių gimnaziją – dvylika. 

Brandos atestatų teikimo 
šventėse dalyvavo Prienų r. sa-

vivaldybės administracijos di-
rektorė J. Zailskienė, Švietimo 
skyriaus vedėjas R. Zailskas, 
kuris perdavė nuoširdžiau-
sius sveikinimus nuo Prienų 
r. savivaldybės mero Alvydo 

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Liepos 13-ąją, šeštadienį, 
į Prienų vasaros estradą 
ketvirtą kartą rinkosi 

žygeiviai, nusprendę 
pakeliauti po unikalias 
mūsų Nemuno kilpas, 
susipažinti su nepaprastu 
jų kraštovaizdžiu.

Tai jau ketvirtasis žygis, tad 
galima jį laikyti tradiciniu ir 
mėgstamu daugelio Lietuvos 

gyventojų. Į Prienų ir Birštono 
kraštą atvyko keliautojų net iš 
Klaipėdos, Vilniaus, Kauno, 
Marijampolės ir kt. Nuo pat 
ankstaus ryto po vieną ir bū-
reliais žygeiviai traukė įvai-
raus ilgio maršrutais. Šiemet 

Liepos 13 d. žygeiviai 
mynė ne tik Birštono 
bei Prienų takais, bet ir 
Veiverių krašte.

Čia į 20 kilometrų pėsčių-
jų žygį Veiverių apylinkėmis, 
skirtą Vietovardžių metams 
paminėti, pakvietė Skriau-
džių kaimo bendruomenė, 
Veiverių kultūros ir laisva-
laikio centras bei Veiverių 
seniūnija.

Į žygį prie Juodbūdžio ben-
druomenės namų susirinku-
sius žygeivius pasveikino 
Lietuvos šaulių sąjungos Vy-
tauto Didžiojo šaulių 2-osios 
rinktinės Prienų šaulių 6-
osios kuopos vadas Egidijus 
Visockas, o savo patarimais ir 
treniruote pagelbėjo sporto ir 
sveikatingumo klubo „Veiva“ 
vadovė ir trenerė Daiva Ma-

„Tekyla širdys mūs aukštyn“

Liepos 14 d. Veiverių Šv. 
Liudviko bažnyčioje po 
šv. Mišių nuskambėjo ir 
vieni žymiausių pasaulyje 
sakralinės muzikos 
kūriniai.

Čia nuskambėjo Skriaudžių 
kaimo bendruomenės, Vei-
verių kultūros ir laisvalaikio 
centro bei Veiverių seniūnijos  
organizuotas sakralinės muzi-
kos koncertas „Tekyla širdys 
mūs aukštyn“. 

Jame garsiausių pasaulio 
kompozitorių kūrinius do-
vanojo Kauno Juozo Gruo-
džio konservatorijos atlikėjo 
raiškos (dainavimo) moky-

toja, Kauno valstybinio cho-
ro dainininkė Neringa Navi-
kauskaitė ir atlikėjas, vargo-
nininkas, Šakių rajono meras 
Edgaras Pilypaitis. Jiems tal-
kino Vytauto Didžiojo univer-
siteto Muzikos akademijos 
Fortepijono katedros lektorė, 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos Kauno fakulteto 
Vokalinio dainavimo kate-
dros koncertmeisterė, Kauno 
1-osios muzikos mokyklos 
koncertmeisterė, Kauno vals-
tybinės filharmonijos Kauno 
valstybinio choro koncer-
tmeisterė Beata Andriuškevi-
čienė.   NG
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Pažvelkite per langą! Paž-
velkite iš po skrybėlės 

bryliaus! Ar matote, kokia gra-
ži vasara? Karšta, sausa, bet, 
kaip visada, – nuostabi! Tai pats 
nuostabiausias laikas, kai gali 
išsivaduoti iš kūną veržiančių ir 
badančių megztinių bei nežinia 
kieno tvaiku, iš kaimyno valdų 
sklendžiančiu ar savu, atsiduo-
dančių keturių sienų.

Tai – laisvė! Ta tikroji laisvė! 
Išėjęs į gamtą gali paliesti tą, ką 
nori, gali kalbėti tai, ką nori, ga-
li klausytis to, ko nori, netgi gali 
vaikščioti ten, kur nori. Nuosta-
bus jausmas, kai gali jaustis lais-
vas, kai niekas tau neprieštarauja 
ir neįsakinėja. Gali jaustis gam-
tos dalimi...

Tačiau nereikia pamiršti, kad 
net laisvoje gamtoje privalome 
laikytis taisyklių. Jos niekur ne-
užrašytos, jų niekur neperskai-
tysi. Tačiau puikiai žinome, kad 
miške susitikus vilką draugiš-
kai pakasyti jam ausį arba duoti 
draugišką niuksą į šoną – nepa-
vyks. O jeigu ir pavyks, tai gali 
būti mūsų paskutinis kontaktas 
su gamtos „broliu“. Puikiai ži-
nome, jog samanyne susikūrę 
laužą, iki miško krašto, ko gero, 
jau nespėtume nubėgti. Puikiai 
žinome, kad atsigulus ir užsi-
manius pasivolioti ant puraus 
skruzdėlyno gali tekti labai ilgai 
miegoti stovint...

Netgi ten kur yra laisvė, 
yra ir taisyklės. Bendro 
egzistavimo ir bendro 
išgyvenimo. 

Sunku patikėti, tačiau laisvė 
nėra viskas, kas šauna į galvą. 
Laisvė yra tai, ką sukuriame vi-
si kartu, prisitaikydami vienas 
prie kito. Laisvė yra tada, kai 
kiti paiso mūsų. Laisvė yra tada, 
kai gerbdami mums kitų suteik-
tą laisvę, mes suteikiame laisvę 
ir kitiems. 

Tačiau kuo tampa laisvė, 
kai vienas ar kitas nori 
būti laisvesnis? Ji tampa 
destrukcija. 

Kodėl gamta gali egzistuoti, 
augti ir plėstis? Visas gamtos 
mechanizmas kartu su visomis 
bendro egzistavimo ir bendro 
išgyvenimo taisyklėmis vei-
kia vienam tikslui – gyvybei. 
Išlikimui, atsinaujinimui, pali-
kimui. Kodėl gamta dėl žmo-
gaus rankos nyksta? Nes žmo-
gus nori turėti daugiau laisvės 
gamtoje ir ją naikina. 

Paimkime rankinį laikrodį ir 
atverkime jo dangtelį. Po juo 
pastebėsime gausybę dantra-
čių, prispaustų vienas prie ki-
to taip, kad ne tik musė, bet ir 
uodas tarp jų neįsitaisytų. O 
jeigu norime visgi ką nors įdė-
ti? Ko gero, tektų išimti vieną 
ar kitą dantratį? Kas atsitiktų 
su laikrodžiu? Taip. Geriausiu 
atveju jis pradėtų veikti kitaip 
ir pradėtų rodyti neteisingą lai-
ką, griaudamas visą mūsų pa-
gal jį nusistatytą tvarką. 

Gal tada galime sumažinti 
visus dantračius, kad jie užim-
tų mažiau vietos, kad ir mums 
patiems atsirastų laikrodyje 
daugiau vietos? Galime su-
mažinti, tačiau sumažėjusios 
detalės bus ne tokios galin-
gos, todėl laikrodis pradės eiti 
lėčiau arba teks mažinti ir pa-
ties laikrodžio rodykles bei jį 
patį. Kas dėl to pasidarys? Tai 
matome akivaizdžiai.

Sumažinę gamtos teritori-
ją, sumažinome ir jos pajė-
gumus. Gamta nebesugeba 
išvalyti tiek oro, kad šis ga-
lėtų lengvai palaikyti pakan-
kamą apsauginio atmosferos 
sluoksnio kiekį. Atmosfera 
suplonėjo. Priartėjusi saulė 
labiau įkaitina ir net išdegina 
žemę. Jai atitolus arba užėjus 
nakčiai, pro plonesnį atmosfe-
ros sluoksnį labiau ir didesniu 
kiekiu skverbiasi šaltis, juk 
kosmose – daugiau nei 200 
laipsnių žemiau nulio. Būtent 
atmosfera naktimis mus ir sau-
go nuo to kosminio šalčio. Di-
dėjant temperatūrų skirtumui, 
didėja oro masių temperatūrų 
skirtumas, o tai sukelia di-
desnius tūrio bei slėgio pasi-
keitimus joms prasilenkiant. 
Vis dažniau pasaulyje siau-
čiančios protu nesuvokiamos 
ir jokia fizikine logika nepa-
aiškinamos audros rodo, kas 
atsitinka, kai tame mūsų lai-

krodyje padarome daugiau 
vietos sau.

Daugiau vietos tame, kas 
galiausiai taps šaltu mūsų 
karstu.

Laikas bėga, pakeisti vis-
ką darosi vis sudėtingiau. Pa-
tys žinome, kaip greitai bėga 
mūsų laikas. Štai, rodos, ką 
tik džiaugėmės pasibaigusiu 
šalčiu ir atėjusia vasara, o ji... 
jau įpusėjo. Žmogaus gyve-
nimas yra labai trumpas ir la-
bai trapus. Negana to, žmogus 
negali regeneruoti taip, kaip 
gamta. Gamtai atkurti reikia 
šimtų ir tūkstančių metų, tuo 
tarpu žmogaus amžius vos 
peržengia 100 metų. Negana 
to, kiekviena karta sau sako: 
jau nespėsiu, tegul rūpinasi 
vaikai. Žmogaus gyvenimas 
labai trumpas. Vaikai vos po 
50 metų sako tą patį. Telieka 
su baime galvoti – o kas spės? 
Kas apie tai ne tik pagalvos, 
bet ir imsis darbo? Kas tai su-
stabdys? 

Nugalėti esame ne tada, kai 
bėgdami paskutiniai, net ir li-
kus vienam metrui iki finišo, 
stengiamės iš paskutiniųjų, o 
tada, kai nebėgame. Nežino-
me, kas laukia ateityje. Gal-
būt priešininkas suklups likus 
vienam centimetrui iki finišo, 
galbūt priešininkas, kad ir pra-
ėjus metams laiko po varžybų, 
bus diskvalifikuotas už dopin-
go vartojimą ir galbūt mes, tie-
siog įveikę savo atkarpą, nors 
ir nenubėgę greičiausiai, tap-
sim čempionais. 

Net ir mažas darbas gali 
duoti didelį rezultatą. Net ir 
mažas darbas gali tapti vie-
ninteliu rezultatu. Tačiau su 
viena sąlyga – rezultatas pa-
siekiamas tik tuo atveju, jeigu 
jo siekiama. 

Gamtoje, kaip ir papras-
tos šeimos santykiuose, ma-
ži vinys turi būti kalami ne į 
karstą, o į namo sienas. Kai 
lauke arba širdyje šaltis ir žie-
ma, mes norime būti šiltame 
name, o ne dar šaltesniame 
karste. Nes gyvenimas ir yra 
šiluma. Šiluma prisitaikant, o 
ne griaunant. Kas gi iš namo 
lieka, jeigu jį griauname, jį 
mažiname?

Kas lieka iš santykių, jeigu 
juose mes vis daugiau nori-
me įnešti savęs, visam me-
chanizmui palikdami vis ma-
žiau vietos? Tas pats, kas su 
laikrodžiu.

Pristatytas dokumentų rinkinys apie lenkų 
ir lietuvių partizanų naikinimą
Tuskulėnuose pristatytas dokumentų rinkinys apie 
lietuvių ir lenkų partizanų naikinimą „Stalino šluota“. 1945 
metų liepos mėnesį Lenkijoje Augustavo apylinkėse, 
buvo suimta virš 7 tūkst. žmonių, iš jų daugiau kaip 500 
lietuvių. Po šios operacijos NKVD nužudė šimtus žmonių.

Prancūzija kitąmet į Lietuvą atsiųs 300 karių 
Prancūzija į Lietuvoje veikiantį tarptautinį NATO batalioną 
kitąmet atsiųs apie 300 karių, sekmadienį pranešė 
Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje. NATO daliniai 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje įkurti 2017 metų 
pradžioje, reaguojant į Rusijos agresiją Ukrainoje ir karinį 
aktyvumą Baltijos jūros regione. 

Geležinkelių tinklo 
ir transporto kelių 
sankirtose Lietuvoje 
kasmet neišvengiama 
eismo įvykių. 

Kol vairuotojams bandoma 
įdiegti, kad atsargumas ir būti-
nas stabtelėjimas prie geležin-
kelio pervažų yra svarbiausia 
savisaugos taisyklė, draudikai 
atkreipia dėmesį į dar vieną 
niuansą. Pasirodo, adekvačiai 
situaciją vairuotojams trukdo 
įvertinti ir optinė apgaulė.

Draudimo bendrovės BTA 
Ekspertizių skyriaus va-
dovas Andrius Žiuke-
lis sako, kad traukinio 
artėjimo greitį ir savo 
galimybes pralėkti jam 
priešais nosį kai kurie 
vairuotojai pernelyg op-
timistiškai įvertina dėl 
to, kad dideliu atstumu 
esantys dideli objektai 
mums visuomet atrodo judan-
tys lėčiau, o priartėja greičiau 
negu įsivaizduojame.

Automobiliu prieš 
metalo monstrą

Kelių eismo taisyklėse nu-
rodoma, kad geležinkelio 
pervažose traukiniams bei 
kitoms bėginėms transporto 
priemonės suteikiama pirme-
nybė, o vairuotojai priešais 
„Stop“ ženklą privalo sustoti 
net jei dega baltas šviesoforo 
signalas.

„Traukinių eismas – vien-
tisa itin tiksliai planuojama 
sistema, tad jų judėjimas yra 
tiksliai apskaičiuojamas ir 
kiekvienas, net menkiausias 
užlaikymas turi įtakos visai 
sistemai ne tik vietiniu, bet 
kartais ir tarptautiniu mastu. 
Tai viena iš priežasčių, kodėl 
traukiniai visada turi pirme-
nybę, o automobiliai ir kitos 
kelių transporto priemonės 
privalo sustoti ir traukinius 

Prie geležinkelio pervažų – optinės apgaulės spąstai

praleisti. Atmetus tokias prie-
žastis, kaip nuovargis, išsi-
blaškymas, nepastabumas ar 
sąmoningas skubėjimas, kai 
kurie vairuotojai ryžtasi su-
rizikuoti, nes jiems traukinys 
tiesiog atrodo važiuojantis 
pakankamai lėtai. Tai yra op-
tinė apgaulė, kurią patiriame 
žiūrėdami į didelius judančius 
objektus pakankamai dideliu 
atstumu“, – sako jis.

Pasak A. Žiukelio, vienas 
paprasčiausių tokio fenome-
no pavyzdžių yra lėktuvas. 

Jis skrenda apie 900 kilome-
trų per valandą greičiu, tačiau 
žiūrint nuo žemės, nuo kurios 
lėktuvą skiria maždaug 10 ki-
lometrų atstumas, mums atro-
do, kad lėktuvas juda ganėti-
nai lėtai.

„Panašų įspūdį sukelia ir 
atvažiuojantis traukinys. Šis 
fenomenas dar aiškinamas 
ir tuo, kad vairuotojai tokiu 
atveju automatiškai pritaiko 
bendresnę savo patirtį eisme 
ir vertina traukinį taip, kaip 
vertintų kitą automobilį. Štai 
kodėl traukinio ignoravimas 
ir sprendimas kirsti geležin-
kelio pervažą gali turėti fata-
liškų pasekmių“, – atkreipia 
dėmesį ekspertas.

Traukinys sustoja už 
kilometro

Priklausomai nuo gabena-
mo svorio, traukinys iki visiš-
ko sustojimo gali slysti 1 ki-
lometrą, ar net daugiau, todėl 
neverta tikėtis, kad pamatęs 

kliūtį priešais save mašinis-
tas sugebės traukinį staigiai 
sustabdyti.

Skaičiuojama, kad jei trau-
kinys važiuoja 80 kilometrų 
per valandą greičiu, pakrautas 
jis stabdys apie 1500 metrų, 
tuščias – apie 800 metrų.

„Priartėjus prie geležinkelio 
pervažos visuomet verta prisi-
minti, kad galbūt patenkame 
į tą kilometrą siekiantį trauki-
nio stabdymo kelią ir kad rizi-
ka kirsti pervažą yra nepama-
tuotai didelė. Kitas argumen-

tas laikytis taisyklių yra 
finansinis. Kadangi trau-
kiniai turi pirmenybę, net 
ir menkiausias traukinio 
apibrozdinimas gali kai-
nuoti itin brangiai, nes 
šilumvežių priekyje su-
montuota daug saugu-
mo technikos“, – sako 
A. Žiukelis.

Pasak jo, nelaimių gele-
žinkelių pervažose padėtų 
išvengti taisyklių laikyma-
sis, kelio ženklų ir šviesofo-
rų signalų paisymas. Deja, 
bet dalis įvykių vis dar būna 
sukelti neblaivių vairuotojų. 
Tais atveju, kuomet geležin-
kelio pervaža nėra aktyviai 
reguliuojama šviesoforu, nė-
ra įrengti nuleidžiami atitva-
rai  svarbu būti itin dėmesin-
giems, o jei vairuotojas tik gir-
di artėjantį traukinį – sustoti 
priešais pervažą ir važiuoti tik 
praleidus traukinį.

„Tokie įvykiai labai re-
tai apsieina be skaudžių pa-
sekmių – sužalojimų ar net 
mirčių. Todėl svarbiausia su-
vokti, kad ant pervažų, šalia 
geležinkelio vietos rizikai ar 
bandymams tiesiog nėra. Tai 
teritorija, kurioje tikrąja to žo-
džio prasme vyksta žaidimas 
su mirtimi, tad būtina elgtis 
atsakingai ir pagarbiai“, – sa-
ko specialistas. BTA
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Sirijos režimas sako, kad užpuolikai 
išvedė iš rikiuotės dujotiekį
Valstybinė Sirijos žiniasklaida pranešė, kad užpuolikai 
išvedė iš rikiuotės dujotiekį Vyriausybės kontroliuojamoje 
centrinėje šalies dalyje. Užpuolimo vieta Homso 
provincijoje yra arti vietovių, kur veikia nedidelės „Islamo 
valstybės“ džihadistų grupelės.
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Latvija perka šarvuotus visureigius
Latvijos gynybos ministerija kreipėsi į 12 tiekėjų, 
rinkdamasi šarvuotus visureigius ginkluotosioms 
pajėgoms. Šių metų sausį Latvijos Įsigijimų stebėjimo 
biuras uždraudė pasirašyti 200 mln. eurų vertės sutartį dėl 
įvairių procedūrinių pažeidimų.

Populiariausios specialybės 
nebūtinai garantuoja aukštą 
darbo užmokestį – MOSTA

Tačiau besirenkantieji po-
puliariausias studijas - teisės, 
verslo, psichologijos ar kitas, 
nebūtinai turėtų tikėtis di-
džiausių uždarbių 

Mokslo ir studijų stebėse-
nos ir analizės centro (MOS-
TA) atliktame tyrime teigia-
ma, kad praėjus pusmečiui 
nuo studijų baigimo universi-
tete šešių studijų krypčių ab-
solventai gauna daugiau nei 
tūkstančio eurų atlyginimą. 

Tirti abiturientų studijų pa-
sirinkimai, 2017 metų absol-
ventų pajamos ir įsidarbini-
mas į aukštos kvalifikacijos 
darbus praėjus šešiems mėne-
siams po studijų pabaigos.

Didžiausias pajamas gauna 
programų sistemų (vidutiniš-
kai 1455 eurai), gamtos ište-
klių technologijų (1198 eurai), 
informacijos sistemų (1153 
eurai), informatikos (1152 eu-
rai), suaugusiųjų pedagogikos 
(1065 eurai) ir visuomenės 
saugumo (1061 euras) studi-
jas baigusių studentų.

„Iš visų didžiausias paja-
mas gaunančių krypčių ga-
lima išskirti informacinių 
technologijų studijų kryptis, 
kurių absolventai ne tik gau-
na aukštas vidutines pajamas 
netrukus po studijų baigimo, 
tačiau ir įsidarbina į aukštos 
kvalifikacijos reikalaujančius 
darbus. Tuo metu inžinerijos 
studijų absolventai, nors pra-
ėjus pusmečiui nuo studijų 
baigimo ir uždirba didesnes 
pajamas nei šalies vidurkis, 
tačiau rečiau dirba darbuose, 
kuriems reikia aukštojo išsi-
lavinimo“, – sakė MOSTA 
Studijų politikos ir karjeros 
analizės skyriaus vadovas 
Gintautas Jakštas.

Jo manymu taip yra todėl, 
kad pramonėje trūksta kva-
lifikuotų darbininkų, kuriuos 
turėtų ruošti profesinės moky-
klos. Tai tampa problema, nes 
darbuotojai negali realizuoti 
savo žinių, o darbdaviai turi 
juos specialiai apmokyti.

Populiariausios universite-

tinių studijų kryptys yra teisė, 
verslas, programų sistemos, 
filologija, statybos inžineri-
ja, psichologija, informati-
kos inžinerija, komunikaci-
ja, ekonomika ir pedagogika. 
Jas baigusių absolventų atly-
ginimai svyruoja nuo 595 iki 
1455 eurų.

Mažiausiai uždirba psicho-
logai – vidutiniškai 595 eu-
rus, o teisę baigusieji startuo-
ja nuo vidutiniškai 852 eurų 
uždarbio.

Universitetų ir kolegijų ab-
solventų pirmieji uždarbiai 
- panašūs

MOSTA tyrimas rodo, kad 
universitetą baigę absolven-
tai gauna nuo 370 iki pusan-
tro tūkstančio eurų, o kolegijų 
absolventų atlyginimai svy-
ruoja nuo mažiau nei 400 iki 
1300 eurų.

Populiariausių kolegijų stu-
dijų atlyginimai svyruoja nuo 
519 iki 844 eurų. Populiariau-
sias, verslo, studijas baigę ab-
solventai uždirba vidutiniškai 
apie 690 eurų, socialinį darbą 
baigusieji – 610 eurų.

Tarp kolegijų absolventų 
didesnes nei tūkstančio eu-
rų pajamas gauna keturių 
studijų krypčių absolventai: 
programų sistemų (vidutiniš-
kai 1358 eurai), mechanikos 
inžinerijos (1055 eurai), jū-
rų inžinerijos (1004 eurai) ir 
energetikos inžinerijos (1000 
eurų).

Tačiau tik trijų iš dešimties 
didžiausias pajamas gaunan-
čių absolventų studijų krypčių 
patenka tarp dešimties popu-
liariausių - tai statybos inži-
nerija, elektronikos ir elektros 
inžinerija bei informatikos in-
žinerija.

Populiariausios studijų 
kryptys kolegijose yra vers-
las, slauga ir akušerija, va-
dyba, statybos inžinerija, 
elektronikos ir elektros inži-
nerija, transporto inžinerija, 
socialinis darbas, informati-
kos inžinerija, reabilitacija ir 
pedagogika.

Austėja Šataitė-BNS

Vaicekausko ir palinkėjo sė-
kmės bei teisingo gyvenimo 
kelio pasirinkimo, kuris teiktų 
džiaugsmą.  

Abiturientus sveikino Jiez-
no gimnazijos direktorė Ne-
ringa Zujienė, Stakliškių gim-
nazijos direktorius Vygantas 
Kornejevas, gausiai surinkę 
artimieji, draugai, svečiai. 
Visi jie linkėjo pasitikėjimo 
savimi, atkaklumo, gražios 
ateities, nepamiršti savo mo-
kyklų ir įgijus profesiją į savo 
kraštą sugrįžti ne tik pasisve-

Brandos atestatai įteikti Jiezno ir Stakliškių gimnazijų 
abiturientams čiuoti, bet ir gyventi bei kurti 

jo ateitį.
Jiezno gimnazijos mokytojų 

Ievos ir Vytauto Kantakevičių 
šeima įsteigė vardinę stipen-
diją, kuri šiemet buvo įteikta 
abiturientui Raimundui Gie-
draičiui. 

Yra daug ir įvairių, pras-
mingų tradicijų, kurias puo-
selėja su mokykla atsisveiki-
nantys abiturientai. Viena iš 
dažniausių – abiturientų pa-
sodintas medelis. Stakliškie-
čiai abiturientai pradėjo dar 
vieną naują ir labai praktišką 
tradiciją – pirmieji padova-
nojo mokyklai lauko suolelį, 

palinkėdami, kad ši tradicija 
būtų tęsiama. 

Abiejų mokyklų abiturien-
tus per savo atstovus pasveiki-

no ir LR Seimo narys Andrius 
Palionis.

Parengta pagal Prienų r.  
savivaldybės informacija
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Paragino „grįžti ten“, iš kur atvyko
Jungtinių Valstijų prezidentas paragino kongresmenes iš 
demokratų partijos, tarp kurių yra iš Somalio į Ameriką 
vaikystėje atvykusi bei dar viena palestinietiškų šaknų 
turinti atstovė, „grįžti ten“, iš kur jos atvyko. „Kodėl 
jos negįžta ir nepadeda sutvarkyti visiškai žlugusių ir 
nusikalstamumu užkrėstų vietų, iš kurių ir atvyko?“, – D.T.

Ekonomistai ragina Vokietiją apmokestinti 
anglies dvideginio taršą
 Vokietijos vyriausybę konsultuojanti ekonomistų grupė 
rekomendavo įvesti anglies dvideginio taršos mokestį, 
kuris, jų manymu, yra reikalingas, jei Vokietija nori 
įgyvendinti išsikeltus tikslus, susijusius su išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu.

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

2019-07-08 apie 15.51 val. 
gautas pranešimas, kad Vei-
verių sen., Krašteliškių k., VIA 
BALTIKA kelio 33 km nuvažia-
vęs nuo kelio lengvasis auto-
mobilis. Nuvažiavusiame nuo 
kelio automobilyje „Audi A4“ 
sužeistų, prispaustų žmonių 
nebuvo. Nuvalyta važiuojamoji 
kelio dalis.

2019-07-10 apie 18.40 val. Prie-
nų r., Jiestrakio k., neblaivaus 
(1,62 prom. alkoholio) vyro (g. 
1985 m.) vairuojamas auto-
mobilis „SAAB 95“, nuvažiavo 
į griovį. Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

2019-07-11 Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK gautas moters 
(g. 1992 m.) pranešimas, kad 
birželio 30 d. apie 18 val. Prie-
nų r., Stakliškių k., grįžusi į jai 
priklausantį butą pasigedo 
ten buvusių jai priklausančių 
namų apyvokos daiktų: šaldi-
klio „Cendi“, kondicionieriaus 
„Fujitsu“, kaitlentės „Cendi“, 
gartraukio „Allinzi“, orkaitės 
„Cendi“ ir kitų. Nuostolis – 4100 
eurų.

2019-07-11 apie 8.25 val. Prie-
nuose, Birutės g., prie vieno 
iš namų, rastas neatpažintas 
vyro kūnas be išorinių smurto 
žymių. Paaiškėjo, kad tai be 
pastovios gyvenamosios vietos 
vyro (g. 1968 m.) kūnas.

2019-07-12 apie 11.59 val. gau-
tas pranešimas, kad Veiverių 
sen., Byliškių k., Byliškių g. 
dega apleistas pastatas. Degė 
medinės durys ir šalia sukrau-
tos šiukšlės. 

2019-07-13 apie 10.25 val. 
Prienų m., Nemuno g. Vyras 
(g. 1982 m., gyv. Prienų r.), bū-
damas neblaivus (2,43 prom. 
alkoholio), vairavo jam pri-
klausantį automobilį VW-GOLF. 
Vyras sulaikytas 48 val.

2019-07-13 apie 9 val. Birštono 

sav. vyras (g. 1958 m.) ryte, 
savo nerakinto namo kamba-
ryje pasigedo odinės rankinės, 
kurioje buvo apie 10 tūkstančių 
įvairiomis kupiūromis eurų ir 
zlotų. Apžiūrėjęs kieme jam 
priklausantį neužrakintą auto-
mobilį AUDI A6, pasigedo jame 
buvusioje piniginėje 100 eurų 
įvairiomis kupiūromis. Iš viso 
jam padaryta apie 10 100 eurų 
turtinė žala.

2019-07-13 apie 18.03 val. 
Prienuose vyras (g. 1982 m.), 
būdamas akivaizdžiai girtas 
(girtumą pasitikrinti atsisakė), 
namuose smurtavo prieš savo 
neblaivią (2,17 prom. alkoho-
lio) motiną (g. 1961 m.), sukel-
damas jai fizinį skausmą. Vyras 
sulaikytas 48 val. ir uždarytas į 
Alytaus AVPK areštinę.

2019-07-13 apie 20.10 val. mo-
teris (g. 1996 m.) Prienuose, 
būdama neblaivi (2,52 prom. 
alkoholio), gyvenamojo namo 
kieme, per išgertuves kilusio 
konflikto metu sužalojo ne-
blaivią (2,21 prom. alkoholio) 
savo motiną (g. 1961 m.). Mo-
teris sulaikyta 48 valandoms 
ir uždaryta į Alytaus apskrities 
VPK areštinę.

2019-07-13 apie 20.10 val. 
moteris (g. 1961 m.), būdama 
neblaivi (2,21 prom. alkoholio), 
Prienuose, gyvenamojo namo 
kieme, per išgertuves kilusio 
konflikto metu sužalojo savo 
neblaivią (2,52 prom. alkoholio 
)dukrą (g. 1996 m.), gyvenan-
čią tuo pačiu adresu. Moteris 
sulaikyta 48 valandoms ir 
uždaryta į Alytaus apskrities 
VPK areštinę.

2019-07-13 apie 16.42 val. gau-
tas pranešimas, kad Veiverių 
sen., Veiverių mstl. Pažėrų g. 
po eismo įvykio dega motoci-
klas. Motociklas buvo užgesin-
tas. Ant važiuojamosios kelio 
dalies 15 m2 plote buvo pabirę 
motociklo detalių ir išsilieję 
tepalo. Patraukus transporto 
priemonę, nuvalyta ir nušluota 
kelio danga. 

2019-07-14 apie 9 val. Prienų 
r., Išlaužo sen., Pakampiškių 
k., pavogti du vyrui (g. 1998 
m.) priklausantys automobiliai 
„Audi A6 AVvant“ ir „Audi A4“, 
penki mašininiai akumuliato-
riai ir raktų komplektas, buvę 
vieno iš automobilių bagažinė-
je. Nuostolis – 1130 eurų.
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žygeiviams buvo pasiūlyta 
keturi atnaujinti maršrutai: 
15 km – Pradedančiųjų; 20 
km – Sveikatingumo; 27 km 
– Turistų; 40 km – Atradėjų; 
53 km – Ištvermės.

Pasak organizatorių, tradi-
cinis, tačiau atsinaujinęs ren-
ginys pasiūlė naujus Nemuno 
kilpas padėsiančius ištyrinėti 
maršrutus pro Pociūnų aero-
dromą, Kalvių mišką bei Pa-
garšvio piliakalnį. Be to, ne-
liko nepastebėtas ir anas Ne-
muno krantas. Prie kelto anoje 

Žygis Nemuno kilpomis sudomino keliautojus ne tik iš 
Lietuvos pusėje buvo įsikūrusi visa sto-

vykla, kur buvo galima pailsė-
ti, atsigaivinti kava ir arbata, 
užkąsti ir persikelti į Birštoną, 
o gal šiek tiek ir pasimėgauti 
puikiu pakrančių vaizdu. 

Nemažai žygeivių keliavo 
ir prie ką tik atidaryto aukš-
čiausio Lietuvoje apžvalgos 
bokšto Tačiau patekti į apž-
valgos bokštą galėjo tik pa-
tys atkakliausi, nes žmonių 
antplūdis buvo didžiulis: visi 
norėjo iš aukščiau apžvelgti 
visas keturias Nemuno kilpas, 
pamatyti unikalų Nemuno kil-
pų regioninį parką.

Daugelio dalyvių laukė ma-
loni staigmena prie Birštono 

„Eglės sanatorijos“, kur pie-
velėje žygeivių laukė 88 ma-
sažuotojai, pakvietę į masažo 
seansą 88 laiminguosius. Tai 
kartu ir unikalus ne tik Lietu-
vos rekordas.

Pakalbinti žygeiviai džiau-
gėsi puikiu oru, gerai orga-
nizuotu renginiu, savano-
rių paslaugumu. Labai pa-
tiko ir trumpa kelionė kel-
tu, juk kai kurie turėjo ga-
limybę Birštoną pamatyti 
nuo vandens pirmą kartą.	
Kaip skelbia organizatoriai, 
liepos 13 dieną į žygį Nemu-
no kilpomis susirinko beveik 
5 000 dalyvių iš 11 skirtingų 

šalių, visi kartu nuėjo apie 
120 000 km. Žygyje dalyva-
vo apie 250 vaikų iki 12 me-
tų, kurie kartu įveikė beveik 
4 000 km. Gaila, kad niekas 
nesuskaičiavo, kiek kartu su 
žygeiviais keliavo ir keturko-
jų jų draugų. Kai kurie keliau-
tojai vedėsi net ne po vieną, o 
po du šunelius.

Iš tikrųjų liepos 13-oji buvo 
nuostabi diena tokiam žygiui, 
pažinčiai su unikaliu Birštono 
ir Prienų krašto kraštovaiz-
džiu ir išraitytomis Nemuno 
kilpomis. O žygeiviai žada ir 
kitais metais vėl apsilankyti 
mūsų krašte.

Žygiavo aplink Veiverių kraštą
cijauskienė. 

Įveikusius pirmuosius pen-
kis kilometrus žygeivius jau 
Leskavoje pasitiko klubo 
„Mes kitaip“ atstovė Lijana 
Ežerskytė. Žirgų sporto atsto-
vė kartu su kolege Leskavoje 
esančiame manieže visiems 
keliautojams padovanojo mi-
ni konkūrų varžybas, po ku-
rių visi norintieji galėjo ne tik 
paliesti sportinius žirgus, bet 
ir jai pajodinėti. Žemaitukai 
mielai sutiko ant balno priimti 
net ir nedrąsiausius jojikus.

Atsisveikinę su žirgais, žy-
geiviai pasuko Skriaudžių 

link. O Skriaudžiuose prie 
jų prisijungė ir prie Veiverių 
kultūros ir laisvalaikio centro 
Skriaudžių laisvalaikio salės 
laukę nauji bendrakeleiviai. 
Žygį buvo galima pradėti ir 
baigti bet kuriame maršruto 

tarpiniame taške. 
Palikę Skriaudžius, žygei-

viai nukeliavo Veiverių kryp-
timi, iš kur, vos akimirkai su-
stoję atsikvėpti, vėl pasuko į 
Juodbūdį, kuriame visų lau-
kė diplomai bei puikios aki-
mirkos.

Visą kelią žygeivius lydėjo 
ir jaunieji šauliai.   NG
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Iš Japonijos kriptovaliutų biržos „BITpoint“ 
sąskaitų pavogta 32 mln. JAV dolerių
Japonijos kriptovaliutų birža „BITpoint“, kaip spėjama, 
patyrė programišių ataką, per kurią iš prekybos 
platformos buvo pavogta 32 mln. JAV dolerių. 2014 
metais Tokijo birža „MtGox“ paskelbė bankrotą, kai iš jos 
virtualiųjų saugyklų dingo apie 0,5 mlrd. JAV dolerių.

Pamplonoje per paskutinį bėgimą su 
buliais sužeisti 3 žmonės
Per paskutinį šių metų Pamplonos San Fermino festivalio 
bėgimą su buliais buvo subadyti du australai bei vienas 
ispanas. Per pirmus septynis bėgimus buvo subadyti tris 
ispanai ir du amerikiečiai. Nuo 1910-ųjų per šiuos bėgimus 
iš viso žuvo 16 žmonių, paskutinis iš jų – 2009 metais.

PAPRASTO SKELbImO KAINA VIENAm KARTuI  
PRIVATIEmS ASmENImS - 1,7� EuR, VERSLO KLIENTAmS - �,�0 EuR.
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Įsibėgėjus vasarai, o 
kartu ir daržo darbų 
sezonui, į vaistines plūsta 
vis daugiau alergijomis 
besiskundžiančių žmonių. 

Vidurvasarį, kai orai ypač 
šilti, bėrimą ar kūną nusėju-
sias pūsles dažnas painioja 
su per ilgo kaitinimosi saulėje 
padariniu, nors priežastis ga-
li slypėti aplink augančiuose 
augaluose. Beje, lietingomis 
dienomis kai kurie jų tampa 
odai itin pavojingi.

Didžiausią pavojų svei-
katai kelia visiems žinomas 
Sosnovskio barštis, prie ku-
rio prisilietus, nudegimas ga-
li baigtis net mirtimi. Tačiau 
„Eurovaistinės“ vaistininkė 
Jovita Juodsnukytė atkrei-
pia dėmesį, kad atidesniems 
reikėtų būti ir savame darže, 
lauko darbus saugiau dirbti su 
guminėmis pirštinėmis. Pasak 
vaistininkės, ir darže augan-
čios daržovės ar žaliuojantys 
augalai sode gali sukelti bėri-
mus ar net stipriai nudeginti.

„Permaininga lietuviška 
vasara, kai saulė mainosi su 
lietumi, sudaro labai geras 
sąlygas augalams sukelti ne-
malonias reakcijas ant odos. 
Tokiu metu reikėtų pasisau-
goti darže auginamų krapų, 
petražolių, pastarnokų, morkų 
lapų, pomidorų, pupelių bei 
juodųjų serbentų. Šie augalai 
gali sukelti bėrimus ir niežulį. 
O jeigu ant odos pastebėjote 
vandeningas pūsles ir žaizdas, 
tai jau ne alergija, o nudegin-
tos odos požymiai“, – sako 
vaistininkė ir įspėja, jog va-
sarą odą stipriausiai nudeginti 
gali rūtos, pomidorai ir vienas 
pavojingiausių augalų – Sos-
novskio barštis.

Nuo Sosnovskio barščių iki paprasto pomidoro 
darže: prie ko odai geriau nesiliesti?

Užtenka prisilietimo
Nors sveikatai pavojingą 

piktžole vadinamą Sosnovs-
kio barštį rekomenduojama 
naikinti, tą daryti reikėtų la-
bai atsargiai – dėvėti gumi-
nes pirštines, avėti guminius 
batus, pasirūpinti tankaus au-
dinio rūbais ilgomis ranko-
vėmis. Pavojingiausios yra 
šio augalo sultys, tačiau kai-
trią vasaros dieną nudegimą 
gali sukelti ir paprasčiausias 
tiesioginis odos kontaktas su 
piktžolės lapais. 

„Sosnovskio barščio sulty-
se yra labai stipraus alergeno 
– furanokumarino. Šis aler-
genas ypač aktyvus veikiant 
saulės spinduliams, tad, vos 
prisilietus prie augalo, jis gali 
sukelti net trečio laipsnio nu-
degimą“, – sako „Eurovaisti-
nės“ specialistė.

Pasak vaistininkės, nuo 
menko kontakto su šiuo au-
galu oda parausta, atsiranda 
vandeningos pūslės, kurias 
galima gydyti patiems. Ta-
čiau jei nudegimas stiprus, 
atsiradusios didelės pūslės 
plyšta, gali atsirasti ilgai ne-
gyjančios žaizdos. Sosnovs-
kio barščio padarytų žaizdų 
vietoje, net šioms užgijus, 
dažnai atsiranda ilgalaikės 
pigmentinės dėmės.

Nudegimų priežiūra
Specialistai pataria, nusi-

deginus Sosnovskio barščio 
išskiriamomis medžiagomis, 
nudegusią vietą reikia iš kar-
to kruopščiai nuplauti vande-
niu su muilu. Tai padeda nu-
valyti išsiskyrusius toksinus, 
kad šie nebedegintų odos. 
„Eurovaistinės“ vaistininkė 

atkreipia dėmesį, jog net nu-
plovus odą nudegimai gali iš-
ryškėti po kelių dienų, todėl 
kūną reikia nuolat stebėti.

„Pasirodžius pūslelėms, 
nudegintą vietą reikėtų tepti 
priemonėmis nuo nudegimų. 
Priežiūrai tinka priemonės su 
pantenoliu, nuraminti odą 
padeda alijošiumi papildyti 
preparatai. Jei pūslės pratrū-
ko ir atsirado žaizda, tuomet 
ją būtina dezinfekuoti ir už-
dengti steriliu tvarsčiu“, – pa-
aiškina J. Juodsnukytė ir pri-
mena, jog nudegimui gydyti 
svarbu rinkti gelius ar putas, 
kurios drėkintų, bet nebūtų 
per daug riebios. Norint pa-
spartinti odos regeneraciją ir 
žaizdų gijimą, galima papil-
dyti organizmą ir vitamino C 
atsargomis.

Tačiau jei pasireiškė stipri 
alerginė reakcija ar nudegin-
tas didelis plotas kūno, jei 
kyla temperatūra, iškilo itin 
didelės pūslės, atsivėrė di-
delės šlapiuojančios žaizdos 
– jokiu būdu negalima užsi-
imti savigyda ir svarbu sku-
biai kreiptis į gydytojus. Nu-
sideginus didelį kūno plotą ar 
kilus komplikacijoms, gresia 
net mirtis, tad labai svarbu re-
aguoti greitai.

Pasak vaistininkės, kiek 
atidžiau reikėtų saugoti ir 
jautrią vaikų odą. Nudegusių 
ar į alergiją sureagavusių kū-
no vietų priežiūra mažai kuo 
skiriasi nuo suaugusių, tačiau 
renkantis preparatus iš namų 
vaistinėlės svarbu atidžiai 
perskaityti informacinį lapelį 
arba pasitarti su vaistininku ir 
įsitikinti, ar visos priemonės, 
kurias ketinate naudoti, iš tie-
sų tinka ir mažyliams.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos 
ministerijos Kauno 
departamento Prienų 
skyriaus specialistai 
informuoja, kad per šių 
metų pirmą pusmetį 
užregistruota 12 erkių 
platinamų ligų atvejų.

Laimo liga sirgo 7 Prienų 
rajono bei 3 Birštono savival-
dybės gyventojai. Didžiausią 
dalį (7 atvejai) sudarė kaime 
gyvenantys asmenys. Kaip 
galimą užsikrėtimo vietą visi 
ligoniai nurodė gyvenamąsias 
vietoves. Laimo ligos sukėlė-
jai – bakterijos, gyvenančios 
erkės žarnyne, todėl erkė per-
duoda ligos sukėlėjus per il-
gesnį laiką (turi įsiurbti tiek 
kraujo, kad jį „atpiltų į žaiz-
dą“, tai yra nuo kelių valandų 
iki 2 parų). Šia liga galima 
susirgti ne vieną kartą, nes 
persirgus neįgyjamas imuni-
tetas. Nuo šios ligos skiepų 
nėra. Būdingiausias požymis 
– po 7 – 30 dienų atsirandan-
tis žiedinis odos paraudimas 
(migruojanti raudonė). Pa-
raudimas gali atsirasti erkės 
įkandimo, rečiau kurioje ki-
toje kūno vietoje. Dėmė pa-
laipsniui plečiasi. Vėliau šis 
paraudimas gali pranykti, bet 
liga progresuoja toliau. Gali 
prasidėti kiti ligos požymiai: 
galvos skausmai, nuovargis, 
nerimas. Vėlesnėse ligos sta-
dijose – nervų sistemos, są-
narių, raumenų, akių, širdies 

Sergamumas erkių platinamomis ligomis
pažeidimai.

Erkiniu encefalitu sirgo 
2 Prienų rajono gyventojai. 
Abu ligoniai įsisiurbusios er-
kės nepastebėjo, nuo erkinio 
encefalito skiepyti nebuvo. 
Šia liga užsikrečiama įsisi-
urbus virusu užsikrėtusiai er-
kei, arba pavartojus termiškai 
neapdoroto šia liga sergan-
čių karvių arba ožkų pieno. 
Persirgus įgyjamas ilgalaikis 
imunitetas. Erkinio encefali-
to virusai gyvena ir daugina-
si erkių seilių liaukose, todėl 
gali būti perduodami vos erkei 
pradėjus siurbti kraują. Suser-
gama praėjus 1-4 savaitėms 
(dažniausiai 14 dienų) po už-
sikrėtusios erkės įsisiurbimo. 
Liga dažniausiai prasideda 
panašiais į gripą simptomais 
(karščiuojama, skauda gal-
vą, raumenis), po savaitės šie 
požymiai išnyksta ir sveikata 
pagerėja, vėliau vėl pakyla 
temperatūra, gali pasireikšti 
pykinimas, vėmimas, stiprūs 
galvos skausmai ir kiti centri-
nės nervų sistemos pažeidimo 
požymiai. Persirgus erkiniu 
encefalitu dažni liekamieji 
reiškiniai (galvos skausmai, 
klausos ir pusiausvyros, mie-
go sutrikimai, rečiau paraly-
žiai). Efektyviausia apsisau-
gojimo nuo erkinio encefalito 
priemonė – skiepai. Pasiskie-
pyti galima asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose. Erkinio 
encefalito vakcinos patikimu-
mas iki 98 proc. Skiepijama 3 

kartus, I-oji palaikomoji dozė 
– po 3 metų, sekančios palai-
komosios dozės įskiepijamos 
kas 3-5 metus. Vaikus galima 
skiepyti nuo 1 metų. 

Profilaktika
Aplinkos tvarkymas – 

viena ekologiškiausių ir svar-
biausių erkių gausą mažinan-
čių priemonių. Erkėms patin-
ka gyventi ten, kur nenupjauta 
žolė, nesugrėbti lapai, brūzgy-
nai. Todėl labai svarbu erkėms 
sudaryti nepalankias sąlygas 
gyventi ir plisti – nuolat valy-
ti ir prižiūrėti parkų, sodų bei 
gyvenamųjų namų teritorijas 
(dažnai šienauti, naikinti men-
kaverčius krūmynus).

Vykstant į gamtą pataria-
ma rengtis šviesesniais, ilgo-
mis rankovėmis su prigludu-
siais rankogaliais drabužiais, 
ilgomis kelnėmis, apsiauti ba-
tus ilgais aulais, užsidėti kepu-
raitę ar užsirišti skarelę. Poil-
siui reikėtų pasirinkti atvirą 
saulėtą aikštelę, sėdėti ar gu-
lėti pasitiesus kilimėlį. Galima 
naudoti ir erkes atbaidančias 
priemones (repelentus).

Grižus į namus, atidžiai 
apžiūrėti kūną (ypač erkės 
mėgsta įsisiurbti į paausius, 
pakinklius, pažastis, sprandą), 
iššukuoti plaukus, nuprausti 
po dušu. Vilkėtus drabužius 
pakabinti negyvenamoje pa-
talpoje arba saulėtoje vietoje 
(sausame ore erkės gyvena 
labai trumpai).

Įsisiurbus erkei, reikia kuo 
greičiau ją pašalinti, įkandimo 
vietą dezinfekuoti, vėliau ste-
bėti savo sveikatą. Pastebėjus 
raudoną dėmę odoje ar pasi-
reiškus į gripą panašiems po-
žymiams, kuo skubiau kreip-
tis į savo šeimos gydytoją.

NVSC Prienų skyrius
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PARyšKINTO SKELbImO KAINA VIENAm KARTuI  
PRIVATIEmS ASmENImS - 1,90 EuR, VERSLO KLIENTAmS - �,70 EuR.SKELbImAI

Nekilnojamas turtas

Parduoda

2 kambarių butus
2 k .b. (43,59 kv. m.) Prienuose. 
Tel. 8 671 16085.

Sodybas, sodus
Sodybą Prienų raj. Kaina 14 000 
Eur. Tel. 8 685 81811.

Žemės sklypus
14 a namų valdos sklypą (yra 
trifazė elektra, vandentiekis, 
kanalizacija, atlikti geodeziniai 
matavimai) gražioje vietoje, prie 
Nemuno, Prienuose. Tel. 8 614 
78148.

Perka
Brangiai miškus: jauną, malki-
nį ir brandų. Žemę, apaugusią 
medžiais ar krūmais. Tel. 8 615 
16617.

Brangiai mišką (gali turėti ben-
drasavininkų, būti neatidalin-
tas, su skolomis, areštuotas). 
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 
644 55355.

Perkame mišką didžiausiomis 
kainomis Lietuvoje. Mokame 
avansus. Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 605 44445.

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

Tel. 8 682 61641.

Išnuomoja
Du didelius garažus komercinei 
veiklai Prienuose. Parduoda mo-
tobloką (kultivatorius), naudotą 
kieto kuro katilą „Stropuva“ (ge-
ros būklės). Tel. 8 656 35185.

Automobiliai, dalys

Perka

Brangiai perkame 
automobilius,  

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

Žemės ūkis

Parduoda
Karališkus pekinų veislės šuniu-
kus. Tel. 8 672 78018.

Avis auginimui, pjovimui ir veislei. 
Reikalingas kombainininkas-trak-
torininkas ir darbininkas (gali būti 
vyresnio amžiaus, galiu apgyven-
dinti). Tel.: (8 319) 41484 (vakare 
nuo 19 val.), 8 671 42853.

Karves, kiaules ir arklinį ravėtuvą. 
Tel.: 8 600 43893, 8 671 73817.

3 m. karvę. Tel. 8 610 69649.

5 m. šviežiapienę karvę. Tel. 8 
603 72616.

Pašarines bulves. Didesnį kiekį 
gali atvežti. Tel. 8 606 91063.

Kviečius, avižas ir žirnius. Tel. 8 
650 41295.

Šių metų šieno ritinius (sausi, 
mišrios pievos). Gali pristatyti. 
Tel. 8 675 84559.

Javų kombainą  „Internacional 
431“ (Jiezne). Tel. 8 683 29029.

Kombainą  „Niva SK-5“. Grūdus: 
kvietrugius ir miežius. Tel. 8 671 
27089.

Ožką su dviem ožiukais. Tel.: 8 
612 16677, 8 319 46330.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Įsibėgėjusi liepa nešykšti 
vasaros dovanų, ant 
turgaus prekystalių 
atsiranda vis kažkas 
naujo. Šeštadienį 
jau buvo galima 
pasmaguriauti pirmųjų 
lietuviškų šilauogių, 
atsirado daugiau 
serbentų, mėlynių, 
aviečių, o grybautojai iš 
miško parnešė voveraičių.

Kilogramas šilauogių kai-
navo 5,5–6 eurus, serbentų 
– 2–2,5 euro, vyšnių – 2–
2,5 euro, trešnių – 3,5 euro, 
braškių – 3–3,5 euro, pusės 
kilogramo dėžutė aviečių 
– 2–2,5 euro, litras mėlynių 
– 4–5 eurus. Braškės jau bai-
giasi, jų buvo nedaug, o mė-
lynės šiemet smulkios, rinkti 
sunku, tad ir kainos didelės. 
Nelabai kas ir skubėjo pirkti 
už tokią kainą. Gal dar patys 
pasirinks, gal apsieis be šių 
uogų? O gal dar galima ti-
kėtis, kad po lietaus jos šiek 
tiek paaugs?

Daržovės irgi brangios, ir 
kainos, atrodo, nekris. Kilo-
gramas bulvių kainavo 0,6–
1,3 euro, burokėlių – 0,9–1 
eurą, ryšelis morkų (5 ne-
mažos morkos) – 1,5 euro, 
kilogramas kopūstų – 0,8–1 
eurą, kalafiorų – 2,5 euro, 
svogūnų galvučių – 1,2–1,6 
euro, žirnių (ankščių) – 4 
eurus, česnakų – 3 eurus (1 
galvutė – 0,5 euro). Nors jau 
užaugo agurkų lysvėse, kai-
na nepasikeitė – už kilogra-
mą agurkų pardavėjai prašė 
0,8 (nestandartinių) – 1,3 eu-
ro (kokybiškų), kilogramas 
pomidorų (lietuviškų) kaina-
vo 1,5–2 eurus. Daugelis do-
mėjosi dar nematyta daržo-
ve – pankoliu, kurio gumbas 
kainavo 0,8 euro. Pankolis 
– prieskoninė daržovė, labai 
primenanti krapus, dedama į 
troškinius ar sriubas.

Kol kas nesikeičia kainos 
pieno ir jo gaminių kainos. 
Litras pieno įprastai kaina-
vo 0,5 euro, pusė litro grie-
tinės – 1,7–1,8 euro, kefyro 
– 0,6 euro, pasukų – 0,5 eu-
ro. Pusę kilogramo varškės 
buvo galima nusipirkti už 
0,8–1,2 euro, pusė kilogra-
mo sviesto kainavo 4 eurus, 
o sūriai – 1,3– 3,5 euro, pri-

klausomai nuo dydžio ir iš 
ko pagaminti: iš varškės ar 
saldaus pieno.

Šį kartą buvo nemažai 
šviežios žuvies. Kilogramas 
karšio kainavo 1,9 euro, ly-
dekos, upėtakio ar šamo – 
4,9 euro. Nemažai buvo ir 
šaldytų žuvų, įvairių karštai 
ir šaltai rūkytų, silkių. Tik 
pirkėjai vieni kitus perspė-
jo, ko galima tikėtis perkant 
žuvies produktus. Silkę ga-
lite nusipirkti ir šiek tiek su 
kvapu ar parūdijusią. Taigi, 
perkant reikia gaminį ir pa-
uostyti.

Dešimtį naminių vištų 
kiaušinių pardavė už 1,3–
1,6 euro, o paukštyno vištų 
– už 1,1–1,4 euro, o už de-
šimtį antinių  kiaušinių pra-
šė 2 eurų.

Ant turgaus prekystalių 
dar daugiau atsirado mėsi-
nių vištų. Kas pirko anks-
čiau viščiukus, tai jau dabar 
parduoda išskrostus paukš-
čius, kurie sveria apie 3,5–4 
kg. Kilogramo kaina – 3,8–4 
eurai. Kilogramas paukštyne 
užauginto broilerio kainavo 
2,5–2,7 euro.

Nelabai daug buvo švie-
žios mėsos. Šiltuoju metų 
laiku mažiau skerdžiama 
kiaulių, be to, žmonės ma-
žiau ir perka mėsos. Kilogra-

mas kiaulienos šoninės kai-
navo 3,98–4 eurus, kumpio 
– 4,36–4,5 euro, sprandinės 
ir karbonado – 4,96–5,5 eu-
ro, išpjovos – 5,25–5,5 eu-
ro, maltos mėsos – 4 eurai, 
kilogramas pusgalvio, kojų 
ar karkos – 2,15–2,2 euro, 
šviežių lašinukų – 1,2–3,9 
euro, šonkauliukų – 3,59–4 
eurai.

Kilogramas nestorų rūkytų 
lašinukų su raumeniu kaina-
vo 5,3–6,5 euro, su kumpiu 

Prienų 
turguje

– 6,8–7,8 euro, sukto kum-
pio – 12 eurų, dešros – 6,5–
8,7 euro, dešrelių – 5,5–6,2 
euro. Sūdytų ir vytintų gami-
nių kainos šiek tiek skyrėsi 
– sūdyti produktai keliasde-
šimt centų pigesni, o vytinti 
– brangesni. Kilogramą rū-
kytos „pūslės“ buvo galima 
įsigyti už 8–10 eurų, o už ka-
potos mėsos skilanduką teko 
mokėti iki 15 eurų.

Neseniai nužydėjo liepos, 

taip pat daugelis pievų auga-
lų, tad bitės medaus į avilius 
prinešė nemažai. Bitininkai 
už kilogramą medaus pra-
šė 5–6 eurų, už pusės litro 
stiklainį – 3–4,5 euro. 100 
g bičių duonelės kainavo 
1,8–2,3 euro, o žiedadulkių 
– 2 eurus.

Nors ir vasara, bet šaltai 
spaustas sėmenų aliejus yra 
paklausi prekė. Kaip ir anks-
čiau, pusę litro aliejaus bu-
vo galima nusipirkti už 3,5 

REKLAMA

euro, o mažesnis buteliukas 
kainavo 2,5 euro.

Vėl linksmiau gyvuliukų 
turgavietėje. Paukščių au-
gintojai atvežė daug įvairių 
naminių paukščių jauniklių. 
Trijų dienų dedekliniai ne-
rūšiuoti ir rūšiuoti viščiu-
kai kainavo po 0,8–1 eurą, 
paauginti 12 dienų – 1,2 
euro, dar šiek tiek vyresni 
– 1,4–1,6 euro. Maži ančiu-
kai kainavo 1,5 euro, o pa-
augę – 1,8–2,2 euro. Už 2–3 
savaičių žąsiukus augintojai 
prašė 5–6 eurų, o už ūgtelė-
jusius mėsinius kalakučiu-
kus – 12 eurų.

Jaunos vištaitės (5,5–6 
mėn.) kainavo 5,5–6,5 euro, 
o už dedančias vištas prašė 7 
eurų. Ir margos, ir baltos an-
tys kainavo vienodai – po 10 
eurų, gaidžių siūlė pirkti už 
6–12 eurų. 

Nemažai buvo prekiautojų 
triušiais. Už suaugusius gy-
vuliukus augintojai norėjo 
15–25 eurų, o už jauniklius 
– 7–12 eurų.

Ūkininkai prekiavo pasku-
tiniais praeitų metų derliaus 
grūdais. Dar po savaitės ar 
dviejų jau bus šviežių javų. 
Tik neaišku, koks šiemet 
bus derlius. Vieni žemdir-
biai kalbėjo, kad derlius bus 
neblogas, kiti apgailestavo, 
kad nieko gero neprikuls. 
Centneris miežių, kviečių 
ar kvietrugių kainavo 10–12 
eurų, grikių mišinio su kvie-
čiais – 8 eurus, kukurūzų 
grūdų ar miltų – 15 eurų.

Šeštadienį daug buvo pre-
kiautojų dėvėtais ir naujais 
rūbai bei įvairiais sendaik-
čiais, namų apyvokos rei-
kmenimis.
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užSAKANT KETuRIS SKELbImuS, PENKTąjį - įdĖSImE NEmOKAmAI
(PASIūLymAS gALIOjA PRIVATIEmS KLIENTAmS) SKELbImAI

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

Brangiai visoje Lietuvoje super-
kame galvijus: karves, jaučius, 
telyčias. Vežame į užsienį. At-
siskaitome vietoje. Tel. 8 615 
28106.

Įvairios prekės

Parduoda
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.

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 ir kietmedžio 
malkas (skaldytas, kaladėmis, 
rąsteliais). Prienuose atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

Nebrangiai skaldytas pušines ir 
beržines malkas. Atveža. Tel. 8 
609 14843.

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir 
baltarusiškus durpių briketus. Tel. 
8 677 44884.

Pigiai naudotą sekciją „Kaunas“. 
Tel. 8 606 68925.

Paslaugos

Paskolos!!! Turimų pa-
skolų ir skolų refinansa-
vimas. 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. Konsultuo-
jame pensijų kaupimo II - III 
pakopoje klausimais. Tarpininkas 
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 
621263). Tel. 8 601 50935.

šiltnamių g. 8, �9118 Prienai
mob. tel.: (8 ��8)77�87, (8 ��0) ��7��.

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,  
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦	 statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦	 geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦	 pastato ašių nužymėjimas,
♦	 žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.
UAB „GEONETAS“  

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

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

38124. 

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

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

Liejame pamatus, betonuojame. 
Montuojame gipso kartoną, 
glaistome, dažome, kalame daily-
lentes, dedame visų tipų grindis, 
klojame plyteles, atliekame san-
technikos, elektros instaliacijos 
ir griovimo darbus. Klojame 
trinkeles. Lankstome skardas. Tel. 
8 600 96399. 

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

Ilgą patirtį turintis meistras koky-
biškai ir greitai klijuoja visų rūšių 
plyteles. Tel. 8 638 86086.

Brigada be žalingų  įpročių atlieka 
vidaus bei lauko apdailą. Taip pat 
gipso montavimas, glaistymas 

dažymas, plytelių klijavimas, 
parketlenčių dėjimas, lauko len-
telių kalimas, langų apdaila ir kiti 
darbai. Tel. 8 602 06379.

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

Santechnikos darbai: vamzdžių 
keitimas, metalinių vamzdžių 
sriegimas, klozetų tvarkymas ir 
keitimas, nerūdijančių kriauklių 
skylių gręžimas. Profesionalia 
įranga atkišu kanalizacijas. Katilų 
prijungimas ir kiti santechnikos 
darbai. Atvykstu ir savaitgaliais 
bei į rajonus. Tel.: 8 684 55308 
arba 8 619 54866.

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

Remontuojame 
skalbykles, džiovy-
kles, el. virykles ir 
kt. Suteikiame ga-
rantiją, taikome

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

 

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

Suteikia garantiją. 

Remontuoju ir prijungiu skal-
bykles, elektrines virykles, or-
kaites, džiovykles. Atvykstu į 
namus. Suteikiu garantiją. Tel. 8 
647 55929.

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

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

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

Pjauna, skaldo malkas ir atlie-
ka smulkius darbus. Tel. 8 672 
48432.

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

Darbo skelbimai

Reikalinga
UAB „Vita Simplex“ šeimos klini-
kai reikalinga buhalterė dirbti visu 
etatu. Tel. 8 699 28907, el. paštas 
vitasimplex@gmail.com

Siuvykla 

siūlo darbą 
sukirpėjai (-ui),  

overlokistei, siuvėjoms. 
Teirautis tel: 

+370 672 49995

Įmonei reikalingas elektrikas, 
turintis darbo patirties. Tel. 8 
698 46063.

Įmonei reikalingas sunkvežimio 
vairuotojas ir pagalbiniai darbi-
ninkai. Tel. 8 698 46063.

Dovanoja
Stiklainius 0,5 l ir 0,75 l. Tel. 8 
640 33998.

Kita
Priima (dovanoja arba parduoda) 
žemes, tinkamas sklypui pakelti 
Prienų r. Tel. 8 645 70354.

REKLAMA

Vasariškos „Tele2“ nuolaidos: išmanieji 
telefonai iki 150 Eur pigiau

24 mėn. sutartį su „Tele2“ 
neribotų pokalbių bei SMS 
planais (nuo 7,50 Eur/mėn.), 
skelbiamais www.tele2.lt, šis 
telefonas su 128 GB vidine 
atmintine kainuos 10,58 Eur/
mėn. Perkant išmanųjį su su-
tartimi, jis kainuos 298,92 Eur 
(kaina be sutarties – 349,00 
Eur).

Dar didesnis ekranas 
Norintiems „Samsung“ iš-

maniojo su didesniu, net 6,7 
colių įstrižainės ekranu – ver-
ta rinktis modelį  „Samsung 
Galaxy A70“. Sumokėjus 52 
Eur pradinę įmoką ir sudarius 
24 mėn. sutartį su „Tele2“ 
neribotų pokalbių bei SMS 
planais (nuo 7,50 Eur/mėn.), 
skelbiamais www.tele2.lt, šis 
telefonas su 128 GB vidine 
atmintine kainuos 12,37 Eur/
mėn. Perkant išmanųjį su su-
tartimi, jis kainuos 348,88 Eur 
(kaina be sutarties – 399,00 
Eur).

Reta proga 
– „Huawei P30“ net 

150 Eur pigiau
Svajojantys apie „Huawei“ 

išmanųjį – turėtų ypač su-
skubti, nes šiuo metu  „Hu-
awei P30“ įsigyti galima net 
150 Eur pigiau. Sumokėjus 
82 Eur pradinę įmoką ir suda-

Operatorius „Tele2“ ir 
toliau skelbia vasariškas 
nuolaidas išmaniesiems 
įsigyti ir dalija gigabaitus 
dovanų. Naujausi 
viliojantys pasiūlymai 
klientų laukia visuose 
operatoriaus salonuose 
ir internetinėje 
parduotuvėje www.tele2.
lt.

„Vasara puikus metas atsi-
naujinti savo išmanųjį, todėl 
savo klientams parengėme 
išskirtinius pasiūlymus vienų 
populiariausių gamintojų te-
lefonams įsigyti. O tam, kad 
atostogų metu nereikėtų gal-
voti apie interneto duomenų 
likutį, pasirinkusiems naują 
planą visą vasarą dovanosime 
neribotus gigabaitus“, – sakė 
Vaida Burnickienė, „Tele2“ 
pardavimų direktorė.

Gera žinia 
„Samsung“ 
gerbėjams

Ketinantiems įsigyti naują 
išmanųjį su sutartimi – šiuo 
metu „Tele2“ siūlo rinktis iš 
trijų viliojančių pasiūlymų ir 
sutaupyti net iki 150 Eur.

Vienas tokių yra skirtas 
stilingam, minimalistinio di-
zaino išmaniajam „Samsung 
Galaxy A50“. Sumokėjus 45 
Eur pradinę įmoką ir sudarius 

rius 24 mėn. sutartį su „Tele2“ 
neribotų pokalbių bei SMS 
planais (nuo 7,50 Eur/mėn.), 
skelbiamais www.tele2.lt, šis 
telefonas su 128 GB vidine 
atmintine kainuos 19,45 Eur/
mėn. Perkant išmanųjį su su-
tartimi, jis kainuos 548,80 Eur 
(kaina be sutarties – 699,00 
Eur).

Pasiūlymas galioja nuro-
dytiems telefonams, nurody-
tomis įmokomis, pasirašius 
24 mėn. sutartį ir pasirinkus 
vieną iš neribotų pokalbių 
bei SMS planų (nuo 7,50 
Eur/mėn.) skelbiamų www.
tele2.lt. Taikomas valstybės 
nustatytas laikmenos mokes-
tis – 5,25 Eur. 

Vasarą naršykite 
neribotai – gigabaitai 

dovanų!
Tai dar ne viskas. Pasira-

šiusiems 12 arba 24 mėn. su-
tartį ir pasirinkusiems mokė-
jimo planą su neribotais po-
kalbiais, SMS ir 500 MB ar 
daugiau duomenų (nuo 7,50 
Eur/mėn.) – „Tele2“ visą va-
sarą dovanos neribotus giga-
baitus. Dovanojami duome-
nys galioja 90 dienų Lietuvos 
teritorijoje.

Paslaugoms taikomos sąži-
ningo naudojimosi taisyklės. 
Pasiūlymo laikas ir kiekiai 
riboti. ES šalyse taikomas 
duomenų kiekio perskaičia-
vimas. Išnaudoję suteikiamą 
(ES/EEE šalyse – perskai-
čiuotą) duomenų kiekį, galė-
site jį papildomai užsisakyti, 
pasirinkdami iš Jums pateiktų 
pasiūlymų. Daugiau informa-
cijos rasite www.tele2.lt/ES 
arba paskambinus trumpuoju 
numeriu 117.

Prenumeruokite  
„Naująjį Gėlupį“ 

ir neatsilikite nuo 
svarbiausių krašto 

ekonomikos, kultūros ir 
politikos naujienų!
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ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+19 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+19 KAUNO MARIOS 
+18 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+18 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39KAUNE 
nSv/val. 

41ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8268 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8190 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.

(š
io

 n
um

er
io

 a
ts

ak
ym

ai
)

Lošimo Nr. 1214
Data: 2019-07-14

    
33 43 49 31 13 12 74 18 05 19 
38 75 23 66 72 27 44 62 11 21 
47 64 24 29 69 36 59 71 07 53 
40 56 52 32 42 61 22 16

 VISA LENTELĖ
26 50 63 34 48 25 68 51 10 
35 28 09

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

18400.00€     1
27.50€ 399
2.00€ 10358
1.50€ 12000

PAPILDOMI PRIZAI
040*287 Baseinas su filtru 
BESTWAY
026*474 Dviratis Azimut Clas-
sic 28”
0430836 Elektrinis paspirtukas 
Xiaomi
0023705 Elektrinis paspirtukas 
Xiaomi
0007157 Elektrinis paspirtukas 
Xiaomi
0091167 Elektrinis paspirtukas 
Xiaomi
0215113 Elektrinis paspirtukas 
Xiaomi
017*955 Hamakas Spokey 
Zuni
017*124 Hamakas Spokey 
Zuni
019*717 Hamakas Spokey 
Zuni
037*374 Hamakas Spokey 
Zuni
035*771 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
018*549 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
008*604 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
014*111 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
003*682 Išmanusis tel. SAM-
SUNG J4 Plus
004*383 Kelioninių baldų 
komplektas
002*846 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
014*427 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
023*289 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
010*393 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
030*341 Lauko kepsninė Mu-
stang 43cm

LIEPOS

17
T R E Č I A d I E N I S

VILNIuS
+21

+12
LIEPOS

18
KETVIRTAdIENIS

+22
KLAIPĖdA

+12 +18+15

LIEPOS

19
P E N K TA d I E N I S

LIEPOS

20
š E š TA d I E N I S

LIEPOS

21
S E K m A d I E N I S

LIEPOS

22
P I R m A d I E N I S

LIEPOS

23
A N T R A d I E N I S

VILNIuS
+18

+12
+19
KLAIPĖdA

+10 +17+12

VILNIuS
+22

+14
+22
KLAIPĖdA

+13 +18+14

VILNIuS
+22

+14
+24
KLAIPĖdA

+15 +20+13

VILNIuS
+25

+15
+26
KLAIPĖdA

+13 +25+15

VILNIuS
+27

+18
+30
KLAIPĖdA

+17 +22+20

VILNIuS
+24

+19
+26
KLAIPĖdA

+19 +20+19

Liepos 17 d.
TREČIADIENIS

Pasaulio lietuvių vienybės 
diena

Dariaus ir Girėno žuvimo 
diena 

Pasaulinė emociukų diena 
Saulė teka 05:03
leidžiasi 21:46

Dienos ilgumas 16.43
Pilnatis (15 mėnulio diena)

Aleksas, Magdalena, Darius, 
Girėnas, Vaiga

Tinkamas laikas sėti: 
morkas, pastarnokus, salierus, 

burokus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vai-
sius, tręšti, netinkamas laikas 

laistyti.

Liepos 18 d.
KETVIRTADIENIS

Tarptautinė aludarių diena 
Saulė teka 05:04

leidžiasi 21:45
Dienos ilgumas 16.41

Pilnatis (16 mėnulio diena)
Arnoldas, Fridrikas, Tautvilas, 
Eimantė, Kamilis, Ervinas, Ar-

nas, Arentas
Tinkamas laikas sėti: 

salierus, burokus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
netinkamas laikas laistyti.

Liepos 19 d.
PENKTADIENIS

Saulė teka 05:06
leidžiasi 21:44

Dienos ilgumas 16.38
Pilnatis (17 mėnulio diena)

Aurėja, Galigantas, Mantigailė, 
Vincentas, Auksė, Vincas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

netinkamas laikas laistyti.

Liepos 20 d.
ŠEŠTADIENIS

Tarptautinė šachmatų diena 
Perkūno, Šv. Elijaus debesų 

valdytojo diena
Saulė teka 05:07

leidžiasi 21:42
Dienos ilgumas 16.35

Pilnatis (18 mėnulio diena)
Aurelijus, Česlovas, Elijas, Al-
vydas, Vismantė, Jeronimas, 

Alvyda
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

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

kaupti vaisius.

Liepos 21 d.
SEKMADIENIS

Saulė teka 05:09
leidžiasi 21:41

Dienos ilgumas 16.32
Pilnatis (19 mėnulio diena)

Laurynas, Lionginas, Rimvydas, 
Rimvydė, Danielius

Tinkamas laikas sėti: 
salierus, burokus.

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

kaupti vaisius.

Liepos 22 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 05:10
leidžiasi 21:40

Dienos ilgumas 16.30
Pilnatis (20 mėnulio diena)
Magdalena, Dalius, Mantilė

Tinkamas laikas sėti: 
salierus, burokus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti, kon-
servuoti ir šaldyti vaisius, nai-

kinti piktžoles.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Liepos 18 d. 20 val. Skriaudžių 
buities muziejuje – „Vasaros 
suktinis“ – naktišokiai visai 
šeimai su multiinstrumentalis-
tu Algirdu Seniūnu ir Veiverių 
kultūros ir laisvalaikio centro 
mėgėjų meno kolektyvais. 
Kviečiame pasišokti, o nemo-
kančius – išmokti. Renginys 
nemokamas.

Liepos 19–21 dienomis – Bal-
bieriškio seniūnijos vasaros 
šventė „Prie Ringio ir Peršė-
kės“. Liepos 19 d. 21.30 val. 
– Birutės Švedienės darbų 
parodos „Gimę nakties spal-
vos“ atidarymas Balbieriškio 
kultūros ir laisvalaikio centre. 
22.00 val. – Kino filmas po 
atviru dangumi (Balbieriškio 
KLC prieigose). Liepos 20 
d. 9.00 – 10.00 val. sporto 
turnyrų dalyvių registracija. 
10.00 val. Futbolo, krepšinio, 
tritaškių metimo, badminto-
no, smiginio turnyrai, žaidimai 
vaikams (Balbieriškio moky-
klos sporto aikštyne ir parko 
stadione). 10.00 val. Karo 
prievolės tarnybos kariuome-
nės pristatymas, karinės tech-
nikos paroda (Parko stadione). 
19.00 val. „Dvaro“ parke, 
kultūrinė – meninė programa. 
Dalyvauja: liaudiškos muzikos 
kapela  „Temela“, folkloro 
ansamblis „Dūmė“, Palangos 
kultūros ir jaunimo centro fol-
kloro ansamblis „Mėguva“, Zy-
plių dvaro kapela, Balbieriškio 
pradinės mokyklos liaudiškų 
šokių kolektyvas „Ringutis“, 
Balbieriškio bendruomenės 
„Balbieriškis“ vyresniųjų šokių 
kolektyvas „Ringis“, Prienų 
vaikų meninio lavinimo studi-
ja „Ramunėlė“, ritminių šokių 
grupė „Fidema“, Balbieriškio 
bažnyčios parapijos meno 
vadovė Aurelija Sinicienė, 
vokalinis duetas Elena ir Ra-
minta, grupė „Dainiai“, grupė 
„Age“, atlikėjas „Mino“. 23.00 
val. – šventinis fejerverkas. 

Liepos 21 d. 12.00 val. – Šv. 
Magdalenos atlaidai Balbieriš-
kio parapijos bažnyčioje.

Liepos 21 d. 18 val. prie Juod-
būdžio bendruomenės namų 
– Veiverių seniūnijos gyvento-
jų sambūris „Prie balto stalo“. 
Vakaro svečias – Kazlų Rūdos 
R. Žigaičio menų mokyklos 
ansamblis. Visus, norinčius 
pabendrauti, pasidalinti gera 
nuotaika, idėjomis, kviečiame 
susėsti prie bendro vaišių sta-
lo ir pasiklausyti nuotaikingos 
muzikos. Kviečiame atsinešti 
gerą nuotaiką ir krepšelį, o 
krepšelyje – kąsnelį.

Liepos 24–25 dienomis nuo 
19 val. Veiverių Antano Kučin-
gio meno mokyklos kiemelyje 
– nemokamos pilateso treni-
ruotės su sporto ir sveikatin-
gumo klubu „Veiva“. Treni-
ruotes ves licencijuota trenerė 
Daiva Macijauskienė. 

Liepos 25 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– eksperimentinės muzikos 
koncertas, kuriame savo ty-
rinėjimus pristatys įvykusių 
kūrybinių dirbtuvių lektoriai 
(iš garso meno ir eksperimen-
tinės muzikos renginių ciklo 
„Susikirtimai“). Dalyvauja 
SALA, 6P3S, Simonas Nekro-
šius.  Renginys nemokamas.

Liepos 25 d. 22 val. Prienų 
krašto muziejaus vidiniame 
kiemelyje – nemokamas kinas 
po atviru dangumi. Komedija 
„Meilės slėpynės“ (Šveicarija, 
rež. Christoph Schaub, 2018 
m.). Nepamirškite pledų ir 
užkandžių. Renginys nemo-
kamas. Esant blogoms oro 
sąlygoms, kinas vyks Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centro 
koncertų salėje.

Liepos 26 d. – popietė „Pa-
žink Veiverių krašto istoriją“ 
– Veiverių krašto muziejų 
lankymas (iš renginių ciklo 
„Veiverių kraštas švenčia 
vasarą“):  16.00–18.00 val. 
Klebono Kazimiero Skučo 

Rimorystės muziejus (prie 
Veiverių šv. Liudviko bažny-
čios);  18.00–20.00 val. Vei-
verių krašto istorijos muzie-
jus (Kauno g. 54, Veiveriai);  
20.00–22.00 val. Skriaudžių 
buities muziejus (Puskunigio 
g. 2, Skriaudžiai).

Liepos 27–28 dienomis – 
Veiverių seniūnijos vasaros 
šventė. Liepos 27 d. Veiverių 
A. Kučingio meno mokyklos 
kiemelyje: 9.00 val. – Seniūni-
jos gyventojų bėgimas „Veiva 
2019“. 10.00 val. – Sportinės 
rungtys (krepšinis, futbolas, 
šaškės, šachmatai). 16.00 val. 
– Vaikų popietė. 19.00 val. 
– Šventinis koncertas. Liepos 
28 d. 12.00 val. – Šv. Onos 
atlaidai Veiverių šv. Ludviko 
bažnyčioje. 13.30 val. – Agapė 
Veiverių A. Kučingio meno 
mokyklos kiemelyje.

PARODOS PRIENŲ RAJONE

Prienų rajono savivaldybėje (2 
aukšte) eksponuojama daili-
ninko Vlado Tranelio autorinė 
tapybos darbų paroda.

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama Prienų 
meno mokyklos dailės kla-
sės mokinių tapybos paroda 
„Spalvos ir mintys“.

Prienų krašto muziejuje eks-
ponuojama paroda „Prabyla 
medis“, skirta Kazio Dereške-
vičiaus 110-osioms gimimo 
metinėms paminėti. Paroda 
veiks iki liepos 30 d.

Naujosios Ūtos laisvalaikio 
salėje eksponuojama Prienų 
krašto fotomenininkų darbų 
paroda „Nemunas man“. 

Vinco Mykolaičio-Putino gim-
tojoje sodyboje-muziejuje 
(Pilotiškių g. 12, Pilotiškių 
k., N. Ūtos sen.) eksponuo-
jama Irmos Urbonavičienės 
akvarelės miniatiūrų paroda 
„Raganų draustinis: kelionių 
užrašai“. Paroda veiks iki spa-
lio 31 d.

005*686 Lauko kepsninė Mu-
stang 43cm
042*309 Ledų gaminimo apa-
ratas TRISTAR
000*767 Ledų gaminimo apa-
ratas TRISTAR
029*653 Pakvietimas į TV 
studiją
015*862 Pakvietimas į TV 
studiją
041*164 Pakvietimas į TV 
studiją
039*315 Pakvietimas į TV 
studiją
018*236 Planšetė LENOVO 
TB-7104F
0303597 Pretendentas į 120 
000 Eur
043*746 Sodininko rinkinys 
GARDENA
001*306 Sodininko rinkinys 
GARDENA
005*615 Trintuvas Nutribul-
let
023*097 Trintuvas Nutribul-
let
0323848 Volkswagen Tiguan
0056617 Volkswagen Tiguan

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
320 000 Eur

Lošimo Nr. 705
Data: 2019-07-08

Tel. 1634
1000 Eur - 705-0011*97
1000 Eur - 705-0021*60

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
10 X 1000€, 10 X 500€ IR 20 
X 300€

Lošimo Nr. 337
Data: 2019-07-12

SKAIČIAI
31, 36, 40, 42, 45 + 07, 09

LAIMĖJIMAI
5 + 2 17979432.00€    0
5 + 1 540953.60€         0
5 286387.20€          0
4 + 2 5966.40€ 0
4 + 1 349.20€ 2
4 154.30€ 5
3 + 2 76.20€ 4
2 + 2 25.60€ 97
3 + 1 23.70€ 86
3 20.10€ 159
1 + 2 11.20€ 487

2 + 1 9.20€ 1575

PROGNOZĖ: 27 000 000 Eur


