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Dėl policijos tyrimo pirmadienį uždarytas 
eismas pagrindinėje Prienų sankryžoje

A. Keturakis:„Tikiu, kad Pakuonio 
kraštas bus dar gražesnis“

Šiltos dienos, apnuoginti 
pečiai, „saulės bučiniai 
ant skruostų“ – tikriausiai 
nesuklysime sakydami, 
kad vasara daugumai 
mėgstamiausias metų 
laikas. 

Tačiau kartu su visais vasa-
ros privalumais ateina ir ne-
pageidaujamas šiltojo sezono 
poveikis odai. Ryškėjančios 
pigmentinės dėmės, pleis-
kanojanti ir šerpetojanti oda, 
įvairios alerginės reakcijos. 
Kokios šių problemų priežas-
tys ir kaip su jomis kovoti, pa-
sakoja „Mary Kay“ vizažistė 
Jelena Liaudinienė.

Paradoksas, bet, kad ir kaip 

trokštame šilumos, saulės, ne-
sisaugojant šie trys kompo-
nentai gali smarkiai pažeisti 
mūsų odą. Išdžiūvusi ir elas-
tingumą praradusi, išberta, 
sausa ar dėmėmis išmarginta 
oda – mūsų netinkamos ap-
saugos ir rūpesčio rezultatas. 
Pagrindinių problemų trejetu-
ką apžvelgia J. Liaudinienė.

Pigmentinės dėmės
Ultravioletiniai spinduliai 

ir karštis – pagrindiniai pi-
gmentacijos kaltininkai. Ži-
noma, tam įtakos turi ir vidi-
nės organizmo veiklos sutri-
kimai ar netinkamų kosme-

TOP 3 pagrindinės odos 
problemos vasarą

Laima
DUOBLIENĖ

Nuo metų pradžios 
Pakuonio seniūnijai 
vadovaujantis Antanas 
Keturakis sako, kad per 
septynis mėnesius jau 

„apšilo kojas“, o prie 
to labai daug prisidėjo 
seniūnijos darbuotojų 
kolektyvas. 

Pakuonis – ne 
svetimas kraštas 

Pakuonio ir Ašmintos kraš-
tas seniūnui neblogai pažįs-

tamas, nes mama kilusi iš 
netoliese Pakuonio esančio 
Būčkiemio kaimo, o Ašmin-
ta, tiksliau tuo metu buvęs 
„Lenino keliu“ kolūkis, buvo 
jo, jauno specialisto, pirmo-
ji darbovietė. O ir pastaruoju 
metu dirbdamas Valstybinėje 
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Jau daugelį metų rugpjūčio 
1 d. Matiešionyse, 
kalbininko Jono Kazlausko 
gimtinėje, minimos 

profesoriaus gimimo 
metinės ir surengiama 
lietuviško žodžio šventė. 
Šiais metais baltistikos 
ąžuolu vadinamam 
kraštiečiui būtų sukakę 
89-eri. 

Pagerbti tragiškai žuvusio 
Jono Kazlausko atminimo 

susirinko daugybė žmonių 
ne tik iš aplinkinių kaimų, bet 
ir iš visos Lietuvos. Gimimo 
dienos išvakarėse tradiciškai 
buvo aplankytas J. Kazlaus-
ko kapas Vilniaus Saulės ka-
pinėse bei jo klasės draugo 
Justino Marcinkevičiaus am-

Koncertuoja Skriaudžių „Kankliukai“

Alytaus apskrities VPK 
Prienų rajono policijos 
komisariatas rugpjūčio 5 
d., sankryžoje, esančioje 
Prienuose, F. Martišiaus 
g. - Vytauto g. atliko 
eksperimentą ikiteisminio 
tyrimo medžiagoje. 

Dėl eksperimento net kelias 
valandas eismas šia sankryža 
buvo uždarytas. Eksperimen-
to metu buvo tikslinamos 2015 
metų liepos 24 dieną įvyku-

sio eismo įvykio aplinkybės. 
Prieš 4 metus, šioje sankryžoje 
esančioje pėsčiųjų perėjoje, po 
Lenkijos piliečiui priklausan-
čio ir vairuojamo krovininio 
automobilio su priekaba ratais 
pateko berniukas su dviračiu, 
kuris eismo įvykio metu patyrė 
sunkius sužalojimus. 

Prienų rajono apylinkės teis-
mas vairuotoją 2017 metais 
yra pripažinęs kaltu dėl šio 
įvykio. NG

Gyventojams 
grąžinta 109 
mln. eurų GPM 
permokų

Valstybinė mokesčių 
inspekcija (VMI) iki liepos 
31 dienos grąžino 109,4 
mln. eurų gyventojų 
pajamų mokesčio (GPM) 
permokų. Jas gavo beveik 
700 tūkst. žmonių. 

Pasak VMI, permokos grą-
žintos gyventojams, laiku ir 
teisingai užpildžiusiems pa-
jamų deklaracijas. Beveik 25 
tūkst. gyventojų turėtų patiks-
linti deklaracijas, jiems sugrįž-
tų dar 5 mln. eurų GPM.

Anot VMI Mokestinių prie-
volių departamento direktorės 
Stasės Aliukonytės-Šnirie-
nės, daugiausiai permokų (85 
proc.) susidarė dėl pritaikyto 
per mažo neapmokestinamų-
jų pajamų dydžio.

„Kaip ir kasmet, grąžinant 
permoką atsižvelgiama, ar gy-
ventojas nėra skolingas valsty-
bei bei ar yra pateikęs, patiks-
linęs ankstesnių laikotarpių 
turto ir pajamų deklaracijas, 
kurias jam privaloma pateik-
ti“, – sakė ji.

Pasak VMI, susigrąžinti 
GPM permoką už 2018 metus 
dar galėtų 190 tūkst. gyven-
tojų, jei pateiktų deklaraciją 
per elektroninę deklaravimo 
sistemą.

GPM permoką gali susi-
grąžinti ir tie gyventojai, kurie 
mokėjo gyvybės draudimo 
ar pensijų įmokas, palūkanas 
už būsto kreditą, įmokas už 
studijas.

Pernai iki liepos pabaigos 
VMI 813 tūkst. gyventojų 
pervedė 125 mln. eurų GPM 
permokos.
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Jau įžengėme į paskutinį 
vasaros mėnesį. Rodos, 

vasara ką tik prasidėjo, o štai 
jau tuoj su ja ir atsisveikinsime. 
Rodos, ką tik kentėme karš-
čius, o netrukus jau glausimės 
prie bet ko, kas karšta – radi-
atoriaus, krosnies arba tiesiog 
prie arbatos puodelio.

Glausimės prie visko, kas 
teikia šilumą. Jau ne prie to, 
kas gražu ir vilioja, o prie to, 
kas iš tikrųjų mums suteikia 
viltį ir gyvybę.

Iš tiesų, viltis ir gyvybė pa-
mažėle tampa prabangos pre-
ke. Per pasaulį vilnijant žudy-
nių, sprogdinimų bangoms, 
įvairioms pasaulio šalims karš-
tligiškai žvanginant ginklais, 
sankcijomis ir blokadomis, 
pasaulis pamažu tampa ne-
stabiliu pykčio kamuoliu. Jį 
didina ne tik radikalūs karšta-
košiai, bet ir tie, kurie nerims-
ta dėl paprasčiausios nevilties. 
Nevilties ieškant kažko, ko dar 
patys nėra pažinę ir neži-
no, ar tai egzistuoja.

Jeigu mūsų žaliasis 
kraštas visada pirmavo 
savižudybių skaičiumi, 
tai dar didesnis skyrybų 
skaičius jau seniai tapo 
ne rekordiniu, o tiesiog 
normaliu. Taip, tapo nor-
malu, kad vyro ir mo-
ters santykiai yra nutraukiami. 
Dažniau būna keista, kad jie 
ryžosi tuoktis, ir normalu, kad 
pasuko skirtingais keliais. 

Kas tai? Asmeninis nusi-
spjovimas į prigimtį ar vis tik 
plačiai ir garsiai mindžiojamos 
vyro ir moters sąjungos atgar-
siai? Laisvė. Laisvė nuo visko, 
net nuo prigimtinės teisės. Kuo 
ji pavirto? O taip – dar didesniu 
genocidu.

Jeigu sakome, kad žmogaus 
nužudymas yra žmogžudys-
tė, niekada neprieštaraujame, 
kad nužudymo organizavimas 
irgi yra žmogžudystė. Jeigu 
sakome, kad abortas taip pat 
yra žmogžudystė, tai be jokių 
abejonių pripažįstame, kad ne 

tik tai atlikęs gydytojas, bet ir 
tai užsakęs asmuo (dažniausiai 
kalčiausia lieka vaisių savyje 
sauganti mama) yra žudikas 
– žmogžudys. Neretai netgi 
kontraceptikų, apsisaugojimo 
priemonių naudojimas yra pri-
pažįstamas kaip gyvybės į šį 
pasaulį atėjimo uždraudimas.

Ir šioje vietoje iškyla 
dilema – ar santuokos 
nutraukimas taip pat 
gali būti vadinamas 
gyvybės uždraudimu 
ir nutraukimu? 
Atsižvelgiant į tai, jog 
Europoje skatinama ne, 
ne laisvė, bet privalumas 
(!) gyventi ne tikroje, 
o teisinėje santuokoje 
(negana to, vienos lyties 
santuokoje) ir Europos 
gimstamumo skaičiui 
krentant greičiau nei 
kibirui į šulinį, galima 
drąsiai sakyti – ant kojų 
nebeatsistosim. 

Iš tikrųjų, visų smurto pro-
veržių, karų ir naujų madų fo-
ne ne vienas turbūt pasakytų 
– apokalipsė, pasaulio pabaiga. 
Tačiau tai – ne pasaulio pabai-
ga. Mes pripratę, kad tai, kas 
nauja ir keista, yra baugu ir prie 
gero gali neprivesti. Iš tikrųjų, 
tiesos yra. Ne vienas eksperi-
mentas nepavyko. Ne vienas 
eksperimentas nugrimzdo į 
užmarštį kaip niekam nenau-
dingas. Tačiau eidami į prie-
kį mes ir tobulėjame. Per tuos 
pačius pavykusius ir nepa-
vykusius eksperimentus mes 
esame technologiškai išsivys-
čiusi žmonija. Turbūt net ne-
žemiškos kilmės atstovas (jei 
toks egzistuoja) pasakytų, kad 

mes nuo akmens ir ugnies la-
bai toli pažengėme į priekį, 
nors ir baigiame sugriauti sa-
vo namus.

Ne, tai – ne pasaulio pabai-
ga. Pasaulio pabaiga mums 
kiekvienam asmeniškai atei-
na su paskutiniu atodūsiu. Tik 
tada šis pasaulis, kurį regime 
kasdien, pasibaigia ir praside-
da kitas pasaulis. Koks jis be-
būtų ir kur jis bebūtų... 

Tai, kas vyksta šiandien pa-
saulyje, tėra tik dar viena žmo-
nijos evoliucijos pakopa. Per 
eksperimentus, pavykusius ir 
nelabai, žmonija evoliucio-
nuoja į aukštesnę kategoriją. 
Netgi jei jai pasiekti prireiks 
destrukcijos. 

Keisčiausia ir yra tai, kad 
norint sukurti kažkokį neaiškų, 
iš prigimties priešišką reiškinį, 
pasitelkiamos visos jėgos ir 
viskas sukuriama per prievar-
tą, tačiau net ir prievarta tampa 
bevaisė. Turime tokių pavyz-
džių kaip nacistinė Vokietija 
bei Sovietų Sąjunga. Turime 
daug įvairiausių mokslinių ir 
teisinių pavyzdžių, kai žmo-
niją apsaugojo kažkoks keistas 
prigimtinis savisaugos instink-
tas, ir tai, kas buvo bloga – žlu-
go, o tai, kas tame blogyje bu-

vo gera, žmonija panau-
dojo savo evoliucijai. 

Tačiau visa tam pa-
siekti prireikė aukų. Ir 
netgi didelių. Ir visgi bū-
tent aukos moko mus bū-
ti atsargesnius ir, elgiantis 
net impulsyviai, visada 
turėti atsarginį kelią. Ži-

noma, kol vėl nepamirštame, 
kad mūsų prigimtis yra aukš-
tesnė už laikinąjį malonumą. 

Todėl baigiantis vasarai ir 
stebint įvykius ne tik pasau-
lyje, bet ir už namų slenksčio, 
galima ramiai pasakyti, kad 
čia ne pabaiga. Čia tik visko 
pradžia. 

Ar mūsų laukia sunkesni iš-
bandymai? Žinoma! Tie išban-
dymai žmonijos lauks gal net 
visą amžinybę, nes net ir vie-
nas, paskutinis, išlikęs žmogus 
yra žmonija. Einanti į priekį 
per pakilimus ir kritimus, per 
kūrybą ir aukas. Evoliucionuo-
janti ir, nepaisydama popieriu-
je parašytų žodžių, vis sugrįž-
tanti ten, iš kur atėjo – į savo 
žmogiškąją prigimtį. 

Kaunas ketina pirkti 100 naujų autobusų
Kauno savivaldybės įmonė „Kauno autobusai“ ketina 
pirkti 100 naujų hibridinių žemagrindžių autobusų. Šiemet 
įmonė už 2,8 mln. eurų įsigijo 30 mažų autobusų, kurie 
pradės važinėti rugpjūčio pabaigoje. Pernai - už 29,4 mln. 
eurų - 85 troleibusus. Jie atvyks artimiausiu metu. Šiuo 
metu įmonės parke yra 267 autobusai ir 152 troleibusai.

Sausio 13-osios byloje sulaukta 58 
apeliacinių skundų 
Šiuo metu Sausio 13-osios byloje pateikti 58 apeliaciniai 
skundai. Vilniaus apygardos teismas šių metų kovą 
nuosprendį paskelbė 67 asmenims, gyvenantiems 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. Jiems skirtos bausmės 
nuo ketverių iki 14 metų.

atKelta IŠ 1 p.

maisto ir veterinarijos tarny-
boje ne kartą lankėsi Pakuo-
nio krašte.

„Sprendimas dalyvauti kon-
kurse Pakuonio seniūno parei-
goms užimti kilo spontaniškai, 
nors jau senokai kirbėjo mintis 
išbandyti kažką naujo. Darbas 
su žmonėmis pastaruosius 13 
metų buvo mano kasdienybė. 
Ir su seniūnais nuolat tekdavo 
bendrauti, tad jų darbo speci-
fika buvo šiek tiek žinoma“, 
– kalbėjo A. Keturakis, pridū-
ręs, kad kitoje, mažiau pažįsta-
moje, seniūnijoje greičiausiai 
nebūtų norėjęs dirbti. 

Jaučia gyventojų 
pasitikėjimą 

A. Keturakis džiaugiasi, kad 
ne tik seniūnijos darbuotojų 
kolektyvas puikus, bet ir šio 
krašto žmonės labai šaunūs. 
Žinoma, iš pradžių kai kurie 
gyventojai į naująjį seniūną 
žiūrėjo gan atsargiai, tirda-
mi, tačiau dabar jau pasitiki. 

Ir seniūnas labai džiaugiasi, 
kad žmonės ateina su pasiū-
lymais, patarimais, kad nea-
bejingi savo kraštui, visi kartu 
nori kurti geresnį ir gražesnį 
gyvenimą. 

„Turime kuo didžiuotis 
– seniūnijos pakraščiu teka 
Nemunas, stūkso keturi pilia-
kalniai, atkurtas Daukšiagirės 
dvaras, renovuotas Ašmintos 
dvaro pastatas. Tad nuostabi 
gamta pritraukia ir nemažai 
žvejų, turistų bei svečių“, – pa-
sakojo seniūnas. 

Sunkiausiai 
sprendžiamos 

problemos
Tačiau, pasak A.Keturakio, 

yra ir galvos sopulių. Vienas 
tokių sopulių –apleisti, nepri-
žiūrimi  pastatai bei žemės 
sklypai, kurie darko gražų 
kraštovaizdį. Tai problemos, 
kurios labai sunkiai spren-
džiamos, nes dažnai savinin-
kai nereaguoja į pranešimus 
arba jų neįmanoma surasti. 
O ir suradus, ne visi sutinka 
su nurodymais, kaip tvarkyti 
nuosavą turtą, net ir keliantį 
grėsmę aplinkiniams.

Seniūnijos pakraštyje išlikę 
buvusio karinio objekto griu-
vėsiai. „Nuošali teritorija pri-
vati, bet neaptverta, didžiuliai 
pastatai niekam nereikalingi, 
griūva ir kaip magnetas trau-
kia šiukšlintojus, tad žmonės 
čia buvo „įsirengę“ sąvartyną. 
Išvežėme šiukšles, pradėjome 
stebėti teritoriją ir džiaugia-
mės, kad sąvartynas iš naujo 
neatsiranda. Bet kaip pasiekti, 
kad ir grėsmę keliančių pasta-
tų neliktų, nežinome“, – pasa-
kojo seniūnas. Panaši situacija 
ir su buvusiu Ašmintos vaikų 

darželio pastatu, kai kuriomis 
apleistomis fermomis.

Didelė problema ir Sos-
novskio barščiai. Pasak se-
niūno, šios problemos mas-
tą net sunku įsivaizduoti. Tai 
aktualu ir kitose seniūnijose, 
todėl dabar renkami duome-
nys, kur šis invazinis augalas 
auga, ir bus ieškoma sprendi-
mo, kaip visoje savivaldybėje 
jį naikinti.

A. Keturakis apgailestavo, 
kad tenka mokėti ir už sveti-
mų šiukšlių išvežimą iš ben-
dro naudojimo konteinerių. 
Yra vietų, kur neprivažiuoja 
atliekas surenkantis automo-
bilis, tad prie pagrindinio ke-
lio pastatyti bendro naudoji-

mo konteineriai. Tačiau vie-
tiniai gyventojai skundžiasi, 
kad jie nespėja pasinaudoti 
– vos ištuštinus konteineriai 
tuoj pat būna vėl pilni. Mano-
ma, kad šiukšles į juos meta 
pravažiuojantys. Su gyvento-
jais aptariami kiti atliekų iš-
vežimo būdai, o daugiausiai 
problemų keliančių bendro 
naudojimo konteinerių, grei-
čiausiai, iš viso nebeliks.

Tradicinė Pakuonio 
krašto šventė – Žolinė 

Jau dešimtą kartą vyks tra-
dicinė Pakuonio krašto  šven-
tė – Žolinė. Šių metų šven-
tė – ypatinga, nes Pakuonis 
švenčia net tris jubiliejus: 
mokyklos – 200 m., parapijos 
– 225 m., miestelio – 275 m. 
Tad ir šventė bus švenčiama 
net tris dienas – rugpjūčio15–
17 d. Šventė vyksta gražiai 
sutvarkytame Pakuonio pa-
rapijos parke. 

Seniūnas džiaugiasi, kad 
puoselėjamos senosios tra-

dicijos ir kuriamos naujos, 
kad žmonės labai aktyviai 
dalyvauja, o prie to labai 
daug prisideda ne tik seniū-
nijos, kultūros darbuotojai, 
bendruomenių aktyvistai, 
seniūnaičiai, bet ir klebonas 
Rimas Pilypaitis, kuris yra 
ne tik dvasinis vadovas, bet 
ir aktyvus bendruomenės 
narys, buriantis seniūnijos 
žmones. 

Seniūnijos žmonės labai 
laukia, kada bus įrengtas 
Pakuonio pagrindinės mo-
kyklos stadionas. Tikima-
si, kad suaktyvės seniūnijos 
sportinis gyvenimas, o į tra-
dicinės šventės programą bus 
galima įtraukti ir sportines 

A. Keturakis:„Tikiu, kad Pakuonio 
kraštas bus dar gražesnis“



�
TREČIADIENIs, �019 m. RUGPJŪČIO 7 D., www.NAUJAsIsGELUPIs.LT

ATGARsIAI

REKLAMA

Prancūzija smerkia „perteklinį jėgos 
panaudojimą“ per protestą Maskvoje
Prancūzija sekmadienį pasmerkė „aiškiai perteklinį jėgos 
panaudojimą“, kai per nesankcionuotą opozicijos protestą 
Maskvoje buvo sulaikyti šimtai žmonių. Maskvoje policija 
šeštadienį sulaikė daugiau kaip 800 žmonių, susirinkusių į 
opozicijos organizuotą nesankcionuotą protesto akciją.

Iranas sulaikė Irakui priklausantį tanklaivį
Tanklaivis, kurį šią savaitę sulaikė Islamo revoliucijos 
gvardijos korpusas (elitinė Irano ginkluotųjų pajėgų dalis) 
priklauso Irakui. Sulaikytas laivas buvo nuplukdytas į Irano 
Bušero uostą, kur krovinys buvo iškrautas ir pergabentas 
į šioje provincijoje esantį Irano nacionalinės bendrovės 
naftos produktų paskirstymo skyrių.

Vyriausybė pritarė 
siūlymui nustatyti 1,5 
šalpos pensijų bazių 
dydžio šalpos senatvės 
pensiją motinoms, 
išauginusioms penkis ar 
daugiau vaikų, ir tėvams, 
globėjams ar rūpintojams, 
kurie ne mažiau kaip 15 
metų slaugė namuose 
neįgaliuosius. 

Tai reiškia, kad šie asme-
nys, sukakus senatvės pen-
sijos amžiui, gautų 198 eurų 
šalpos senatvės pensiją. Da-
bar tokių žmonių gaunamos 
šalpos senatvės pensijos dydis 
yra 132 eurai.

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos duomenimis, 
tam reikėtų apie 300 tūkst. eu-
rų metams. Šis Šalpos pensijų 
įstatymo projektas Seime bus 
svarstomas kartu su 2020 me-
tų valstybės biudžeto ir savi-
valdybių biudžeto finansinių 
rodiklių patvirtinimo įstaty-

Vyriausybė pritarė siūlymui daliai 
gyventojų didinti šalpos senatvės 
pensiją mo projektu.

Šalpos senatvės pensijos 
paskirtis yra užtikrinti mini-
malias pajamas senatvėje jo-
kių pensijų negaunantiems 
arba gaunantiems labai ma-
žas pensijas asmenims. Jei-
gu žmogus gauna socialinio 
draudimo pensiją ar kitą pen-
sinio pobūdžio išmoką (išsky-
rus socialinio draudimo našlių 
pensiją), kurių suma yra ma-
žesnė už šalpos senatvės pen-
siją, tuomet mokamas pensi-
jos ar kitos pensinio pobūdžio 
išmokos ir šalpos senatvės 
pensijos skirtumas.

Jeigu žmogus draudžiamas 
pensijų socialiniu draudimu, 
tai yra, jeigu jis dirba arba 
yra savarankiškai dirbantis 
asmuo ir moka pensijų soci-
alinio draudimo įmokas, jam 
šalpos senatvės pensija ne-
mokama.

Šalpos senatvės pensijas 
Lietuvoje šiuo metu gauna 
maždaug 10 tūkst. žmonių. 
SOCMIN 

Eidamas 88 metus 
šeštadienį mirė įžymus 
rusų astrofizikas Nikolajus 
Kardašiovas, pranešė 
Rusijos kosmoso agentūra 
„Roskosmos“.

N. Kardašiovas labiausiai 
„žinomas kaip žmogus, nu-
spėjęs pulsarų egzistavimą 
ir kaip tarptautinio kosminio 
projekto „RadioAstron“ va-
dovas“, rašoma sekmadienį 
„Roskosmos“ svetainėje pa-
skelbtame pranešime.

Jame pažymima, kad šį 
mokslininką „galima laiky-
ti vienu iš radioastronomijos 
pradininkų“.

„Jis žinomam visam pasau-
liui dėl jo garsiosios civilizaci-
jų energetinės skalės ir indėlio 
į SETI (Nežemiško intelekto 
paieškos instituto) problemos 
tyrinėjimą. Jis sukūrė vadina-
mąją „Kardašiovo skalę“, pa-
gal kurią nežemiškos civiliza-
cijos skirstomos į kelis lygius, 
priklausomai nuo išteklių ir 
energijos naudojimo“, – pažy-

Mirė įžymus rusų astrofizikas N. 
Kardašiovas

mėjo kosmoso agentūra.
„Nikolajaus Semionovi-

čiaus pagrindinis gyvenimo 
darbas buvo tarptautinis pro-
jektas „RadioAstron“, prie 
kurio jis prisidėdavo daugiau 
nei 30 metų“, – pridūrė jos 
atstovai.

Kompleksą „RadioAstron“ 
sudaro 10 metrų skersmens 
anteną turintis didžiausias 
pasaulyje radijo teleskopas 
ir į Žemės orbitą iškeltų ap-
aratų tinklas. Projektas sutei-
kė mokslininkams galimybę 
sėkmingai tyrinėti aktyvius 
galaktikų branduolius, juo-
dąsias skyles, pulsarus, kos-
minius mazerius, kvazarus ir 
tarpžvaigždinių dujų debesis.

Radijo teleskopas „Spektr 
R“ buvo paleistas į orbitą 2011 
metų liepą iš Baikonuro kos-
modromo Kazachstane. BNS

varžybas. 
Ateityje, pasitarus su gy-

ventojais, planuojama ieškoti 
galimybių ir prie Daukšiagi-
rės tvenkinio įrengti rekrea-
cinę zoną. 

Keliai – niekada 
nesibaigiantis rūpestis

Seniūnija prižiūri 76 km 
kelių. Pasak seniūno, pini-
gų kelių priežiūrai niekada 
nebus per daug, bet tenka 
suktis su tuo, ką turi. Jo ma-
nymu, geras kelias turi būti 
asfaltuotas, nes „gera“ liūtis 
net gerą žvyrkelį per kelias 
valandas gali paversti sunkiai 
išvažiuojamu keliu. Todėl se-
niūnas ir svajoja išasfaltuoti 
panemune einantį žvyrelį, 
kuriuo naudojasi ne tik čia 
gyvenantys žmonės, bet ir 
atvažiuojantys pasigėrėti gra-
žia gamta ar pažvejoti. Daug 
žvejų čia atvažiuoja žiemą, 
nes kitapus Nemuno esantis 
Darsūniškis garsėja kaip žie-
mos žvejybos meka. 

Jau baigiamos asfaltuoti 
dvi kelio atkarpos: Ašminta–
Pakuonis ir Pakuonis–Dvyli-
kiai. Neliks duobių, pagerės 
susisiekimas su seniūnijos 
centru. Šie keliai priklauso 
ir juos prižiūri Kelių direk-
cija. Kaip ir centrinę Pakuo-
nio miestelio gatvę. Tad gy-
ventojų priekaištai dėl prastų 
šaligatvių, vidury šaligatvio 
augančio medžio ar sovietinį 
laikotarpį menančių atitvarų 
– grandinių turi būti skirti ke-
lio savininkams. Seniūnijos 
darbuotojai vis tiek tikisi, kad 
žmonių skundai yra išgirsti 
ir jau netolimoje ateityje bus 
atnaujintas šaligatvis, įrengti 
šiuolaikiniai atitvarai.

Taip pat daug priekaištų 
sulaukiama dėl per miestelį 
žvyrą vežančių sunkiasvorių 
automobilių, kurie gadina ke-
lią, kelia dulkes ir triukšmą. 

Miestelio veidas 
– mediniai nameliai
A. Keturakio manymu, 

Pakuonio miestelis turi savo 
veidą – medinius sovietme-
čiu statytus namelius. Jam 
norėtųsi, kad miestelis mo-
dernėtų, bet kartu labai norisi, 
kad ir šie namai išliktų. Kol 
kas ir išlieka. Džiugu, kad ku-

riasi jaunos šeimos, kurios re-
montuoja senus namus, gra-
žiai tvarko aplinką. 

Tikimasi, kad jų pavyzdžiu 
paseks ir senbuviai. Ypač ti-
kimasi, kad žmonės taps są-
moningesni ir, nušienavę sa-
vo kiemą, nepatingės nušie-
nauti ir ruoželio prie kelio, 
o ne lauks, kol tai padarys 
seniūnija. 

Seniūnas džiaugiasi ir su-
tvarkytomis Pakuonio kapi-
nėmis. Jos suskaitmenintos, 
įvestas vanduo, išpjauti vi-
dury kapinių augę avarinės 
būklės medžiai.  

Pakuonio miestelio cen-
tre nei dėl vandens tiekimo, 
nei dėl nuotekų tvarkymo 
problemų nėra, bet tinklai 
neišplėtoti ir daug gyvento-
jų norėtų prie jų prisijungti. 
Tačiau vandens tiekimas ir 
nuotekų tvarkymas Ašmin-
toje – galvos sopulį kelian-
ti problema, nes čia vanduo 
tiekiamas senomis trasomis, 
vandens gręžinys – privatus, 
o naujasis jo savininkas nesi-
ruošia teikti vandens tiekimo 
paslaugos. 

„Tikiu, kad po kelerių me-
tų Pakuonio kraštas bus dar 
gražesnis, bus dar daugiau 
asfaltuotų kelių, o jame gy-
vens daugiau jaunų šeimų“, 
– optimistiškai į ateitį žvelgia 
A. Keturakis. 

Atkurtas Daukšiagirės dvaras

Baigiamas remontuoti pastatas, kuriame įsikurs 
bendruomeniniai vaikų globos namai. 

Pakuonio miestelio centre vidury šaligatvio auga didžiulis medis. 

Daugumos gyventojų manymu, miestelio ne-
puošia ir tarybinius laikus menantys atitvarai. 

Pakuonio kapinės suskaitmenintos, įvestas vanduo, išpjauti vidury kapinių augę avarinės būklės medžiai.  
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Po šaudynių El Pase dar mažiausiai trys 
žmonės yra kritinės būklės
Teksaso miesto El Paso ligoninė sekmadienį pranešė, kad 
po 20 gyvybių nusinešusių šaudynių dar mažiausiai trys 
žmonės išlieka kritinės būklės. Policija sulaikė 21 metų 
vyrą, šaudžiusį El Paso miesto „Cielo Vista“ prekybos 
centro „Walmart“ parduotuvėje. Dar 26 buvo sužeisti.

Ohajuje per šaudynes žuvo devyni, sužeisti 
dar mažiausiai 26 žmonės
Neperšaunamą liemenę dėvėjusiam užpuolikui 
sekmadienį pradėjus šaudyti Ohajo mieste, 
garsėjančiame energingu naktiniu gyvenimu, žuvo 
devyni ir buvo sužeista dar dešimtys žmonių, praėjus 
mažiau nei parai nuo kitų šaudynių Jungtinėse Valstijose.

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

2019-07-25 apie 21.10 val. Birš-
tono sav., Ivoniškių k. mergina 
(g. 2000 m.), grįžusi prie savo 
automobilio, pastebėjo, kad 
išdaužytas jai priklausančio 
automobilio „VW Lupa“ dešinės 
pusės priekinių durų stiklas ir 
pavogta „IQOS 2.4+“ tabako 
kaitinimo sistema. Nuostolis 
– 99 eurai.

2019-07-25 apie 17.30 val. kelio 
Kaunas–Prienai–Alytus 33-iame 
km susidūrė automobilis „To-
yota Celica“, vairuojamas vyro 
(g. 1988 m.) ir automobilis „VW 
PASSAT“, vairuojamas vyro (g. 
1970 m.). Eismo įvykio metu 
buvo sužalotos automobilio „VW 
Passat“ keleivės (g. 1994 m., 
1973 m. ir 1996 m.). Dėl patirtų 
sužalojimų jos išvežtos į Kauno 
klinikas.

2019-07-25 apie 16.43 val. gau-
tas pranešimas, kad Birštone, 
Algirdo g. automobilio BMW 
viduje užsirakino mažametis 
vaikas. Atvykusi PGP rankiniu 
inventoriumi atidarė automobi-
lio dureles. 

2019-07-26 apie 18.27 val. gautas 
pranešimas, kad Veiverių sen. 
Veiverių mstl. Kauno g. nuvirtęs 
medis. Atvykę PGP pareigūnai 
grandininiu pjūklu medį supjaus-
tė ir pašalino.

2019-07-27 apie 15.04 val. gautas 
pranešimas, kad Prienuose, Jau-
nystės g. rūksta durpės. Atvykus 
PGP, 1x1 m dydžio plote 1 metro 
gylyje smilko durpinga miško 
paklotė. 

2019-07-27 apie 21.40 val. gau-
tas pranešimas, kad Pakuonio 
sen., Būčkiemio k. kažkas dega, 
galimai krūmai. Atvykus PGP, 
paaiškėjo, kad vyriškis saugiu 
atstumu kūrena laužą. 

2019-07-28 apie 16.14 val. gautas 
pranešimas, kad Šilavoto sen., 
Klebiškio k. dega kombainas. 
Degė kombaino mechaninė 
dalis (guolis). Gaisrą užgesino 

savininkas gesintuvu dar iki 
atvykstant PGP. 

2019-07-28 apie 19.05 val. gautas 
pranešimas, kad Kazlų Rūdos 
sen., Bundziškių k. iš elektros 
skydinės rūksta dūmai. Atvykusi 
PGP atliko žvalgybą – gaisro 
požymių nepastebėta.

2019-07-29 apie 16.02 val. gautas 
pranešimas, kad Pakuonio sen., 
Pakuonio mstl. Sodų g. pievoje 
dega ražienos. Atvykus PGP, 
degė didelis plotas ražienų. Gais-
ro metu degė ir buvo užgesinta 
1 ha ražienų ir javų.

2019-07-29 apie 18.36 val. gautas 
pranešimas, kad Šilavoto sen., 
Jiestrakio k., Ąžuolų g. dega javų 
laukas.  Gaisro metu išdegė 60 
arų ražienų, 40 arų javų lauko.

2019-07-29 vakare, 21.11 val., 
gautas pranešimas, kad Prienų 
sen., Naravų k., Kalnų g. dega 
automobilis. Gaisro metu visiškai 
sudegė automobilis „Volkswa-
gen Passat“, išdegė 4 m² miško 
paklotės.

2019-07-29 apie 18 val. Prienų 
r., Stakliškių k., bute, tarpusavio 
konflikto metu vyras (g. 1990 
m.) smurtavo prieš savo su-
tuoktinę (g. 1987 m.). Įtariamasis 
nesulaikytas, jis iš įvykio vietos 
pasišalino.

2019-07-29 apie 21.15 val. Prie-
nų r., Išlaužo s., Purvininkų k., 
namuose, neblaivus (3,21 prom. 
alkoholio) vyras (g. 1977 m.) 
smurtavo prieš savo tėvą (g. 
1950 m.). Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

2019-07-30 apie 8 val. Prienų 
r., Jiezno sen., Padriežiškių k., 
moteris (g. 1982 m.), atvykusi į 
motinos sodybą, pastebėjo, kad 
iš sodyboje esančio garažo, su-
gadinus vartų užraktus, pavogti 
jai priklausantys daiktai: sodo 
traktorius-žoliapjovė „Jonsered“, 
žoliapjovė-trimeris „Alpina“, 
benzininis pjūklas „Stihl“, aku-
muliatorinis suktukas „Makita“ 
ir 10 litrų talpos kibiras medie-
nos impregnanto „Tikura-pušis“. 
Nuostolis – 2310 eurų.

2019-07-30 apie 15.00 val. gautas 
pranešimas, kad Prienuose, 
Kęstučio g. iš apleisto 2-jų aukštų 
pastato rūksta dūmai. Gaisro 
metu išdegė ir buvo nuardyta 2 
m2 medinių grindų, aprūko 20 
m2 sienos ir sunešti benamių 
rakandai. PGP pastate žmonių 
nerado.

Per pastaruosius 
aštuonerius metus Lietuva 
susitraukė daugiau kaip 
dešimtadaliu, per tą patį 
laikotarpį administracijos 
darbuotojų sumažėjo 
pusantro procento, rodo 
Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto analizė. 

„Suprantama, kad prisi-
taikymas prie demografinių 
pokyčių užtrunka, tačiau tiek 
centrinė, tiek regioninė val-
džia turi prisitaikyti prie besi-
keičiančios aplinkos. Gyven-
tojų per pastaruosius aštuone-
rius metus netekome tiek, kiek 
gyvena visame Pajūrio regi-
one, visuomenė sensta, taigi, 
valdžios išlaikymas vienam 
dirbančiajam brangs. Džiugu 
tik, kad pagaliau savivaldybių 
vadovai tai suprato – pernai 
pastebimas ryškesnis savival-
dybių bandymas optimizuoti 
darbuotojų skaičių, adminis-
tracijos mažėjo 46 savivaldy-
bėse. Vis dėlto, 12-oje savival-
dybių administracijos pernai 
didėjo”, – teigia Lietuvos lais-
vosios rinkos instituto analiti-
kas Martynas Tininis.

Analizė rodo, kad vienas 
savivaldybės administraci-
jos darbuotojas didžiuosiuose 
miestuose vidutiniškai aptar-
nauja 407 gyventojus: Vil-
niaus m. savivaldybėje vienai 
užimtai administracijos parei-
gybei tenka 626 gyventojai, 
Kauno m. – 470, Šiauliuose 
– 415, Klaipėdos m. – 353, 
Panevėžio m. – 379, Alytu-
je – 316. 

Likusiose, 54 mažosiose 
šalies savivaldybėse, vienas 
administracijos darbuotojas 
vidutiniškai aptarnauja 132 
gyventojus. Mažiausiai gy-
ventojų vienai užimtai savi-

LLRI: Dalis savivaldybių 
administracijų dar neproporcingai 
didelės valdybės administracijos pa-

reigybei tenka mažiausiose 
savivaldybėse: Neringoje – 
58 žmonės, Pagėgiuose – 60, 
Birštone – 78, Rietave – 80. 

Lietuvos laisvosios rinkos 
institutas atkreipia dėmesį į sa-
vivaldybes, kuriose gyventojų 
yra panašiai, bet savivaldybių 
administracijų dydis skiriasi 
iki dviejų kartų. Pavyzdžiui, 
Telšių r. savivaldybėje buvo 
338 užimtos pareigybės, o 
panašų gyventojų skaičių tu-
rinčiame Kretingos r. – 201. 
Kurortinėje Druskininkų sa-
vivaldybėje dirbo 108 darbuo-
tojai, panašaus dydžio Visagi-
ne – 206. 

„Žinoma, dalis skirtumų ga-
li atsirasti dėl formalių priežas-
čių, pavyzdžiui, ar savivaldy-
bės įdarbina vairuotojus, valy-
tojus, ar perka šias paslaugas. 
Tačiau gali būti ir taip, kad 
vienos savivaldybės efektyvi-
na veiklą sparčiau nei kitos. Jei 
panašaus tipo ir dydžio savi-
valdybės turėtų panašaus dy-
džio administracijas, vien per 
2018 m. teoriškai būtų buvę 
galima sutaupyti mažiausiai 
12 milijonų eurų. Kyla klau-
simas, ar nebūtų efektyviau 
šiuos pinigus skirti geriau-
siems darbuotojams motyvuo-
ti ar panaudoti kitoms savi-
valdybių išlaidoms“, – paste-
bi Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto laikinoji prezidentė 
Edita Maslauskaitė. 

Iš viso 60-yje šalies savival-
dybių administracijų yra apie 
12 900 užimtų pareigybių. Tai 
sudaro tik apie dešimtadalį vi-
sų savivaldybių viešojo sekto-
riaus darbuotojų, didžioji dalis 
kitų darbuotojų dirba savival-
dybių biudžetinėse ir viešo-
siose įstaigose, savivaldybių 
įmonėse.  LLRI 

Valstybinė mokesčių 
inspekcija (toliau – VMI) 
dar kartą primena 
gyventojams, kurie vis 
dar nedeklaravo 2018 m. 
gautų pajamų, apie jų 
pamirštą pareigą pateikti 
GPM308 deklaracijas. 

Pajamas už praėjusį mo-
kestinį laikotarpį privalėjo 
deklaruoti 753 tūkst. gyven-
tojų, iš jų, naujausiais duome-
nimis, deklaravo 677 tūkst. 
Kitų mokesčių administra-
torius kol kas kantriai laukia, 
ragindamas priminimais, - 
šiandien tokie priminimai pa-
sieks dar per 11 tūkst. šalies 
gyventojų, dalis iš jų nedekla-
ravo pajamų, gautų iš užsie-
nio valstybių.  

„Deklaravimo terminui 
pasibaigus šis procesas ne-
sustojo - nedeklaravusiųjų 
gretos tirpsta kasdien, tačiau 
apie 76 tūkst. gyventojų, pri-
valėjusių deklaruoti 2018 m. 
pajamas, to vis dar nepadarė. 
VMI jų be dėmesio nepalie-
ka – ragina priminimais. Per 
pastaruosius mėnesius apie 
pamirštą pareigą informavo-
me per 92 tūkst. gyventojų, iš 
jų daugiau nei pusė deklara-
cijas po priminimo pateikė“, 
-  sako Stasė Aliukonytė-Šni-
rienė, VMI Mokestinių prie-
volių departamento direktorė, 
ir pabrėžia, kad patogiausia 
deklaruoti e. būdu, naudojan-
tis Elektroninio deklaravimo 
sistema (EDS).  

VMI primena, kad iki š. m. 
gegužės 2 d. deklaracijas pri-
valėjo pateikti tie gyventojai, 
kurie pernai vykdė individu-
alią veiklą su pažyma ar bu-
vo įsigiję verslo liudijimus 
(net ir tuo atveju, jei negavo 
pajamų), pardavė trejus me-
tus nuosavybėje neišlaikytą 
transporto priemonę ar de-
šimt metų nuosavybėje ne-
išlaikytą nekilnojamąjį tur-
tą, gavo nuomos pajamų iš 
gyventojų, gavo bet kokių 
pajamų iš užsienio valsty-
bių ir kt. 

Deklaruoti pajamas turėjo 
ir gyventojai, kuriems buvo 
pritaikytas per didelis neap-

VMI priminimai deklaruoti – ir 
gavusiems pajamų iš užsienio  

mokestinamasis pajamų dy-
dis (NPD) ir dėl šios prie-
žasties jie privalėjo perskai-
čiuoti metinį NPD. Kaip ir 
anksčiau, deklaruoti pajamas 
turėjo gyventojai, kuriems 
buvo privalu pateikti turto 
deklaracijas dėl jų pačių ar jų 
sutuoktinių užimamų pareigų 
(politikai, valstybės tarnauto-
jai, kt.), taip pat individualių 
įmonių savininkai ir mažų-
jų bendrijų ar ūkinių bendri-
jų nariai, gavę pajamų iš šių 
įmonių ar bendrijų. 

VMI pažymi, kad prane-
šimai siunčiami ir tiems gy-
ventojams, kurie pajamas yra 
deklaravę, tačiau jų deklaraci-
jose mokesčių administrato-
rius randa neatitikimų ar turi 
klausimų dėl pateiktų duome-
nų.  Priminimai deklaruoti ir 
informaciniai pranešimai, 
skirti gyventojams, yra talpi-
nami Elektroninio deklaravi-
mo sistemoje (EDS) bei siun-
čiami nurodytu e. paštu, o jo 
nenurodžius – paštu mokėto-
jo deklaruotos gyvenamosios 
vietos adresu. 

VMI duomenimis, už 2018 
m. mokestinį laikotarpį paja-
mų deklaracijas iš viso pa-
teikė 1 mln. 322 tūkst. šalies 
gyventojų. Daugiau nei 697 
tūkst. gyventojų pateikė de-
klaracijas su grąžintina GPM 
suma, jiems buvo grąžinta 
beveik 110 mln. eurų GPM 
permokų. Beveik 379 tūkst. 
gyventojų pateikė deklaraci-
jas su mokėtina GPM suma, 
jie turėjo sumokėti 172 mln. 
eurų GPM. 

Visą aktualią informaci-
ją apie 2018 m. gyventojų 
pajamų ir turto deklaravimą 
gyventojai gali rasti VMI 
interneto svetainėje, skiltyje 
„2018 m. pajamų ir turto de-
klaravimas”, konsultuotis su 
mokesčių specialistais įvai-
riais mokesčių klausimais 
galima paskambinus telefonu 
1882 arba +370 5 260 5060.  
VMI Mokesčių informacijos 
centro trumpuoju telefonu 
1882 teikiamos konsultacijos 
įrašomos ir yra lygiavertės ra-
šytinėms.  VMI 
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ATGARsIAI
Susprogdinus Afganistano televizijos 
autobusą Kabule žuvo du žmonės
Susprogdinus Afganistano televizijos autobusą Kabule 
sekmadienį žuvo du žmonės. Nesusijusiame išpuolyje 
karo nualintoje šalyje dar mažiausiai septyni policininkai 
žuvo po „saviškių atakos“. Žuvo du praeiviai, o dar keturi 
žmonės, iš jų trys „Khurshid TV“ darbuotojai, buvo sužeisti.

„Nissan“ ir „Renault“ tariasi dėl 
restruktūrizavimo, siekia susijungti su „Fiat“
utomobilių gamintojos „Nissan“ ir „Renault“ svarsto 
galimybę restruktūrizuoti savo partnerystę, kad galėtų 
paspartinti derybas dėl susijungimo su JAV ir Italijos 
automobilių gamintoja „Fiat Chrysler“, penktadienį pranešė 
Jungtinių Valstijų žiniasklaida.

PAPRAsTO sKELBImO KAINA vIENAm KARTUI  
PRIvATIEms AsmENIms - 1,7� EUR, vERsLO KLIENTAms - �,�0 EUR.

REKLAMA

atKelta IŠ 1 p.

Pelės, tarakonai, blakės – 
gyventojams atpažįstami, 
gana dažnai sutinkami 
gyviai. Tačiau kenkėjų 
kontrolės ekspertai 
„Dezinfa“ sulaukia vis 
daugiau užklausų apie 
neįprastus įnamius. 
Būstuose aptinkami 
kailiavabaliai, ūsuočiai, 
žvyninukai ir kt.

Mieli, bet ėdrūs
Pragraužti kailiai, skylės 

kilimuose ar mikštuose bal-
duose gali būti signalas, jog 
namuose apsigyveno kai-
liavabaliai. Jie gali pridaryti 
daug žalos odos, kailių gami-
niams, iškamšoms, muziejų 
kolekcijoms ir kt.

Kailiavabalių rūšys tarpu-
savyje panašios – tai nedidu-
kai (3-5 mm), juodos, rudos 
spalvų arba margi vabaliukai. 
Lietuvoje jų aptinkama virš 
20 rūšių. Į žmonių namus šie 
vabalai dažniausiai patenka 
iš lauko. Taip pat kai kurios 
kailiavabalių rūšys veisiaisi 
paukščių  lizduose, todėl jei-
gu daugiabučio balkonuose 
perisi balandžiai, tai gali būti 
viena iš priežasčių, kodėl na-
mie atsiranda šių vabaliukų. 
Žmogaus aplinkoje nustipę 
graužikai ar kiti gyvūnai taip 
pat mėgiama šių vabalų vei-
simosi vieta. 

„Kailiavabaliai puikiai 
skraido ir įsikridę į patalpas  
jie randa tinkamą terpę sudė-
ti kiaušinėlius, iš kurių išsiri-
ta šereliais pasidengusios ler-
vos. Jeigu žmogaus namuose 
yra kailiuotas augintinis, tai 
netgi grindų plyšeliuose susi-
kaupę jo kailio plaukų kuokš-
teliai yra gera terpė vystytis 
kailiavabaliams. Būtent jų 
lervutės ir kenkia įvairiems 
tekstilės gaminiams – grau-
žia natūralius pluoštus, taip 

Gyventojų būstuose – neįprasti kenkėjai

pat kai kurios rūšys gali pa-
kenkti ir namuose laikomoms 
kruopoms, džiovintiems vai-
siams ar arbatžolėms.  Neretai 
pasitaiko odos bėrimo reakci-
jų, kada jautresnio žmogaus 
oda prisiliečia prie kailiava-
balių lervučių šerelių, primė-
tytų minkštuose balduose,“ 
– pasakoja biologas Liutauras 
Grigaliūnas.

Audinių kenkėjai namuose 
dažniausiai naikinami pasitel-
kiant paprastą dulkių siurblį. 
Švarios patalpos, reguliariai 
prižiūrimi minkšti baldai, taip 
pat baldai, kuriuose laikomi 
tekstiliniai gaminiai. Tačiau 
dažnai tenka pasitelkti ir che-
minius preparatus.

Vieni iš seniausių, bet 
nepavojingi

Sidabrinės ar pilkos spal-
vos, pailgos kūno formos, su 
ilgais šereliais pilvelio gale 
cukriniai žvyninukai, arba si-
dabrinės avižėlės, gyventojų 
pastebimi vonios kambaryje, 
virtuvėje ar kitoje drėgmės tu-
rinčioje patalpoje.

„Esame gavę užklausą su 
nuotraukomis, kur žvyninu-
kas užfiksuotas net lovos dė-
žėje. Šeriauodegiai mėgsta 
drėgnas ir šiltas sąlygas, jie 
minta krakmolo, celiuliozės, 
cukraus ar kitokių angliavan-
denių turinčiais produktais, 
todėl šių kenkėjų galima ras-
ti ne tik skalbyklose, vonioje, 
tualete bet ir tarp baldų, kny-
gų, už tapetų. Žvyninukai, 
kaip ir daugelis kitų ropojan-
čių gyvių, kelia žmonėms ne-
malonias emocijas, tačiau šie 
vieni iš seniausių vabzdžių li-
gų neplatina“, – patikina ken-
kėjų kontrolės ekspertas.

Kovoti su šiais vabzdžiais 
padeda patalpų vėdinimas, 
švara, drėgmės lygio kontro-
liavimas, sandariai laikomas 

maistas. Šie vabzdžiai jokios 
apčiuopiamos žalos nedaro, 
dažniausiai tai tik psicholo-
ginis diskomfortas.

Paslaptingi, bet itin 
žalingi

Vis dažniau pastebimi ken-
kėjai – ūsuočiai. Tai medinių 
pastatų šeimininkų dažna 
problema. Paslaptingi pa-
darai gali tapti didele bėda. 
Kenkėjų kontrolės eksper-
tai „Dezinfa“ tikina, kad šilti 
orai itin palankūs medienos 
kenkėjams.

„Liepą buvo gauta dešim-
tys nusiskundimų dėl garsų 
medyje, sukeliamų medgrau-
žių lervų, graužiančių me-
dines namų sienas, balkius, 
medinius baldus, sijas, grin-
dis. Didžiausia bėda yra ta, 
kad būriai medgraužių me-
dines konstrukcijas naikina 
vos pastebimai. Plyšeliuose, 
smulkiuose įtrūkimuose pa-
dėti kiaušinėliai virsta ler-
vomis, šios įsigraužia gilyn 
į medieną ir tenai priklau-
somai nuo rūšies ir aplinkos 
sąlygų gyvena nuo vienerių 
iki ketverių metų. Vėliau jau 
išsivystę suaugę vabzdžiai 
vėl prasigraužia į paviršių 
ir išskrenda toliau poruotis, 
palikdami skyles, medienos 
dulkių kauburėlius po jomis 
ir nematomus vingiuotų ta-
kų labirintus. Dažniausiai tik 
tada gyventojai pastebi pa-
žeistą medieną”, – teigia L. 
Grigaliūnas.

Į būstus medgraužiai paten-
ka su namams statyti skirtais 
rąstais, malkomis, netgi me-
diniais baldais ar mediniais 
meno gaminiais. Šie kenkė-
jai naikinami medienos ken-
kėjams skirtais insekticidais. 
Profilaktikai yra naudojamos 
specialios medienos apsau-
gos priemonės. 

žinojo poilsio vieta Antakal-
nio kapinėse. 

Šiuos metus LR Seimas yra 
paskelbęs Juozo Tumo-Vaiž-
ganto ir Vietovardžių metais. 
Tad neatsitiktinai šventę pra-
dėjo šiais metais kūrybinės 
veiklos trisdešimtmetį šven-
čiantis Naujosios Ūtos mėgė-
jų teatras „Vėtrungė“ (režisie-
rė Anelė Lukjančiuk), parodęs 
J. Tumo-Vaižganto komediją 
„Žemės ar moters“. 

Šventėje dalyvavo Jono 
Kazlausko brolis Algiman-
tas, dukra Eglė Kazlauskaitė-
Danilienė su vyru, 
sodybą puoselėjan-
ti brolio Kajetono 
šeima, Matiešionių 
kalnelio puoselėto-
ja Teresė Muraus-
kaitė, „Saulės rato“ 
kūrėjas tautodaili-
ninkas Algiman-
tas Sakalauskas bei 
daugybė kitų sve-
čių. Šiame būryje 
buvo ir Prienų ra-
jono savivaldybės 
mero pavaduotoja 
Loreta Jakinevičienė, Alytaus 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduo-
tojas Virgilijus Pranskevičius 
bei šio renginio mecenatas 
ir pagrindinis organizatorius 
LR Seimo narys Andrius Pa-
lionis. 

A. Palionis, sveikindamas 
susirinkusiuosius į Kalbos ir 
Žmogaus šventę, džiaugė-
si, kad rugpjūčio 1-ąją ne tik 
paminimas Jono Kazlausko 
gimtadienis, bet tądien Ma-
tiešionys tampa ir kalbos bei 
traukos centru. 

„Juozas Tumas-Vaižgantas 
sėjo lietuvybės laukus, pro-
fesorius Jonas Kazlauskas 
brandino derlių. Mūsų valia 
ir pareiga neišpustyti lietu-

Pagerbtas Jono Kazlausko atminimas 
vybės aruodų, juos saugoti“, 
– linkėdamas pasidžiaugti šia 
diena kalbėjo Seimo narys A. 
Palionis. 

Skambant J. Kazlausko 
mėgstamiausiai dainai „Upės 
plauks į melsvą tolį“, jau tapu-
siai Matiešionių krašto himnu, 
buvo pakeltos vėliavos. 

Prisiminta ir prieš kele-
tą dienų Anapilin iškeliavusi 
Prienų krašto muziejaus įkū-
rėja Antanina Aleknavičienė, 
kurios iniciatyva prieš 35-
erius metus šioje sodyboje 
buvo pastatytas J. Kazlausko 
atminimą įamžinęs paminkli-

nis akmuo. 
Po Matiešionių dangumi 

skambėjo Stefos Juršienės ir 
Genovaitės Mačiūtės kūryba, 
kurią skaitė vakaro vedėja LR 
Seimo nario A. Palionio padė-
jėja Valė Petkevičienė. Savo 
eiles ir poeto Justino Marcin-
kevičiaus atsiminimus skai-
tė poetas Tautvydas Vencius, 
pažadėjęs, kad savo pirmosios 
knygos pristatymą surengs ir 
čia, Matiešionyse. 

Vakaro metu skambėjo 
Skriaudžių ansamblio „Kan-
kliukai“ (vadovė Vilma Puč-
kienė) bei liaudiškos kapelos 
„Kaimo vaikis“ (vadovas Ju-
lius Vervečka) dainos ir mu-
zika. 

Susirinkusiesiems buvo pri-

minta, kad netoli yra tik prieš 
keletą metų identifikuotas Ma-
tiešionių piliakalnis, dar vadi-
namas Bobos kalnu, pro kurį 
į mokslus ėjo visi Kazlauskų 
giminės jaunųjų kartų atstovai. 
Piliakalnis jau taip pat turi sa-
vo tradicijas – ant jo liepos 6-
ąją skamba Tautiška giesmė. 

Šventė tradiciškai baigėsi 
vaišėmis ir bendravimu. Sve-
čiai gyrė gardų bulvių plokš-
tainį, kurį kepė Vytautas Joki-
mas ir jo pagalbininkai. 

Žmonės neskubėjo skirs-
tytis iš gimtosios J. Kazlaus-
ko sodybos, nes rūpėjo, ypač 

pirmą kartą atvykusiems ar 
seniau bebuvusiems, aplanky-
ti paminklinį akmenį, stogas-
tulpių ansamblį, žymintį svar-
biausius saulės laidos taškus 
ir svarbiausias J. Kazlausko 
gyvenimo datas, pasimėgauti 
nuostabiu kraštovaizdžiu. O 
gal pavyks ir praskrendančias 
gerves, kurias taip mylėjo J. 
Kazlauskas, pamatyti? 

Šventėje buvo pasigesta šių 
žemių šeimininkų – Birštono 
savivaldybės ir seniūnijos at-
stovų. Tad nebuvo ko papra-
šyti, kad iki kitų metų rugpjū-
čio 1-osios atsirastų daugiau ir 
ryškesnių nuorodų iki J. Kaz-
lausko tėviškės, nes iš toliau 
pirmą kartą atvykusiems teko 
ir paklaidžioti. 

Eglė Kazlauskaitė-Danilienė, Valė Petkevičie-
nė, Andrius Palionis ir Algimantas Kazlauskas. 

N. Ūtos mėgėjų teatras „Vėtrungė“ parodė J. Tumo-Vaižganto komediją „Žemės ar moters“
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Nekilnojamas turtas

Parduoda

Namus
Namą (5 kambariai, 112,52 kv. 
m, 10 a žemės) Martišiaus g. 6, 
Prienuose. Arba keičia į 1 k. bt. 
Tel. 8 601 30392.

Gyvenamąjį namą (66 kv. m, 18 a. 
žemės, vietinis centrinis šildymas, 
vandentiekis, kanalizacija), mūri-
nį garažą ir tvartą Prienuose. Tel. 
8 607 59331.

Sodybas, sodus
Sodybą (14 000 Eur) Prienų r. Tel. 
8 685 81811.

Sodo sklypą (4,99 a žemės, mies-
to ribose) SB „Kalnų sodai“, Prie-
nuose. Tel.: (8 319) 52779, 688 
45635.

Perka
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.

Automobiliai, dalys

Parduoda
„Audi 80 Avant“ (1994 m., D). Tel. 
8 687 58691.

Perka
Automobilius (1970-2007 m.). 
Gali būti tvarkingi, daužti ar su 
defektais, pasiimame patys. 
Mokėsime iki 400 Eur. Tel. 8 628 
08406.

Brangiai perkame 
automobilius,  

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

Superkame įvairius automobilius, 
tinka ir nevažiuojantys. Tel. 8 604 
38726.  

Žemės ūkis

Parduoda
Karves (2 veršių ir 4 veršių) ir tely-
čias įvairaus amžiaus Stakliškėse. 
Tel. 8 676 90392.

Nebrangiai pašarines bulves. Tel. 
8 606 91063.

Du oro ir „ZYL“ kompresorius 
(veikiantys). Prikabinamą grėblį 
(7 ratai). Tel. 8 611 53256.

Vienvagį ir dvivagį plūgelius (po 
70 Eur); 4 naujus rusiško fronta-
linio krautuvo KUN hidraulinius 
cilindrus. Tel. 8 688 18814.

Kombainą  „John Deere 965“ su 
smulkintuvu. Tel. (8 319) 46236.

Traktorių „T-25“. Tel. 8 613 
35551.

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. 

REKLAMA

Užkrečiamųjų ligų ir 
AIDS centras (ULAC), 
remdamasis Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės 
centro duomenimis, 
informuoja, kad 
Baltijos jūroje, dėl 
kylančios paviršiaus 
vandens temperatūros, 
susidaro tinkamos 
sąlygos daugintis Vibrio 
bakterijoms. 

Manoma, kad vidutinis arba 
aukštas jų lygis bus registruo-
jamas daugelyje Baltijos jūros 
pakrančių: Danijoje, Švedi-
joje, Vokietijoje, Lenkijoje, 
ypač Gdansko įlankoje, La-
tvijoje, Estijoje, Suomijoje 
taip pat ir Lietuvoje, Klaipė-
dos apskrityje.

Sušilęs iki +20°C jūros 
vanduo, kuriame yra mažai 
druskos, yra ideali aplinka 
tam tikroms Vibrio bakterijų 
rūšims daugintis. Šias sąly-

Baltijos jūroje susidarė palankios sąlygos daugintis Vibrio 
bakterijoms gas vasaros mėnesiais galima 

rasti upių žiotyse ir vidutinio 
druskingumo uždaruose van-
dens telkiniuose.

Vibrioze užsikrėsti galima 
maudantis jūroje, kurioje nu-
statytas padidėjęs šių bakterijų 
kiekis, taip pat valgant termiš-
kai neapdorotas jūros gėrybes 
(ypač austres). Kai kurios Vi-
brio rūšys pvz., Vibrio vulni-
ficus, patekus į žaizdą, gali 
sukelti odos infekciją.

Dažniausiai vibriozė pasi-
reiškia gastroenterito simpto-
mais – vandeningu viduriavi-
mu, pilvo skausmais, pykini-
mu, vėmimu. Ligos simpto-
mai išsivysto per 24 val. po 
užsikrėtimo ir tęsiasi apie tris 
dienas.

Vibrio bakterijos taip pat 
gali sukelti žaizdų ar minkš-
tųjų audinių infekcijas, septi-
cemiją ir kt. Asmenims, užsi-
krėtusiems Vibrio vulnificus 
infekcija, liga gali kompli-

kuotis galūnių amputacija ar 
mirtimi.

Siekiant išvengti užsikrė-
timo, ULAC medikai reko-
menduoja:

> valgyti tik termiškai ap-
dorotas jūros gėrybes, ypač 
austres;

> plauti rankas po sąlyčio 
su termiškai neapdorotomis 
jūros gėrybėmis;

> neiti į sūrius vandenis ar 
vandenis, kuriose susilieja gė-

las ir sūrus jūros vanduo, jeigu 
turite žaizdų (įskaitant įpjovi-
mus, įbrėžimus) arba prideng-
ti žaizdas vandeniui atspariais 
tvarsčiais;

> plauti žaizdas ir įpjovi-
mus vandeniu ir muilu, jeigu 
jie turėjo sąlytį su jūros van-
deniu, termiškai neapdoro-
tomis jūros gėrybėmis ar jų 
sultimis;

> dėvėti pirštines tvarkant 
jūros gėrybes. ULAC 

Rusijos rytuose padidėjo didžiulių miškų 
gaisrų išdegintas plotas
Iki rugpjūčio 4 dienos Irkutsko srities teritorijoje užfiksuota 
136 gaisrų, apėmusių 735 tūkst. hektarų plotą. 12 tų gaisrų 
lokalizuoti 20 787 hektarų plote. Palyginti su ankstesne 
para miškų gaisrų padaugėjo vienu, o gamtinių gaisrų 
židinių plotas padidėjo iki 11 635 hektarų.

Vokietijos obligacijų pajamingumas pirmą 
kartą istorijoje smuko žemiau nulio
Rinkose padidėjus nerimui dėl JAV ir Kinijos prekybos 
ginčo paaštrėjimo, trisdešimties metų trukmės Vokietijos 
vyriausybės obligacijų pajamingumas penktadienį pirmą 
kartą istorijoje smuko žemiau nulio. Neigiamas tapo visų 
trukmių vyriausybės obligacijų pajamingumas.

tinių priemonių naudojimas 
vasarą.

„Pigmentacija vyksta dėl 
kelių priežasčių: pirmiausiai, 
dėl netinkamo apsaugos nuo 
saulės priemonės padengimo, 
ypatingai, veido zonoje. Rei-
kia atminti, kad tepti veidą 
reikėtų bent pusvalandį prieš 
saulę, o apsaugą rinktis pagal 
savo odos tipą. Jeigu esate 
pirmojo/antrojo tipo, naudo-
kite apsaugą su SPF 50, jeigu 
esate trečiojo/ketvirtojo - rin-
kitės SPF 30. Išsimaudžius, 
pasportavus ar kitaip aktyviai 
praleidus laiką, kremą reikėtų 
tepti pakartotinai“, - komen-
tuoja vizažistė.

Kita dažna priežastis, dėl 
kurios gali atsirasti odos pi-
gmentacija – šviesinamųjų, 
balinamųjų procedūrų atliki-
mas vasaros sezonu.

„Moterys, pamačiusios pi-
gmentines dėmes, išsigąsta 
ir iškart imasi drastiškų prie-
monių. Kovai su pigmentu, 
jos pasitelkia šviesinančias 
procedūras, priemones su vi-
taminu C ar retinoliu. Nesvar-

TOP 3 pagrindinės odos problemos vasarą
bu, kada jas atliekate, ryte ar 
vakare, tačiau šiltasis sezo-
nas – tam netinkamas laikas. 
Pavyzdžiui, vakare panaudo-
jus vieną iš tokių priemonių, 
ryte oda gali „apsinuoginti“ 
ir tapti jautresnė, todėl sau-
lė tokiai odai tampa itin pa-
vojinga. Visas pigmentaciją 
naikinančias procedūras pa-
likite rudens viduriui, kuomet 
saulės spindulių daug mažiau. 
Tuomet kartu su kosmetologo 
pagalba pigmentines dėmes 
panaikinsite ar bent iki mini-
mumo sumažinsite“, - sako J. 
Liaudinienė

Odos išsausėjimas
Aukšta temperatūra, saulė 

ir vėjas – visi šie komponentai 
odą išgarina ir išsausina. Tin-
kamai nepamaitinta oda sau-
sėja, raukšlėjasi, lupinėjasi.

„Šiltuoju sezonu, prieš tep-
damos apsauginę priemonę 
su SPF, veidą patepkite drė-
kinamuoju kremu, nes prie-
monėse nuo saulės drėkinimo 
nepakanka. Grįžus po saulės 
vonių, odą reikėtų palepinti 
kaukėmis, tam skirti užtenka 

10-15 minučių. Jeigu kaukės 
namuose nėra – užtepkite sto-
resnį drėkinamojo veido kre-
mo sluoksnį“, - patarimais 
dalijasi J. Liaudinienė.

Išsausėjusi oda – tobula ter-
pė veistis bakterijoms, kimš-
tis poroms, trūkinėti kapilia-
rams. Anot vizažistės, dehi-
dratacija susijusi ir su odos 
elastingumu bei stangrumu, 
tad, laiku nepamaitinta, oda 
kartu ir pilkėja, glemba.

„Šiltajam sezonui reikia 
pasiruošti rimčiau, juk daž-
nai kaitinamės saulėje, atos-
togų važiuojame į šiltuosius 
kraštus, kur saulė radikalesnė. 
Tad ir priemonių įsidėti reikė-
tų daugiau: būtinai ir kremas 
nuo saulės, ir gelis po saulės 
vonių, priemonės nuo nude-
gimų“, - sako „Mary Kay“ 
vizažistė.

Alerginės reakcijos
Vasara išvykų ir kelionių 

metas, kai visą laisvą laiką 
praleidžiame lauke. Kad ir 
kaip gerai pažinotume savo 
odą, negalime būti tikri, kaip 
ji sureaguos į saulę, maisto 

produktus ar papildomus mū-
sų grožio ritualus.

„Moterys dažnai nori tin-
kamai pasiruošti atostogoms: 
prisiaugina nagus, plaukus ar 
dirbtines blakstienas. Jeigu 
moterys daro tai pirmą kartą, 
dažnas rezultatas – alerginės 
reakcijos. Ypatingai vasarą 
tokių reakcijų padaugėja su 
akimis, tad reikėtų pasirū-
pinti, kad vaistinėlėje būtų ir 
dirbtinių akių lašai“,- vizažis-
tė J. Liaudinienė.

Ir nors vasarą norime gau-
ti kuo daugiau saulės, dalis 
mūsų esame alergiški ir jai. 
Vieni turi įgimtą alergiją sau-
lei, kitiems ji pasireiškia dėl 
kažkokių reakcijų su kitais 
produktais.

„Žmonėms, kenčiantiems 
nuo saulės alergijos, vasara 
– išbandymų metas. Jeigu 
matote, kad oda paraudusi 
laikosi kelias valandas, odą 
niežti, matote bėrimą spuo-
geliais ar pūslėmis, tikriau-
siai tai alergija saulei. Tokiu 
atveju neskubėkite mėgautis 
saulės voniomis, vaistinėje 
įsigykite specialių preparatų 
jautriai - alergiškai odai“, - 
sako specialistė. 

atKelta IŠ 1 p.
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UžsAKANT KETURIs sKELBImUs, PENKTąJį - įDĖsImE NEmOKAmAI
(PAsIŪLymAs GALIOJA PRIvATIEms KLIENTAms) sKELBImAI

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

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

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

Įvairios prekės

Parduoda
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.

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

Skubiai ir pigiai 2 spintas, 2 lovas, 
2 patalynės spinteles, veidrodį, 
sekciją, televizoriaus staliuką ir 
2 žurnalinius staliukus. Tel. 8 614 
26419. 

Mažai naudotą šaldytuvą 
„Atlant“ (be šaldiklio, tinka pie-
nui aušinti kibiruose, 120 Eur). 
Tel. 8 688 18814.

Balkono įstiklinimą (plotis 3,25 
m, aukštis 1,55 m, aliuminis, 
stumdomas, labai geros būklės). 
Tel. 8 650 70420.

Paslaugos

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

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.

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. 

Remontuoju krosnis, statau židi-
nius. Tel. 8 602 82326.

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.

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 „Belarus“, „MTZ“, „T-
25“ traktorius. Tel. 8 678 04550.

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

Pigiausiai vežame žvyrą, smėlį, 
juodžemį, skaldą ir kitus birius 
krovinius. Tel. 8 698 73325.

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

Darbo skelbimai

Reikalinga
Reikalinga (s) virėja (s) darbui 
Prienuose visu etatu. Darbas 
pamaininis. Tel. 8 650 41148.

Moteris prižiūrėti senutę Prienų r. 
Tel.: 8 683 07887, 8 682 35408.

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

Birštone mėsos gamybos ceche 
reikalingas darbuotojas, turintis 
vairuotojo pažymėjimą. Tel. 8 
686 69599.

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

UAB „Sigda“ reikalingi autošalt-
kalviai-remontininkai. Apmoko-
me. Atlyginimas pagal susitarimą. 
Tel. 8 611 91333.

UAB „EKOFRISA“ reikalingas 
šaltkalvis gamybinės įmonės 
įrengimų priežiūrai, gedimų 
šalinimui. Atlyginimas nuo 700 
Eur. Tel. 8 604 98747.

Laikyti negaliojančiu
Dingusį valstybinį numerį AL2259, 
priklausantį K.Sinkevičiui, išduotą 
traktoriaus puspriekabei 2018-
08-08, laikyti negaliojančiu.

REKLAMA

Didžiausia kiaušinių 
tiekėja šalyje „Groward 
Group“ keičia jos 
siūlomų kiaušinių dydžio 
žymėjimą. 

Vieno populiariausių rin-
koje „Rido“ kiaušinių prekės 
ženklo pakuotes nuo šiol žy-
mės nebe raidės S, M, L ir XL, 
o trys konkretūs svoriai – 530 
g, 630 g ir 730 g bei kiaušinių 
dydį atspindinti ikonėlė. Nau-
jove siekiama įnešti daugiau 
aiškumo ir skaidrumo, kai pir-
kėjai gauna tiksliai tą svorį, už 
kurį ir moka. 

Bus kitaip žymimas kiaušinių 
dydis

Vargina įaugantys nagai, skylantys 
kulnai ar skausmingos nuospaudos?

Nori atsikratyti nagų grybelio?
Sunku prižiūrėti  

kojų nagus?
Taip pat higieninis  

pedikiūras/manikiūras  
(su lakavimu) Jūsų patogumui.

Registracija  
Tel. 8 627 28488, Prienai. 

Dėkoja

PADĖKA
Už nuoširdžius užuo-

jautos žodžius, rūpestį, 
pagalbą palydint į am-

žinojo poilsio vietą  
Joną Bisikirską  

dėkojame giminėms, 
kaimynams, draugams, 
Jiezno laidojimo namų 
darbuotojams, giesmi-
ninkėms, Stakliškių pa-
rapijos kunigui, Jiezno 

kavinės savininkei  
L. Beliūnienei ir jos 

darbuotojams. 
Ačiū, kad buvote šalia 

skaudžią netekties  
valandą kartu su mu-

mis.

Žmona, vaikai ir
anūkai

 

Užjaučia

Likimas atima artimą 
žmogų, 

Ir diena tamsesnė  
atrodo. 

Gyvenimo laikrodis  
sukas ratu, 

Pakeist to negalim,  
tik pabūti kartu...

Skaudžią netekties ir liū-
desio valandą dėl ilga-

metės VšĮ Prienų ligoni-
nės darbuotojos  

Zitos Šiliauskienės  
mirties nuoširdžiai už-
jaučiame artimuosius.

VšĮ Prienų ligoninės 
darbuotojai

 

Pagal oficialų reglamenta-
vimą šiuo metu bendro pa-
kuotės svorio nurodyti aps-
kritai nebūtina, o mažiausią 
raidėmis žymimų – S dydžio 
kiaušinių pakuotę sudaro iki 
53 g sveriantys kiaušiniai, tuo 
tarpu vidutinę (M) – 53-63 g, 
didelę (L) – 63-73 g, o labai 
didelę (XL) – daugiau nei 73 
gramus sveriantys kiaušiniai. 
Tad jų svoris gali ženkliai 
skirtis: pavyzdžiui, L dydžio 
kiaušinis privalo sverti nuo 64 
iki 73 gramų, todėl dešimties 
L dydžio kiaušinių pakuotės 
svorio skirtumas gali siekti 
ir 90 g. 
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PAsKUTINIs PUsLAPIs

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+19 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+20 KAUNO MARIOS 
+15 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+19 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

40KAUNE 
nSv/val. 

41ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8559 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8260 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. 1217
Data: 2019-08-03

    
68 37 66 64 49 51 42 47 56 65 
21 50 53 12 28 72 46 26 22 04 
69 33 39 19 74 11 02 05 41 38 
63 10 25 34 23 09 73 59

 VISA LENTELĖ
20 01 70 67 14 29 30 36 35 
71 43 18

LAIMĖJIMAI ir laimėtojų sk.

 
 
 

16985.00€     1
18.50€ 546
1.50€ 10954
1.00€ 23195

PAPILDOMI PRIZAI
0182328 Automobilis PEU-
GEOT 5008
0423284 Automobilis PEU-
GEOT 5008
032*866 Baseinas su filtru 
BESTWAY
029*526 Dvirat is  Azimut 
Classic 28”
0054576 Elektrinis paspirtu-
kas Xiaomi
0012518 Elektrinis paspirtu-
kas Xiaomi
0331765 Elektrinis paspirtu-
kas Xiaomi
0200146 Elektrinis paspirtu-
kas Xiaomi
0404936 Elektrinis paspirtu-
kas Xiaomi
027*146 Hamakas Spokey 
Zuni
030*411 Hamakas Spokey
024*460 Hamakas Spokey
016*886 Hamakas Spokey
018*838 Išmanioji apyrankė
006*625 Išmanioji apyrankė
038*824 Išmanioji apyrankė
042*676 Išmanioji apyrankė
010*662 Išmanusis tel. SAM-
SUNG J4 Plus
001*762 Kelioninių baldų 
komplektas
036*966 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
024*168 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
041*906 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
027*999 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
030*718 Lauko kepsninė
001*503 Lauko kepsninė
016*461 Ledų gaminimo 
aparatas TRISTAR
026*194 Ledų gaminimo 
aparatas TRISTAR
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Rugpjūčio 7 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 05:37
leidžiasi 21:11

Dienos ilgumas 15.34
Jaunatis (6 mėnulio diena)

Donatas, Kajetonas, Sikstas, 
Drąsutis, Jogailė, Klaudija, Jo-

gilė
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Rugpjūčio 8 d.
KETVIRTADIENIS

Tarptautinė orgazmo diena
Saulė teka 05:39
leidžiasi 21:09

Dienos ilgumas 15.30
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Dominykas, Tulgirdas, Daina, 

Elidijus, Gustavas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Rugpjūčio 9 d.
PENKTADIENIS

Tarptautinė tautos diena 
Saulė teka 05:41
leidžiasi 21:07

Dienos ilgumas 15.26
Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Romanas, Mintaras, Tarvilė, 
Rolandas, Romas, Rolanda, 

Rolana
Tinkamas laikas sėti: 

šaknines petražoles, morkas, 
pastarnokus, ropes, grieščius, 

burokus, braškes, sodo žemuo-
ges, svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius.

Rugpjūčio 10 d.
ŠEŠTADIENIS

Šv. Laurynas, Paskutinioji 
perkūno diena

Tarptautinė apatinių 
drabužių diena 
Saulė teka 05:43
leidžiasi 21:05

Dienos ilgumas 15.22
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Norimantas, Laima, Laurynas, 

Asterija, Astra
Tinkamas laikas sėti: 

šaknines petražoles, morkas, 
pastarnokus, ropes, grieščius, 

burokus, braškes, sodo žemuo-
ges, svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius.

Rugpjūčio 11 d.
SEKMADIENIS

Saulė teka 05:44
leidžiasi 21:03

Dienos ilgumas 15.19
Priešpilnis (10 mėnulio diena)

Filomena, Klara, Severas, Zuza-
na, Visalgas, Visvilė, Ligija

Tinkamas laikas sėti: 
česnakus, ridikus, ridikėlius.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

Rugpjūčio 12 d.
PIRMADIENIS

Tarptautinė jaunimo diena 
Saulė teka 05:46

leidžiasi 21:01
Dienos ilgumas 15.15

Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Radegunda, Laimonas, Laimo-

na, Klara, Radė
Tinkamas laikas sėti: 

česnakus, ridikus, ridikėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Rugpjūčio 13 d. 16 val. 
Prienų krašto muziejuje 
– parodos „Prienų tilto 
istorija“ pristatymas. 

Rugpjūčio 15 d. Pakuo-
nio Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų bažnyčioje 
– Tituliniai Žolinės atlaidai. 
13.00 val. – Šv. Mišios. Po 
šv. Mišių – Agapė, Pakuonio 
laisvalaikio salės mėgėjų 
meno kolektyvų koncertas 
Pakuonio parapijos parke.

Rugpjūčio 16 d. 21 val. 
Pakuonio parapijos parke 
– Kino vakaras po atviru 
dangumi.

Rugpjūčio 17 d. Naujosios 
Ūtos parke (Parko g.) – Nau-
josios Ūtos seniūnijos vasa-
ros šventė „Gimtinės taku“, 
skirta Vietovardžių metams. 
18.00 val. – Sporto varžybos 
(smiginis, šaškių turnyras, 
atrakcionai). 19.00–21.00 
val. – Koncertinė programa. 
Dalyvauja N. Ūtos laisvalai-
kio salės vokalinis ansam-
blis „Serbenta“, Prienų KLC 
vokalinis ansamblis „Pie-
nė“, dainų atlikėjas Tomas 
Ivanauskas.

Rugpjūčio 17 d. Pakuonio 
parapijos parke – Pakuo-
nio krašto vasaros šven-
tė „Žolynais kvepiančiu 
taku...“, skirta Vietovar-
džių metams. 13.00 val. 
– Žolinės kermošius. 15.00 
val. – Šventės atidarymas. 
16.00 val. – Kiemelių prisis-
tatymas, sportinės rungtys, 
žaidimai, pramogos vai-
kams. Prienų r. savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 
sveikatinimo akcija „Sveika-
ta – didžiausias turtas“. Ini-
ciatyvos „Laimingas Prienų 
kraštas“ ir atviros jaunimo 
erdvės „Prienas“ pristaty-
mas. 18.00 val. – KMAIK 
liaudiškos muzikos kapelos 
„Laumena“ ir kaimo ben-

druomenės „Balbieriškis“ 
vyresniųjų liaudiškų šokių 
kolektyvo „Ringis“ koncer-
tas. 20.00 val. – Atlikėjo 
Deivido Basčio koncertas. 
21.00 val. – Atlikėjų Gabijos 
ir Žygio koncertas. 22.00 
val. – Šventinis fejerver-
kas. 

Rugpjūčio 24–25 dienomis 
– Išlaužo krašto vasaros 
šventė „Šventupės vin-
giais...“, skirta Vietovardžių 
metams ir Išlaužo 275-
osioms metinėms paminėti. 
Rugpjūčio 24 d. Išlaužo par-
ke (šalia seniūnijos admi-
nistracinio pastato) 18.00 
val. Linksmosios pramogos 
vaikams su „Burbulų dėde“,  
„Gardžiausios žuvienės“ 
rinkimai,  kūrybinė akcija 
„Paveikslas Išlaužui“. 18.30 
val. Šventės atidarymas. Ini-
ciatyvos „Laimingas Prienų 
kraštas“ ir atviros jaunimo 
erdvės „Prienas“ pristaty-
mas. 19.00 val. Šventinis 
koncertas. Dalyvauja Išlau-
žo laisvalaikio salės voka-
linis ansamblis, Ilgakiemio 
moterų vokalinis ansamblis 
„Jiesia“, Balbieriškio ben-
druomenės „Balbieriškis“ 
vyresniųjų  liaudiškų šokių 
kolektyvas „Ringis“, Balbie-
riškio kultūros ir laisvalaikio 
salės folkloro ansamblis 
„Dūmė“, Prienų kultūros 
centro vokalinė grupė „Ak-
somas“. 20.30 val. Grupės 
„Lietuvaičiai“ koncertas. 
22.00 val. Šventinis fejer-
verkas.

Rugpjūčio 25 d. 11.00 val. 
Šv. Mišios už Išlaužo krašto 
žmones Išlaužo Švč. Mer-
gelės Marijos Krikščionių 
Pagalbos bažnyčioje.

Parodos
Prienų rajono savivaldybėje 
(2 aukšte) eksponuojama 
dailininko Vlado Tranelio 
autorinė tapybos darbų 
paroda.

Prienų kultūros ir laisvalai-
kio centre eksponuojama 
Prienų meno mokyklos 
dailės klasės mokinių ta-
pybos paroda „Spalvos ir 
mintys“.

Prienų krašto muziejuje nuo 
rugpjūčio 1 d. eksponuoja-
ma Ilonos June-Junevičie-
nės pastelės ir keramikos 
paroda ,,Iki pasimatymo, 
Žeme!“. Paroda veiks iki 
rugpjūčio 17 d.

Rugpjūčio 13 d. 16 val. 
Prienų krašto muziejuje 
– parodos „Prienų tilto 
istorija“ pristatymas.

Pakuonio laisvalaikio salėje-
bibliotekoje rugpjūčio mėn. 
bus eksponuojama Eglės 
Targanskienės (Kaunas) 
tapybos darbų paroda.

Vinco Mykolaičio-Putino 
gimtojoje sodyboje-mu-
ziejuje (Pilotiškių g. 12, 
Pilotiškių k., N. Ūtos sen.) 
eksponuojama Irmos Ur-
bonavičienės akvarelės 
miniatiūrų paroda „Ra-
ganų draustinis: kelionių 
užrašai“. Paroda veiks iki 
spalio 31 d.

Prienų sporto arenoje eks-
ponuojama fotografo Algi-
manto Barzdžiaus fotografi-
jų paroda „Laimingi Afrikos 
vaikai“. Tai unikali galimybė 
pažinti ne tik fotografo Al-
gimanto Barzdžiaus kūrybą, 
bet ir daugiau sužinoti apie 
kitų kultūrų vaikų emocijas 
bei pastebėti šiuos kultūri-
nius skirtumus, užfiksuotus 
fotografijose.

Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešojoje biblioteko-
je eksponuojama paroda 
„Justinas Marcinkevičius ir 
Lietuvos valstybingumas“. 
Parodą parengė Lietuvos 
Respublikos Seimo kance-
liarijos Informacijos ir ko-
munikacijos departamento 
Parlamentarizmo istorinės 
atminties skyrius.

034*207 Pakvietimas į TV
022*590 Pakvietimas į TV
003*316 Pakvietimas į TV
011*721 Pakvietimas į TV
013*745 Planšetė LENOVO 
TB-7104F
0049859 Pretendentas į 120 
000 Eur
034*225 Sodininko rinkinys
014*623 Sodininko rinkinys
039*135 Trintuvas Nutribul-
let
018*528 Trintuvas Nutribul-
let

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
380 000 Eur

Lošimo Nr. 708
Data: 2019-07-29

Tel. 1634
10 000 Eur - 708-0008609
300 Eur - 708-0002*52
300 Eur - 708-0027*96
300 Eur - 708-0007938
300 Eur - 708-0012727
300 Eur - 708-0019608
300 Eur - 708-0028741
300 Eur - 708-0032743
Dviratis - 708-0028*74
Dviratis - 708-0032*76
Dviratis - 708-0003431
Dviratis - 708-0042434
Dviratis - 708-0027076
Dviratis - 708-0044122
Dviratis - 708-0044449

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
TOYOTA YARIS, 10X500€ , 
50X100€

Lošimo Nr. 340
Data: 2019-08-02

SKAIČIAI
06, 11, 38, 41, 44 + 09, 10

LAIMĖJIMAI
5 + 2 49259099.04€  0
5 + 1 1036131.60€    0
5 73138.70€ 0
4 + 2 5946.20€ 0
4 + 1 289.00€ 4
4 118.00€ 9
3 + 2 88.20€ 1
2 + 2 28.90€ 96
3 + 1 21.90€ 102
3 15.30€ 236
1 + 2 13.40€ 498
2 + 1 9.30€ 1625

PROGNOZĖ: 61 000 000 Eur


