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Mokslo metų 
trumpinti 
neplanuojama– 
viceministras
Vyriausybės atstovai sako, 
kad neplanuoja trumpinti 
mokslo metų, nes pagal 
valandų skaičių šalis 
atsilieka nuo daugelio 
kitų Europos Sąjungos 
valstybių. 

„Valandų skaičiaus nema-
žinam, kadangi pagal valandų 
skaičių mes atsiliekam nuo 
daugelio Europos Sąjungos 
valstybių. Kol kas tikrai tokių 
planų nesvarstom, kad valandų 
skaičių mažintumėm“, – pir-
madienį Seime žurnalistams 
sakė švietimo viceministras 
Valdemaras Razumas.

Kai kurioms savivaldybėms 
ir mokyklų vadovams prašant 
grąžinti trumpesnius mokslo 
metus, viceministras pažymi, 
kad tvirtinant ugdymo planus 
savivaldai suteikta pakanka-
mai daug laisvės.

„Nėra ministerija nustačiu-
si jokiu teisės aktu, kokią die-
ną turi baigtis mokslo metai, 
viskas atsiremia tik į tai, kad 
ugdymo planas turi būti įgy-
vendintas, o kaip jis įgyven-
dintas, tai yra pačių mokyklų, 
tėvų rankose, tarybų rankose“, 
– sakė v. Razumas.

„Tikrai nėra jokio teisės ak-
to, kuris nustatytų konkrečią 
atostogų pradžią“, – teigė vi-
ceministras.

Šiuo metu mokslo metai 
pradinukams trunka 35, vy-
resniems moksleiviams – 37 
savaites, iki birželio antros 
pusės.

Prieš porą metų mokslo me-
tai buvo trumpesni trimis sa-
vaitėmis. Kitose Europos vals-
tybėse ugdymo procesas vyks-
ta 37–40 savaičių per metus.

Vasaros pradžioje užplūdus 
dideliems karščiams dalis mo-
kyklų stabdė ugdymo procesą, 
o visuomenėje atsinaujino dis-
kusijos dėl mokslo metų trum-
pinimo. BNS

Kai paskutinį kartą 
sėdantis į taksi, autobusą 
ar artimojo automobilį 
nesisegėte saugos diržo, 

ar susimastėte apie tai, 
kad avarijos atveju saugos 
diržas gali išgelbėti ne 

Diržo neprisisegęs keleivis 
avarijos metu prilygsta drambliui
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Aspirino tabletė į stiklainį 
marinuotų agurkų, kad 
„neiššaudytų“, sutrintas 

Aspirinas agurkams ir bulvės, pagardintos 
vitaminu C – seni receptai gali būti pavojingi

vitaminas C į cepelinų ar 
bulvinių blynų tarkius 
spalvai pašviesinti, o 

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Į kaimyninę Lenkiją 
dažniausiai vykstame 
apsipirkti – pigesnių 
maisto produktų, 
drabužių ar avalynės. 
O jeigu leidžiamės į 
turistinę pažintinę 
ekskursiją, paprastai 
lankome didesnius šios 
šalies miestus, tokius 

kaip Krokuva, Varšuva, 
Torūnė, kuriuose gausu 
architektūros ir meno 
paminklų. 

Tačiau ne mažiau svarbūs ir 
mažesni miesteliai bei čia pat 
už Lietuvos sienos esančios 
vietovės, dažnai turinčios lietu-
viškas šaknis ir puoselėjančios 
lietuvybę. Taigi, neseniai atos-
togų metu teko šiek tiek pake-
liauti po lietuviškai vis dar kal-
bantį Punsko, Seinų ir Suvalkų 
bei Augustavo kraštą.

Į akis krito labai gražios ir 
ežeruotos vietovės, nuostabios 
bažnyčios ir puošnūs vienuo-
lynai, turintys turtingą istori-
ją. Kiekvienoje vietovėje yra 
įdomių ir vertingų dalykų, ku-
rie svarbūs čia gyvenantiems 
žmonėms.

Augustavas garsėja 
kanalais

Augustavas – kurortinis 
miestelis įsikūręs tarp ežerų ir 

Informuojame, kad yra 
užbaigtas ir bendrajai 
ekspertizei pateiktas 
techninis projektas „Jiezno 
miesto viešųjų erdvių 
sutvarkymas“, gautas 
finansavimas. Gavus 
teigiamą ekspertizės 
išvadą, bus vykdomas 
rangos darbų pirkimas, 
vėliau, pasirašius sutartį 
su laimėtoju, planuojama 
pradėti erdvių sutvarkymo 
darbus. Pirmieji darbai turi 
prasidėti dar šiais metais.

Prienų r. savivaldybės admi-
nistracijos inicijuotas projektas 
įgyvendinamas iš Europos re-
gioninės plėtros fondo, bendra 
projekto vertė – 890 177 Eur, 
Savivaldybės  indėlis sudaro 
66 763 Eur.

Projekto metu planuoja-
ma sutvarkyti penkias Jiezno 
miesto viešąsias erdves: 

Nepriklausomybės aikštėje 
planuojama demontuoti se-
nus ir įrengti naujus suoliukus, 
modernizuoti apšvietimą, pa-
didinti takų plotą, įrengti vie-
tą amatininkų prekybai, vietas 
skulptūroms bei mažosios ar-
chitektūros elementus, sutvar-
kyti aikštės apželdinimą; 

Viešojoje erdvėje nuo Ne-
priklausomybės a. link Jiezno 
ežero bus pašalinta menkaver-
tė augmenija, sureguliuotas 

Baigiami rengti Jiezno viešųjų 
erdvių sutvarkymo dokumentai 

bėgantis šaltinis, įrengtas takas 
su laiptais ir poilsio aikštele; 

Parke bus sutvarkyti želdi-
niai, įrengta pėsčiųjų takų dan-
ga, apšvietimo sistema, mažo-
sios architektūros elementai; 

Stadiono ir pakrantės zono-
je planuojama pakeisti futbolo 
vartus, erdvę apsėti nauja veja, 
Jiezno ežero pakrantėje – pa-
šalinti menkavertę augmeniją, 
įrengti vaikų žaidimo aikštelę, 
suoliukus, šiukšliadėžes, per-
sirengimo kabinas, dviračių 
stovus, automobilių stovėji-
mo aikštelę su įvažiavimu nuo 
Sodo g., pėsčiųjų takus, takų 
ir aikštelių apšvietimą, lauko 
treniruoklius, tiltelį į ežerą su 
prieplaukos funkcija; 

Skvere, esančiame  Vytauto 
g. 44, planuojama demontuo-
ti esamus šviestuvus ir įrengti 
modernų apšvietimą, nugriau-
ti buvusį stoties pastatą, įrengti 
daugiafunkcę aikštelę – dalis 
jos bus išasfaltuota, taip pat 
bus įrengti lietaus nuotekų 
tinklai, takas su suoleliais iki 
Prienų r. Jiezno gimnazijos, 
sutvarkyta mažoji architek-

amoniakas – namų švarai 
palaikyti. Tai – tik keletas 

Vygriai

Augustavas
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Gatvėmis jau skraido ru-
duojantys lapai. Keista! 

Nors dar kalendorinė vasara, 
tačiau jau ryškėja pirmieji atei-
nančio rudens ženklai. O kaip 
norėtųsi, kad jis dar palauktų. 
Vasara, neišeik, dar pabūk!

Kaip norisi, kad rudens žen-
klai liktų tik ženklais, o mūsų 
veidus, rankas ir visą kūną vis 
dar glamonėtų šiluma...

Deja, bėgančio laiko nesu-
stabdysi, metų ratas suka link 
pabaigos. Ką tik skaičiavome 
dienas, praėjusias po Velykų, 
dabar jau pradedame skaičiuo-
ti... likusias iki Kalėdų. Liū-
dna. Liūdna, kai viskas eina į 
pabaigą, ir neturi jokių svertų 
tai sustabdyti. Liūdna, kad tai, 
ką turėjai, išslysta iš rankų ir, 
tarsi aliejumi ištepta bulvė – 
nebesugraiboma, lieka gulėti 
kažkur ten... ne keptuvėje.

Net keptuvę galima palygin-
ti su žmogaus gyvenimu. An-
tai, iškepkime toje keptuvėje 
savo gyvenimą! Jeigu jį nuo-
širdžiai prižiūrėsime, tikrinsi-
me ugnį, vartysime, tinkamu 
laiku įdėsime tinkamų ingredi-
entų, prieskonių, apsaugosime 
nuo pernelyg skonį sugadinan-
čių dalykų ir neleisime niekam 
iškristi iš keptuvės – ko gero, 
iškepsime patį nuostabiau-
sią ir skaniausią mūsų mais-
tą – gyvenimą. Tačiau jeigu į 
viską žiūrėsime neatsakingai, 
tą maistą gali tekti ir išmesti... 
Arba valgyti jį pernelyg rūš-
kanu veidu.

Todėl viskas, ką darome, tu-
ri būti apgalvota, pamatuota ir 
dargi – apsaugota. Apsaugota 
nuo kaitrios ugnies, pernelyg 
didelio atvėsimo ir iškritimo 
per kraštą iš gyvenimo. 

Taip, gyvenimas tampa la-
bai didele atsakomybe. Ne 
kažkieno, o asmenine. Ir as-
meninė gyvenimo atsakomy-
bė negali būti kam nors per-
leista, atiduota, padovanota ar 
laikinai išnuomota. Supranta-
ma, ne kiekvienas gali prisiim-
ti visą atsakomybę, nežinoda-

mas, kaip tai padaryti ar kaip 
teisingai tai daryti, tačiau žmo-
gus turi galybę nuostabių gy-
venimo metų, per kuriuos gali 
to išmokti. Gali sužinoti, kokie 
turi būti tie ingredientai, kokių 
vengti, su kokiu užsidegimu 
bei kada reikia tai daryti. Vis-
ko išmokstama ne per pirmą 
dieną ir ne per antrą. Ne viena 
šeimininkė prisvilino ne vieną 
blyną, kol atrado tą tikrąją tei-
sybę, tą gyvenimo skonį. 

Tačiau atranda tik tie, kurie 
ieško! Tik tie, kurie bando! 
Tik tie, kurie niekada nenulei-
džia rankų.

Jei kažko nesiseka iškepti, 
ieškome pagalbos šimtuose 
įvairiausių kulinarinių knygų 
ar skambiname jau puikiai 
mokančioms gaminti šeimi-
ninkėms.  Ar tai darome ir sa-
vo gyvenime suklupę? 

Jeigu dėl apkepo, 
kuriam tereikia penkių 
ingredientų ir tikslaus 
kepimo laiko, vartome 
knygas, karštligiškai 
klausiame informacijos 
visų kaimynių, tai 
dėl milijonus kartų 
sudėtingesnio gyvenimo 
problemų sprendimo 
mes net pirštu 
nepaliečiame knygų, 
o patarimo kreipiamės 
nebent į tuos žmones, 
kurie ir patys tų pačių 
problemų turi apsčiai.

Ir iš tikrųjų, kai norime ras-
ti sudėtingą sprendimą, sku-
bame priimti mūsų asmenine, 
tačiau jokia tikslia bei teisinga 
informacija negrįstą nuomonę. 
Arba keliaujame patarimo ne 
ten, kur galime gauti teisingą 
atsakymą, bet ten, kur mums 
maloniau eiti. O juk dažnai 
malonu eiti pas žmogų, kuris 
pats neišbrenda iš tokių pačių 
problemų! Juk taip gera gau-
ti patarimą iš žmogaus, kuris 
„geriausiai“ mus supras, nes 
turi tų pačių problemų! 

Bet ar tikrai žmogus, turin-
tis tokių pačių problemų, gali 

patarti? Jeigu jis turi tokių pa-
čių problemų, vadinasi, lygiai 
taip pat kaip ir jūs vis dar ne-
rado sprendimo. Ar žmogus, 
kuris pats neranda sprendimo, 
gali teisingai išspręsti jūsų pro-
blemą? 

Ar patys nerasdami proble-
mos sprendimo, galime pa-
tarti kitam žmogui? Supran-
tama, kad ne. Tai kodėl pa-
tariame, nemokėdami spręsti 
savo problemų, kodėl patari-
mo klausiame tą žmogų, kuris 
net savo problemų nesugeba 
išspręsti?

Argi kepdami apkepą klau-
siame recepto kaimynės, kuri 
niekada jo negamino? Ne, mes 
klausiame tos kaimynės, ku-
rios apkepas yra nuostabiau-
sias visame rajone! Tai kodėl 
patarimų gyvenimo klausi-
mais norime gauti iš tų, kurie 
gyvena kartu su problemomis, 
o ne iš tų, kurie moka gyventi 
santarvėje, džiaugsme, laimė-
je ir ramybėje? Kodėl klausia-
me tų, kurie moka tik pagilinti 
problemas, o nesikreipiame į 
tuos, kurie gyvena nuostabiau-
siai visame rajone!

Ir kodėl kartais drįstame 
dalinti patarimus, kurie kar-
tina mūsų pačių gyvenimą? 
Kodėl patys nerasdami atsa-
kymų, kaip spręsti savo pro-
blemas, juos kitam žmogui 
pateikiame kaip „labai gerus, 
patirtimi grįstus patarimus“? 
Ar patirtimi grįstas patarimas 
visada geras? Jeigu į košę 
įdėjome žiupsnelį druskos ir 
mums buvo skanu, tai ar tikrai 
negalima į ją vietoj druskos 
įdėti cukraus? O gal vis tiek 
taip bus skaniau? 

Ar galime patvirtinti, kad 
mūsų patirtis ir žinios vienu 
ar kitu klausimu yra tikrai tei-
singos, tikrai neturinčios visai 
kito sprendimo? Ar galime 
patvirtinti, kad jos pagrįstos 
naujausiomis, sveikiausiomis 
ir sėkmingiausiomis žiniomis 
ir patirtimis? Ar galime patvir-
tinti, kad jos paremtos dar kaž-
kuo, o ne tik mūsų nuomone, 
kuri galbūt jau seniai paseno, 
atgyveno ir yra nieko verta. 
Tiksliau, verta. Verta nutylė-
ti ir pamiršti. Arba atnaujinti 
tuo, kas teikia džiaugsmą, o 
ne skausmą. Tiesą, o ne spė-
liones.

R. Karbauskis apie ligonines: žmonės, kurie 
gina struktūrą, turės prisiimti pasekmes
Ligoninių tinklo pertvarkai nebūtinos pataisos – galima 
pradėti nuo derybų su savivaldybėmis, o pertvarkų 
nenorinti vietos valdžia vėliau turės prisiimti pasekmes, 
sako „valstiečių“ vadovas Ramūnas Karbauskis.

Klaipėdoje sulauktas dar vienas, jau 
antrasis šį mėnesį, SGD krovinys iš Rusijos 
Klaipėdoje sulaukta naujo nedidelio suskystintų gamtinių 
dujų (SGD) krovinio iš Rusijos Vysocko uosto. Tai jau antras 
per rugpjūčio mėnesį krovinys iš Rusijos dujų bendrovės 
„Novatek“. JAV prezidentas D. Trampas kritikuoja Europą 
dėl energetinės priklausomybės nuo rytų.
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Graikijos pietuose 
netoli Nemėjos miesto 
archeologai aptiko 
du neišplėštus kapus, 
kuriuose žmonės buvo 
palaidoti apytikriai 1400–
1200 metų prieš mūsų 
erą, sekmadienį pranešė 
Kultūros ministerija.

Kapai buvo rasti kasinėjant 
iš anksčiau žinomą senovi-
nį kapinyną, kurio daugu-
ma kapų buvo apiplėšti dar 
prieš juos atrandant moksli-
ninkams.

Ministerija nurodė, kad 
naujai rastuose kapuose rasti 
du nepaliesti palaidojimai ir 
dar 14 žmonių liekanų, per-
keltų iš kitų kapų.

Pietų Graikijoje rasti du senoviniai neišplėšti kapai

Kasinėjimai Edonijos ka-
pinyne buvo pradėti 8-ojo 
dešimtmečio pabaigoje. Ten 
esantys kapai, kuriuose buvo 
laidojama maždaug nuo 1700 
iki 1100 metų prieš mūsų erą, 
buvo smarkiai nuniokoti plė-
šikų – tikriausiai 1976–1977 

tik jus, bet ir prieš jus 
sėdinčius keleivius. 

Gale saugos diržo nepri-
sisegęs keleivis ne tik gali 
lengvai iškristi pro priekinį, 
galinį ar šoninį stiklą, bet ir 
visai netikėtai mirtinai suža-
loti priekyje sėdintį. Staigaus 
stabdymo metu gale diržo ne-
segintis keleivis blokšis į prieš 
esantį nuo 45 iki 150 kartų sti-
presne jėga, ir tai tik jei nepri-
sisegusysis yra vaikas.

Priekinėje automobilio sė-
dynėje sėdintys keleiviai daž-
niausiai segasi saugos diržus 
lygiai taip pat kaip ir vairuoto-
jai. Tačiau gale sėdintys daž-
nai net nesusimąsto apie tai, 
kad, staigiai stabdant ar įvy-
kus avarinei situacijai, jie ne 
tik gali sunkiai susižeisti pa-
tys, bet taip pat gali sužeisti ir 
priekyje vykstančius žmones. 
Dar 2013 m. šalyje vienos iš 
draudimo bendrovių atliktos 
apklausos rezultatai rodo, kad 
tik trečdalis automobilių ke-
leivių, kurie važiuoja ant gali-
nių sėdynių, segasi saugos dir-
žus. Beveik pusė apklaustųjų 
nurodo, kad jie niekada nesi-
sega saugos diržų sėdėdami 
automobilio gale, o 22 proc. 
teigia, jog sėdėdami gale se-
gasi tik retais atvejais.

„Dažniausi keleivių pasitei-
sinimai, kodėl jie neužsisega 

Diržo neprisisegęs keleivis 
avarijos metu prilygsta drambliui

saugos diržų yra dėl skubėji-
mo, trumpų važiavimo atkar-
pų, dėl to, kad diržai varžo ar 
keleiviai paprasčiausiai juos 
pamiršta užsisegti. Kiti įsiti-
kinę, jog saugos diržo nese-
gėjimas gali išgelbėti gyvybę 
ir, kad oro pagalvės gali pa-
keisti saugos diržus”, –  sa-
ko Lietuvos transporto sau-
gos administracijos vyriau-
siasis inspektorius Laurynas 
Jovaišas.

Pareigūno teigimu, faktas, 
kad saugos diržai gali išgelbė-
ti ne tik keleivius, važiuojan-
čius gale, bet ir apsaugoti nuo 
mirtinų sužalojimų priekyje 
sėdintį keleivį ar vairuotoją, 
nenuginčijamas ir pateikia la-
bai iliustratyvų pavyzdį: stai-
gaus sustojimo metu, įvykus 
susidūrimui, vaiko „smūgio 
svoris“ (“crash weight“) išau-
ga dramatiškai. Pavyzdžiui, 
važiuojant 48 km/h greičiu 
ir susidūrus automobiliams, 
neprisisegęs vaikas blokšis 
maždaug 45 kartais didesne 
jėga, priklausomai nuo to į 
kokį daiktą rėšis. Važiuojant 
67 km/h greičiu ši jėga išauga 
nuo 75 iki 150 kartų. Taigi jei 
paverstume viską skaičiais – 
27 kg sveriantis vaikas, kuris 
sėdi už vairuotojo, važiuojant 
67 km/h greičiu, gali į jį rėžtis 
„smūgio svoriu“, siekiančiu 
nuo 2,000 iki 4,000 kilogra-

mų – o tai prilygsta dramblio 
svoriui. 

Užsienio patirtis rodo, kad 
efektyviausia priemonė, jog 
eismo dalyviai segėtų saugos 
diržus, yra baudų dydis bei jų 
neišvengiamumas.

„Baudos už diržų nesegė-
jimą Jungtinėje Karalystėje 
siekia nuo 500 svarų ir skiria-
mi baudos taškai. Vairuotojas, 
kuris pats nesegi saugos diržo 
ar veža keleivius, jaunesnius 
nei 14 metų, gali gauti 500 
svarų sterlingų baudą ir tris 
baudos taškus, o keleiviai, 
vyresni nei 14 metų, važiuo-
dami neprisisegę gali gauti 
500 svarų baudą ir 2 baudos 
taškus. Jungtinėje Karalystė-
je įstatymas numato visiems 
14 metų ir vyresniems ke-
leiviams segėti saugos diržą, 
jei šis yra įrengtas transporto 
priemonėje”, – apie kitų šalių 
patirtį sako ekspertas.

Anot jo, Kelių transporto 
instituto (dabartinės Trans-
porto kompetencijos agentū-
ros) 2014-aisiais atliktas ty-
rimas atskleidžia, kad tai, ar 
keleivis užsisegs saugos diržą 
labiausiai irgi lemia baudos 
bei jų išvengimo galimybės 
nebuvimas. Taip pat ne ma-
žiau svarbi yra visuomenėje 
susiklosčiusi norma saugos 
diržų segėjimo atžvilgiu bei 
vairuotojo elgesys – keleiviai 
labiau linkę užsisegti saugos 
diržą, kai jį segi ir tai padary-
ti paragina pats automobilio 
vairuotojas. 

metais.
Tarp kapinyne rastų daiktų 

buvo nemažai senovinių pa-
puošalų. 1993 metais per vie-
ną aukcioną Niujorke mėginta 
parduoti dirbinių iš tos pačios 
vietos; jie galiausiai buvo grą-
žinti Graikijai. BNS
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IS žada intensyvinti kovą
Džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) pažadėjo 
intensyvinti kovą su JAV vadovaujama koalicija ir kurdais 
Sirijos rytuose, sakoma naujame vaizdo įraše. JAV 
Gynybos departamento ataskaitoje sakoma, kad IS 
„atsigauna“ Sirijoje, be to, džihadistai „sustiprino savo 
kovotojų pajėgumus Irake“.

Pensilvanijoje per gaisrą vaikų darželyje 
žuvo 5 mažamečiai
Pensilvanijoje penki vaikai žuvo ir dar vienas žmogus 
buvo hospitalizuotas per sekmadienį ryte įsiplieskusį 
gaisrą viename vaikų darželyje. Pasak pareigūnų, aukos 
buvo nuo 8 mėn. iki septynerių metų amžiaus. Taip pat 
sužeista moteris, kuri yra vaikų darželio savininkė.

miškų, garsus savo kanalais, 
todėl dar vadinamas „Lenkiš-
kąja Venecija“. Devynių ežerų 
ir Augustavo girios supamas 
miestas yra vienas svarbiausių 
Lenkijos vandens sporto (bai-
darių, kanojų) centrų. Tuo spė-
jome įsitikinti vos užlipę ant 
tilto ir pamatę prie pakrantės 
besiglaudžiančių daug įvairių 
tipų laivų, laivelių, baidarių, 
vandens dviračių ir kt. 

Vienas iš svarbiausių gamtos 
ir istorijos paminklų yra 1824–
1839 m. nutiestas Augustavo 
kanalas. Kanalas jungia Vys-
los ir Nemuno upes. Miesto 
ribose yra Augustavo šliuzas, 
Pževiežo šliuzas ir Svobodos 
šliuzas. 2007 m. Augustavo 
kanalas paskelbtas saugomu 
istorijos paminklu.

Plaukioti kanalais nelabai 
turime laiko, tad tik pasivaži-
nėjame pakrantėmis, pasigėri-
me vaizdais nuo tilto.

Nuostabius kvapus sklei-
dė čia pat pakrantėje įsikūru-
sios kavinės, barai, kuriuose 

prekiaujama šviežia, ką tik 
sugauta, išrūkyta ar kepta žu-
vimi. Iš tikrųjų žuvies pasirin-
kimas didelis, net nežinai, ko-
kios užsisakyti. Tačiau visi nori 
paragauti seliavų, kurių gali-
ma gauti tik Augustave arba 
Vygriuose. Mes skanaujame 
lydekos ir seliavų bei ragau-
jame gardžią, iš įvairių žuvų 
išvirtą žuvienę. Sėdime prie 
pat vandens, kanale plaukioja 
turistiniai laivai, kvepia čia pat 

rūkoma žuvis...
Pasistiprinę keliaujame ap-

lankyti žymesnių Augusta-
vo vietų, taip pat nepaprastai 
gražios Augustavo bažnyčios, 
kuri glaudžiai siejama su Žygi-
mantu Augustu ir Barbora Ra-
dvilaite. Beje, Augustavas irgi 
gavęs pavadinimą nuo kuni-
gaikščio Žygimanto Augusto. 
Jis su Barbora  ne tik parinko 
vietą bažnyčiai, bet ir buvo pa-
grindiniai jos fundatoriai.

Augustavo centre aplanko-
me paminklus žuvusiesiems 
už laisvę, Augustavo TIC ir 
kitus objektus. Ilgai neužtrun-
kame, nes dar reikia aplanky-
ti kitas maršrute numatytas 
vietoves. 

Seinų įžymybės
Pirmiausia užsukame į Sei-

nų miestelį, kur akį traukia di-
dinga bažnyčia ir domininko-
nų vienuolyno kompleksas. 
Tai svarbus lankomas objektas 
– Švenčiausiosios Mergelės 
Marijos bazilika, 1619–1632 
metais pastatyta Vilniaus baro-
ko stiliumi. Istorinėje medžia-
goje pasakojama, kad 1760 

m. Rožei Pliaterytei-Strutins-
kienei ir jos dukrai Jadvygai 
finansiškai parėmus, ši bažny-
čia perstatyta į barokinę.Tais 
pačiais metais prie bažnyčios 
buvo įrengta penkiakampė 
aikštė, kur stovi Šv. Agotos 
koplytėlė su statula, turėjusia 
saugoti miestą nuo gaisrų.

Bažnyčia yra plytinė, tin-
kuota, trijų navų. Ji turi dvi 
pristatytas koplyčias: iš pietų 
pusės – Jėzaus Širdies (1661 
m.), iš šiaurės – Dievo Motinos 
(1881 m.). Dauguma altorių, 
įranga ir kai kurie paveikslai 
yra XVIII amžiaus. Vertin-
giausia yra malonėmis garsė-
janti figūra – spintos tipo Ma-
dona, išlikusi iš XV amžiaus. 
Uždaryta ji vaizduoja Švč. 
Mariją su Kūdikėliu, atidaryta 
– Mariją su Šventąja Trejybe. 
Šis unikalus sakralinis pamin-
klas, vadinamas stebuklingąja 
Seinų Dievo Motinos statula, 
sukurtas XIV–XV a. sandūroje 
Gdanske ir XVII a. pradžioje 
Jurgio Grodzinskio iš Kara-
liaučiaus atvežtas  į Seinus.

Švenčiausiosios Mergelės 
Marijos bazilikoje yra nema-
žai vertingų ano meto meno 
paminklų. Priebažnytyje stovi 
du juodojo marmuro indai su 
šventintu vandeniu, virš jų – du 
mediniai polichromuoti XVII 
a. krucifiksai. Reikia paminėti 
ir puikius šios bazilikos vargo-
nus, bažnyčios ir vienuolyno 
steigėjų Jurgio Grodzinskio ir 
Rožės Pliaterytės-Strutinskie-
nės portretus. Bazilikoje yra 11 
barokinių ir rokokinių altorių, 
o centriniame altoriuje išlikęs 
Pranciškaus Smuglevičiaus, 
žymiausio XVIII a. klasicizmo 

Pažinkime Lenkijos lietuviškąjį kraštą dailininko, tapyti paveikslai.
Bazilikoje palaidotas lietu-

vių poetas ir Seinų vyskupas 
Antanas Baranauskas, pirmą 
kartą prabilęs į tikinčiuosius 
lietuvių kalba (sienoje yra įmū-
ryta atminimo lentelė). Netoli 
bazilikos stovi ir paminklas A. 
Baranauskui, prie kurio mėgs-
ta fotografuotis atvykstantys 
keliautojai ir turistai. Daugiau-
sia tenka užtrukti bazilikoje, 
netgi dalyvauti mišiose, ku-
rios tąkart vyko lietuvių kalba, 
pasimelsti prie stebuklingojo 
paveikslo. Visi stengiamės iš-
naudoti progą prisiliesti prie 
to, kas paslaptinga, šventa, ti-
kėdamiesi, kad mūsų maldos 
bus išklausytos. 

Vyskupų rūmuose, kuriuose 
dar nuo 1845 m. gyveno vys-
kupai, dabar įsikūręs Seinų 
miesto muziejus. Vienoje saly-
tėje įrengta Seinų vyskupystės 
istorijos ekspozicija, kitoje – 
laikinos parodos. Čia pat gali-
ma įsigyti ir šio krašto žmonių 
rankdarbių, suvenyrų.

Išvažiuodami pasuka-
me pro rotušę, sinagogą, 
kelioms minutėms susto-
jame prie kapinių. Seinų 
kapinėse yra ir lietuvių 
karių kapai.

Seinų miestas yra aps-
krities ir valsčiaus cen-
tras, kuriame gyvena 
apie 6000 gyventojų, 
kurių 30 pro- centų 
sudaro lietu- viai. 
Seinuose veikia di-
džiausia Lenkijos 
lietuvių draugija ir 
mokykla, yra 
Lietuvos Res-
publikos kon-
sulatas, prie 
kurio taip pat 
stabtelime pa-
sižiūrėti.To-
liau keliauja-
me į Vygrius.

Sužavėjo kamaldulių 
vienuolyno didybė

Jau iš tolo matome didingus 
Vygrių vienuolyno ir bažnyčios 
bokštus. Vygriai – nuostabios 
gamtos apsuptyje, ežero pu-
siasalyje įsikūręs miestelis su 
didingu kamaldulių vienuoly-
nu. Pasakojama, kad Vygrių 
apylinkėse mėgdavęs medžio-
ti kunigaikštis Jogaila. Nutarę 

aplankyti šį XVII–XVIII a. 
veikusį kamaldulių vienuolyną 
šiek tiek nusiviliame – vyksta 

remonto darbai. Vienuolynas, 
įsikūręs gražioje Vygrių eže-
ryno saloje, vadinamas lenkiš-
kuoju Pažaisliu. Apžiūrime iš 
tolo visą architektūrinį ansam-
blį: bažnyčią, apžvalgos bokštą 
bei eremus – mažus vienuolių 
kamaldulių namelius, pamato-
me popiežiaus Jono Pauliaus 
II muziejų-celę (popiežius čia 
lankėsi bei ilsėjosi 1999 m.), 
taip pat minkštakrėslį, kuria-
me ilsėjosi popiežius, laivelį, 
kuriuo greta esančiame gražia-
me ežere mėgdavo pasiirstyti 

Šventasis Tėvas. Deja, šiuo 
metu vyksta rekonstrukci-
jos darbai, tad nepavyks-
ta iš arčiau apžiūrėti celių, 

pasikelti į apžvalgos 
bokštą. Nepaprastai 
gražioje bažnyčioje 
su daugybe altorių irgi 
vyksta remonto dar-
bai, tačiau turistų iš 
įvairių šalių netrūks-
ta, eina viena grupė 
po kitos.

Kaip nurodoma pa-
teiktoje informacijo-
je, Vygrių apylinkės 
Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės su-
dėtyje buvo iki pat 
trečiojo Abiejų Tautų 
Respublikos padaliji-
mo. Vygriai – legen-
dinis LDK valdovų 

medžioklės dvaras, kurio že-
mes Jonas Kazimieras Vaza 
užrašė 1667 m. iš Italijos 
atvykusiems kamaldulių 
vienuoliams. Vygrių eže-
ro saloje, vėliau sujung-
toje su krantu, įsikūrė 
įspūdingas, Pažaislį pri-
menantis, barokinis vie-
nuolyno ansamblis. Čia 
apgyvendinti vienuoliai 
buvo įpareigoti melstis 

už valstybės ir valdovo gero-
vę. 1795 m. Prūsijai atitekęs 
vienuolynas buvo likviduotas, 

tapo Vygrių vyskupijos centru.
Vienuolyno ir bažnyčios an-
samblis įsikūrę ant specialiai 
suformuoto, aukštomis sieno-
mis įrėminto, viduramžių cita-
delę primenančio pylimo. Šis 
religinis kompleksas yra tarsi 
atskiras miestelis su akmeni-
mis grįstomis gatvėmis, palei 
jas išsidėsčiusiais vienuolių na-
mukais, ūkiniais pastatais, aikš-
tėmis, erdvę skaidančiomis alė-
jomis, dengtomis galerijomis, 
laiptais ir kitais urbanistiniais 
elementais. 

Labai graži čia esanti bažny-
čia, ypač altoriai, vitražai. Pa-
sakojama, kad pirmoji bažny-
čia, statyta dar XVII a. antroje 
pusėje, buvo medinė, dabarti-
nė dvibokštė vėlyvojo baroko 
bažnyčia iškilo 1745 m. Per 
Antrąjį pasaulinį karą nugriauti 
bokštai buvo rekonstruoti šeš-
tajame dešimtmetyje. Dabar 
atstatytas visas vienuolyno an-
samblis, kuriuos gali apžiūrėti 
lankytojai.

Aplink vienuolyno kom-
pleksą gausu prekybininkų, 
kurie siūlo įsigyti įvairių suve-
nyrų, rožinių bei magnetukų 
su Vygrių vienuolyno vaizdais, 
netoliese įsikūrę ir maitinimo 
centrai – kavinukės, barai, kur 
galima pasimėgauti šviežiai rū-
kyta ar kepta žuvimi.

Toliau kelionę tęsiame Puns-
ko krytimi.

(Bus daugiau)

Stebuklingoji Seinų Madona

Paminklas Žygi-
mantui Augustui

Vygriai

Augustavas
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Liuksemburgo premjeras pažadėjo pagalbą 
nukentėjusiems nuo viesulo
Liuksemburgo premjeras pažadėjo, kad žmonėms, 
kurių namus apgadino arba sugriovė retas viesulas. 
Penktadienį siautęs viesulas sužeidė 19 žmonių. Viesulas 
apgadino iš viso 314 pastatų ir kad 80 namų tapo 
netinkami gyventi žmonėms.

Klimato pokyčiai spartėja, žmonija nespėja 
reaguoti, tvirtina A. Gore’as
Planetos klimato pokyčių procesai spartėja, o žmonija 
nespėja jiems pasiruošti ir reaguoti pareiškė buvęs JAV 
viceprezidentas Alas Gore’as. „Problemos dėl klimato 
užklumpa greičiau nei mes susitelkiame jas spręsti. 
Tačiau... stebime augantį aplinkosaugos aktyvumą“.

Kokybiškas maistas ir aplinkos 
tausojimas suteikia privalumų

Ūkininkai, kurie 
nori padidinti 
savo produkcijos 
konkurencingumą, nuo 
liepos 1 d. iki rugsėjo 30 
d. gali teikti paraiškas 
pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 
metų programos (KPP) 
priemonę „Žemės ūkio ir 
maisto produktų kokybės 
sistemos“. Šiemet tai – 
jau trečias  kvietimas.

Paraiškų skaičius 
kuklus

Pirmajam kvietimui bu-
vo skirta 293 375 Eur, an-
trajam – 209 988 
Eur. Dabar būsi-
miesiems paramos 
gavėjams skiriama 
235 542 Eur. 

Nacionalinės 
mokėjimo agen-
tūros specialistai 
skaičiuoja, kad pa-
reiškėjų skaičius 
šiais metais kol 
kas kuklus. Pir-
maisiais dviem pa-
raiškų priėmimo 
etapais buvo pa-
teiktos septynios 
paraiškos, tačiau 
keturi pareiškėjai 
jas išregistravo. Taigi liko 
trys paraiškos, kurios šiuo 
metu vertinamos.

Ūkininkai raginami daly-
vauti priemonėje, nes ji su-
teikia galimybę didinti au-
ginamos arba gaminamos 
žemės ūkio ir maisto pro-
dukcijos žinomumą, priei-
namumą, o kartu – ir pelną. 
Štai Alfa Barkauskienė, bi-
tininkė iš Ukmergės krašto, 
džiaugiasi priemonės nauda. 
Už gautą paramą ji gamino 
stendus ir etiketes, įsigijo 

originalius medaus stiklainius 
ir dangtelius. 

Parama – tik 
naujokams arba 

veteranams
Dėl paramos gali kreiptis 

ūkininkai, auginantys ir (ar-
ba) gaminantys ir tiekian-
tys rinkai kokybiškus žemės 
ūkio ir maisto produktus. Be 
to, pareiškėjai turi būti įsijun-
gę į kurią nors iš trijų pagal 
priemonę remiamų kokybės 
sistemų: ekologiškų produk-
tų gamybos kokybės sistemą, 
Europos Sąjungos (ES) pripa-

žintų produktų kokybės siste-
mą, nacionalinę žemės ūkio ir 
maisto produktų (NKP) koky-
bės sistemą. Beje, pareiškėjai 
gali vienu metu dalyvauti ir 
keliose kokybės sistemose. 

Svarbu dar ir tai, kad pa-
rama teikiama tik tiems pa-
reiškėjams, kurie pirmą kartą 
įsijungė į vieną (arba kelias) 
minėtas kokybės sistemas, 
arba kurie šiose sistemose 
dalyvauja pastaruosius pen-
kerius metus.

Pagal priemonę remia-
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ma kokybiškų žemės ūkio ir 
maisto produktų sertifikavi-
mas ir jų gamybos kontrolė, 
įsitraukimo į kokybiškų že-
mės ūkio ir maisto produktų 
gamybą išlaidos bei metiniai 
įnašai už dalyvavimą remia-
moje kokybės sistemoje.

Finansuojamos išlaidos 
turi „lubas“

Parama NKP gamybos sis-
temos dalyviams siekia iki 2 
895 Eur, ekologiškų produktų 
gamybos sistemos dalyviams 
– iki 2 998 Eur, ES pripažin-
tų produktų gamybos sistemų 

dalyviams – iki 2 776 Eur. Jei-
gu pareiškėjas dalyvauja ke-
liose kokybės sistemose, jam 
skiriama ta viešosios paramos 
suma, kuri yra didesnė.

Paramos lėšomis gali būti 
finansuojamos kokybiškų že-
mės ūkio ir maisto produktų 
sertifikavimo, kontrolės, ap-
mokėjimo už tyrimus išlai-

dos, kanceliarinių prekių, 
smulkios biuro bei kom-
piuterinės įrangos įsigijimo 
išlaidos. Taip pat iš dalies 
kompensuojamos ženklo, 
etiketės su minėtu ženklu 
ir (ar) prekinės pakuotės 
spausdinimo, gamybos ir 
(ar) įsigijimo išlaidos (ne 
daugiau kaip 1 400 Eur 
per metus); etiketės ir (ar) 
prekinės pakuotės dizai-
no sukūrimo, reklaminio 
stendo, reklaminių juostų, 
lipdukų ir kitos reklaminės 
medžiagos, skirtos populia-
rinti šiuos produktus, dizai-

no sukūrimo 
ir įsigijimo iš-
laidos (bet ne 
daugiau kaip 
1 000 Eur per 
visą paramos 
įgyvendinimo 
laikotarpį); vi-
zitinių korte-
lių, lankstinu-
kų ar skrajučių 
maketavimo, 
spausdinimo 
ir įsigijimo iš-
laidos (ne dau-
giau kaip 300 
Eur per me-
tus). Kaip mi-

nėta, kompensuojamas ir 
metinis įnašas už dalyva-
vimą remiamoje kokybės 
sistemoje (ne daugiau kaip 
150 Eur).

Parama finansuojama iš 
Europos žemės ūkio fon-
do kaimo plėtrai ir Lietu-
vos Respublikos valstybės 
biudžeto. 

Ūkininkai raginami dalyvauti priemonėje, nes ji suteikia galimybę didinti auginamos arba gaminamos že-
mės ūkio ir maisto produkcijos žinomumą, prieinamumą, o kartu – ir pelną.   („Pamario“/V. Skutulienės nuotr.)

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

2019-08-04 apie 12.28 val. 
gautas pranešimas, kad Kazlų 
Rūdos sen., Užbalių k. dega 
žolė. Atvykusi Veiverių PGP 
gaisrą užgesino. Išdegė apie 
8 arai žolės.

2019-08-05 apie 15.42 val. 
gautas pranešimas, kad Pa-
kuonio sen., Ašmintos k., 
Vingio g. dega žolė. Atvykus 
PGP, degusios ražienos jau 
buvo užgesintos. 

2019-08-05 apie 13.27 val. 
gautas pranešimas, kad Pa-
kuonio sen., Margininkų I k., 
Kauno g. dega kombainas. 
Atvykus PGP, kombaino JOHN 
DEERE 1085 grūdų bunkeris 
buvo uždūmintas, atviro de-
gimo nebuvo. Išpylus grūdus, 
bunkerio talpa perlieta van-
deniu. 

2019-08-05 apie 17.06 val. 
gautas pranešimas, kad Bal-
bieriškio sen., Mackių k. dega 

nupjauta žolė. Atvykusi PGP 
gaisro gesinimo įranga gaisrą 
užgesino. Išdegė apie du 
hektarai žolės.

2019-08-07 gautas vyro pra-
nešimas, kad rugpjūčio 5 
d. apie 21 val. Prienuose, J. 
Basanavičiaus g., namuose, 
pasigedo savo mobiliojo ryšio 
telefono „HUAWEI P30 lite“. 
Nuostolis – 410 eurų.

2019-08-07 Alytaus apskr. 
VPK Prienų r. PK gautas vyro 
(g. 1987 m.) pareiškimas, kad 
rugpjūčio 1 d. apie 11 val. Prie-
nuose, Vytauto g., automobi-
lių stovėjimo aikštelėje, buvo 
sugadintas jam priklausantis 
automobilis „Peugeot 607“. 
Subraižytos visos automobilio 
išorinės detalės. Nuostolis 
– 1800 eurų. Įvykis tiriamas.

2019-08-07 apie 17.40 val. 
Prienų r., Ašmintos k., patikri-
nimui sustabdžius automobilį 
„Peugeot 406“, jį vairavęs ne-
blaivus (2,85 prom. alkoholio) 
vyras (g. 1967 m.) sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2019-08-07 Alytaus apskr. 
VPK Prienų r. PK gautas vyro 
(g. 1984 m.) pareiškimas, kad 
Prienų r., Byliškių k., sodų 
bendrijoje, pokalbio metu jam 
grasino moteris ir jos sūnus. 
Įvykio aplinkybes aiškinasi 
policija.

Rusijos federalinės 
ryšių, informacijos 
technologijų ir 
visuomenės informavimo 
priemonių tarnyba 
(„Roskomnadzor“) 
pareikalavo, kad interneto 
milžinė „Google“ neleistų 
per „YouTube“ „reklamuoti 
neteisėtus masinius 
renginius“, rengiamus 
Rusijoje opozicijos 
organizacijų.

„Roskomnadzor“ nusiuntė 
„Google“ laišką, kuriuo rei-
kalauja imtis priemonių, kad 
būtų užkirstas kelias rekla-
muoti per „YouTube“ nesank-
cionuotus (neteisėtus) masi-
nius renginius. Jei „Google“ 
reikiamai nereaguos, tai gali 
įvertinta kaip kišimasis į su-
verenius valstybės reikalus, 
taip pat kaip priešišką įtaką ir 
trukdymą rengti Rusijos de-
mokratinius rinkimus. Rusija 

Rusija pareikalavo „Google“ 
neleisti per „YouTube“ „reklamuoti 
neteisėtas akcijas“

pasiliks teisę atitinkamai re-
aguoti“, – teigiama tarnybos 
pranešime.

„Google“ komentuoti šį 
„Roskomnadzor“ laišką at-
sisakė.

„Mes susilaikysime nuo 
komentarų“, – teigiama „Go-
ogle“ spaudos tarnyba atsaky-
me į „Interfax“ pasiteiravimą, 
ar JAV interneto milžinė ke-
tina paklusti šiam „Roskom-
nadzor“ reikalavimui ir ar tai 
techniškai įmanoma.

Anksčiau šiemet „Google“ 
sumokėjo „Roskomnadzor“ 
skirtą simbolinio dydžio bau-
dą už tai, kad nepakluso reika-
lavimui panaikinti nuorodas į 
kai kuriuos Rusijoje uždraus-
tus tinklapius.

Kiek vėliau Rusija pareika-
lavo, kad jos aneksuotą Kry-
mo pusiasalį „Google“ žymė-
tų kaip Rusijai priklausančią 
teritoriją. BNS

tūra ir želdiniai, įrengta vieta 
skulptūrai (simbolio ar mies-
to vartų). 

Visose erdvėse bus sumon-
tuotos video stebėjimo ka-
meros.

Kadangi techninio projekto 
rengimo stadijoje darbų sąma-
ta išaugo bene dvigubai, kai 
kuriuos sprendinius teko ko-

Baigiami rengti Jiezno viešųjų erdvių sutvarkymo dokumentai 
atKelta IŠ 1 p. reguoti, kai kurių atsisakyti. 

Viešojoje erdvėje nuo Nepri-
klausomybės a. iki Jiezno eže-
ro atsisakyta tiltelio su valčių 
prieplauka, dalies teritorijos 
apšvietimo, stadiono ir pakran-
tės zonoje nuspręsta atsisakyti 
regbio vartų ir renginių aikšte-
lės su pakyla, kurių įrengimas 
labai brangus.

Projekto veiklas planuojama 

įgyvendinti iki kitų metų pa-
baigos. Finansavimo sutartis 
baigiasi 2020  m. liepos mėn.

Taip pat informuojame, kad 
2019 m. liepos 30 d. su Centri-
ne projektų valdymo agentūra 
pasirašyta projekto „Bendruo-
meninių vaikų globos namų ir 
vaikų dienos centrų tinklo plė-
tra Prienų rajone“ finansavimo 
iš ES struktūrinių fondų sutar-

tis. Iki 2020 m. spalio 30 d. bus 
atlikta Jiezno paramos šeimai 
centro pastato rekonstrukcija. 
Rekonstrukcijos metu bus su-
remontuotos patalpos, skirtos 
Vaikų dienos centro plėtrai. 
Pastatas bus pritaikytas žmo-
nėms  su negalia, įrengtas iš-
orinis liftas. 

Prienų r. savivaldybės  
informacija 
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ATGARSIAI
Vokietija grasina nutraukti paramą Brazilijai, 
skirtą padėti išsaugoti Amazonės miškus
Vokietija šeštadienį pareiškė nutrauksianti Brazilijai 
teikiamą pagalbą, skirtą padėti išsaugoti Amazonės 
miškus, atsižvelgdama į duomenis, rodančius, kad į postą 
įžengus prezidentui Jairo Bolsonaro (Žairo Bolsonaru) 
išaugo miškų naikinimo mastas.

Taifūno aukų skaičius Kinijoje pasiekė 33
Galingas taifūnas „Lekima“, smogęs Kinijos rytinei pakrantei 
į pietus nuo Šanchajaus, jau nusinešė 33 gyvybes.
Skelbiama, kad 16 žmonių dingo be žinios po to, kai ankstų 
šeštadienio rytą taifūnas pasiekė sausumą. Viename kaime 
audros sukelta purvo nuošliauža pakėlė upės vandenį, kuris 
užtvindė namus ir pražudė mažiausiai 23 žmones.

PAPRASTO SKElbImO KAINA VIENAm KARTUI  
PRIVATIEmS ASmENImS - 1,7� EUR, VERSlO KlIENTAmS - �,�0 EUR.

REKLAMA

atKelta IŠ 1 p.

Rusijos valstybinė 
branduolinės energetikos 
agentūra šeštadienį 
informavo, kad per 
anksčiau šią savaitę 
įvykusį sprogimą šalies 
šiaurinėje Archangelsko 
srityje esančiame raketų 
bandymų poligone žuvo 
penki jos ir Gynybos 
ministerijos darbuotojai.

Kariuomenė anksčiau skel-
bė, kad per ketvirtadienį įvy-
kusį sprogimą žuvo du žmo-
nės.

Nelaimė įvyko per skysto-
jo kuro raketos variklio ban-
dymą, nurodė agentūra „Ro-
satom“.

„Rosatom“ ir Gynybos mi-
nisterijos darbuotojų žuvo 
per sprogimą poligone Ar-
changelsko srityje, užsilieps-
nojus eksperimentinio skys-
to kuro variklio įrenginiui. 
Sutapus aplinkybėms, „Ro-
satom“ darbuotojai prasidė-
jus gaisrui tikrino izotopinius 
maitinimo šaltinius, sukurtus 
skystojo kuro reaktyviniam 
įrenginiui“, - naujienų agen-
tūra „Interfax“ citavo vieną 
„Rosatom“ šaltinį.

„Rosatom“ nurodė, kad per 
sprogimą žuvo penki žmonės 
ir dar du buvo sužeisti – jie 
patyrė nudegimų ir kitų su-
žeidimų.

Anksčiau netoliese esan-
čio miesto tarnybos paskel-
bė per tą incidentą užfiksa-
vusios nedidelį spinduliuotės 
fono padidėjimą, bet kariškiai 
tai neigė.

Tarnybos neatskleidė išsa-
mesnių detalių apie avariją 
Nionoksos bandymų poligo-
ne, esančiame prie Baltosios 
jūros. Šis kompleksas nuo 

Rusijos šiaurėje sprogimo raketų bandymų 
poligone aukų padaugėjo iki penkių

Sovietų Sąjungos laikų nau-
dojamas raketų, naudojamų 
atominiuose povandeniniuose 
laivuose ir antvandeniniuose 
laivuose, bandymams.

Gynybos ministerija iš pra-
džių skelbė, kad per sprogimą 
buvo sužeisti šeši jos ir įmo-
nės rangovės atstovai, o vė-
liau du specialistai nuo žaiz-
dų mirė.

Maždaug už 30 km nuo po-
ligono esančio Severodvinsko 
miesto administracija savo 
tinklalapyje buvo paskelbusi, 
kad automatinės spinduliuo-
tės matavimo sistemos mieste 
ketvirtadienį ryte „užfiksavo 
trumpalaikį spinduliuotės fo-
no padidėjimą“.

Pranešime sakoma, kad nuo 
11 val. 50 min. iki 12 val. 20 
min. vietos (ir Lietuvos) lai-
ku mieste buvo „aptiktas ra-
diacijos fono padidėjimas iki 
2 mikrosivertų per valandą. 
Nustatyta avarinio reagavimo 
norma – nuo 0,6 mikrosivertų 
per valandą“.

Vėliau ši žinutė buvo iš-
trinta.

Rusijos naujienų portaluose 
buvo paskelbtas vaizdo įra-
šas, kuriame, pasak žurnalis-
tų, matyti greitosios pagalbos 
automobilių kolona, dideliu 
greičiu važiuojanti Maskvos 
gatvėmis ir vežanti sužeis-
tuosius į kliniką, besispeciali-
zuojančią gydyti apšvitinimą 
patyrusius pacientus.

„Rosatom“ nurodė, kad su-
žeistieji per incidentą Archan-
gelsko srityje gydomi „speci-
alizuotame medicinos centre“ 
Maskvoje.

„Jodo panika“
Maskvoje įsikūrusio Bran-

duolinių tyrimo instituto eks-
pertas Borisas Žuikovas sa-
kė nepriklausomam naujienų 
portalui RBK, kad radioakty-
viųjų izotopų energijos šalti-
niai daugiausiai naudojami 
kosminiuose aparatuose ir 
paprastai nekelia pavojaus su 
jais dirbantiems žmonėms.

„Jeigu jie pažeidžiami, ne-
toliese esantys žmonės gali 
nukentėti. Izotopų energijos 
šaltiniuose naudojamas įvai-
rių rūšių kuras: plutonis, pro-
metis arba ceris“, – aiškino B. 
Žuikovas.

Pasak jo, per tokias avari-
jas galintis pasklisti radioak-
tyvių medžiagų kiekis „visiš-
kai nelygintinas su pasklin-
dančiu per dideles reaktorių 
avarijas“.

Vis dėlto žinia apie inciden-
tą ketvirtadienį paskatino dau-
gelį Severodvinsko gyventojų 
skubėti į vaistines įsigyti jodo 
preparatų. Jie gali būti varto-
jami siekiant apsisaugoti nuo 
radioaktyvių medžiagų susi-
kaupimo skydliaukėje.

„Žmonės pradėjo panikuoti. 
Per valandą buvo išparduotas 
visas jodas ir jodo turintys pre-
paratai“, – naujienų agentūrai 
AFP sakė vaistininkė Jelena 
Varinskaja.

Per 1986 metais Sovietų 
Sąjungoje įvykusią didžiausią 
pasaulyje branduolinę katas-
trofą – sprogimą Černobylio 
atominėje elektrinėje – tuome-
tė valdžia iš pradžių stengėsi 
nuslėpti padėties rimtumą.

Prisiminimus apie to meto 
įvykius atgaivino šiemet su-
kurtas didžiulio populiarumo 
sulaukęs televizijos HBO se-
rialas „Černobylis“ (Czerno-
byl). BNS

pavyzdžių, kaip vaistiniai 
preparatai vis dar būna 
naudojami maisto ruošoje 
ar buityje. 

Ir nors daugelis tame ne-
mato jokios rizikos sveika-
tai, vaistininkai perspėja iš 
močiučių nugirstus receptus 
ir  patarimus išbandyti atsa-
kingai, nes rizika tikrai eg-
zistuoja.

Aspirinas – išrankus 
vaistas

Aspirinas konservuojant 
daržoves anksčiau itin daž-
nai buvo naudojamas tam, 
kad šios nesurūgtų,  ilgiau ne-
sugestų, „neiššautų“. Bet dar 
ir šiemet, prasidėjus agurkų 
sezonui, daug kur Lietuvoje 
galima išgirsti, kad toks re-
ceptas – įprasta praktika. „Eu-
rovaistinės” vaistininkė Kris-
tina Staivė pataria naudojant 
tokį receptą būti atsargiems 
ir mažų mažiausiai perspėti 
tokiais agurkais besivaišinan-
čius žmones. Aspirinas yra 
salicilatas, kuris randamas 
ir natūraliuose produktuose, 
be to,  jis reaguoja su kitais 
vaistiniais preparatais, o tai 
gali kelti riziką valgančiojo 
sveikatai.

 „Salicilatų yra mėlynėse, 
obuoliuose, žaliose papri-
kose ir alyvuogėse, migdolų 
ir žemės riešutuose, taip pat 
daugelyje prieskonių – ai-
triosiose paprikose, cinamo-
ne, krapuose, raudonėlyje, 
ciberžolėje. Jeigu žmogus 
alergiškas salicilatams, reikė-
tų nenustebti, kad ir suvalgius 
agurkų, į kurių marinatą įdė-
ta aspirino, pasidarė bloga“, 
– sako vaistininkė.

Aspirinas reaguoja su kitais 
preparatais, todėl jo nereko-
menduojama vartoti tiems 
žmonėms, kurie serga širdies, 
inkstų, kepenų ligomis, ken-
čia nuo uždegimų ar naudoja 
kraują skystinančius vaistus, 
nes aspirino dozė, kuri maži-
na krešėjimą, yra vos 50 mg. 
Aspirinas taip pat pavojingas 
vartojant ir kitus vaistus nuo 
skausmo. Nesuderinus vaistų 

Aspirinas agurkams ir bulvės, pagardintos vitaminu 
C – seni receptai gali būti pavojingi

kiekio, gali pasireikšti krauja-
vimai iš virškinamojo trakto. 
Šis medikamentas nereko-
menduojamas cukriniu dia-
betu sergantiems žmonėms, 
nes jis mažina cukraus kiekį 
kraujyje. Nereikėtų aspirino 
vartoti ir tiems, kurie serga 
astma, nes tai gali paskatinti 
astmos priepuolius.

Net ir sveikam žmogui 
aspirinas gali sukelti nema-
lonių pojūčių, nes jo galima 
perdozuoti, tuomet pasireiš-
kia spengimas ausyse, gal-
vos svaigimas. Vaistininkė 
atkreipia dėmesį, kad mak-
simali aspirino dozė, kurią 
galima suvartoti sveikam su-
augusiam žmogui per dieną 
– 8 aspirino tabletės. O štai 
vaikams ir paaugliams iki 16 
metų šio preparato visai nega-
lima vartoti dėl galimų kepe-
nų pažeidimų, taip pat jo var-
toti negalima nėščiosiosms ir 
žindančioms moterims. 

Kad bulvės nejuoduotų
Aspirinas  – ne vieninte-

lis vaistinis preparatas, ku-
rį žmonės naudoja buityje. 
Askorbo rūgštis, įprastai va-
dinama vitaminu C, virtuvės 
šeimininkams puikiai pasitar-
nauja gaminant tarkuotų bul-
vių patiekalus – įdėjus sutrin-
tą vitamino C tabletę, ilgiau 
pastovėję tarkiai nepajuoduo-
ja. Vaistininkė sako, jog šis 
būdas, skirtingai nei kalbant 
apie aspirino naudojimą, yra 
gana saugus, mat pasiekus 
aukštą temperatūrą, maiste  
vitamino  C nelieka.

„Vitaminas C, patekęs į 
100 laipsnių temperatūrą, 
skyla ir išsiskaido, todėl bul-
vinių blynų kepimo ar cepe-
linų virimo procese, tikėtina, 
kad jokios vitamino naudos 
nebelieka“, – paaiškina vais-
tininkė.

Net jei vitaminą C sugalvo-
jote dėti į patiekalą, kurio ne-
verdate ar nekepate, šis vita-
minas tik pastiprins imuninę 
sistemą ir paskatins kolageno 
gamybą. Padauginti šio vita-
mino, pasak „Eurovaistinės“ 
vaistininkės, gana sunku, su-

augusiam žmogui per parą 
galima suvartoti 75-90 mg, o 
peršalus – net iki 2 g. Vis dėl-
to piktnaudžiauti šiuo vitami-
nu nereikėtų, nes padauginus 
jis nepasišalina iš organizmo, 
o kaupiasi inkstuose ir skatina 
akmenų susidarymą.

„Vasarą šio vitamino gali-
me gauti su maistu, jo gausu 
svarainiuose, raudonuosiuose 
ir juoduosiuose serbentuose, 
obuoliuose, todėl papildomai 
šiuo vitaminu kasdien papil-
dyti organizmo nebūtina. Bet 
labai naudinga kelis kartus 
per metus bent pora savaičių 
pavartoti vitamino C peršali-
mų profilaktikai arba jau su-
sirgus“, – pataria K. Staivė.

Pavojingas įkvėpimas
Atrodytų, didžiausią įtaką 

organizmui daro tai, ką ge-
riame, valgome ir vartoja-
me į vidų, tačiau dar viena 
buityje naudojama priemonė 
– amoniakas – gali pakenkti 
nuo paprasčiausio įkvėpimo. 
Kiek anksčiau ši priemonė 
buvo pirmosios pagalbos 
vaistinėlės dalimi ir gelbėjo 
gaivinant apalpusius žmones, 
tačiau dabar, dėl priemonės 
aštraus kvapo, gaivinimui 
naudoti amoniaką uždrausta. 
Ir vis dėlto, jis vis dar naudo-
jamas buityje – langų ar dušo 
kabinų valymui. Vaistininkė  
perspėja, kad tą reikėtų daryti 
itin  atsargiai.

„Amoniako kvapas labai 
aštrus, naudojant didelę jo 
koncentraciją galima sudir-
ginti kvėpavimo takus, prasi-
dės čiaudulys, kosulys. Kraš-
tutiniu atveju galima pažeisti 
bronchus ir net pradėti dūs-
ti“, – sako   „Eurovaistinės“ 
vaistininkė.

Valant amoniako ir vandens 
tirpalu namų langus, juos rei-
kėtų plačiai atverti, gerai iš-
vėdinti kambarius. Prieš va-
lant uždaras patalpas, pavyz-
džiui, vonioje esančią dušo 
kabiną, reikėtų gerai įvertinti 
ventiliacijos angų darbą ir jei 
jos neužtikrina išties gero vė-
dinimo, verčiau savo sveikata 
nerizikuoti. BNS
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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.

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.

Išsinuomoja
Vyresnio amžiaus vyriškis 1 k. 
bt. arba atskirą kambarį Jiezne, 
Birštone arba Prienuose. Tel. 8 
648 13287.

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

Audriaus Banionio ūkio 
veislinių dedeklių vištaičių 
(čekiškos) išpardavimas. 
Mūsų ūkyje užaugintos ir 
vakcinuotos. Turime rudų  

ir baltų (5 Eur/vnt.).
Adresas:  

Margininkų k., Kauno r.

Tel. 8 612 82595.
Tris pirmaveršes ir trijų veršių 
šviežiapienę karvę (veršiavo-
si rugpjūčio 2 d.). Tel. 8 671 
51033.

Karvę ir telyčaitę. Ieško, kas gali 
padovanoti virtuvinį kampą. Tel. 
8 645 02260.

Kviečius (8 Eur/50 kg). Tel.: 8 689 
58623, 8 671 72673.

Kviečius ir kvietrugius. Atveža. Tel. 
8 675 78390.

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Greit prašuoliavo liepa, 
rugpjūtis jau irgi baigė 
pirmąjį dešimtadienį. 

Ore tvyro artėjančio ru-
dens kvapas, ypač dabar, kai 
per šalį praėjo didesnis lietus. 
Viskas šiemet vyksta greičiau 
– netikėtai karštas ir sausas 
pavasaris bei pirmoji vasaros 
pusė, o štai ir rudenėlis prie 
slenksčio stovi.

Turguje šiuo metu gausu 
įvairių vasaros gėrybių. Ypač 
daug įvairių daržovių, vaisių 
ir uogų, taip pat naujo derliaus 
grūdų, bulvių, burokų, morkų, 
svogūnų. Pirkėjus labiausiai 
gąsdina nemažėjančios kai-
nos, kurios artėjant rudeniui 
dar gali pakilti. 

Daugiausiai žmonės perka 
bulvių, kurios laikomos vienu 
labiausiai naudojamų produk-
tų, netgi dažnai vadinamos 
antrąja duona. Už kilogramą 
nedidelių bulvių tenka mokėti 
0,4 euro, o už didesnes – 0,5–
0,8 euro. Babronių kaimo ūki-
ninkas Valdas Mockevičius 
labai dideles ir gražias bulves 
pardavė tik po 0,5 euro už ki-
logramą. Už kilogramą mor-
kų ūkininkas nuo Vilkaviškio 
prašė tik 1 eurą, kilogramas 
kopūstų kainavo 0,6–0,8 eu-
ro, kalafiorų – 1,5–1,8 euro, 
svogūnų – 0,7–1,2 euro.Kilo-
gramą pomidorų buvo galima 
įsigyti už 0,8–1,5 euro, agurkų 
– už 0,8–1,2 euro, litrinis sti-
klainis šparaginių pupelių kai-
navo 1 eurą, kilogramas cuki-
nijos – 0,5–0,8 euro. Kai kurie 
prekiautojai cukinijas pardavė 
vienetais (priklausomai nuo 
dydžio). Kilogramą raugintų 
agurkų buvo galima nusipirk-
ti už 1,5–2 eurus. Palyginti su 
pereitais metais, labai pabran-
go svogūnai, bulvės, morkos, 
burokėliai bei česnakai.

Ant prekystalių dar nema-
žai ir uogų. Kai kurios jau 
baigiasi, bet vietoj jų atsiran-
da vėlyvesnių vyšnių, aviečių, 
gervuogių, slyvų. Litras mė-

Prienų 
turguje

REKLAMA

Šaudynės Norvegijos mečetėje
Keliais ginklais ginkluotas užpuolikas šeštadienį ėmė 
šaudyti Berumo priemiestyje šalia Oslo. Jį sulaikė 
vienas maldininkas, kuris patyrė „nesunkių sužalojimų“. 
Užpuolikas buvo juodais rūbais apsirengęs baltaodis, jis 
dėvėjo šalmą ir neperšaunamą liemenę. Prieš šaudynes 
rastas jaunos moters kūnas - įtariamojo netikros sesers.

Aukų skaičius Indijoje padidėjo iki 144 
Indijos valdžia sekmadienį pranešė apie didelio masto 
gelbėjimo ir pagalbos operaciją, šalies pietuose ir 
vakaruose potvynio aukų skaičiui išaugus iki 144 ir 
potvyniams atkirtus kelius. Itin turistų mėgstama 
pietinė Keralos valstija nukentėjo labiausiai: čia jau žuvo 
mažiausiai 67 žmonės.

lynių kainavo 4–5eurus, pu-
sės kilogramo indelis aviečių 
– 1,5 euro, kilogramas vyšnių 
– 2 eurus, braškių –3,8 euro, 
juodųjų serbentų – 1,5 euro, 
slyvų – 1–1,5 euro, mėlynų 
vynuogių – 1 euras. 

Kilogramą ankstyvųjų aly-
vinių ar saldžių obuolių buvo 
galima nusipirkti už 0,5–0,7 
euro, o kriaušaičių – už 0,8–
1,5 euro. Šalia vaisių ir dar-
žovių buvo ir šiek tiek grybų, 
daugiausia voveraičių. Nors ir 
šilta, bet miškuose grybai dar 
auga prastai. Matyt, įtakos tu-
rėjo sausra ir karštis. Nedide-
lis indelis voveraičių kainavo 
3–4 eurus, o keletas raudon-
viršių, gal apie kilogramą – 10 
eurų, keli baravykai –5 eurus. 
Ko gero, daugiau grybų pri-
dygs šią savaitę, nes savaitgalį 
jau palijo daugiau.

Dešimtį kaimiškų vištų 
kiaušinių pardavė už 1,5–1,8 
euro, paukštyno vištų – už 
1,3 euro. Kiaušinių paklausa 

nemažėja, tad ir kainos lieka 
gana didelės.

Bitininkai prekiavo šviežiu 
miško ir pievų bei liepų me-
dumi, už pusės litro stiklainį 
prašydami 3–4,5 euro. Me-
dus, palyginti su pereitais me-
tais, šiek tiek atpigo, nes buvo 
geras medunešis, tad bitinin-
kai visus kviečia įsigyti žie-
mai nebrangaus medaus.

Kaip visada buvo pakanka-
mai ir pieno produktų. Litras 
pieno kainavo 0,5 euro, grie-
tinės – 3,4–3,6 euro, puskilo-
gramis sviesto – 4 eurus, kilo-
gramas varškės – 1,6–3 eurus. 
Sūrį buvo galima išsirinkti ir 
pagal dydį, ir pagal skonį – ar 
saldaus pieno, ar iš varškės su-
slėgtą. Kainos buvo įvairios 
– nuo 1,5 iki 4,5 euro.

Galima pasidžiaugti, kad 
daugėja prekiautojų rūkytos ir 

sūdytos mėsos gaminiais, tad 
pirkėjai turi galimybę rinktis. 
Vieni renkasi kur pigiau, o ki-
ti perka iš nuolatinių gamin-
tojų, nes juos tenkina kokybė 
ir skonis.

Rūkytų lašinukų kainos 
keičiasi nežymiai. Kilogra-
mas nestorų lašinukų su rau-
meniu kainavo 5,5–6,7 euro, 
su kumpiu – 6,8–7,8 euro, 
sukto kumpio – 12 eurų, deš-
ros – 6,8–8,9 euro, dešrelių – 
5,6–6,5 euro, išpjovos – 10,6–
11,5 euro. Kilogramą bran-
dinto kumpio pardavė už 8,5 
euro, o supakuoto vakuume 
– už 9,5 euro. Dar buvo įvairių 
parūkytų dešrelių bei kauliu-
kų, kurių kilogramas kainavo 
4,6–5,2 euro. Panašiai kaina-
vo ir sūdyti lašinukai, tik 20–
30 centų mažiau.

Paviljone ir kioskuose bu-
vo nemažai šviežios mėsos, 
nors asortimentas įvairumu 
nepasižymėjo – daugiausia 
kiauliena ir paukštiena. Ki-

logramas kiaulienos šoninės 
kainavo 3,98–4 eurus, kum-
pio – 3,76–4 eurus, sprandinės 
ar karbonado – 4,98–5,5 euro, 
karkos – 1,8–2,2 euro. Maltos 
mėsos kilogramą pardavė už 
3,5–4 eurus. 

Buvo ir šviežiai papjautų 
namie augintų mėsinių vištų, 
kurių kilogramas kainavo apie 
4 eurus. Ančių kaina buvo tru-
putį didesnė – 5–5,8 euro.

Jau eina į pabaigą prekyba 
naminių paukščių jaunikliais. 
Keletas augintojų dar turėjo 
atsivežę gerokai paaugusių 
žąsiukų, kuriuos siūlė pirk-
ti už 8 eurus,o  už ančiukus 
prašė 3–5 eurų. Buvo ir jau 
paaugusių mėsinių viščiukų, 
kurie kainavo 1,5–2 eurus, 
tačiau žmonės jauniklių jau 
perka daug mažiau. 

Tačiau visada paklausios 

įvairaus amžiaus vištos. Už 
4–5 mėnesių vištaites augin-
tojai prašė 5–6 eurų, o jau 
pradedančios dėti kiaušinius 
kainavo iki 7 eurų. Už de-
koratyvinius gaidžius augin-
tojai prašė 15–30 eurų, o už 
paprastus giesmininkus – 5–
6 eurų. Už antis šeimininkai 
norėjo 10–12 eurų, už kala-
kutus – 15–18 eurų. Visgi ne-
mažai kaimo žmonių augina 
paukščius. Vieni parduoda 
suaugusius gyvus, o kiti – jau 
papjautus.

Kaip visada buvo daug ir 
įvairių veislių ir dydžio triu-
šių. Suaugę patinai ir patelės 
kainavo 15–35 eurus, už jau-
niklius prašė 5–10 eurų.

Nors mūsų ūkininkai, ypač 
tie, kurie ūkininkauja smėlė-
tose ir lengvose dirvose, der-
liumi labai nesidžiaugia, bet 
parduoti dar turi ką. Pasak Si-
ponių kaime ūkininkaujančio 
Alvydo Letkausko, šių metų 
derlius didesnis už pernykštį, 
nors šiek tiek mažesnis nei lie-
tingais užpraeitais metais. Su-
maniai taikydami sėjomainą ir 
sėdami sėklą, atsparią sausrai, 
ūkininkai užaugino visai ne-
blogą derlių. Bet ūkininkavi-
mas yra tokia verslo šaka, kuri 
nemažai priklauso ir nuo dan-
gaus malonės. 

Grūdų kainos, ar pernykš-
čių, ar šiųmečių, kol kas li-
ko tokios pačios. Centne-
ris miežių, avižų, kviečių ar 
kvietrugių kainavo nuo 9 iki 
12 eurų, priklausomai nuo 
grūdų švarumo ir drėgmės. 
Centnerį pašarinių miltų taip 
pat buvo galima nusipirkti už 
11–12 eurų.

Prekiautoja vaismedžiais ir 
gėlėmis dabar jau siūlo dau-
giametes ir rudenines gėles. 
Labai populiarios hortenzi-
jos, žydinčios baltai, o vėliau 
keičiančios spalvą. Jų mede-
lis (krūmelis) kainavo 7–15 
eurų (priklausomai nuo dy-
džio). Nemažai buvo begoni-
jų, įvairių viksvų, viržių bei 
jurginėlių. Žmonės jau pirko 
braškių daigus, kurie kainavo 
0,3–0,6 euro.

Kadangi šeštadienį buvo 
puikus oras, netrūko ir pre-
kiautojų sendaikčiais, dėvė-
tais rūbais ir įvairiais buities 
rakandais.

Prenumeruokite  
„Naująjį Gėlupį“ 

ir neatsilikite nuo 
svarbiausių krašto 

ekonomikos, kultūros ir 
politikos naujienų!
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UžSAKANT KETURIS SKElbImUS, PENKTąJį - įdĖSImE NEmOKAmAI
(PASIŪlymAS GAlIOJA PRIVATIEmS KlIENTAmS) SKElbImAI

Šiaudus Prienų rajone. Tel. 8 600 
43893.

2 sraigtinius presus sultims spaus-
ti (centrifugas), girnas, agavą 
(gėlę,30 metų), 2 dviračius. Tel. 
8 654 17203.

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

Traktorių ZETOR-5611, plūgą 
dviejų vagų, grėblį- vartytuvą, 
kultivatorių, 2 bičių šeimas su 
aviliais. Tel.: (8 319) 41829, 8 
633 56177.

Traktorių „T-25“. Tel. 8 613 
35551.

Trivagį plūgą Kverneland. Tel. 8 
616 89821.

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.

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.

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

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.

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.

Apleistų sklypų tvarkymas, me-
džių ir krūmų kirtimas. Kertamo 
sklypo plotas nuo 1 ha. Tel. 8 
640 23000.

REKLAMA

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.

SANDĖLIO DARBUOTOJAS. Dar-
bas dėvėtų drabužių sandėlyje. 
Reikalavimai: vairuotojo B kate-
gorija, gera sveikata, neturintis 
žalingų įpročių. Adresas: Liepų 
g., Strielčių k., Prienų r. Tel. 8 687 
50387.

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

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

Užjaučia

Netektis, o gal žvaigždė,  
Išsivedė brangų žmogų.  

Likimas, o gal  
gyvenimas  

Paliko begalinį  
skausmą...

Dėl Vyro mirties  
nuoširdžiai užjaučiame  
Eleną ČEPULIENĘ  

ir artimuosius.

VšĮ Prienų ligoninės 
darbuotojai

 

William Lubbeck, David B. 
Hurt. Prie Leningrado vartų. 
Armijų grupės „Šiaurė“ ka-
rio istorija. Vertėjas Mantas 
Tamulevičius.  – Vilnius: Brie-
dis. – 344 p., iliustr.

Knyga „Prie Leningrado 
vartų“ – vokiečių kario Wil-
helmo Lübbeckės prisimini-
mai. Pokariu autorius persi-
kėlė gyventi už Atlanto, pa-
sikeitė pavardę ir tapo Wil-
liamu Lubbecku. Tai istorija 
apie Vermachto armijų grupės 
„Šiaurė“ gretose kovojusį jau-
ną vyrą, nuėjusį kelią nuo eili-
nio kareivio iki kapitono. 

Knyga pradedama pasako-
jimu apie autoriaus vaikystę, 
darbą tėvų ūkyje, mokslus. 
Kai paaugliui Lübbeckei bu-
vo vos trylika, į valdžią atėjo 
A. Hitleris. 

Nemaža dalis vokiečių ti-
kėjosi, kad naciams pavyks 
sukurti gerovės valstybę, at-
kurti po Pirmojo pasaulinio 
karo prarastą Vokietijos sta-
tusą pasaulinėje arenoje, todėl 
fiurerio viešpatavimo pradžia 
buvo sutikta viltingai. Dauge-
lis tada negalėjo įsivaizduoti, 
kad įžūlus Hitlerio žvangini-
mas ginklais ir siekis „atkurti 
teisingumą“, reiškiant terito-
rines pretenzijas kaimynams, 
įstums šalį į ilgą ir sekinan-
tį karą. 

Prieš pat Vermachtui už-
puolant Lenkiją 1939 m. rug-
sėjo 1 d., Lübbeckė buvo mo-
bilizuotas į kariuomenę ir pa-
teko į 58-osios pėstininkų di-
vizijos sunkiosios ginkluotės 

„Prie Leningrado vartų“

kuopą. Pirmąjį kovos krikštą 
autorius gavo Vakarų fronte, 
Prancūzijoje, netrukus jo da-
linys buvo dislokuotas nuka-
riautoje Belgijoje, o 1941 m. 
balandį, likus keliems mėne-
siams iki karo su Sovietų Są-
junga, pajudėjo į Rytprūsius.  

Lübbeckės kuopa žygiavo 
sovietų okupuotais Baltijos 
kraštais, veikė prie Narvos, 
Leningrado, Volchovo upės, 
Demjansko, o paskui, daly-
vaudama sunkiose kautynėse, 
traukėsi į Vokietijos teritoriją. 
Pačioje karo pabaigoje Lüb-
beckei tik per plauką pavyko 
išvengti sovietų nelaisvės. 

Knygoje gausu kariškos 
buities aprašymų, žemėla-
pių, nuotraukų iš autoriaus 
asmeninio archyvo. Prisimi-
nimus paįvairina dukart Ge-
ležiniu kryžiumi apdovanoto 
Lübbeckės  pasakojimai apie 
santykius su tėvynėje likusia 
sužadėtine Anneliese, pokario 
Vokietiją, pirmuosius bandy-
mus įsitvirtinti emigracijoje 
už Atlanto. 
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PASKUTINIS PUSlAPIS

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+20 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+20 KAUNO MARIOS 
+19 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+21 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. 

40ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8290 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.
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)

Lošimo Nr. 1218
Data: 2019-08-11

    
24 20 64 49 41 68 05 26 34 35 
02 42 38 23 16 62 08 32 58 75 
06 21 51 36 17 69 39 22 47 50 
59 54 12 55 43 29 65 07

 VISA LENTELĖ
03 09 10 57 18 37 53 48 74 
33 63

LAIMĖJIMAI ir laimėtojų sk.

 
 
 

17864.00€     1
24.50€ 432
2.00€ 10581
2.50€ 7321

PAPILDOMI PRIZAI
0329306 Automobilis PEU-
GEOT 5008
0019325 Automobilis PEU-
GEOT 5008
029*960 Baseinas su filtru 
BESTWAY
026*460 Dvirat is  Azimut 
Classic 28”
0232209 Elektrinis paspirtu-
kas Xiaomi
0171393 Elektrinis paspirtu-
kas Xiaomi
0430104 Elektrinis paspirtu-
kas Xiaomi
0314865 Elektrinis paspirtu-
kas Xiaomi
0179646 Elektrinis paspirtu-
kas Xiaomi
012*105 Hamakas Spokey 
Zuni
026*648 Hamakas Spokey 
Zuni
007*518 Hamakas Spokey 
Zuni
037*690 Hamakas Spokey 
Zuni
029*401 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
026*262 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
027*030 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
034*049 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
009*567 Išmanusis tel. SAM-
SUNG J4 Plus
036*418 Kelioninių baldų 
komplektas
026*250 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
024*763 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
033*196 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
001*794 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA

RUGPJŪČIO

14
T R E Č I A d I E N I S

VIlNIUS
+19

+13
RUGPJŪČIO

15
KETVIRTAdIENIS

+20
KlAIPĖdA

+13 +18+16

RUGPJŪČIO

16
P E N K TA d I E N I S

RUGPJŪČIO

17
š E š TA d I E N I S

RUGPJŪČIO

18
S E K m A d I E N I S

RUGPJŪČIO

19
P I R m A d I E N I S

RUGPJŪČIO

20
A N T R A d I E N I S

VIlNIUS
+21

+15
+19
KlAIPĖdA

+12 +18+16

VIlNIUS
+21

+12
+22
KlAIPĖdA

+11 +19+15

VIlNIUS
+22

+14
+22
KlAIPĖdA

+15 +20+17

VIlNIUS
+24

+15
+26
KlAIPĖdA

+14 +23+18

VIlNIUS
+28

+21
+29
KlAIPĖdA

+19 +21+18

VIlNIUS
+26

+19
+22
KlAIPĖdA

+19 +20+17

Rugpjūčio 14 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 05:50
leidžiasi 20:57

Dienos ilgumas 15.07
Priešpilnis (13 mėnulio diena)

Euzebijus, Maksimilijonas, 
Grintautas, Guostė

Tinkamas laikas sėti: 
šaknines petražoles, morkas, 

pastarnokus, ridikus, ridikėlius, 
pomidorus, ropes, grieščius, 

burokus, bulves, topinambus, 
svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 
naikinti piktžoles, netinkamas 

laikas laistyti.

Rugpjūčio 15 d.
KETVIRTADIENIS

Žolinė, Šv. Mergelės Marijos 
dangun ėmimo šventė

Zarasų miesto gimimo diena 
Saulė teka 05:52
leidžiasi 20:54

Dienos ilgumas 15.02
Pilnatis (14 mėnulio diena)

Visvilas, Vydenė, Napoleonas, 
Sigita, Napalys, Rugilė
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vai-

sius, tręšti, netinkamas laikas 
laistyti.

Rugpjūčio 16 d.
PENKTADIENIS

Šv. Rokas, Pjūties pabaiga
Saulė teka 05:54
leidžiasi 20:52

Dienos ilgumas 14.58
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Rokas, Butvydas, Alvita, Jo-

kimas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

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

kaupti vaisius.

Rugpjūčio 17 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 05:55
leidžiasi 20:50

Dienos ilgumas 14.55
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Hiacintas, Jacintas, Saulenis, 

Mažvilė, Jackus
Tinkamas laikas sėti: 

salierus, burokus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Rugpjūčio 18 d.
SEKMADIENIS

Saulė teka 05:57
leidžiasi 20:48

Dienos ilgumas 14.51
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Elena, Mantautas, Gendvi-

lė, Ilona
Tinkamas laikas sėti: 

salierus, burokus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Rugpjūčio 19 d.
PIRMADIENIS

Pasaulinė fotografijos diena 
Saulė teka 05:59
leidžiasi 20:45

Dienos ilgumas 14.46
Pilnatis (18 mėnulio diena)

Emilija, Argaudas, Tolvina, Bo-
leslovas, Balys

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti ir šaldyti vaisius, 

naikinti piktžoles.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Rugpjūčio 15 d. Pakuonio Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į 
dangų bažnyčioje – Tituli-
niai 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. Pa-
kuonio 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 laisvalaikio 
salės vokalinis ansamblis „Ser-
benta“, Prienų KLC vokalinis 
ansamblis „Pienė“, dainų atli-
kėjas Tomas Ivanauskas.

Rugpjūčio 17 d. Pakuonio pa-
rapijos parke – Pakuonio kraš-
to vasaros šventė „Žolynais 
kvepiančiu taku...“, skirta Vie-
tovardžių metams. 13.00 val. 
– Žolinės kermošius. 15.00 val. 
– Šventės atidarymas. 16.00 
val. – Kiemelių prisistatymas, 
sportinės rungtys, žaidimai, 
pramogos vaikams. Prienų r. 
savivaldybės visuomenės svei-
katos biuro sveikatinimo akcija 
„Sveikata – didžiausias turtas“. 
Iniciatyvos „Laimingas Prienų 
kraštas“ ir atviros jaunimo 
erdvės „Prienas“ pristatymas. 
18.00 val. – KMAIK liaudiškos 
muzikos kapelos „Laumena“ 
ir kaimo bendruomenės „Bal-
bieriškis“ vyresniųjų liaudiškų 
šokių kolektyvo „Ringis“ kon-
certas. 20.00 val. – Atlikėjo 
Deivido Basčio koncertas. 
21.00 val. – Atlikėjų Gabijos 
ir Žygio koncertas. 22.00 val. 
– Šventinis fejerverkas. 

Rugpjūčio 20, 22, 27, 29 die-

nomis 13.00 val. Prienų krašto 
muziejuje – edukacinė-pažin-
tinė programa „Popieriaus 
dirbtuvės“. Šioje edukacinėje-
pažintinėje programoje bus 
supažindinama su metodu, 
leidžiančiu pasigaminti po-
pierių. Įgiję istorinių žinių, 
lankytojai specialiomis for-
momis semdami skystą po-
pieriaus masę, formuos, lygins 
ir džiovins popierius lakštus, 
kol išgaus senojo popieriaus 
pavyzdžių. Būtina išankstinė 
registracija tel. (8 319) 60 379; 
8 652 99 077.

Rugpjūčio 24–25 dienomis 
– Išlaužo krašto vasaros šventė 
„Šventupės vingiais...“, skirta 
Vietovardžių metams ir Iš-
laužo 275-osioms metinėms 
paminėti. 

Rugpjūčio 24 d. Išlaužo parke 
(šalia seniūnijos administraci-
nio pastato)18.00 val. Links-
mosios pramogos vaikams 
su „Burbulų dėde“,  „Gar-
džiausios žuvienės“ rinkimai, 
kūrybinė akcija „Paveikslas 
Išlaužui“. 18.30 val. Šventės 
atidarymas. Iniciatyvos „Lai-
mingas Prienų kraštas“ ir 
atviros jaunimo erdvės „Prie-
nas“ pristatymas. 19.00 val. 
Šventinis koncertas. Dalyvauja 
Išlaužo laisvalaikio salės vo-
kalinis ansamblis, Ilgakiemio 
moterų vokalinis ansamblis 
„Jiesia“, Balbieriškio bendruo-
menės „Balbieriškis“ vyresnių-
jų  liaudiškų šokių kolektyvas 
„Ringis“, Balbieriškio kultūros 
ir laisvalaikio salės folkloro 
ansamblis „Dūmė“, Alšėnų 
vokalinė grupė „Dainupė“, 
Prienų kultūros centro voka-
linė grupė „Aksomas“. 20.30 
val. Grupės „Lietuvaičiai“ kon-
certas. 22.00 val. Šventinis 
fejerverkas. Rugpjūčio 25 d. 
11.00 val. Šv. Mišios už Išlaužo 
krašto žmones Išlaužo Švč. 
Mergelės Marijos Krikščionių 
Pagalbos bažnyčioje.

Rugpjūčio 26 d. 17 val. 
Prienuose, Kęstučio gatvė-

je esančioje žydų žudynių 
vietoje – minėjimas, skirtas 
78-osioms Prienų žydų žūties 
metinėms. 1941 m. rugpjūčio 
26 d. Prienuose vokiečiai su 
jiems talkinusiais lietuviais 
sušaudė 1100 beginklių žydų 
tautybės rajono gyventojų. 
Kviečiame dalyvauti ir pa-
gerbti tragiško likimo Lietuvos 
piliečių atminimą.  

Parodos
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 Ilonos June-Ju-
nevičienės pastelės ir kerami-
kos paroda ,,Iki pasimatymo, 
Žeme!“. Paroda veiks iki rug-
pjūčio 17 d.

Nuo rugpjūčio 13 d. Prienų 
krašto muziejuje – paroda 
„Prienų tilto istorija“.

Prienų krašto muziejuje nuo 
rugpjūčio 23 d. bus eksponuo-
jama Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos 
fotodokumentinė paroda 
„Baltijos kelias į nepriklau-
somybę“. Paroda veiks iki 
rugsėjo 12 d. 

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

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

013*255 Lauko kepsninė 
Mustang 43cm
042*930 Lauko kepsninė
028*041 Ledų gaminimo 
aparatas TRISTAR
010*225 Ledų gaminimo 
aparatas TRISTAR
007*633 Pakvietimas į TV
015*268 Pakvietimas į TV
018*812 Pakvietimas į TV
010*743 Pakvietimas į TV
039*014 Planšetė LENOVO 
TB-7104F
0017216 Pretendentas į 120 
000 Eur
028*346 Sodininko rinkinys 
004*643 Sodininko rinkinys
022*406 Trintuvas Nutribul-
let
034*595 Trintuvas Nutribul-
let

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
400 000 Eur

Lošimo Nr. 709
Data: 2019-08-05

Tel. 1634
5000 Eur - 709-0024195
1000 Eur - 709-0000528
1000 Eur - 709-0010179
1000 Eur - 709-0012920
1000 Eur - 709-0033195
1000 Eur - 709-0046763
500 Eur - 709-0002*93
500 Eur - 709-0023*21
500 Eur - 709-0034*40

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
1X7000€ , 10X700€ IR 
100X70€

Lošimo Nr. 341
Data: 2019-08-09

SKAIČIAI
02, 04, 20, 21, 49 + 09, 10

LAIMĖJIMAI
5 + 2 62050335.28€   0
5 + 1 1157539.00€     0
5 102135.70€        0
4 + 2 5447.20€ 1
4 + 1 290.40€ 3
4 112.00€ 10
3 + 2 81.60€ 4
2 + 2 27.40€ 94
3 + 1 21.70€ 133
3 15.00€ 232
1 + 2 12.90€ 543
2 + 1 9.30€ 1803

PROGNOZĖ: 75 000 000 Eur


