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Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!
Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
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Šimtmečio kelionės finišas 
Birštone

SKAITYKITE 4 P.

Visi jau nekantriai 
laukiame rugsėjo. Kaip 
visada, mokyklose ir 
darželiuose – nemažai 
pasikeitimų, o tarp jų ir 
maitinimo srityje. 

Pagrindinius vaikų maiti-
nimo pokyčius mokymo įs-
taigose apžvelgia sveikatai 
palankios vaikų mitybos ini-
ciatorė, knygos „Sveikatai pa-
lankus technologinių kortelių 
ir valgiaraščių rinkinys“ auto-
rė, maisto technologė Ramin-
ta Bogušienė.

Praeitą savaitę daug disku-
sijų sukėlė nauji reikalavimai 

11 vaikų maitinimo pokyčių 
darželiuose ir mokyklose nuo 
rugsėjo dėl pieno produktų vaikų mi-

tyboje. Šį klausimą iškėlėme, 
nes vaikams reikalingas ne tik 
kalcis, bet ir kiti vitaminai bei 
mineralinės medžiagos, o kal-
cio vaikai gauna ne tik iš pie-
no, jogurto ar varškės, bet ir 
iš kitų maisto produktų. Nors 
sveikoje mityboje, sveikam 
žmogui pienas ir jo produk-
tai buvo ir bus rekomenduo-
jami, ypač rauginti, tačiau ne 
jų perteklius. Todėl, naudo-
jant pakankamą kiekį pieno 
ir jo produktų kituose patie-
kaluose, siūlome nereikalauti 
vaikams tą dieną papildomai 
duoti pieno ar jo produktų. 

Prieš išleidžiant atžalą į 
pirmąją klasę, daugelis 
tėvų suka galvą, 
kaip vaikui pavyks 
mokytis ar bendrauti su 
bendraamžiais. Rečiau 
susimąstoma, kad 
vaikas taip pat pradės 
savarankiškiau galvoti 
apie maistą. 

Kaip išmokyti būsimą pir-
moką teikti pirmenybę svei-
kiems produktams ir kodėl 
naudinga ruošti maistą kartu, 
pasakoja mitybos poveikio 
sveikatai tyrėja Aida Matu-
levičiūtė. 

Specialistės teigimu, vasara 
yra puikus metas pratinti vai-
kus prie sveikesnės mitybos, 
net jeigu to nepavyko padaryti 
anksčiau. Dažnai valgant švie-
žias daržoves ir įvairiaspalvius 
vaisius, iš kurių galima gauti 
daug naudingų medžiagų ir 
pajusti saldumo skonį, mažes-
nė tikimybė, kad vaikui norė-
sis šokolado ar guminukų. O 
viskas bus dar smagiau, jeigu 
supjaustytus daržovių ar vai-
sių gabaliukus vaikas susidės 
į savo mėgstamiausią užkan-
džių dėžutę. 

Ką daryti, kad mokykloje 
pirmoko neviliotų saldainiai?

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Eina į pabaigą Birštono 
viešosios bibliotekos 
tęstinio projekto „Po 

žvaigždėtu vasaros 
dangum. Literatūriniai 
vakarai Birštone 2018 m.“ 
renginiai. Šiemet jie kaip 
niekad ypatingi, unikalūs 
ir įdomūs įvairaus amžiaus 
žmonėms. 

Rugpjūčio 14-osios vakarą 
Birštono kurhauzo salė buvo 
pilna atėjusiųjų susitikti su 
spektaklyje „Amerika pirty-

je“ vaidinusiais aktoriais ir 
išgirsti naujų faktų apie pje-
sės autorių, turintį sąsajų ir su 
Prienų kraštu.

Renginio vedėjas aktorius 
Egidijus Stancikas atvertė 
vieną unikaliausių Lietuvos 
kultūros istorijos puslapių ir 
priminė renginio dalyviams 
pirmojo lietuvių kalba Lie-

Rugpjūčio 18 dienos 
popietę visada tylų ir 
ramų Birštoną sudrebino 
motociklų garsai ir 
kurorto gatves užpildė 

daugybė motociklų, mat 
Birštone finišavo „Ryterna 
modul Mototourism 
rally“ dalyviai. Šiemet 
aštuntą kartą surengtame 
ralyje dalyvavo apie 
900 motociklininkų ne 
tik iš Lietuvos, bet ir iš 

kaimyninių valstybių. 
Šis renginys yra labai 
svarbus Lietuvos valstybės 
šimtmečio ir Europos 
kultūros paveldo metų 
akcentas.

Ralio dalyvių lankytini 
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 Užsakomieji straipsniai, reklama
 Neapmokami pranešimai spaudai
 Skaitytojų straipsniai

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ    tel. 8 682 12642
laimaduobl@gmail.com 

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė ASIPAVIČIENĖ    tel. 8 604 80804
juronyte@gmail.com

Alytaus rajono mokyklose veiks kameros 
Alytaus rajono mokyklose, darželiuose nuo rudens turėtų pradėti 
veikti stebėjimo kameros. Alytaus rajono meras sako, kad idėją 
centralizuotai pirkti vaizdo stebėjimo sistemą palaikė ir švietimo 
įstaigų direktoriai. Tačiau, tai bus aptarta ir su bendruomenėmis.

Pradėta paskolų studijoms registracija
Valstybinis studijų fondas nuo pirmadienio pradėjo priimti 
prašymus valstybės remiamoms paskoloms studijų kainai 
sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal 
tarptautines sutartis. Prašymus galima teikti iki rugsėjo 14 dienos.

objektai ir užduotys buvo pa-
rinkti pagal svarbias šių metų 
temas. Ralio dalyviai neaplen-
kė su valstybės šimtmečiu su-
sijusių vietų, keliavo partizano 
Adolfo Ramanausko-Vanago, 
krašto gynimo keliais, aplankė 
daug Europos kultūros pavel-
do objektų ir svarbių vietų, do-
mėjosi jomis, taip sustiprinda-
mi Europos bendrystės jaus-
mą ir paminėdami Europos 
kultūros paveldo metus. Tradi-
ciškai jau 4-us metus kelionė-
je buvo aplankytos mažosios 
kultūros sostinės, susitikta su 
bendruomenėmis.

Ralis neatsitiktinai vyksta 
Baltijos kelio dienos išvaka-
rėse. Būtent Baltijos kelias ir 
įkvėpė ralio pradžią prieš 8-
erius metus. Tai lyg kita Bal-
tijos kelio versija. Tik šį kartą 
simbolinis susikibimas ranko-
mis vyksta apjuosiant Lietuvą 
motociklais ir sukuriant savo 
Baltijos kelio maršrutą. Neat-
sitiktinai nuskambėjo ir daina 
„Bunda jau Baltija“.

Birštone finišavus visiems 
ralio dalyviams, vieni ilsėjosi 
ant pievutės ir gaivinosi Birš-
tono mineraliniu vandeniu, 
kiti klausėsi muzikos bei eks-
pertų pokalbio apie Lietuvos 
valstybės šimtmetį ir Europos 
kultūros paveldo metus. 

Diskusijoje dalyvavo vi-
suomenės veikėjas, žinomas 
architektas Algirdas Kauš-
pėdas, KPD direktorė Diana 
Varnaitė, keliautoja Asta Do-
vydėnaitė, motociklu keliavu-
si apie pasaulį, ir prof. Egidijus 
Aleksandravičius.

Pertraukų metu koncerta-
vo muzikinė grupė „Wolf-

Šimtmečio kelionės finišas 
Birštone

some“. 
„Mototurizmo ralio“ inte-

lektualiausia komanda, ap-
lankiusi daugiausiai objektų, 
buvo apdovanota Europos 

Komisijos atstovybės Lietu-
voje vadovo taure, kurią įteikė 
Europos Komisijos atstovybės 
Lietuvoje vadovas Arnoldas 
Pranckevičius.  NG

Žolinė – tai diena, kai 
švenčiama visuotinės 
augmenijos branda 
ir dėkojama už naują 
derlių. Padėka už žemės 
subrandintas ir žmonių 
triūsu pelnytas gamtos 
dovanas yra šios šventės 
prasmė. Žolinė – ir Švč. 
Mergelės Marijos ėmimo į 
dangų diena.

Savo žemę, savo gimtą 
kraštą mylintys Alksniakie-
mio krašto bendruomenės 
žmonės rinkosi į nuostabią 
šventę. Į ją kvietė keturių ar-
klių kinkinys su karietomis 
bei jų vadeliotojai Algis Gau-
čys ir Alius Karpavičius.

Šiemet ši šventė išskirtinė – 
minimas ne tik Lietuvos šim-
tmetis, bet ir bendruomenės 
dešimtmetis. Ta proga buvo 
pakelta trispalvė ir sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Žolinė Alksniakiemyje

Alksniakiemio bendruome-
nė sulaukė daug svečių– ne tik 
iš aplinkinių kaimų, bet ir iš 
Kauno, Alytaus. Visus pasvei-
kino Kauno miesto Tarybos 
narys Gediminas Budnikas. 
Šventės metu buvo pagerbta ir 
bendruomenės narė kraštietė 
Marcelė Dovydaitienė, kuriai 
neseniai sukako 90 metų.

Didžiausias Alksniakiemio 
bendruomenės pasididžiavi-
mas – jaunimas. Jis išbandė 

jėgas sporto rungtyse. Na o, 
kad laikas neprailgtų ben-
draujant prie suneštinių vai-
šių, visus linksmino svečiai 
iš Alytaus ir Kauno – ansam-
blis „Dzūkų verknės“, Kau-
no ansamblis „Guboja“, pro-
fesionali smuikininkė Lijana 
Žiedelytė bei Alksniakiemio 
bendruomenės jaunųjų talen-
tų duetas – Mintarė ir Simas 
Bartuliai. Svečius iš Kauno 
sukvietė mūsų kraštietė An-
tanina Skaudžiuvienė. Šven-
tės akimirkas įamžino Ma-
rius Kimbirauskas, o sporto 
rungtis padėjo organizuoti jo 
brolis Karolis.

Bendruomenės pirmininkė 
Daiva dėkoja visiems padė-
jusiems surengti šventę ir už 
tai, kad per 10 metų ši maža, 
bet darbšti bendruomenė at-
liko daug gražių ir prasmin-
gų darbų.

Alksniakiemio kaimo 
bendruomenė 
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Prenumeruokite telefonu 
8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką 

į namus arba internete adresu
 www.prenumeruok.lt. 

Taip pat - Prienų pašte  
(J. Brundzos g. 1, Prienuose)

Graikija užbaigia paskutinę pagalbos programą 
Po ilgų griežto taupymo metų Graikija pirmadienį užbaigia 
trečiąją ir paskutinę tarptautinių kreditorių pagalbos programą, 
nors pareigūnai įspėja, kad šalies vis dar laukia „ilgas kelias“. 
Fondai skolų slegiamai Graikijai paskolino iš viso 289 mlrd. eurų.

Indonezijos Lomboko salą sukrėtė smūgiai 
Indonezijos Lomboko salą sekmadienį sukrėtę keli žemės 
drebėjimai, įskaitant galingą 6,9 balo požeminį smūgį, 
pareikalavo penkių gyvybių ir sukėlė naują panikos bangą.
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-08-15 gautas pranešimas iš 
Kauno GMP dispečerės, kad reikia 
pagalbos išnešti iš Prienų globos 
namų Panemunės g. pacientą, 
sveriantį apie 190 kg, ir įkelti į GMP 
automobilį. Atvykusi PGP padėjo 
išnešti ir įkelti pacientą į GMP au-
tomobilį, palydėjo Prienų ligoninės 
ir iškėlė iš GMP automobilio.

2018-08-16 apie 21 val. Prienų r., 
Šilavoto sen., Žarstos k., Pamiškės 
g., namuose, išgertuvių metu, 
neblaivus (3,50 prom. alkoholio) 
vyras (gim. 1990 m.) smurtavo 
prieš savo neblaivų (2,17 prom. 
alkoholio) tėvą (gim. 1960 m.).

2018-08-16 apie 17.05 val. Prienų 
r., Naujosios Ūtos k., Mokyklos g., 
neblaivus vyras (gim. 1996 m.) 
smurtavo prieš savo motiną (gim. 
1961 m.). Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2018-08-16 apie 15.40 val. kelio 
Kaunas–Prienai–Alytus 32-ame 
kilometre neblaivus (2,07 prom. 
alkoholio) Baltarusijos Respublikos 
pilietis (gim. 1977 m.), vairuoda-
mas vilkiką „Mersedes Benz“ su 
priekaba „Kel-Berg“, nepasirinko 
saugaus greičio ir atstumo iki 
priekyje ta pačia kryptimi va-
žiuojančios transporto priemonės 
„Renault Espace“ ir šiai rikiuo-
jantis posūkiui į kairę atsitrenkė 
į galinę automobilio dalį. Eismo 
įvykio metu žmonės nesužaloti. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2018-08-17 apie 10.16 val. gautas 
PK pranešimas, kad Balbieriškio 
mstl., Gėlių g. po eismo įvykio 
dega automobilis. Šalikelėje buvo 
apvirtęs lengvasis automobilis 
„Peugeot 807“. Gaisro požymių 
nebuvo. Buksyravimo lynu auto-
mobilis atverstas ir ištrauktas iš 
griovio.

2018-08-17 apie 13.38 val. gautas 
GMP pranešimas, kad Birštone, 
Vilniaus g. reikia pagalbos išnešti 
ligonį. Ligonis buvo išneštas ir 
įkeltas į GMP automobilį.

2018-08-18 apie 15.04 val. gautas 
pranešimas, kad Balbieriškio sen., 
Balbieriškio mstl., Smėlio g. reikia 
atidaryti duris, nes pranešėjo 
tėvui gali būti sutrikusi sveikata. 
Atvykus PGP, žmogus atsirado, 
pranešimas nepagrįstas.

ATGARSIAI

REKLAMA

Krepšininkai įsivėlė į skandalą su prostitutėmis 
Keturi japonų krepšininkai buvo išmesti iš Azijos žaidynių ir išsiųsti 
namo po „viešbutyje su moterimis praleistos nakties“. Keturi 
sportininkai buvo pastebėti Džakartos raudonųjų žibintų kvartale 
vilkėdami marškinėlius su savo šalies atributika.

Š. Korėjos lyderis: „tauta kuria stebuklų istoriją“
Komunistinės Šiaurės Korėjos vadovas Kim Čen Unas pareiškė, 
jog jo tauta, įveikdama stiprų spaudimą šalies iš išorės, „kuria 
stebuklų istoriją“. JAV ir jos sąjungininkai neketina atšaukti sankcijų 
Šiaurės Korėjai tol, kol ši neįvykdys įsipareigojimų visiškai.

Rugpjūčio 15 d. apie 17 
val. 55 min. Prienų r., 
Jiezno m., Vytauto g. 
į prekybinę salę įėję 
nenustatyti asmenys 
pavogė žibintuvėlį, penkis 
žiebtuvėlius, du ritinėlius 
šlifavimo medžiagos bei  
kasos aparato pinigų 

Pareigūnai prašo gyventojų pagalbos
stalčių su jame buvusiais 
pinigais. Nuotraukoje 
matomi vyrai, gali turėti 
tyrimui reikšmingos 
informacijos.

Asmenis, žinančius ar at-
pažinusius nuotraukoje už-
fiksuotus asmenis ir galinčius 
nurodyti jų anketinius duo-

Po didelių Savivaldybės 
pastangų Lietuvos 
automobilių kelių 
direkcija prie Susisiekimo 
ministerijos pagaliau 
suderino rekonstruojamo 
valstybinės reikšmės 
magistralinio kelio 
A 16 Vilnius–Prienai–
Marijampolė ruožo nuo 
96,13 iki 97,42 km, kuris 
sutampa su F. Martišiaus 
ir Vytauto g., eismo 
organizavimo schemą 
– tranzitinis transportas 

Tranzitinio transporto eismas per Prienus uždraustas
nukreipiamas nuo Prienų 
miesto aplinkiniais keliais. 

Tokią pat schemą buvo siū-
liusi patvirtinti Savivaldybės 
saugaus eismo komisija dar 
2018 m. vasario 15 d. posėdy-
je, kuriame pritarė UAB „Feg-
da“ prašymui uždaryti eismą 
rekonstruojamame ruože su 
sąlyga, kad visi pagrindiniai 
srautai keliuose nuo Vilniaus, 
Kauno, Marijampolės, Aly-
taus būtų iš anksto nukreipti 
aplinkiniais keliais.

Ilgą laiką Kelių direkcija ne-

menis, policija prašo pranešti 
Alytaus apskr. VPK Prienų r. 
PK Veiklos skyriaus vyres-
niajam tyrėjui Povilui Mar-
čiulaičiui mob. +370 670 
20605, tel.+370 700 65 752 
arba bendruoju pagalbos te-
lefonu 112. 

Alytaus apskr. VPK inf. 

atsižvelgė į Savivaldybės pra-
šymus ir reikalavimus bei įro-
dinėjo, kad visiškai nukreipti 
tranzitinius transporto srautus 
nuo Prienų miesto nėra gali-
mybių. Tiesa, po Savivaldy-
bės mero A. Vaicekausko vi-
zito į Kelių direkciją birželio 
mėn. Direkcija nurodė Ran-
govui UAB „Fegda“ įrengti 
papildomus nukreipiamuosius 
ženklus Nr. 624 „Apylankos 
schema“ valstybinės reikšmės 
magistraliniame kelyje A16 
Vilnius–Prienai–Marijampolė 

ties Jiezno miesteliu, taip pat 
skirtingų lygų kelių A16 Vil-
nius–Prienai–Marijampolė ir 
Nr. 130 Kaunas–Prienai–Aly-
tus transporto mazge, nuro-
dančius apylankos schemą ir 
leidžiančius pasirinkti alter-
natyvų maršrutą nevažiuojant 
Prienų miesto vietinės reikš-
mės keliais (gatvėmis). Ta-
čiau taip tranzitinio transporto 
nukreipimas nuo Prienų buvo 
užtikrintas tik iš dalies. 

Rugpjūčio 3 d. Kelių direk-
cija atsiuntė suderinti eismo 

organizavimo schemą, kurią 
patvirtino  Savivaldybės sau-
gaus eismo komisijos pirmi-
ninkas A. Marcinkevičius. 
Pagal naująją schemą tranzi-
tinis transportas turi aplenkti 
Prienų miestą. 

Rugpjūčio 20 d. Rangovų 
užsakymu pagaminti ženklai 
pradėti statyti pagrindiniuose 
keliuose, jie galios iki 2018 
m. gruodžio 15 d.

Atsiprašome Prienų miesto 
gyventojų ir visų eismo daly-
vių, kurie dėl kelio rekonstra-
vimo darbų patiria laikinų ne-
patogumų. 

SAVIVALDYBĖS inf. 

Gegužės mėn. įvyko 
viešasis konkursas dėl 
fontano įrengimo ir 
projektavimo darbų Laisvės 
a., Prienuose. Konkurse 
dalyvavo du pretendentai ir 
jį laimėjo bendrovė „Optika 
ir technologija“, kuri 
pasiūlė atlikti darbus už 
87317,23 Eur (tai apytiksliai 
40000 Eur mažesnė 
kaina, nei siūlė kitas 
pretendentas). 

Kadangi nugalėtojo kvali-
fikacija atitiko konkurso sąly-
gas, gegužės 23 d. buvo pasi-
rašyta rangos sutartis ir birželio 
pradžioje buvo pradėti fontano 

Fontano įrengimo darbai Prienuose bus tęsiami

įrengimo darbai.  
Tačiau konkurso nelaimėjęs 

pretendentas apskundė Prienų 
r. savivaldybės administracijos 
sprendimą Kauno apygardos 
teismui, kuris pritaikė laikiną-

sias apsaugos priemones – su-
stabdė viešojo pirkimo sutar-
ties vykdymą. 

Prienų r. savivaldybė pateikė 
atskirąjį skundą dėl laikinųjų 
apsaugos priemonių taikymo 

panaikinimo. 
Lietuvos apeliacinis teismas, 

apeliacine rašytinio proceso 
tvarka išnagrinėjęs civilinę by-
lą,  nutarė, kad laikinųjų apsau-
gos priemonių – viešosios su-

tarties vykdymo sustabdymo 
– taikymas yra netikslingas, 
pažeidžiantis ekonomiškumo, 
efektyvumo ir proporcingumo 
principus. Lietuvos apeliacinis 
teismas panaikino Kauno apy-
gardos teismo nutartį ir ieškinį 
padavusio pretendento prašy-
mą taikyti atsakovės Prienų r. 
savivaldybės administracijos 
atžvilgiu laikinąsias apsaugos 
priemones atmetė.

Fontano darbai bus tęsiami. 
Rugsėjo mėn. vyks teismo 
posėdis, kuriame bus nagrinė-
jamas Prienų r. savivaldybės 
administracijos sprendimo dėl 
viešųjų pirkimų procedūros 
teisėtumas. 

SAVIVALDYBĖS inf. 
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KDR - naujas Ebolos protrūkis 
Demokratinėje Kongo Respublikoje (KDR) patvirtintų atvejų 
ligos, kurią sukelia Ebolos virusas, skaičius pasiekė 63-is žmones, 
pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Šios ligos 
epidemija 2014-2016 nusinešė 28,6 tūkst. žmonių gyvybių.

Rusija suėmė kosmoso korporacijos pareigūną
Rusijos tyrimų komitetas sekmadienį paskelbė sulaikęs 
sukčiavimu įtariamą valstybinės įmonės „RKK Energija“ vadovo 
pavaduotoją. Pastaraisiais metais Rusijos kosmoso programa 
liūdnai pagarsėjo dėl daugybės nepavykusių paleidimų.

tuvoje suvaidinto spektaklio 
„Amerika pirtyje“ ilgą isto-
riją. Kaip paminėjo renginio 
vedėjas, pirmasis lietuviškas 
spektaklis „Amerika pirtyje“ 
buvo suvaidintas Palangoje.

Šiek tiek istorijos
O šio spektaklio ar dramos 

pradžia – 1893 m. „Varpe“ V. 
Kudirkos paskelbtas konkur-
sas dramoms sukurti. Kurti 
dramą ėmėsi J. Vilkutaitis, 
o pataisyti pirminį variantą, 
manoma, jam padėjo brolis 
kunigas Antanas. Taigi broliai 
Vilkutaičiai, pasirašę slapy-
vardžiu „Keturakis“, pristatė 
konkursui komediją „Ame-
rika pirtyje“. V. Kudirkai kū-
rinys patiko, taigi parodė jį 
Jonui Jablonskiui, Gabrielei 
Petkevičaitei-Bitei, Juozui 
Tumui-Vaižgantui, Gabrieliui 
Landsbergiui-Žemkalniui, 
Mykolui Lozoraičiui. Šiems 
drama irgi pasirodė verta dė-
mesio ir buvo nuspręsta statyti 
spektaklį. Komedija „Ameri-
ka pirtyje“ pirmą kartą buvo 
išspausdinta 1895 m. Tilžė-
je, o 1899 m. rugpjūčio 8 d. 
pirmą kartą viešai suvaidinta 
Palangoje. Komedija labai iš-
populiarėjo ir iki šiol yra tea-
trų repertuaruose. Įdomiausia 
tai, kad pirmą kartą komedija 
suvaidinta lietuvių kalba tuo 
metu, kai lietuvių kalba buvo 
draudžiama. Bet lietuviai ne-
būtų lietuviai jeigu nesuge-
bėtų įgyvendinti to, ko labai 
nori. Labai teisingai E. Stan-
cikas paminėjo, kad „mūsų 
karta, kaip asmenybės, dar 
nėra subrendusi iki istoriškai 
garsių pavardžių. Jie darė tai, 
ką manė reikalinga tuo metu, 
kad Lietuva būtų gyva. Kiek 
daug žmonių pasiekė aukštu-
mų, kad mūsų kalba ir būtų 
graži lietuvių kalba“.

Iš tikrųjų „Amerika pirtyje“ 
į Lietuvos teatro istoriją įėjo 
kaip pirmasis Lietuvoje vie-
šai lietuvių kalba suvaidintas 
spektaklis.

Pirmasis spektaklis – 
nepaprastas istorinis 

įvykis
Renginio vedėjas  plačiau 

„Amerika pirtyje“– nesenstanti klasika
supažindino su šios dramos 
autoriaus Juozo Vilkutaičio-
Keturakio biografija, skaitė 
rašytojo Antano Vaičiulaičio 
įžvalgas bei kitų to meto žino-
mų ir garsių žmonių nuomo-
nes bei atsiliepimus. Aktorius 
skaitė ilgus istorinius tekstus, 
kad klausytojai susidarytų 

nuomonę apie tą laikotarpį, 
kai buvo sukurta ši pjesė. Vis-
gi šis unikalus kūrinys, matyt, 
daugiausia dėmesio sulaukė 
dėl to, kad buvo pastatytas to-
kiu metu, o gal ir dėl to, kad 
jame vaizduojamas papras-
tas buitinis nuotykis, bet labai 
gražiai ir vaizdingai, o pjesės 
personažai tuo metu ir gyveno 
dažname kaime. Tema – pa-
prasta, bet kartu nesenstanti, 
aktuali. 

Prie „Amerika pirtyje“ pa-
statymo Palangoje labai daug 
prisidėjo Povilas Višinskis, 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, 
Žemaitė ir kt. Reikia pažy-
mėti, kad P. Višinskis buvo 
pagrindinis organizatorius, 
vedlys, už viską atsakingas, 
o už kai kurias aferas net ir 
teisiamas. Juk tuo metu Lie-
tuvoje nei rašyti, nei skaityti, 
o tuo labiau vaidinti lietuviš-
kai nebuvo galima...

Iš tikrųjų buvo be galo įdo-
mu klausyti pasakojimo, kaip 
buvo organizuojamas pats 
spektaklis, kas už ką buvo 
atsakingas, kaip teko ieškoti 
vietos vaidinimui, žmonių, 
kurie vaidintų – „vaidylų“. 
Visi ieškojo, kalbino, o pas-
kui visi be galo džiaugėsi, kai 

spektaklis įvyko ir pavyko. E. 
Stancikas skaitė rašytojų Ga-
brielės Petkevičaitės-Bitės, 
Sofijos Kymantaitės-Čiurlio-
nienės bei Stasės Vaineikie-
nės prisiminimus apie pirmąją 
spektaklio premjerą Palango-
je 1899 m. rugpjūčio 8 dieną. 
O Juozas Tumas-Vaižgantas 

yra pastebėjęs, kad tai nepa-
prastas istorinis įvykis.

Žmonių nuotaikas prem-
jeros dieną atskleidė rašytoja 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, 
kuriai pašiūrė, kurioje vyko 
spektaklio premjera, atro-
dė tarsi šventykla, o žmonių 
gausa, susidomėjimas – milži-
niškas. Taigi, kaip rašoma jos 
prisiminimuose, žmonių susi-
rinko daugybė – „kaip musių, 
kaip uodų susirinko“, bilietų 
pritrūko, vietų nebuvo, bet 
kiekvienas, kuris atvyko į šią 
didžiąją šventę, norėjo bent 
per plyšelį, bent akies krašte-
liu žvilgtelėti, kas vyksta toje 
pašiūrėje. Po spektaklio visi 
plojo – plojo ne tik aktoriams, 
bet ir pačiai idėjai, kad buvo 
išdrįsta pasipriešinti spaudos 
draudimui ir pagaliau atsiimti 
lietuviško žodžio laisvę.

Vienas ilgiausiai 
rodomų spektaklių
Reikia paminėti, kad „Ame-

rika pirtyje“ yra vienas ilgiau-
siai rodomų spektaklių Lietu-
vos istorijoje. Nuo 1974 metų, 
kai spektaklis buvo pastatytas 
Kauno dramos teatre, aktoriai 
jį jau suvaidino 705 kartus.

Tad su žiūrovais Birštono 

kurhauzo salėje susitiko ir 
unikalūs artistai: keturiasde-
šimt ketverius metus Agotu-
ką vaidinanti aktorė Milė Ša-
blauskaitė ir Vincukas – Algir-
das Pintukas bei kompozito-
rius Teisutis Makačinas. 

Aktoriai suvaidino kele-
tą monoscenų bei vaizdelį iš 

antrojo veiksmo. Nors „Ame-
rika pirtyje“ iš viso buvo su-
vaidinta 705 kartus, Milė Ša-
blauskaitė tik vieną vienintelį 
vaidinimą praleido dėl ligos 
(apsinuodijo maistu). Įdomu, 
kad A. Pintukas šį kūrinį yra 
išvertęs į esperanto kalbą ir 
pristatęs esperanto kongreso 
metu.Aktoriai šmaikščiai da-
lijosi prisiminimais, taip pat 
prisiminė susitikimą su reži-
sieriumi Valdu Lencevičiumi, 
pasakojo, kaip mokėsi kurti 
personažus. Ir dabar vos tik 
pagalvoji apie Agotuką, Vincą 
ar Bekampienę, kaipmat aky-
se iškyla spalvingi personažai 
– kalba, manieros, juokas...

Su nostalgija aktoriai pri-
siminė gastroles po Lietuvos 
kaimus ir miestelius, kur buvo 
mylimi ir laukiami, dainuotas 
liaudies dainas, nakvynes klo-
jimuose ant šieno, maudynes 
ežere. Nežinia, kaip elgtųsi 
mūsų kartos aktoriai, jeigu 
tektų gastrolėse apsieiti be to-
kių elementarių dalykų kaip 
tualetas, šiltas vanduo... Ko 
gero, mirtinai įsižeistų.  

Kompozitorius Teisutis 
Makačinas taip pat dalijosi 
prisiminimais apie spektaklį, 
apie talentingą režisierių V. 

Lencevičių, kurio pakviestas 
jis įsijungė į kūrybinį proce-
są, kaip porą mėnesių ieškojo 
tinkamos spektakliui melodi-
jos, o iš kelių sukurtų patiko 
tik viena. Visgi smagiausia 
buvo tai, kad T. Makačinas 
sėdo prie pianino ir su visais 
trimis aktoriais (įskaitant ir E. 
Stanciką, kuriam teko šiame 
spektaklyje kažkada vaidinti 
piemenuką) sudainavo šaunų 
pagrindinį kupletą: „Ameri-

koje gera, Amerikoj smagu, 
o nuotaką parvaro, mosuoda-
mi diržu“.

Vilkutaičių pėdsakai 
Prienuose

E. Stancikas susirinku-

 

Rugpjūčio 23 d. (ketvirtadienį)  
19 val. Birštono kurhauze 

 
Vakaras rašytojui, literatūros istorikui,  

kritikui, visuomenės veikėjui 
JUOZUI TUMUI-VAIŽGANTUI 

 
  Dalyvaus: 

 

PO ŽVAIGŽDĖTU VASAROS DANGUM 
LITERATŪRINIAI VAKARAI BIRŠTONE 2018 M. 

Literatūrologė, prof. habil.  dr.,      Poetas, lituanistas, Vaižganto                             Aktorė                                                  Smuikininkė 
  Vaižganto premijos laureatė           muziejaus Kaune vedėjas                        Olita Dautartaitė                                    Ilona Klusaitė 
        Viktorija Daujotytė                             Alfas Pakėnas 
                                                             
 

Projektą organizuoja:               Finansuoja:  

 

 
Partneriai: 

Siponių krašto 
bendruomenė 

Renginys nemokamas. Bus fotografuojamas ir viešinamas 

siesiems skaitė ir prienietės 
Anarsijos Adamonienės pri-
siminimus apie Vilkutaičių 
gyvenimą ir veiklą Prienuose. 
Juose paminėta, kad J. Vilku-
taitis Lietuvai paliko tik vieną 
veikalą, bet jis „dramos me-
no atžvilgiu – tai šedevras“. 
„Amerika pirtyje“ turėjo di-
delį pasisekimą, buvo vaidi-
nama daugelyje kaimo kloji-
mų bei seklyčių.

Įdomu ir tai, kad J. Vilkutai-
tis dirbo notaru Prienuose, o jo 
namas buvo netoli tos vietos, 
kur stovi kunigaikščio Kęs-
tučio paminklas. Vilkutaičių 
namai buvo inteligentų susi-
būrimo vieta. 

Renginio pabaigoje A. Pin-
tukas dalijosi prisiminimais, 
kaip buvo paminėtas „Ameri-
ka pirtyje“ vaidinimo šimtme-
tis Palangoje – toje pačioje 
vietoje kaip prieš 100 metų.

Šis ypatingas vakaras Birš-
tono kurhauze pažadino prisi-
minimus, sukėlė pasididžiavi-
mą žmonėmis, kurie nieko ne-
bijodami sėjo lietuvišką žodį, 
saugojo ir gerbė savo kalbą. 
Lietuvos valstybės šimtmetis 
– pats geriausias laikas juos 
paminėti.

Visi plojo ir dėkojo artis-
tams, taip pat Birštono vie-
šosios bibliotekos direktorei 
Alinai Jaskūnienei už puikų 
renginį ir projektą.



�
TREČIAdIENIS, �018 m. RUGPJŪČIO �� d., www.NAUJASISGElUPIS.lT

Rudenėlio šventė Škėvonių 
bendruomenėje

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

Kišimasis į rinkimus: JAV beda pirštu į Kiniją 
AV nacionalinio saugumo patarėjas Džonas Boltonas sekmadienį 
įvardijo Kiniją, Šiaurės Korėją ir Iraną kaip šalis, kurios gali kištis į 
Amerikos rinkimus. Tuo tarpu prezidentas Donaldas Trampas vėl 
kritikavo tyrimą dėl Rusijos kišimosi į rinkimus 2016 metais.

Afganistanas siūlo Talibanui paliaubas
Afganistano prezidentas Ašrafas Ganis paskelbė trijų mėnesių 
paliaubas Talibanui, tačiau tvirtino, kad ugnies nutraukimo bus 
laikomasi, jeigu jis bus abipusis. Paliaubos paskatino prognozes 
dėl taikos derybų su Talibanu, tačiau šalyje vistiek liejasi kraujas.

Tel. 8 604 80752 
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt

LEIDĖJAS:
UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai
REDAKCIJA:
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, Prienai.

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752
redakcija@naujasisgelupis.lt

Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.

Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė ASIPAVIČIENĖ    tel. 8 604 80804
juronyte@gmail.com 

RUGSĖJO 1-OSIOS MUGĖ!

Rugpjūčio 22-23 dienomis 14-19 val.

kviečiame visus į Birštono parapijos Caritas bendruomenės namus,

adresu Birutės g. 10A, Birštone

į DAIKTŲ MUGĘ.

Kviečiame NEMOKAMAI išsirinkti reikalingų drabužių, kitų daiktų, būtinų

mokyklai ir Rugsėjo 1-ąją sutikti be rūpesčių.

Birštono parapijos Caritas

 

PProjektas „Pajusk pasaulį bibliotekoje“ 

Rugpjūčio 22 d. (trečiadienį) 18.30 val. prie Birštono viešosios bibliotekos  
(S. Dariaus ir S. Girėno g. 12) 

 

IŠ AUSTRALIJOS KILUSIO INSTRUMENTO  

d i d ž e r i d ū  
UŽSIĖMIMAS IR KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS VISAI ŠEIMAI  
 
Kartu su muzikantu, instrumentų kūrėju ir keliautoju Audriumi Kliševičiumi susipažinsite su didžeridū, jo istorija, 

pasigaminsite instrumentą bei juo muzikuosite, išmoksite taisyklingo cirkuliacinio kvėpavimo pagrindų.  

 
Užsiėmime dalyvauti gali vaikai nuo 7 metų. 

 

                               Projektą organizuoja:                                                                                Remia:  

                                             Partneriai:  Birštono kurorto 
bendruomenė 

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Šeštadienį, rugpjūčio 
18 d. popietę, Škėvonių 
kaimo bendruomenė 
rinkosi į Rudenėlio 
šventę. Šventei vieta buvo 
pasirinkta prie Nemuno 
– pastatyta palapinė, 
ištiesti stalai, papuošti 
gražiausių jurginų žiedais, 
o krepšiuose pūpsojo 
rudeniškos gėrybės. Tad 
vietos linksmybėms – į 
valias...

Ši Rudenėlio šventė yra 
viena iš pirmųjų jaunos ben-
druomenės renginių. Škėvo-
nių bendruomenė oficialiai 
įregistruota tik praėjusių me-
tų gruodžio mėnesį, tačiau 
nemažai darbų atliko dar ne-
būdama tikra bendruomene. 
Svarbu, kad žmonės patys 
jautė bendruomeniškumą, no-
rą bendrauti, dirbti ir gražinti 
savo kraštą. Aktyvaus seniū-
naičio Vytauto Drūlios inicia-
tyva jie tvarkė aplinką, rinko 
šiukšles, tad ir apsi-
lankiusiems Škėvonių 
kaimo teritorijoje ma-
lonu – daugelis čia gy-
venančių žmonių tikrai 
kūrybingai tvarko savo 
kiemus ir darželius, 
puošia sodybas. Ir į 
renginius škėvoniškiai 
susirenka gausiai, ma-
tyt, tai irgi lemia žmo-
nių aktyvumas ir noras 
gražiau gyventi.

Škėvonių bendruo-
menės pirmininkė Ri-
ma Draskinienė pasveikino 
visus gausiai susirinkusius į 
pirmą bendrą, kaip bendruo-
menės, surengtą šventę, pa-
dėkojo už gausų vaišių sta-

lą, atsineštas savo soduose ir 
daržuose išaugintas gėrybes. 
Ruduo paprastai prasideda 
po Žolinės, kai dėkojama že-
mei, dangui ir Dievui už visas 
suteiktas gėrybes ir malones. 
Jau kvepia šviežia duona ir 
pyragai, jau išragauti sodų 
išauginti vaisiai ir uogos, jau 
pradedamos ruošti daržovių 
atsargos žiemai.

Susirinkusius į šventę Škė-
vonių bendruomenės žmo-
nes pasveikino ir Birštono 
savivaldybės merė Nijolė 
Dirginčienė, jos pavaduoto-
jas, Birštono bendruomenės 
pirmininkas Vytas Kederys 
bei bendruomenės atstovė 
Beata Klimavičienė, Birštono 
savivaldybės administracijos 
direktorius, bendruomenės 
narys Valentinas Vincas Re-
vuckas.

Įvairiose rungtyse varžėsi 
suaugusieji, taip pat ir vaikai, 
už tai gaudami gerų prizų. 
Tiesa, atrodė, kad varžėsi ne 
dėl prizų, bet dėl to, kad buvo 
visiems smagu. Savivaldybės 
merė taip pat pasidžiaugė ak-

tyvia bendruomene, kurioje 
yra nemažai jaunų žmonių, 
norinčių ir sugebančių dirbti 
visuomenės, tai yra savo kai-
mo žmonių, labui.

Steigiant bendruomenes 
Birštono savivaldybėje pa-
siektą gerų rezultatų – žmonės 

telkiami kūrybai, gerėja 
gyvenimo kokybė ir už-
imtumas. Tai labai svar-
bu šiais laikais, kai žmo-
nės panyra į virtualųjį 
pasaulį ir nelabai moka 
bendrauti tiesiogiai. Ar-
timo žmogaus, kaimyno 
ar draugo niekas nepa-
keis, niekas kitas nepa-
dės atsitikus bėdai, ne-
pasidžiaugs sėkme.

Graži diena, graži 
šventė nuaidėjo Škėvo-
nyse. Tikimasi, kad bus 

dar daug prasmingų darbų, 
kad dalyvaudami projektuo-
se šio krašto žmonės netrukus 
galės džiaugtis bendruome-
niškumo vaisiais.
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Svarsto pažaboti elektrinį transportą
Lietuvos institucijos tariasi, kaip pažaboti elektrines transporto 
priemones, taip siekiant išvengti incidentų. Diskusijos kilo, kai 
antrą kartą šią vasarą Lietuvos pajūryje elektrinio paspirtuko 
vairuotojas susidūrė su pėsčiaisiais.

Kaune įšventintas naujas vyskupas
Kaune iškilmingai konsekruotas naujas vyskupas Algirdas 
Jurevičius. Jis tapo Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru 
– dešiniąja Kauno arkivyskupo ranka. Su A. Jurevičiumi Lietuvoje iš 
viso yra dešimt vyskupų bei septyni vyskupai emeritai.

Išsėtine skleroze serganti Nijolė: „Savo sode esu tik papuošalas“
tyrimai“.

Apie išsėtinę sklerozę
Išsėtine skleroze susergama 

pakitus organizmo imuninei 
sistemai – kai imuninė siste-
ma atakuoja nervines ląsteles 
gaubiantį mielino dangalą 
galvos, nugaros smegenyse 
ir regos nervuose, taip jas pa-
žeisdama ir sukeldama fizinę 
negalią bei pažintinių funkcijų 
sutrikimą. Dėl mielino pažei-
dimo atsiranda įvairūs simp-
tomai. Pastarieji priklauso 
nuo centrinės nervų sistemos 
pažeidimo vietos.

Išsėtinė sklerozė yra lėtinė, 
šiuo metu neišgydoma autoi-
muninė liga, kuria Lietuvoje 
serga apie 2000 žmonių, nors 
neoficialiais duomenimis ser-
gančiųjų skaičius gali siekti ir 
3000. Ši liga skirstoma į for-
mas priklausomai nuo to, kaip 
ji pasireiškia, koks ligos akty-
vumo lygmuo ir kaip greitai 
sukelia neįgalumą. Recidy-
vuojanti-remituojanti išsėtinė 
sklerozė (RRIS) yra dažniau-
sia ligos forma, ji diagnozuo-
jama maždaug 85 procentams 
IS sergančių žmonių. Pirminė 
progresuojanti išsėtinė skle-
rozė (PPIS) diagnozuojama 
maždaug 15 procentų išsėtine 
skleroze sergančių pacientų. 
Dažniausiai liga pasireiškia 
jauniems, 20-40 amžiaus, 
žmonėms. 

Apie apklausą
Išsėtinės sklerozės simp-

tomų bei ligos atkryčių ne-
nuspėjamumas daro didžiulę 
įtaką sergančiųjų bei jų arti-
mųjų kasdieniam gyvenimui, 
rodo Lietuvoje atlikta apklau-
sa „Požiūris į išsėtinę sklero-

zę“. Jos tikslas buvo geriau 
supranti išsėtine skleroze ser-
gančiųjų bei jiems padedan-
čių žmonių žinias bei požiūrį 
į ligą, išsiaiškinti, su kokiomis 
kliūtimis jie susiduria kasdie-
nybėje.

Šių metų pavasarį vyk-
dytoje apklausoje dalyvavo 
123 šia liga sergantieji bei 23 
jiems padedantys asmenys. 
Apklausą inicijavo Lietuvos 
išsėtinės sklerozes sąjunga 
kartu su farmacijos kompanija 
„Roche“. Apklausą atliko rin-
kos ir visuomenės nuomonės 
tyrimų kompanija „Spinter 

Mūsų sode šiandien taip pat 
jau esu tik papuošalas. Tokia 
jau ta liga. Anksčiau būdavo 
jėgų padirbėti, bet šiandien 
galiu daugiau padiriguoti, 
kaip ir ką reikia daryti. Nors 
dar galiu kepti tortus, nes jų 
kepimas – tai ne stovėjimas 

prie keptuvės. Stovėti ir ga-
minti maistą ar tvarkyti namus 
man – tikras iššūkis. Apskri-
tai, stengiuosi prisitaikyti. 
Pavyzdžiui, mano silpnesnė 
yra dešinioji pusė. Tad įma-
nomus darbus atlieku su kai-
riąja ranka.“

„Sveikas žmogus nesupran-
ta, kiek žingsnių per dieną jis 
nueina. Tuo tarpu mes, ser-
gantys išsėtine skleroze, skai-
čiuojame kiekvieną žingsnį. 
Pavyzdžiui, vakar ėjau į par-
duotuvę, bet tai buvo iššū-
kis. Gerai, kad žinojau, kur 
produktai, priešingu atveju 
nebūčiau turėjusi jėgų nusi-
pirkti visko, ko reikia, nes pa-
prasčiausiai neturiu sveikatos 
vaikščioti po visą parduotu-
vę“, – pasakoja Nijolė. Kad 
apsipirkimas maisto prekių 
parduotuvėje yra iššūkis, pa-
tvirtina ir apklausa – beveik 
trečdalis apklausoje dalyva-
vusių nurodė, kad sveikatai 
pablogėjus tokia pagalba rei-
kalinga.

Pokalbio pabaigoje buvu-
si mokytoja akcentuoja, kad 
sergantieji turi suprasti, kad 
nuolatinis nuovargis išvargi-
na: „Reikia save tausoti. Aš 
dabar jau suprantu, kad pati 
savimi turiu rūpintis. Noriu 
atsigulti –atsigulu. Nebėra 
tokio dalyko, kaip nepatogu. 
Tuo tarpu kai turiu jėgų ir no-
ro – aš visur nulekiu. Reikia 
surasti malonumą, veiklą, kuri 
teikia geras emocijas.“

žiūris į ligą keičiasi: „Esu įsiti-
kinusi, kad didelį poveikį daro 
socialinės akcijos, žiniasklai-
doje skelbiama informacija, 
pačių sergančiųjų pasakoji-
mai apie ligą. Šiandien gatvė-
je nesijaučiu bejėgė – dažnai 
į renginius ar tiesiog prasi-

blaškyti važiuoju mano mo-
kinių dovanotu skuteriu. Tad 
aplinkiniai, matydami, kad 
man reikia pagalbos – padeda. 
Žmonės išties keičiasi, jeigu 
lygintume jų elgseną dabar ir, 
tarkime, prieš 20 metų.“

Sunkiausia psichologiškai 
vilnietei buvo užsiklijuoti 
neįgaliųjų lipduką. „Neži-
nau, kodėl, bet ilgai vengiau 
tai daryti. Tai buvo lyg viešas 
pareiškimas, kad sergu. Ir tik 
vieno mano mokinio žodžiai 
mane padrąsino tą lipduką už-
siklijuoti. Jis man pasakė – tu 
nepasikeitei, tu esi tokia pati“, 
– pamena Nijolė.

Buityje pirmuoju 
smuiku giežia sesuo
Išsėtinės sklerozės simpto-

mai gali pasireikšti bet kada 
– jų neįmanoma nuspėti. Tad 
tokia neprognozuojama ligos 
eiga pakeičia su liga susidū-
rusių žmonių gyvenimą iš 
esmės, paveikdama visas gy-
venimo sritis. Taigi dažniau-
siai sergantiesiems prireikia 
šeimos narių pagalbos. Lie-
tuvoje atlikta sergančiųjų iš-
sėtine skleroze apklausa rodo, 
kad kone kas antram sergan-
čiajam pasijutus blogai reikia 
pagalbos sutvarkant namus, 
43 proc. teigė, kad pagalba 
reikalinga dirbant sode ar 
tvarkant aplinką.

Anot Nijolės, šiandien bui-
tis – sesers rūpestis: „Vie-
na niekaip nesusitvarkyčiau. 

5-6 metų, kuomet liga buvo 
patvirtinta atlikus magnetinio 
rezonanso tyrimą. Anot Nijo-
lės, net ir silpstant jėgoms ji il-
gai nesikreipė dėl neįgalumo 
ar invalidumo. Ir tik tuomet, 
kai vieną dieną pilna ta žo-
džio prasme nugriuvo į žoles 

ir sukaupusi paskutines jėgas 
nušliaužė iki automobilio, su-
prato, kad diagnozės neigimo 
metas baigėsi. „Tą patį rudenį 
pasiėmiau lazdą, kuri iki šiol 
yra mano draugė ir pagalbi-
ninkė“, – kalba Nijolė.

Aplinkiniai reagavo 
neadekvačiai

Išsėtine skleroze susergama 
pakitus organizmo imuninei 
sistemai – kai imuninė siste-
ma atakuoja nervines ląsteles 
gaubiantį mielino dangalą 
galvos, nugaros smegenyse 
ir regos nervuose, taip jas pa-
žeisdama ir sukeldama fizinę 
negalią bei pažintinių funk-
cijų sutrikimą. Dėl mielino 
pažeidimo atsiranda įvairūs 
simptomai – nuovargis, sil-
pnumas, galvos svaigimas, 
dvejinimasis akyse, judėjimo 
negalia, šlapimo pūslės sutri-
kimai ir kiti.

Nijolė dabar nevengia kal-
bėti apie ligą, tačiau ligos pra-
džioje apie diagnozę pasaky-
ti aplinkiniams buvo sunku: 
„Aplinkinių reakcijos mane 
labai stebino. Toks įspūdis, 
kad jiems buvo nustatyta li-
ga, o ne man. Pamenu, kaip 
pasakius diagnozę aplink visi 
aikčiojo. Aš nesirinkau ligos, 
ji pasirinko mane, todėl jau 
daug metų nebekovoju ir ne-
neigiu jos. Tiesiog stengiuosi 
prie jos prisitaikyti ir gyven-
ti toliau.“

Pašnekovė pastebi, kad po-

Apsipirkti maisto prekių 
parduotuvėje, susitvarkyti 
namus ar aplinką sode, 
ar tiesiog pasigaminti 
pietus – daugeliui mūsų 
tai – nesudėtingos 
kasdienės užduotys. 
Tuo tarpu sergantiems 
išsėtine skleroze tai 
gali tapti tikru iššūkiu, 
nes neprognozuojama 
ligos eiga gyvenimą gali 
apversti aukštyn kojomis.

Man išsėtinė? Negali būti!
Vilnietė Nijolė išsėtine 

skleroze serga nuo jaunys-
tės. Ji pamena, kai maždaug 
prieš 34-erius metus gydy-
toja užsiminė apie šią ligą, į 
kurią tąkart jauna mokytoja 
numojo ranka. „Buvau akty-
vi – bėgiojau, sportavau, jau 
dirbau mokytoja ir žurnalis-
te. Taigi turėjau šimtą darbų 
ir turėjau jėgų visus juos at-
likti, tad tikrai nepatikėjau, 
kad man gali būti išsėtinė 
sklerozė, – prisimena Nijolė. 
– O be to, tais laikais nebuvo 
tikslios diagnostikos, todėl 
net ne iškart patvirtino ligą. 
Pamenu, kad net ir gydymo, 
galima sakyti, nebuvo. Ligos 
paūmėjimo metu man skir-
davo dideles dozes hormonų, 
kurie tam kartui pastatydavo 
ant kojų. Turėdama tokį didelį 
ligos stažą galiu pasakyti, kad 
šiandien gydymo galimybės 
jau visai kitos.“

Laiku diagnozavus šią li-
gą ir skyrus tinkamą gydy-
mą išsėtinę sklerozę galima 
pažaboti – sumažinti jos ak-
tyvumą, o tai sulėtina paci-
ento neįgalumo progresavi-
mą. Pastaruoju dešimtmečiu 
įvyko didžiulis proveržis at-
randant naujus gydymo bū-
dus, kurie padėtų suvaldyti 
šią jaunus, darbingo amžiaus 
žmones užklumpančią ligą, 
kai diagnozuojama recidy-
vuojanti-remituojanti ligos 
forma. Reikšmingas žingsnis 
ligos gydyme žengtas ir šie-
met – Europoje registruotas 
pirmasis ir kol kas vienintelis 
pasaulyje ligos eigą keičian-
tis vaistas ankstyvai pirmi-
nei progresuojančiai išsėtinei 
sklerozei (PPIS) gydyti.

Buvusi mokytoja su ligos 
diagnoze susigyveno tik po 
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2249 - tiek sulaikyta neblaivių vairuotojų 
Šiemet per pirmąjį metų pusmetį pradėti 2249 ikiteisminiai 
tyrimai, kai transporto priemones vairavusiems asmenims 
nustatytas didesnis nei pusantros promilės girtumas. Pernai per 
tą patį laikotarpį tokių atvejų buvo 2313 arba 64 atvejais daugiau.

Prancūzijoje sugriūti rizikuoja 840 tiltų
Prancūzijos vyriausybės inicijuoto audito rezultatai parodė, 
kad apie 840 šalies tiltų yra patyrę rimtus pažeidimus ir per 
artimiausius keletą metų rizikuoja sugriūti. Dar apie trečdaliui iš 
vyriausybės prižiūrimų 12 tūkst. tiltų yra reikalingas remontas.

REKLAMA

krovininių transporto priemo-
nių eismui.

Švedijos transporto admi-
nistracijos skaičiavimais, lei-
dus sunkesnių sunkvežimių 
eismą, iki 2030 metų visoje 
šalyje reikės sustiprinti apie 
850 tiltų.

Bulgarijoje – skurdžiausioje 
Europos Sąjungos (ES) šalyje, 
kuri yra liūdnai pagarsėjusi dėl 
prastos savo infrastruktūros 
būklės – ministras pirmininkas 
Boikas Borisovas paragino re-
novuoti visus šalies tiltus.

O Jungtinėje Karalystėje 
viešosiose diskusijose apie 
šalies kelių būklę paprastai 
daugiau dėmesio skiriama 
duobėms, o ne tunelių ir til-
tų būklei.

Tačiau transporto politikos 
ir tyrimų organizacija „RAC 
Foundation“ pernai paskelbė 
ataskaitą, kurioje nurodė, jog 
daugiau kaip 3 tūkst. tiltų nėra 
tinkami sunkiausių transporto 
priemonių eismui.

O Jungtinių Valstijų trans-
porto departamentas 2017 me-
tais apskaičiavo, jog daugiau 
kaip du trečdalius Amerikos 
kelių ir beveik 143 tūkst. tiltų 
reikia skubiai remontuoti arba 
pagerinti jų būklę.

Iš biudžeto skiriamų 
lėšų mažinimas

Ispanijoje, kurioje keliai 
ir greitkeliai yra gana nauji, 
nacionalinė kelių asociacija 
AEC išreiškė susirūpinimą vi-
sų pirma dėl regioninių kelių 
būklės, kuri gerokai pablogė-
jo, nes po 2008 metų finansų 
krizės buvo ne kartą apkarpy-
tos šiems tikslams iš biudžeto 
skiriamos sumos.

Po viaduko Genujoje griū-
ties, per kurią žuvo kelios de-
šimtys žmonių, euroskeptiškai 
nusiteikęs Italijos vidaus rei-
kalų ministras Matteo Salvini 
(Matėjas Salvinis) užsipuolė 
Europos Sąjungą, kuri, anot 

Trūkstant finansavimo, pasaulio kelių būklė 
vis prastėja jo, pirmenybę teikia subalan-

suotam biudžetui ir griežtam 
taupymui, o ne saugumui ir 
visuomenės poreikiams.

Europos Komisija į tai at-
sikirto pareiškusi, jog nuolat 
„skatino“ Italiją investuoti ir 
pasinaudoti turimais ES struk-
tūriniais fondais.

Tuo tarpu Vokietija, kuri turi 
biudžeto perteklių, dažnai su-
laukia raginimų, pavyzdžiui, 
iš Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF), aktyviau investuoti 
valstybės lėšas.

2018 metais vyriausybė in-
vesticijoms į kelius ir tiltus 
skyrė 3,9 mlrd. eurų, tačiau 
DIW skaičiuoja, jog reikia be-
veik 10 mlrd. eurų.

Būsimas finansavimas
Prancūzijos vyriausybės 

užsakymu atlikto audito atas-
kaitoje rekomenduojama ge-
rokai padidinti nacionalinių 
kelių priežiūrai ir moderni-
zavimui skiriamą sumą, kuri 
2007–2017 metais sudarė vi-
dutiniškai 666 mln. eurų per 
metus.

Prancūzijos susisiekimo 
ministrė Elisabeth Borne (Eli-
zabet Born) gegužės mėnesį 
pareiškė, jog šiam tikslui ke-
tina išleisti 1 mlrd. eurų. Beje, 
2018 metais šios išlaidos siekė 
800 mln. eurų, o 2017-aisiais 
– 700 mln. eurų.

Švedijos vyriausybė birželį 
pristatė plataus užmojo planą 
iki 2029 metų į infrastruktūrą 
investuoti 67 mlrd. eurų.

Ispanijos vyriausybė yra 
pažadėjusi per kitus ketverius 
metus į šalies kelius investuoti 
5 mlrd. eurų.

O JAV prezidentas Donal-
das Trumpas (Donaldas Tram-
pas) yra paskelbęs apie planus 
infrastruktūrai išleisti 1,5 trln. 
JAV dolerių, tačiau iki šiol 
nebuvo paviešinta jokių kon-
krečių detalių apie tokių planų 
įgyvendinimą.   AFP-BNS

Po griežto taupymo ir 
biudžeto išlaidų karpymo 
laikotarpio Italijos Genujos 
mieste įvykusi mirtina 
viaduko griūtis išryškino 
kelių tinklams visame 
pasaulyje – nuo Prancūzijos 
ir Vokietijos iki Jungtinių 
Valstijų – skiriamo 
nepakankamo viešojo 
finansavimo problemą.

Prastos būklės keliai – 
visur

Kaip parodė 2017 metų 
pabaigoje paskelbta Pasau-
lio ekonomikos forumo atas-
kaita, iš 137 pasaulio šalių, 
aukščiausios kokybės keliai 
yra Jungtiniuose Arabų Emy-
ratuose, o antroje vietoje yra 
Singapūras. Trečioji vieta šia-
me reitinge atiteko Šveicarijai. 
Iš Europos šalių, Nyderlan-
dai atsidūrė penktoje vietoje, 
Prancūzija – septintoje, Vo-
kietija – penkioliktoje, Italija 
– 45-oje, o Belgija – 46-oje.

Prancūzijos vyriausybės už-
sakymu neseniai atliktas audi-
tas parodė, kad remonto reikia 
kas trečiam tiltui. O Belgijoje 
maždaug 80 tiltų, viadukų ir 
tunelių dėl jų prastos būklės 
buvo numatyta sugriežtinta 
priežiūra, pranešė laikraštis 
„De Standaard“.

Vokietijoje „tai yra tik laiko 
klausimas, kada įvyks panaši 
nelaimė“, nacionaliniam ra-
dijui pareiškė ekonominių ty-
rimų instituto DIW vadovas 
Marcelis Fratzcheris (Marse-
lis Fračeris).

Federalinio kelių tyrimų 
instituto duomenimis, tik kas 
aštuntas automobilių tiltas kla-
sifikuojamas kaip „geros“ ar-
ba „labai geros“ būklės. Beje, 
2012 metais vienas konkretus 
tiltas per Reiną Lėverkuzene 
– Vokietijos pramonės širdy-
je – buvo uždarytas sunkiųjų 

AP Photo/Antonio Calanni

Dilgėlinė – nemaloni alergija, kurios priežastį 
atrasti pavyksta ne visiems
Skambiu pavadinimu 
išsiskirianti dilgėlinė taip 
vadinama ne šiaip sau – 
ant odos atsiradę bėrimai 
ir pūkšlės išties primena 
nudilginimą. Tačiau jei 
paprastos dilgėlių sukeltos 
raudonos dėmelės 
pranyksta net neįdėjus 
pastangų, asociatyviu 
pavadinimu pavadintos 
dilgėlinės gydymas yra 
kur kas nemalonesnis, 
o alerginės reakcijos 
ignoravimas gali sukelti 
net mirtį. Pomidorai, 
citrusiniai vaisiai, riešutai 
– tai tik dalis produktų, 
kurių griežtai reikia 
vengti pajutus dilgėlinės 
simptomus.

Pasak gydytojos dermato-
venerologės Ingos Kisielie-
nės, dilgėlinė yra neužkrečia-
ma liga, kurios tikrą priežastį 
išsiaiškinti nėra lengva ir ne 
visada pavyksta. Ją sukelti 
gali gausybė šaltinių, pavyz-
džiui, vartojami medikamen-
tai, kontaktas su gyvūnais ar 
net suvalgytas kiaušinis.

„Dilgėlinė gali pasireikš-
ti nuo kai kurių antibiotikų, 
virusinių infekcijų, staigios 
temperatūrų kaitos, gyvūnų 
pleiskanų ir kailio, lėtinių li-
gų ar įvairių maisto produk-
tų, ypač, riešutų, jūros gėry-
bių, kiaušinių, braškių. Daliai 
pacientų priežastis taip ir lieka 
neišaiškinta”, – pasakoja der-
matovenerologė.

Atpažinti simptomus
Dilgėlinę identifikuoti pa-

deda fizinis bėrimo panašu-
mas į dilgėle „paglostytą“ 

odą, tačiau, pasak gydytojos, 
įkyriai niežtinčios vietos pata-
riama nekasyti.

„Dilgėlinė pasireiškia niež-
tinčiais, raudonos spalvos iš-
kilusiais bėrimais, panašiais į 
atsirandančius po nudilginimo 
dilgėle. Simptomai gali tęstis 
kelias dienas, lėtinės dilgė-
linės atveju – kelias savaites 
ar mėnesius. Odos kasymas, 
stresas ar alkoholis visus dil-
gėlinės simptomus gali dar pa-
bloginti“, – teigia gydytoja.

„Eurovaistinės“ vaistininkė 
Ilma Plynytė antrina, jog šios 
alerginės ligos bėrimo skiria-
masis bruožas yra balkšvos 
ar rausvos pūkšlės su aiškiais 

kraštais. Ji priduria, jog bet 
kurioje kūno srityje gali atsi-
rasti paburkimų, o jei prie vi-
sų simptomų dar jaučiamas ir 
patinimas burnos ertmėje, tai 
signalizuoja apie labai stiprią 
alerginę reakciją.

„Jei tarp įprastų simptomų 
pasireiškia lūpų, liežuvio pa-
tinimas ar jaučiamas pasunkė-
jęs kvėpavimas, tai gali įspėti 
apie sunkią alerginę reakciją, 
kuri gali baigtis net mirtimi“, 
– įspėja farmacininkė.

Vaistininkės teigimu, pasi-
reiškus dilgėlinėms simpto-
mams, ypač jiems kartojan-

tis, būtina kreiptis į specialis-
tus, kurie paskirtų gydymą. 
O laukti vizito pas gydytoją 
gali būti lengviau nuslopinus 
simptomus liaudiškomis prie-
monėmis.

„Niežtinčias vietas galima 
sudrėkinti valgomuoju actu, 
tepti degutu ar nutrijų taukais, 
uždėti šaltą kompresą“, – pa-
taria „Eurovaistinės“ atstovė 
ir pakartoja gydytojos išsakytą 
patarimą jokiu būdu pažeistų 
vietų nekasyti.

Padeda sureguliuota 
mityba

Dermatovenerologė I. Ki-
sielienė atkreipia dėmesį, 
kad susirgus dilgėline svarbu 
atkreipti tiek į išorinius dirgi-

klius, tiek ir mitybą. „Atsira-
dus dilgėlinės simptomams 
reikėtų vengti daug histamino 
turinčių arba histaminą atpa-
laiduojančių maisto produk-
tų, pavyzdžiui, riešutų, jūros 
gėrybių, baklažanų, pomido-
rų, fermentinių sūrių, rūkytų 
ar vytintų maisto gaminių, 
citrusinių vaisių, marinuotų 
daržovių“, – apie rimtus mi-
tybos pokyčius perspėja gy-
dytoja.

Taip pat patariama ypatin-
gai pasaugoti odą: nedirginti 
jos aptemptais drabužiais ar 
nenatūraliais prausikliais. 
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Palestiniečiai gavo tonas Izraelio laikytų siuntų 
Palestiniečių pašto darbuotojai Vakarų Krante šią savaitę gavo 
ir ėmėsi rūšiuoti aštuonerius metus Izraelio laikytus laiškus ir 
siuntinius. Pašto darbuotojai rūšiuoja 10,5 tonų nepristatytų laiškų 
ir siuntinių, tarp kurių yra net neįgaliojo vežimėlis.

Statybose dirba apie 2,5 tūkst. ukrainiečių
Lietuvos statybų bendrovėms susiduriant su kvalifikuotų 
specialistų trūkumu, vis dažniau trūkstamas darbo vietas užpildo 
ukrainiečiai. Departamento duomenimis, per 7 mėnesius 
užsieniečiams dirbti Lietuvoje išduota 22, 2 tūkst. vizų.

Ką daryti, kad mokykloje pirmoko neviliotų 
saldainiai?

Namuose – 
draudimai, o 

mokykloje laisvė? 
Saldumynai ir nesveikas 

maistas vaikus (deja, ir suau-
gusius) trauks visada, tačiau 
norint išvengti, kad mokykloje 
atžala nepasiduotų žalingo ir 
kaloringo maisto pagundoms, 
svarbu nenumoti ranka ir svei-
kos mitybos principus diegti 
iš anksto. 

Mitybos poveikio tyrėja 
siūlo nepatingėti, būti kūry-
biškiems, stengtis vaikams 
ruošti skanų, sveiką ir pilna-
vertišką maistą. „Besivys-
tančiam organizmui reikalin-
gas įvairus maistas: kruopos, 
vaisiai, daržovės, kiaušiniai, 
žuvis, mėsa (jeigu šeima nėra 
vegetarai). Ne veltui sakoma, 
kad geriausia mityba yra jos 
įvairovė. Kalbant apie saldu-
mynus, patartina rinktis pil-
navertiškas alternatyvas, pa-
vyzdžiui, saulėje džiovintus 
vaisius be pridėtinio cukraus 
ar pilno grūdo keksiukus. Per 
kurį laiką vaikai pripranta prie 
tokios saldumynų sąvokos ir 
įprastiniai saldainiai nebebū-
na tokie aktualūs. Tie patys 
traškučiai gali būti iš orkai-
tėje keptų daržovių (morkų, 
salierų, kale kopūstų), vietoje 
gruzdintų” – teigia A. Matu-
levičiūtė. 

Jeigu mitybos principai na-
muose grindžiami draudimais 
ir apribojimais, didelė tikimy-
bė, kad pajutęs daugiau laisvės 
pirmokas mokykloje norės 
saldumynų. Kita vertus, jei-
gu mokoma pajusti įvairius 
sveiko maisto skonius, atras-
ti sveikas alternatyvas, saldūs 
nuklydimai bus labiau išimtis 
negu taisyklė.  

Pietų dėžutėje – 
originalumas ir 

įvairovė
Kiekvieno vaiko polinkiai 

skiriasi – vieniems labiau pa-
tinka daržovės ir mėsa, kitiems 
kiaušiniai arba ryžiai. Žinoma, 
į tai reikėtų atsižvelgti, tačiau 
maistą patartina nuolatos keis-
ti. Pietų dėžutės pagrindas tu-
rėtų būti pilno grūdo produk-

tai – A. Matulevičiūtė pataria 
vengti perdirbtų baltų miltų ar 
išvalytų grūdų. Prie jų galima 
parūpinti namų gamybos už-
tepėlių, humuso. Jeigu vaikas 
nori ryžių, žymiai geresnis 
pasirinkimas yra rudieji, o ne 
balti. Galima pagaminti nedi-
delį neriebios mėsos patiekalą, 
ruoštą garuose ir su minima-
liai prieskonių arba daržovių 
troškinį, keptą ne ant aliejaus, 
o ant vandens. Šviežias dar-
žoves geriausia supjaustyti 
– jas vaikui lengviau paimti 
į rankas. 

Jeigu norisi ko nors sočiau, 
tą pačią traškiąją vištieną ga-
lima pagaminti sveikai – šiuo 
atveju vertėtų rinktis pilno 
grūdo džiuvesėlius ir patieka-
lą pašauti orkaitėje. Vištieną 
pagardinti neriebiu, namuose 
ruoštu padažu. 

Vertingiausias užkandis – 
patogiai, nedideliais gabaliu-
kais supjaustyti vaisių, salotų 
gabaliukai. Jeigu pritrūksta 
fantazijos, idėjų galima semtis 
ir prekybos centruose, inter-
nete. Artėjantys nauji moks-
lo tampa iššūkiu ir galvojant 
apie kasdienę vaikų mitybą 
mokykloje. Šiuo atveju ypač 
praverčia priešpiečių dėžutė, 
kurios turinį galime išrinkti 
kartu su vaiku. 

„Ruošiant vaikų priešpie-
čių dėžutę ypač tinka bananai, 
besėklės vynuogės, obuoliai 
ir vynuoginiai pomidoriukai. 
Tuo pačiu gelbsti ryžių tra-
pučiai, grūdų batonėliai. Toks 
užkandis ne tik suteiks jėgų, 
bet ir bus vertingas pasirinki-
mas, kai norisi užkąsti sveiko 
maisto, bet pritrūksta laiko 
jo ruošimui”, – pasakoja IKI 
komunikacijos vadovė Berta 
Čaikauskaitė. 

Prekybos tinklo atstovės tei-
gimu, reikėtų nepamiršti, kad 
dėl intensyvaus rugsėjo, ver-
tingo maisto smalsiam protui 
reikia ne tik vaikams, bet ir jų 
tėvams. Geriausias būdas at-

rasti mėgstamiausius užkan-
džius - išbandyti vis naujus 
skonius ir atrasti, kas labiau-
siai patinka. 

Vaikas nevalgo 
daržovių. O kaip jūs? 

Anot A. Matulevičiūtės, 
viena didžiausių tėvų klaidų 
– bandymas vaikams įbrukti 
maistą, kurio nevalgo jie pa-
tys. „Dažnai tėvai sako, jog 
jų vaikas nevalgo tam tikro 
maisto produkto. Visados pa-
klausiu: o ar jūs jį valgote? At-
sakymas dažnai būna neigia-
mas. Normalu, kad vaikai yra 
tėvų atspindžiai, tad ką valgo 
tėvai, tą valgys ir jų atžalos. 
Tad šeimos nariai turėtų sės-
ti prie vieno stalo ir valgyti 
panašų maistą – nieko tokio, 
jeigu kuris nors patiekalas ka-
da skiriasi, tačiau matant tėvų 
rodomą pavyzdį, vaikui bus 
gerokai lengviau priprasti prie 
sveikos mitybos”, – mintimis 
dalinasi A. Matulevičiūtė. 

Dar vienas būdas paskatin-
ti vaiką domėtis sveiku mais-
tu – kartu gaminti patiekalus. 
Maisto ruošimas yra puiki pro-
ga supažindinti su skirtingais 
skoniais, padėti suvokti maisto 
vertę. Pradėti galima nuo pat 
mažens. Ruošiant kokteilį, už-
tenka kad mažametis (darželi-
nuko amžiaus) vaikas pats iš-
sirinktų savo mėgstamiausius 
vaisius ir stebėtų, kaip bus 
paruošiamas gėrimas. Kok-
teilis tuomet bus tikrai ska-
nesnis! Jau šiek tiek vyresnio 
amžiaus vaikai gali padėti su-
pjaustyti, sutarkuoti daržoves, 
padėti nuspręsti, ką valgyti va-
karienei. A. Matulevičiūtė tei-
gia, jog vaikai džiaugiasi, kai 
jie įtraukiami į procesą ir jų 
balsas išklausomas – tuomet 
ir sveika vakarienė suteikia 
daug džiaugsmo, o teigiamos 
emocijos galiausiai paskatins 
panašius maisto produktus ir iš 
jų pagamintus patiekalus rink-
tis ir mokykloje. 
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11 vaikų maitinimo pokyčių darželiuose ir mokyklose nuo rugsėjo
Į darželius nuo 
rugsėjo – jokių 

užkandžių
Vaikai darželiuose dažnai 

nevalgo jiems patiekiamo 
maisto. Kodėl taip nutinka? 
Jei prieš pietus vaikai užkan-
džiauja – valgo sausainius ar 
saldainius, po to nevalgo nei 
sriubos, nei salotų. Nes saldu-
mynai gadina natūralų skonio 
suvokimą ir sveikas maistas 
vaikui tampa neskanus. Blo-
giausia, kad vaikas negauna 
maisto medžiagų – tik menka-
vertes kalorijas. Todėl įstaty-
me nurodytų produktų neštis 
nebebus galima. Tėveliai ga-
lės įdėti vaikams uogų, vaisių, 
daržovių ar kitų sveikatai pa-
lankių produktų. 

Su šiuo įsakymu mokyklo-
se turėtų būti peržiūrėti užkan-
džių automatai ir bufetai su 
menkaverčiais gardumynais, 
nes apribotas desertų, kondi-
terinių gaminių cukrų kiekis 
iki 16 g/100 g, gėrimuose cu-
krų ne daugiau kaip 5 g/100 
g, o tarp saldiklių negali būti 
netgi net steviolio glikozido 
(E960), kuris dažnai sutinka-
mas gėrimuose be cukraus. 
Jei mokykla norės pardavinėti 
šaltus užkandžius, ji turės tai 
raštiškai suderinti su tėvelių 
atstovais.

Mokyklose vaikams turi 
būti sudaryta galimybė laiky-
ti ir maitintis tą dieną iš namų 
atsineštu maistu. Tėveliai tu-
rės atidžiau stebėti priešpiečių 
turinį, kad maistas būtų ne tik 
saugus, bet ir kokybiškas, ne-
būtų draudžiamų maisto pro-
duktų su iš dalies hidrintais 
riebalais, per dideliu cukraus 
kiekiu. Negalima vaikams dė-
ti saldainių, šokolado, pieno 
produktų ar konditerinių ga-
minių su glaistu, rūkytų mė-
sos ar žuvies gaminių, traš-
kučių, kramtomosios gumos. 

Pietums – tik 
subalansuoti 

patiekalai
Pica, populiariausias mo-

kyklos pietų patiekalas, nėra 
priskiriamas sveikai mitybai. 
Todėl, su nauju teisės aktu, 
vaikai mokyklose, tikėtina, 

nebegaus picų. Pietums tu-
rės būti patiekiami tik suba-
lansuoti patiekalai, kuriuose 
bus ne tik baltymai, riebalai, 
angliavandeniai, bet ir vitami-
nai bei kitos vertingos maisti-
nės medžiagos. Nuo šiol per 
pietus vaikai gaus mėsos, bent 
kartą per savaitę žuvies, net 
tris kartus per savaitę darže-
liuose pietums ar vakarienei 
ankštinių daržovių, o trečdalį 
pietų patiekalo turės sudaryti 
daržovės darželiuose ir mo-
kyklose.

Sriubos kultas nyksta
Vaikas, mokykloje paval-

gęs sriubos, antro patiekalo 
jau nebenori. Nuo šiol sriu-
bos bus tiekiama 
mažiau – vos pusė 
stiklinės (100-150 
ml). Ir nesvarbu 
tau 1 ar 18 metų. 
Nes svarbu, kad 
vaikas valgytų 
kuo įvairiau, gau-
tų visų reikalingų 
maistinių medžia-
gų. Taip pat sie-
kiama sumažinti 
maisto švaistymo 
problemą. Galima 
pietums tiekti tik 
antrą patiekalą, o 
sriubą vaikams siūlyti papil-
domo maitinimo metu.

Mažiau bulvių, nebus 
saldintų gėrimų

Įstatymu apribotos bulvės 
ir jų patiekalai, nes krakmolo 
turintys produktai apsunkina 
virškinimo sistemą, nukenčia 
maisto įvairovė. Bulvių plokš-
tainis, cepelinai galės būti tie-
kiami, tik retai ir be spirgučių 
padažo. Vaikų taip mėgsta-
mos bulvės nėra uždraustos, 
išskyrus bulvių traškučius ir 
fri bulvytes, tačiau apribota, 
kad bulvės darželiuose prie 
karšto patiekalo galės būti 
valgomos ne dažniau kaip tris 
kartus per savaitę. Virtų bul-
vių patiekalai – ne dažniau nei 
kartą per savaitę, o tarkuotų 
bulvių – ne dažniau kaip kartą 
per dvi savaites. Bulvių patie-
kalai negali būti su riebiais pa-
dažais, tik su liesesniais jogur-
tais, pomidorų padažu.

Nei saldinti kompotai, nei 

saldintos arbatos, nei sultys 
nebus tiekiami su patiekalais, 
išimtis galima taikyti prieš-
piečiams ar pavakariams prie 
užkandžių, tik gėrimuose ri-
bojant cukrų kiekį iki 5 g/ 
100 g. Šis reikalavimas pri-
imtas siekiant sumažinti cu-
kraus suvartojimą, atpratinti 
nuo saldintų gėrimų ir todėl, 
kad geriant saldintus gėrimus 
su maistui trikdomas virški-
nimas. Geriausias gėrimas 
vaikams – vanduo, nesaldin-
ta arbata.

Mažiau cukraus, 
druskos, daugiau 

skaidulinių medžiagų
Nuo rugsėjo maisto pro-

duktai mokymosi įstaigose 
turės būti tiekiama atsižvel-
giant į nustatytus cukraus ir 
druskos bei skaidulinių me-
džiagų kiekius. Duona mo-
kymosi įstaigose turės atitikti 
net tris kriterijus: cukrų kiekis 
ne didesnis nei 5 g, druskos ne 
daugiau nei 1 g, o skaidulinių 
medžiagų – ne mažiau nei 6 g 
šimte gramų. Pagal šį reikala-
vimą, vaikams negalima bus 
tiekti saldžių sausų pusryčių 
– leidžiamas cukraus kiekis 
iki 16 g/ 100 g. Galime pa-
sidžiaugti, kad vaikai jau ne-
bebus „užkemšami“ tuščias 
kalorijas turinčiais batonais. 
Taip pat vaikų meniu pradings 
ir saldinti jogurtai, kurių cu-
kraus kiekis neturės viršyti 10 
g/ 100 g, o kiekvienais mokslo 
metais bus mažinama po 1 g 
pridėtinio cukraus jogurtuose, 
kol pasieks 5 g/100 g. Sveika-
tai palankios mitybos specia-
listė Raminta Bogušienė pa-
taria tėvams skaityti produk-

Indijoje potvynių aukų padaugėjo iki 357 
Smarkių musoninių liūčių siaubiamoje Indijos pietinėje Keralos 
valstijoje gelbėtojai sekmadienį pasiekė užtvindytus kaimus 
ieškodami išgyvenusiųjų, o stichijos aukų skaičius jau viršijo 350. 
Kai kurių po vandeniu atsidūrusių vietovių dar nepavyko pasiekti.

Musulmonai pradėjo Hadžo piligriminę kelionę
Daugiau nei 2 mln. musulmonų iš viso pasaulio sekmadienį 
pradėjo Hadžo piligriminę kelionę po švenčiausius objektus 
Saudo Arabijoje. Prieš trejetą metų šios kelionės metu buvo 
sutrypta apie 2,3 tūkst. maldininkų.

tų etiketes ir rekomendacijų 
laikytis taip pat ir namie. Nes 
perteklinis cukraus, druskos 
kiekis mityboje ne tik ken-
kia sveikatai, bet ir išderina 
natūralaus skonio suvokimą, 
todėl sveikas maistas tampa 
neskanus. 

Daugiau daržovių, 
vaisių ir uogų

Rekomenduojama vaikams 
kasdien patiekti šviežių daržo-
vių ir vaisių. Įstatymas reko-
menduoja daržoves ir jų pa-
tiekalus tiekti pagal sezonus, 
pavyzdžiui, burokėlių sriubą 
rudenį, šaltibarščius – pava-
sarį. Daržovių salotos negalės 
būti maišomos su grietine, jos 

turėtų būti gardinamos šalto 
spaudimo nerafinuotais alie-
jais arba jogurtu. Mokyklo-
se, jei vaikai valgys tik pie-
tus, kasdien turės gauti ne tik 
trečdalį daržovių pietų lėkš-
tėje, bet ir vaisių. Darželiuose 
vaisiai bus tiekiami bent kartą 
per dieną. 

Į mokyklas atkeliauja 
pilno grūdo miltai
Nuo naujų mokslo metų, 

darželių ir mokyklų meniu ne-
galės sudaryti vien manai, ra-
finuoti ryžiai, rafinuotų miltų 
makaronai ir kvietinių miltų 
gaminiai. Nuo šiol pirmenybė 
teikiama viso grūdo produk-
tams. Vaikai turės valgyti kuo 
įvairesnes kruopas ar dribs-
nius, viso grūdo ruginę duo-
ną, o makaronai taip pat bus 
sveikesni – iš kietųjų kviečių 
arba viso grūdo miltų.

Dešrelės – leidžiamos, 
valgomieji ledai – 

draudžiami
Įstatymas numato pirmeny-

bę šviežiai, nešaldytai mėsai: 
paukštienai, triušienai, ver-
šienai, jautienai, kiaulienai, 
avienai. Tačiau mokyklose ir 
darželiuose išlieka virti mė-
sos gaminiai. Džiugu nors 
tai, kad dešreles ar „daktariš-
ką“ dešrą vaikai galės valgyti 
tik ne dažniau kaip kartą per 
savaitę. Vaikai mokyklose ir 
darželiuose nevalgys nei rū-
kytos dešros, nei rūkytos žu-
vies. Nuo vaikų stalo pranyks 
cukruoti vaisiai,  o auksinės 
razinos ir ryškiai oranžiniai 
abrikosai turės būti keičiami 
tamsiais – be sulfitų. Neliks 
glaistytų varškės sūrelių, kre-

mu ar glajumi gar-
dintų saldžių gami-
nių. Nebus galima 
tiekti ir valgomųjų 
ledų. 

Jokio 
pridegusio 

maisto!
Apskrudę blynai, 

pridegę karbonadai – 
šalin iš lėkštės! Mais-
to pervirimas, perke-
pimas ir apskrudini-
mas – draudžiamas. 
Maistas turės būti 

gaminamas troškinant, ver-
dant, ant garų ar orkaitėje, 
kad išsaugotume kuo daugiau 
vertingų maistinių medžiagų. 
Neliks Kijevo kotletų, karbo-
nadų, nes džiūvėsėliais volioti 
ar barstyti kepti mėsos, paukš-
tienos ir žuvies gaminiai nuo 
šiol bus draudžiami. 

Darželiuose net 80 proc. vi-
sų per tris savaites patiekiamų 
patiekalų turės būti tausojan-
tys, o mokyklose bent pusę 
tausojantys arba augaliniai. 
Jei ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoje yra 3 maitinimai per 
dieną (15 per savaitę), tai iš 
jų 12 turi būti tausojantys, o 3 
gali būti kitaip pagaminti pa-
tiekalai. Jei bendrojo ugdymo 
mokykloje organizuojami tik 
pietūs (iš viso 5 per savaite). 3 
patiekalai turi būti tausojantys 
arba augaliniai, o du – kitaip 
pagaminti.

Tausojantis patiekalas – tai 
maistas, pagamintas maisti-
nes savybes tausojančiu ga-

mybos būdu: virtas vande-
nyje ar garuose, troškintas, 
pagamintas konvekcinėje 
krosnelėje, keptas įvyniojus 
popieriuje ar folijoje. Anks-
čiau tausojantys turėjo būti ne 
mažiau kaip pusė pietų patie-
kalų. Tausojantiems patieka-
lams nepriskiriami tarkuotų 
bulvių patiekalai. 

Daugiau augalinio 
maisto

Darželiuose vaikai kasdien 
turės gauti bent vieną patieka-
lą iš augalinės kilmės maisto 
produktų. Tai šaltas arba šil-
tas patiekalas, pagamintas be 
pieno produktų (sviesto, pie-
no, grietinės ir kt.), be kiau-
šinių, be mėsos, be žuvies 
– be jokio gyvūninės kilmės 
maisto. „Esame sudarę nau-
jus, perspektyvinius valgia-
raščius, kurie ne tik atitinka 
naujausius vaikų maitinimo 
reikalavimus, bet yra dar la-
biau pritaikyti mokykloms 
ir darželiams“, - pasakoja 
maisto technologė Raminta 
Bogušienė.

Nelieka margarino
“Vasaros pradžioje iškėliau 

klausimą apie tai, kad vaikų 
mitybos rekomendacijose bu-
vo siūloma “sviestą kur įma-
noma keisti margarinu”. Kiti 
sveikos mitybos specialistai 
bei gydytojai taip pat pasisa-
kė už sviestą ir netrukus buvo 
priimtos įstatymo pataisos, 
kur tokio reikalavimo nebė-
ra” – džiaugiasi Raminta Bo-
gušienė, - “ nė viename VšĮ 
“Sveikatai palankus” valgia-
raštyje margarinas nėra ir ne-
bus naudojamas. Viliamės, 
kad aliejų, kuriuos siūloma 
naudoti vaikų maitinime, ko-
kybė taip pat bus aiškiau re-
glamentuota, nors rengdami 
žaliavų specifikacijas ugdy-
mo įstaigoms viešiesiems 
pirkimams iškeliame aiškius 
kriterijus, kad vaikus pasiek-
tų kokybiški maisto produktai 
tarp jų ir aliejus.”
Parengė: Sveikatai palankaus 
maisto technologė, ekologiš-

kų maisto produktų sertifi-
kavimo ekspertė, mitybos 
specialistė ir VšĮ „Sveikatai 

palankus“ direktorė Raminta 
Bogušienė 
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Kiekvienas „Tele2“ darbuotojas – 
įmonės ambasadorius

Prieš porą metų bendrovės 
„Kantar TNS“ atliktas 
darbuotojų įsitraukimo 
tyrimas parodė, kad tik 
13 proc. lietuvių save 
apibūdina kaip lojalius 
įmonei, kurioje dirba. 
Tačiau, panašu, kad 
kitaip jaučiasi „Tele2“ 
darbuotojai. Kai kurie jų 
čia dirba nuo pat įmonės 
veiklos pradžios, o savo 
miestuose jau yra tapę 
„Tele2” ambasadoriais.

„Ilgamečių darbuotojų tu-
rime beveik kiekviename re-
gione – jie savo miestuose 
tampa „Tele2“ ambasadoriais. 
Didžiuojamės tuo ir esame 
dėkingi už tokį darbuotojų lo-
jalumą – mums tai geriausias 
įrodymas, kad einame teisin-
ga kryptimi. Tai reiškia, kad 
mūsų pastangos rūpintis savo 
darbuotojais nenueina veltui“, 
– sakė Vaida Burnickienė, 
„Tele2“ prekybos vadovė.

Patenkintas 
darbuotojas = 

patenkintas klientas
„Tele2“ prekybos vadovės 

nuomone, savo darbą mėgs-
tantys darbuotojai ne tik jau-
čiasi laimingesni, bet gali pa-
dėti įmonei pasiekti geresnių 
rezultatų.

„Motyvuotas ir savo vertę 
darbovietėje suprantantis dar-
buotojas yra labiau įsitraukęs 
į įmonės veiklą, nuoširdžiai 
gilinasi į klientų poreikius. 
Klientai tai jaučia ir vertina“, 
– sakė V. Burnickienė.

Todėl, anot V. Burnickie-

nės, svarbu rūpintis kiekvienu 
savo darbuotoju be išimties.

„Siekiame, kad kiekvie-
nas komandos narys turėtų 
tas pačias galimybes augti. 
Todėl nuolat rengiame mo-
kymus bei seminarus – nuo 
profesinių iki skirtų asmeni-
niam tobulėjimui, kuriuose 
įgaunamos žinios praverčia 
ir už darbo ribų“, – sakė V. 
Burnickienė.

Alga – viena 
didžiausių

Pasak „Tele2“ prekybos 
vadovės, svarbu ne tik leisti 
darbuotojams nuolat moky-
tis, tobulėti, bet ir užtikrinti 
galimybes užsidirbti.

„Mūsų bendrovė išsiskiria 
užmokesčio sistema – salono 
darbuotojų alga neturi lubų. 
Tik nuo asmeninių darbuo-
tojo pastangų ir pasirinkimo 
priklauso, kokią sumą savo 
sąskaitoje kiekvieną mėnesį 
jis pamatys“, – sakė V. Bur-
nickienė.

Portalas „vz.lt“ skelbia, kad 
„Tele2“ yra pelningiausia te-
lekomunikacijų bendrovė 
Lietuvoje, o įmonės mokami 
atlyginimai yra didžiausi, ly-
ginant su konkurentais.

Anot V. Burnickienės, nors 
„Tele2“ salonuose dirbančių 
žmonių atlyginimai yra susiję 

su pardavimais, jie yra ne tik 
pardavėjai, bet ir technologijų 
specialistai.

„Mūsų komandose iškart 
pritampa smalsūs, linkę to-
bulėti ir naujovėmis besido-
mintys darbuotojai. Dirbantys 
salonuose pirmieji sužino apie 
naujausias inovacijas ir išban-
do įrenginius anksčiau nei jie 
patenka į rinką“, – sakė „Te-
le2“ prekybos vadovė.

„Tele2“ darbuotojų nuo-
monių apklausa parodė, kad 
net trys ketvirtadaliai jų re-
komenduotų savo darbovietę 
draugams.

Aukštą pasitenkimą darbu 
rodo ir tarptautiniai tyrimai. 
Pagal „Aon Hewitt“ metodiką 
atliktame tyrime operatorius 
buvo pripažintas geriausiu 
metų darbdaviu Baltijos ša-
lyse. Tokį apdovanojimą „Te-
le2“ pelnė jau antrą kartą.

Kaip prisijungti prie 
„Tele2“ komandos?
Jei domitės technologijo-

mis ir drąsiai priimate nau-
jus iššūkius, „Tele2“ kviečia 
išbandyti savo jėgas ir suda-
lyvauti atrankose laisvoms 
darbo vietoms užimti. Dau-
giau apie karjeros galimybes 
sužinoti galite internetiniame 
tinklapyje https://karjera.te-
le2.lt/. 

Prienų, Jiezno ir Birštono 
gyventojams dalijami maisto 
atliekų konteineriai 
Prienų, Jiezno ir Birštono 
gyventojams jau 
dalinami maisto atliekų 
konteineriai. Juos gaus 
individualių namų 
savininkai. Prienuose iš 
viso bus išdalinta 620, 
Jiezne – 219, Birštone 
– 172 maisto atliekų 
konteineriai. 

Kartu su konteineriais gy-
ventojai gaus ir lankstinukus, 
kuriuose bus pateikta infor-
macija, kaip šiuos konteine-
rius naudoti, kokias atliekas į 
juos mesti.  

Naujus konteinerius ga-
vusių gyventojų kol kas bus 
prašoma nekaupti jose atlie-
kų, nes dar nėra nupirkta jų 
surinkimo paslauga. 

„Paslaugos pirkimo proce-
dūra yra vykdoma ir tuo pat 
metu visose regiono savival-
dybėse dalijame konteine-
rius, kad nupirkus paslaugą 
žmonės galėtų iš karto pra-
dėti rūšiuoti maisto atliekas“, 
- sakė Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro (ARATC) 
direktorius Algirdas Reipas. 

Jis neabejoja, kad gyvento-
jams pradėjus naudotis mais-
to atliekų konteineriais, rūšia-
vimas regione dar pagerės ir 
ženkliai sumažės sąvartyne 
šalinamų atliekų keikis.  

Šiuos konteinerius gauna 
individualių miestuose esan-
čių namų savininkai, kurie 
nesinaudoja žaliųjų atliekų 
kompostavimo konteineriais. 
Kaip numato reikalavimai, 
gyventojai privalo turėti arba 
kompostavimo, arba maisto 
atliekų surinkimo konteine-
rį. Žaliosios atliekos nėra su-
renkamos.  

Naujieji konteinerių kom-
plektai, kaip ir vis kontei-
neriai iki šiol, gyventojams 
dalijami nemokamai. Jie yra 

pažymėti specialiais elek-
troniniais žymekliais ir kie-
kvienas jų pakėlimas bus 
fiksuojamas. Atskiras mais-
to atliekų surinkimas nusta-
tytam rinkliavos dydžiui įta-
kos neturės. 

Alytaus regionas atski-
rą maisto atliekų surinkimo 
sistemą diegia pirmasis šaly-

je. ARATC jau šių metų pra-
džioje įsigijo beveik 6 tūkst. 
maisto atliekoms surinkti 
skirtų komplektų, kuriuos 
sudaro 120 litrų talpos kon-
teineris su oro cirkuliacija ir 
filtravimu, orui pralaidus ki-
birėlis maisto atliekoms rink-
ti ir sandari talpa panaudotam 
aliejui bei riebalams. 

Prie individualių namų pa-
statyti maisto atliekų kontei-
neriai šiltuoju metų laiku bus 
išvežami du, šaltuoju – vie-
ną kartą per mėnesį. Atskirai 
sandarioje talpoje surinktą 
aliejų ir riebalus gyventojams 
reikės išvežti į stambiųjų ir 
kitų atliekų surinkimo aikš-
teles. Šiose aikštelėse bus 
keičiami ir ant maisto atliekų 
konteinerių dangčių esantys 

anglies filtrai.
Į maisto atliekų konteine-

rius gyventojai galės mesti 
ne tik įvairias maisto, bet ir 
nedideles žaliąsias atliekas: 
žolę, gėles, daržovių ir vaisių 
likučius. Į šiuos konteinerius 
negalima pilti karštų pelenų, 
mesti naminių gyvūnų gaiše-
nų, vaistų ir kitų, biologiškai 
nesuyrančioms atliekoms ne-
priskiriamų atliekų. 

Atskirai surinktos maisto 

atliekos bus vežamos į Ta-
kniškių kaime Alytaus rajone 
esantį Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo technologijų centrą 
ir apdorojamos čia eksploa-
tuojamuose biologinio apdo-
rojimo įrenginiuose. 

Atskiras maisto atliekų 
surinkimas – viena opiausių 
problemų, kurią Lietuva pri-
valo išspręsti, vykdydama 
Europos Sąjungos reikala-
vimus, numatančius, kad iki 
2020 metų sąvartynuose šali-
namos biologiškai skaidžios 
atliekos, tarp jų ir maisto, 
sudarytų ne daugiau kaip 35 
procentus.

Skaičiuojama, kad Lietu-
voje maisto atliekos sudaro 
apie 13 proc. visų komunali-
nių atliekų kiekio.  

Berlyne šimtai neonacių surengė eiseną 
Šimtai neonacių Berlyno centre šeštadienį surengė eiseną, 
kurios metu mojavo Vokietijos imperijos vėliavomis, o juos 
nuo protestuotojų saugojo riaušių policija. Radikalios dešinės 
demonstrantai minėjo Rudolfo Hezo mirties metines.

Uostas bylinėjasi su paveldosaugininkais
Klaipėdos uostas teisme siekia panaikinti paveldosaugininkų 
sprendimą išplėsti kultūros paveldo apsaugos teritoriją pietinėje 
uosto dalyje, ties XIX amžiuje atidarytu Karaliaus Vilhelmo kanalu. 
Į ją pateko terminalo sklypas, kuriame įmonė numato plėtrą.

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ !
Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, 

kultūrinių ir politikos naujienų!
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Prienų 
turguje
Jau ir rugpjūtis peršoko į 
antrąją pusę, atšventėme 
Žolinę, o vasariški 
karščiai nepasitraukė. Ir 
šeštadienio rytas buvo 
šiltas, o diena žadėjo būti 
graži.

Nepaisant gerų oro sąlygų, 
turguje buvo nedaug žmonių, 
kas ypač nuvylė pardavėjus. 
Priežastys gali būti kelios 
– dažnas apsiperka preky-
bos centre, nemažai daržo-
vių ir vaisių užauginama sa-
vo žemės sklypelyje, o gal 
per karščius  tiesiog mažiau 
valgome?

Kažko naujo po Žolinės tur-
guje jau nerasime, vasara jau 
viską, ką turėjo, padėjo ant 
mūsų stalo. Tad ir turguje nei 
daržovių, nei vaisių netrūko.

Kilogramas bulvių kainavo 
0,3–0,5 euro (mažos bulvės 
buvo po 0,2 euro), kopūstų 
– 0,5 euro, burokėlių – 0,5 
euro, paprastų svogūnų gal-
vų – 0,5–0,7 euro, raudonųjų 
svogūnų – 0,7–0,8 euro, bal-
tųjų – 1,2 euro. Kilogramą 
pomidorų buvo galima nusi-
pirkti už 0,6–1 eurą, agurkų 
– už 0,5–0,7 euro, kalafiorų 
– už 1,2 euro, baltųjų ridikų 
– už 1 eurą. Kilogramas cuki-
nijų ar moliūgų kainavo 1 eu-
rą. Tiesa, kai kurie augintojai 
pardavė juos vienetais (kaip 
patys sakė, štukomis), pagal 
dydį, prašydami 1, 2 ar 3 eu-
rų. Už gana nemažą moliūgą 
prašė net 5 eurų.

Ant prekystalių buvo daug 
lietuviškų obuolių, kriaušių, 
slyvų bei aviečių. Už kilogra-
mą obuolių prašė 0,5–0,7 eu-
ro, už kriaušių – 0,5–1 eurą, 
už kilogramą slyvų – 0,6–0,8 
euro. Pusės kilogramo indelis 
aviečių kainavo 1,5–2 eurus. 
Šalia vaisių kai kas turėjo at-
sinešęs parduoti grybų, dau-
giausia voveraičių, vieną kitą 
raudonviršį ar paberžį. Litri-
nis indelis šių grybų kainavo 
2,5–3 eurus.

Nemažai buvo ir pieno pro-
duktų. Litras pieno kainavo 
0,5 euro, grietinės – 3,4–3,6 
euro, kilogramas varškės – 
1,8–2 eurus, puskilogramis 
sviesto – 3,5–4 eurus, o sū-

riai, kaip visada (galima buvo 
pasirinkti pagal skonį ir dydį) 
– nuo 1,5 iki 3 eurų. Grei-
čiausiai buvo išpirktas pienas 
ir grietinė.

Dešimtį naminių vištų kiau-
šinių kaimo moterys pardavė 
už 1,5–2 eurus. Nežinia, kiek 
tos teisybės, bet šnekama, kad 
kiaušiniai brangs...

Įprastinėje savo vietoje 
prekiavo ir žolininkė Moni-
ka Smilgytė, kuri siūlė įsigy-
ti šiųmetinių vaistinių žolelių 
arbatėlių, kremų bei tepaliukų. 
Ji sakė, kad kitą savaitgalį jau 
turėtų būti ir įvairių fitolių. La-
bai gerai, kad žolininkė visada 
mielai paaiškina ir pataria, ką 
ir kada geriausia vartoti, ką su 
kuo derinti.

Nelabai daug buvo prekiau-
tojų šviežia mėsa, mat karštas 

oras nėra palankus nei gyvu-
liams skersti, nei mėsai tvar-
kyti bei laikyti. Kilogramas 
kiaulienos šoninės kainavo 
3,2–3, euro, kumpio – 3,9–4 
eurus, sprandinės ar karbona-
do – 4,74–5,1 euro, išpjovos 
– 5–5,2 euro, karkos – 1,8–2,2 
euro, maltos kiaulienos – 3,2–
3,9 euro, jautienos – 9,7–10 
eurų. Kilogramas mėsinio 
viščiuko paviljone kainavo 
2,5 euro, o namuose auginto 
– 4 eurai. Tačiau augintojai 
paukščių masiškai nepjauna, 
nes sako, kad šiuo metu mažai 
kas perka, reikia porą savaičių 
palaukti, gal šiek tiek atvės.

Kaip įprastai bitininkai siū-
lė įsigyti stiklainiuką medaus. 
Medumi domisi nemažai tur-
gaus lankytojų, tačiau pirk-
ti neskuba. Turbūt laukiam 

šaltesnių orų, kai pradėsim 
sirgti peršalimo ligomis, tada 
ir prisiminsim, kad jau reikia 
medaus...

Nemažai buvo rūkytų ir 
sūdytų lašinukų bei kitokių 
mėsos produktų. Kilogramą 
rūkytų lašinukų buvo galima 
nusipirkti už 5,5–6 eurus, su 
kumpiu – už 6,5–7,8 euro, 
suktinio – už 10–11 eurų, rū-
kytos pūslės ar išpjovos – už 
10 eurų.

Gana ramu ir toje turgaus 
pusėje, kur prekiaujama gy-
vūnais. Keletas paukščių au-
gintojų prekiavo jauniklėmis 
vištomis, vištaitėmis. Už 4–5 
mėnesių višteles prašė 5–6 eu-
rų, už pradedančias dėti kiau-
šinius – 7 eurų. Paprastų gai-
džių buvo galima nusipirkti už 
5–6 eurus, o veislinių – už 10–
25 eurus. Už antis augintojai 
prašė 10–12 eurų, už  paaugu-
sius kalakučiukus – 7 eurų, už 
suaugusias paprastas kalaku-
tes – 14 eurų, už putpeles – 4,5 
euro. Buvo dar pora prekiau-
tojų 2–3 savaičių broileriais, 
už kuriuos prašė 1,8–2,2 euro. 
Triušių augintojų taip pat ma-
žėja, mat šie gyvūnėliai dabar 
jau ne tokie paklausūs kaip pa-
vasarį. Už suaugusį patiną ar 
patelę prašė 15–30 eurų, o už 
jauniklius – 5–8 eurus.

Ūkininkų irgi buvo nedaug. 
Matyt, neskuba parduoti, juk 
manoma, kad grūdų kainos 
augs. Kaip ir pereitą šeštadie-
nį, javų kainos labai panašios 
– centneris miežių, kviečių, 
kvietrugių ar vasarinių kvie-
čių kainavo 8–9 eurus, o už 
švarius ir sausus teko mokėti 
ir 10 eurų. Brangiau mokėjo 
tie, kas norėjo įsigyti geros 
sėklos rudens sėjai.

Nedaug pirkėjų sulaukė ir 
prekiautojai dėvėtais rūbais 
ir visokiais kitokiais sendaik-
čiais. Kas norėjo apipirkti 
vaikus mokyklai, važiavo į 
didesnius miestus, mažai kas 
perka mažuose turguose, kur 
ir kainos didesnės, ir pasirin-
kimas nedidelis.

O ir pačių prekiautojų bu-
vo ne tiek jau daug. Kai geras 
oras, geriau kur nors ilsėtis, 
nes aišku, kad pirkėjų nebus. 

Šeštadienio turgus ilgai 
netruko – nusipirkę reikalin-
gų prekių, maisto produktų, 
žmonės skirstėsi gana anksti, 
ir apie pietus turgavietė buvo 
tuščia. NG

AB „Surveta“ atliks žemės sklypo, esančio Prienų r. 
sav., Pakuonio sen., Balsėnų k. (kad. Nr. 6948/0002:167), 
ribų ženklinimą. Sklypas ribojasi su Antano Vilkavicko 
(miręs) sklypu (kad. Nr. 6948/0002:165), esančiu Prienų 
r. sav., Pakuonio sen., Balsėnų k. Matavimai vyks 2018 
m. rugsėjo 6 dieną 17:00–17:30 val. Prašome atsiliepti 
minėto sklypo savininkus, suinteresuotus asmenis ar pa-
veldėtojus. Nesikreipus darbai bus tęsiami. Kreiptis tel. 
8 638 62165. 

Varžytinėse parduotame bute rastas lavonas 
Vilnietis varžytinių metu įsigijęs Druskininkų rajono savivaldybėje 
esantį butą jame rado vyriškio lavoną. Avariniu būdu atidaręs 
buto duris ir užėjęs į kambarį rado lovoje gulintį, galimai buvusio 
buto savininko, vyriškos lyties lavoną.

Meksikos paplūdimyje rasti 122 negyvi vėžliai
Meksikoje pareigūnai penktadienį rado 122 negyvus jūrinius 
vėžlius, daugiausiai vienos nykstančios rūšies atstovus, išmestus 
bangų į paplūdimį. Maždaug ant 10 proc. vėžlių galvų arba kiautų 
buvo rasta žaizdų. Kai kurie buvo sužaloti žvejybos kabliukų.

Išnuomoja
1 k. bt. (prie PC „Molas“) Kaune. 
Tel. 8 607 18733.

70 kv. m ploto patalpas Birštone. 
Tinka įvairiai veiklai.Tel. 8 674 
46484.

Automobiliai ir 
jų dalys

Perka
Superkame visų markių automo-
bilius. Atsiskaitome iš karto. Pasii-
mame patys. Tel. 8 644 15555.

Perkame automobilius, pagamin-
tus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet 
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.

žemės ūkis

Parduoda
Šių metų šieną  „kitkomis“. Ga-
limas pristatymas. Tel. 8 675 
84559.

PERKA
Prienų rajone nuo š. m. rugpjū-
čio 8 d. kiekvieną trečiadienį ir 
šeštadienį superku nerūšinius 
obuolius. Kaina 3,5–4 euro cen-
tai/kg. Tel. 8 682 04534.

Superkame nerūšinius obuolius. 
Tel. 8 600 20174.

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

Nekilnojamasis 
turtas

Parduoda
4 kambarių butus
4 k. bt. (77 kv. m, III a. 4 a. mū-
riniame name, nepereinami 
kambariai, autonominis dujinis 
šildymas (atjungta nuo miesto 
šildymo), dalis renovuota, 34 000 
Eur). Statybininkų g., Prienuose. 
Tel. 8 675 08383, padelskas@
yahoo.com

Perka
Perka arba išsinuomoja san-
dėliavimo patalpas Prienuose. 
Domina įvairūs variantai. Tel. 8 
605 25932.

Brangiai perkame įvairaus bran-
dumo miškus: jaunuolynus, pri-
bręstančius, brandžius. Tel. 8 
625 44123.

Mišką. Gali būti su bendratur-
čiais, neatidalintas iš bendros 
nuosavybės. Sutvarkau doku-
mentus, paveldėjimą. Tel. 8 644 
55355.

Perkame mišką didžiausiomis 
kainomis Lietuvoje. Atsiskaito-
me iš karto. Tel. 8 605 44445.

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

Tel. 8 682 61641.

Keičia
2 k. b. (37 kv. m, I a. 5 a. reno-
vuotame name, gražus vaizdas 
per langą, yra balkonas, su da-
limi baldų, draugiški kaimynai) 
prie tvenkinio, Stadiono rajone, 
Prienuose – į 3 ar 4 kambarių 
butą arba nedidelį namą. Tel. 8 
638 55613. 



1�
TREČIAdIENIS, �018 m. RUGPJŪČIO �� d., www.NAUJASISGElUPIS.lT

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

NUKelta Į 14 p. 

UAB „KŽ gręžiniai“. Vandens 
gręžiniai, geoterminis šildymas. 
Sudaromi projektai, suderinami 
leidimai, vandens pasai ir visi 
susiję darbai. Tel.: 8 671 34094, 
8 644 57097.

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

Vežame žvyrą (sijotas, 0,4 frakci-
ja), smėlį, įvairų gruntą, skaldą. 
Teikiame transporto paslaugas 
savivarčiu sunkvežimiu. Tel. 8 
603 11424.

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.

Žemės kasimo darbai mini eks-
kavatoriumi 3,3 t. Tel. 8 645 
20612.

Pjaunu ir skaldau malkas. Pjaunu 
žolę trimeriu. Griaunu senus pas-
tatus ir dirbu kitus ūkio darbus. 
Tel. 8 677 22930.

Mobiliuoju juostiniu gateriu koky-
biškai pjaunu medieną. Atvykstu 
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Mini ekskavatoriaus 3,3 t nuoma. 
Tranšėjų kasimas vandentiekiui, 
elektrai, nuotekoms, drenažui ir 
kiti darbai. Tel. 8 645 20612.

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

Tel. 8 683 99 233, 
www.greblysirbebras.com

DARBO 
SKELBIMAI

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

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.

Atliekame buto remonto darbus 
(dažome, klijuojame plyteles, 
kiti remonto darbai). Tel. 8 671 
77427.

Dedame grindis, laminatą, ka-
lame vidaus ir lauko dalylentes, 
montuojame gipskartonį, sta-
tome karkasines verandasm 
keičiame stogų dangas, dedame 
langus, duris. Kiti dailidės darbai. 
Taisome langų, durų angokraš-
čius. Tel. 8 601 48676.

Santechnikos darbai: vamzdynų 
keitimas, klozetų keitimas ir 
tvarkymas, maišytuvų keitimas 
ir kiti santechnikos darbai. Skylių 
gręžimas nerūdijančio plieno 
kriauklėse, metalinių vamzdžių 
sriegimas. Katilų prijungimas ir 
medžiagų komplektavimas. At-
vykstu bet kurią savaitės dieną ir 
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių 
gedimų ir darbų) bei į rajonus. 
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.: 
8 684 55308, 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.

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

Akordeoną „Weltmeister“ (120 
bosų, vokiškas su originaliu dėklu, 
mažai naudotas, tinka besimo-
kantiems). Tel. 8 618 64274.

Sausas pušines malkas. Atveža. 8 
609 14843.

PASLAUGOS

Naujai, moderniai įrengtoje 
spaudykloje spaudžiame ir 
pasterizuojame obuolių sul-
tis. Priėmimas neribojamas. 
Buvę UAB „EKO SULTYS“. 
Adresas: Piliakalnio g. 2, Prie-
nai. Tel. 8 606 10196.  

Paskolos!!! Suteikiame paskolas 
ir refinansuojame Jūsų skolas (ir 
antstolių) iki 10 000 Eur laikotar-
piui iki 48 mėn. Konkurencingai 
mažiausios palūkanos rinkoje. 
AKCIJA – PASKOLAS iki 1000 Eur 
laikotarpiui iki 6 mėn. suteikiame 
nemokamai, be palūkanų. Kon-
sultuojame pensijų II-III kaupimo 
pakopos klausimais. 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.

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

ŽŪB „Žara“ perka kar-
ves, jaučius, telyčias. 
Atsiskaito iš karto.

Tvarko valstybines išmokas. 
Sveria el. svarstyklėmis. 
Pasiima patys. Tel.: 8 685 
86121, 8 699 57191.

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. Atsiskaitome vietoje. 
Vežame į užsienį. Tel. 8 615 
28106.

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

Miško savininkas – lapuočių ir 
spygliuočių malkas. Pristato. 
Perka mišką. Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 690 66155.

Pigiai spygliuočių, lapuočių mal-
kas (skaldytas, kaladėmis). Taip 
pat medžio pjuvenas. Atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

REKLAMA

REIKALINGA
Melžėja. Galime apmokyti ir 
apgyvendinti. Darbas pamai-
ninis. Darbo užmokestis pagal 
susitarimą. Tel. 8 608 58920.

UAB „EKOFRISA“ reikalingas 
elektrikasautomatikas. Tel. 8 
604 98747.

UAB „Saulės langai“ reikalingi lan-
gų surinkėjai ir projektų vadovai. 
Pageidautina su patirtimi. Tel. 8 
603 26773.

Kelių statybos ir priežiūros įmo-
nė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2. 
Meistro (gali būti studentas); 3. 
Darbų vykdytojo; 4. Buldozerio 
mašinisto; 5. Ekskavatoriaus, 
ratinio ekskavatoriaus maši-
nisto; 6. Greiderio mašinisto. 
Darbas Kauno apskrityje. Įmonė 
įsikūrusi Ilgakiemio k., Kauno r. 
Tel. 8 691 44404.

UAB „Gensera“ siūlo darbą 
statybos darbų vadovams, meis-
trams, brigadininkams, lauko 
vamzdynų montuotojams ir 
pagalbiniams darbininkams 
vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų statybos ir aplin-
kos tvarkymo darbams visoje 
Lietuvoje (yra galimybė rinktis 
darbą pagal gyvenamąją vietą). 
Suteikiame visas darbui reikalin-
gas priemones, transportą atvyki-
mui į darbą. Daugiau informacijos 
suteiksime tel.: 8 691 86121, (8 
46) 416188, el. paštas ausra@
gensera.lt.

Metalo apdirbimo įmonei, ga-
minančiai maisto pramonės 
įrengimus, Kaišiadorių raj., Do-
vainonyse, reikalingas šaltkalvis. 
Reikalavimai: būtina mokėti 
skaityti brėžinius. Į/iš darbą/o ve-
žame įmonės transportu. Darbo 
užmokestis sutartinis. Tel. 8 656 
01720,  viktoras@dovaina.lt.

Vilkiko vairuotojas dirbti Euro-
poje. Taip pat transporto įmonei 
reikalinga buhalterė. Tel. 8 676 
45484.

G. Navickienės odontologiniam 
kabinetui reikalinga padėjėja. Tel. 
8 699 60165.

Reikalinga virtuvės pagalbinė 
darbuotoja Prienuose. Darbas 
pamainomis. Reikalinga (-as) picų 
kepėja (-as). Apmokome. Galima 
važinėti su kitais darbuotojais 
iš N. Ūtos ir Balbieriškio. Tel. 8 
650 41148.

Stalių dirbtuvėms – darbuotojas 
laiptų gamybai. Patirtis – privalu-
mas. Tel. 8 611 26278.

Vištienos apdirbimo įmonei –  
darbuotojas (reikia turėti B kat.) 
Birštono vnk. Tel. 8 686 69599.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Rugpjūčio 21–24 dienomis Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio centre 
– kūrybinės dirbtuvės „Pasaką 
kuria vaikai”. Tai projektas, 
skirtas turiningam vaikų laisva-

UAB „Naujasis Nevėžis“ – bendrovė, gaminanti sausus pusryčius, 
traškučius, sūrius bei saldžius užkandžius, pusgaminius maisto pra-

monei bei tekstūruotus miltus, šiuo metu siūlo darbą –

technologinių įrengimų 
operatoriams(ėms) ir  

fasuotojams(oms) – pakuotojams(oms)..
Siūlomas atlyginimas: 600 - 1000 Eur atskaičius mokesčius, priklauso 
nuo rezultatų, su perspektyva didėti.
Darbo pobūdis: įrengimų priežiūra, produktų pakavimas, darbas pa-
mainomis po 12 val. 
Reikalavimai: atsakingumas, kruopštumas, darbštumas, gebėjimas 
dirbti komandinį darbą. 
Mes siūlome: įdomų ir atsakingą darbą stabiliai veikiančioje įmonėje; 
laiku mokamą atlyginimą, socialines garantijas.
Vežame į/iš darbo.

Kreiptis: Birutė, tel. 8 656 22104.
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rato varžybos.18.30 „Jieznas“ 
– „Prienai“ 18.30 „Ringis“ – 
„Stadionas“ 19.30 „Kalniečiai“ 
– „Ąžuolas“

Rugpjūčio 26 d. 13 val. Naujo-
sios Ūtos seniūnijoje, Serbenti-
nės kaime, Aldonos Lietuvinin-
kienės sodyboje – 13-oji klojimo 
teatro šventė „Vėtrungė 2018“. 
Dalyvaus mėgėjų teatrai iš Pa-
nevėžio, Elektrėnų, Dusmenų, 
Prienų, Jiezno, Naujosios Ūtos. 
Įėjimas nemokamas.

Rugpjūčio 27 d. kviečiame kartu 
pagerbti Prienų žydų žudynių 
aukas. 17.30 val. – Minėjimas 

laikiui, kurį jie galėtų praleisti 
netoli savo gyvenamosios vie-
tos. Kūrybinės dirbtuvės bus 
vykdomos specialiai sukurtoje 
neformalioje aplinkoje, vaikams 
įrengtose patraukliose erdvė-
se. Per kūrybinius žaidimus ir 
taikant kitus meninio ugdy-
mo metodus bus  sukuriamos 
vaidybinės situacijos, kuriose 
vaikai patirs įvairių išbandymų. 
Daugiau informacijos apie kūry-
bines dirbtuves – http://www.
prienaikc.lt

Rugpjūčio 24 d. Paprienės sta-
dione – Prienų rajono 2018 
m. futbolo čempionato 2-ojo 

REKLAMA

Prienų žydų žudynių vietoje 
(Kęstučio g., Prienai). 18.30 val. 
– Parodos „Išsigelbėjęs Lietuvos 
žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ 
lankymas su gidu Prienų krašto 
muziejuje. 

Rugpjūčio 31 d. Paprienės sta-
dione – Prienų rajono 2018 
m. futbolo čempionato 2-ojo 
rato varžybos. 18.30 „Ringis“ 
– „Kalniečiai“ 19.30 „Pozityvus“ 
– „Stadionas“ 19.30 „Jieznas“ 
– „Ąžuolas“

Rugsėjo 7 d. Paprienės stadi-
one – Prienų rajono 2018 m. 
futbolo čempionato 2-ojo rato 

18.30 „Jieznas“ – „Ringis“ 19.30 
„Pozityvus“ – „Kalniečiai“ 19.30 
„Ąžuolas“ – „Prienai“

Rugsėjo 8 d. 13 val. – tradici-
niai poeto, kraštiečio Justino 
Marcinkevičiaus kūrybos skai-
tymai „Ant Lietuvos mano 
širdis patekėjo“ poeto gimtinėje 
(Važatkiemio k., Ašmintos sen.). 
Į renginį iš Prienų Laisvės aikštės 
12.20 val. išvyks užsakytas au-
tobusas (autobusas stovės prie 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centro). Pageidaujančius vykti 
prašome registruotis telefonais 
(8 319 60 379, 8 652 99077 iki 
rugsėjo 7 d. 15 val. 

Rugsėjo 29 d. (šeštadienį) Prie-
nų sporto arenos (Pramonės 
g. 20, Prienai) teritorijoje vyks 
Prienų krašto mugė ir sporto 
šventė „Rudens spalvos 2018“.   
Renginyje vyks sporto varžybos, 
meninė programa, skaniausio 
patiekalo rinkimai, pramogos  
vaikams ir kt. Kviečiame tau-
todailininkus, amatininkus, 
ūkininkus, prekybininkus,  da-
lyvauti ir prekiauti šventėje. 
Norintiems prekiauti – dėl lei-
dimų prašome kreiptis į Prienų 
miesto seniūniją tel. (8 319) 52 
195, el. p. irena.stasytiene@
prienai.lt Leidimų prekiau-
ti kaina: 14 Eur – juridiniam 
asmeniui; 5,80 Eur – fiziniam 
asmeniui.Dėmesio! Mugėje 
nebus galima prekiauti alkoho-
liniais gėrimais! Mugės pradžia 
– 10  val., šventės atidarymas 
– 12 val., numatoma šventės 
pabaiga – 17 val. Šventės pro-
grama bus paskelbta interneto 
svetainėje www.prienai.lt

PARODOS PRIENŲ RAJONE

Prienų r. savivaldybės fojė (2 
aukšte) eksponuojama Arūno 
Aleknavičiaus fotografijų paro-
da „Kalnai iš arti“.

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama fotogra-
fijų konkurso „Mano miesto 
bliuzas – Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečiui“ darbų 
paroda. 

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama Elenos 
Krušinskaitės tapybos paroda 
„Lietuvos piliakalniai“. Paroda 
veiks iki rugpjūčio 16 d.

Prienų krašto muziejuje pir-
madieniais–šeštadieniais nuo 
10.00 val. iki 16.00 val. ekspo-
nuojama  paroda „Lietuviškoji 
enciklopedija“. Muziejaus lan-
kytojai galės ne tik susipažinti 
su leidiniais, bet ir juos pa-
skaityti. Tai pirmoji „Spaudos 
Fondo“ lietuviška enciklopedija, 
išleista bendradarbiaujant su 
Lietuvių katalikų mokslo akade-
mija. Paroda veiks iki rugpjūčio 
18 d.

Mūsų redakcija mėgaujasi ilgai lauktos vasaros  
atostogomis, todėl nuo rugpjūčio 13 d. iki 24 d. 

 dirbsime trumpesniu grafiku:

Pirmadieniais: 8.00-13.00 val.
Antradieniais: 13.00-17.00 val.
Trečiadieniais: 13.00-17.00 val.

Ketvirtadieniais: 8.00-13.00 val.
Penktadieniais: 12.00-16.00 val.

Šeštadieniais, Sekmadieniais: nedirbsime

Labai atsiprašome visų skaitytojų bei norinčiųjų į  
laikraštį patalpinti skelbimą. Tikimės Jūsų supratingumo  

bei linkime gražios, šiltos bei turiningos vasaros!
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Ketvirtadienis, rugpjūčio �� d. Penktadienis, rugpjūčio �� d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05 
premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 7 10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Giminės 12:35 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite 
daktaro 13:58 loterija „Keno lo-
to” 14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.) 18:15 Auksi-
nis protas 19:30 Dokumentinė 
istorinė laida „lietuvos kolumbai” 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas 21:29 loterija „Jė-
ga” 21:30 Baltijos kelias 22:30 Va-
sara su „Dviračio žiniomis” 23:00 
premjera. aukštuomenės dakta-
ras 8 23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 00:30 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
4.  02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 LRT ra-
dijo žinios 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(279-281) 07:30 Keista šeimy-
nėlė (7) 07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (183) 08:55 Rytas su 
LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės 
sparnai (47-48) 13:25 Gyvenimo 
daina (58) 14:25 Dvi širdys (1051-
1054) 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 NaUJaS SeZONaS 
KK2 20:00 Valanda su Rūta 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS Užti-
krintas teisingumas 00:30 Kultas 
(11) 01:20 Spąstai 02:55 Alche-
mija XXV. Nematomos moterys 
03:20 RetROSpeKtYVa 

 
05:30 Moderni šeima 06:10 Te-
levitrina 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 06:55 Simpsonai 07:55 
Kam ta meilė? 08:25 paskutinis iš 
Magikianų 08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 tai - mano gyvenimas 11:55 
tai bent giminaičiai 13:00 pažadė-
toji 15:00 Simpsonai 16:00 tV3 ži-
nios 16:28 tV3 orai 16:30 tV pa-
galba 18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 
sportas 19:27 tV3 orai 19:30 pa-
skutinis iš Magikianų 21:00 Kam 
ta meilė? 21:30 tV3 vakaro žinios 
22:22 tV3 sportas 22:27 tV3 orai 
22:30 Komando 00:10 Kastlas 
01:10 Kaulai 02:00 Rouzvudas 
02:50 Ekstrasensai tiria 03:50 Mo-
derni šeima 04:45 Kastlas 

 
06:00 auklė (107-109) 07:30 
Vladimiras Vysockis: „ačiū, kad 
gyvas“ (3) 08:30 Farų karai (16) 
09:30 teisingumo agentai (40) 
10:35 Kobra 11 (2) 11:40 Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (24) 12:40 Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsakas (8) 
13:40 Vladimiras Vysockis: „ačiū, 

kad gyvas“ (4) 14:50 Farų karai 
(1) 15:50 teisingumo agentai (1) 
16:55 Kobra 11 (3) 18:00 Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (1) 19:00 Muchtaro sugrį-
žimas. Naujas pėdsakas (9) 20:00 
Info diena 21:00 Maksimali rizika 
23:00 Nužudyk dėl manęs 00:50 
Sekso magistrai (9) 01:50 Kas 
žudikas? (49) 

 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (49) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Grilio skanėstai 07:10 Gyvenimo 
būdas 07:40 Vasara tiesiogiai su 
D 08:10 „Delta“ (2/5) 09:15 „Mo-
terų daktaras“ (2/11) 10:20 „Jeka-
terina Didžioji“ (6) 11:25 „Krikšto 
tėvas“ (3) 12:30 „Bitininkas“ (1/1) 
13:35 tV parduotuvė 13:50 „Glu-
chariovas“ (2/8) 14:55 „Gurovo 
bylos. Savivalė“ (1) 16:00 Re-
porteris 16:30 Vasara tiesiogiai 
su D 16:57 Orai 17:00 „Moterų 
daktaras“ (2/58) 18:00 Reporteris 
18:52 Orai 18:55 Rubrika „Verslo 
genas“.” 19:00 „Bitininkas“ (1/18) 
20:00 Reporteris 20:30 Vasara 
tiesiogiai su D 20:57 Orai 21:00 
„Juodosios katės“ (12) 22:00 Re-
porteris 22:52 Orai 22:55 Rubrika 
„Verslo genas“.” 23:00 „Gluchario-
vas“ (2/5) 00:05 „Delta“ (2/4) 01:05 
„Iššūkis“ (4/6) 02:00 „Krikšto tėvas“ 
(2) 02:45 „Jekaterina Didžioji“ (3) 
03:35 „tarp meilės ir neapykantos“ 
(1) 04:20 „Krikšto tėvas“ (2)

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
CSI Majamis 10:30 Simpsonai 
11:25 Kobra 11 12:25 Vedęs ir 
turi vaikų 13:25 Univeras. Naujas 
bendrikas 14:30 Televitrina 15:00 
6 kadrai 15:25 Kaulai 16:25 CSI 
Majamis 17:25 Kobra 11 18:25 
Vedęs ir turi vaikų 19:25 Unive-
ras. Naujas bendrikas 20:30 Sa-
ša ir tania 21:00 Žinios 21:28 
Orai 21:30 8 jūrų laivyno būrys. 
Už priešo linijos 23:25 pėdsakai 
00:55 Daktaras Hausas 01:45 24 
valandos. palikimas 02:35 6 ka-
drai 03:00 trapučio parkas 

 
05:00 panorama.(kart.) 05:30 Die-
nos tema. (kart.) 05:50 Sportas. 
Orai. (kart.) 06:00 Lietuvos Res-
publikos himnas 06:05 Kaunas 
Jazz 2018 (kart.) 07:05 Džiunglių 
būrys skuba į pagalbą 2 07:25 
Nauji piterio peno nuotykiai 1 
07:50 linija, spalva, forma.  08:20 
lietuva mūsų lūpose. 08:50 Kaip 
atsiranda daiktai 10 09:15 Labas 
rytas, lietuva.(kart.) 12:15 Kaip iš-
likti jaunam  13:05 Naujieji Vilniaus 
veidai. Valstybinio choro „Vilnius” 
koncertas.(kart.) 14:35 Didžiosios 
Visatos paslaptys su Morganu Fri-
manu 4 15:20 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 2 15:30 
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 
15:40 Nauji piterio peno nuotykiai 
1 16:05 Kaip atsiranda daiktai 10 
16:30 laba diena, lietuva.(kart.) 
18:00 Kultūrų kryžkelė 18:30 
Nacionalinis turtas 19:00 Lietuva 
mūsų lūpose 19:30 Meilė kaip 
mėnulis 20:20 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom” 20:45 
Mano tėviškė 21:00 Lietuvos kul-
tūros dienos Frankfurte prie Maino 
22:45 Sąjūdžio mitingai. Mitingas, 
smerkiantis Ribentropo-Molotovo 
paktą. 00:30 Dabar pasaulyje 
01:00 Kaunas Jazz 2018 

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05 
premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 7 10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Giminės 12:35 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite 
daktaro 13:58 loterija „Keno lo-
to” 14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.) 18:15 Auksinis pro-
tas 19:30 Beatos virtuvė 20:25 Lo-
terija „Keno loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Duo-
kim garo!  23:00 Fantastiškas 
penktadienis. premjera. Vinetu. 
paskutinė kova 01:05 Štutgarto 
kriminalinė policija 7 02:00 LRT ra-
dijo žinios 02:05 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 02:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite.(kart.) 03:00 LRT 
radijo žinios 03:05 Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 4. 04:00 lRt radijo 
žinios 04:05 Klauskite daktaro

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(282-284) 07:30 Keista šeimy-
nėlė (8) 07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (184) 08:55 Rytas su 
LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės 
sparnai (49-50) 13:25 Gyvenimo 
daina (59) 14:25 Dvi širdys (1055-
1058) 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 penktadienis 
21:00 SaVaItĖS HItaS eliziejus 
23:05 Dabar jau tikrai šikna 01:00 
Užtikrintas teisingumas 

 
05:35 Moderni šeima 06:10 Televi-
trina 06:25 Kempiniukas plačiakel-
nis 06:55 Simpsonai 07:55 Kam ta 
meilė? 08:25 paskutinis iš Magikia-
nų 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai 
- mano gyvenimas 12:00 paskuti-
nis iš Magikianų 13:00 pažadė-
toji 15:00 Simpsonai 16:00 tV3 
žinios 16:28 tV3 orai 16:30 TV 
pagalba 18:30 tV3 žinios 19:22 
tV3 sportas 19:27 tV3 orai 19:30 
ledynmetis 2. eros pabaiga 21:10 
Vienas šūvis. Dvi kulkos 23:40 
legenda. Drakono imperatoriaus 
kapas 00:15 Kastlas 01:15 Kaulai 
02:05 Rouzvudas 02:55 Ekstra-
sensai tiria 03:55 Moderni šeima 
04:45 Kaulai 

 
06:00 auklė (110-112) 07:30 Vladi-
miras Vysockis: „ačiū, kad gyvas“ 
(4) 08:30 Farų karai (1) 09:30 
teisingumo agentai (1) 10:35 
Kobra 11 (3) 11:40 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(1) 12:40 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (9) 13:45 Kijevo 
operatyvinė grupė (1) 14:50 Farų 
karai (2) 15:50 teisingumo agentai 
(2) 16:55 Kobra 11 (4) 18:00 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (2) 19:00 Muchtaro sugrįži-

mas. Naujas pėdsakas (10) 20:00 
Info diena 21:00 Antrininkas 23:00 
Maksimali rizika 00:55 Sekso ma-
gistrai (10) 01:55 Kas žudikas? 
(50) 02:45 Antrininkas 

 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 
„Geriausios nardymo vietos“ 06:00 
„pavojingiausios kelionės. Gajana“ 
06:20 programa 06:24 tV parduo-
tuvė 06:30 „pasaulio turgūs. akas“ 
06:40 Krepšinio pasaulyje su V 
07:10 Grilio skanėstai 07:40 Vasa-
ra tiesiogiai su D 08:10 „Delta“ (2/6) 
09:15 „Moterų daktaras“ (2/12) 
10:20 partizanų keliais 2 10:50 
Grįžtu namo 11:25 „Krikšto tėvas“ 
(4) 12:30 „Bitininkas“ (1/2) 13:35 
tV parduotuvė 13:50 „Gluchario-
vas“ (2/9) 14:55 „Gurovo bylos. Sa-
vivalė“ (2) 16:00 Reporteris 16:27 
Orai 16:30 Gyvenimo būdas 17:00 
„Moterų daktaras“ (2/59) 18:00 Re-
porteris 18:40 Keliauk su „Reporte-
riu“ 18:52 Orai 18:55 Rubrika „Re-
novacija. Sužinok daugiau“.” 19:00 
„Bitininkas“ (1/19) 20:00 Reporteris 
20:27 Orai 20:30 Grilio skanėstai 
21:00 „Merginos iš Ukrainos“ (1/1) 
22:00 Reporteris 22:40 Keliauk 
su „Reporteriu“ 22:52 Orai 22:55 
Rubrika „Renovacija. Sužinok 
daugiau“.” 23:00 „Gluchariovas“ 
(2/6) 00:05 „Delta“ (2/5) 01:05 „Iš-
šūkis“ (4/7) 02:00 „Krikšto tėvas“ 
(3) 02:45 „Jekaterina Didžioji“ (4) 
03:35 „tarp meilės ir neapykantos“ 
(2) 04:20 „Krikšto tėvas“ 

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 Sandėlių karai 09:30 CSI 
Majamis 10:30 Simpsonai 11:00 
Simpsonai 11:25 Kobra 11 12:25 
Vedęs ir turi vaikų 13:25 Univeras. 
Naujas bendrikas 14:30 Televitrina 
15:00 6 kadrai 15:25 Kaulai 16:25 
CSI Majamis 17:25 Kobra 11 18:25 
Vedęs ir turi vaikų 19:25 Unive-
ras. Naujas bendrikas 20:00 Farai 
21:00 Žinios 21:58 tV3 orai 22:00 
Non-Stop 00:25 Daktaras Hausas 
01:20 amerikiečiai 02:15 6 kadrai 
02:40 trapučio parkas 

 
05:00 panorama.(kart.) 05:30 Die-
nos tema. (kart.) 05:50 Sportas. 
Orai. (kart.) 06:00 Lietuvos Respu-
blikos himnas 06:05 Kaunas Jazz 
2018 (kart.) 07:05 Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą 2 07:25 Nauji pi-
terio peno nuotykiai 1 07:50 Vie-
nuolynų kelias lietuvoje 08:20 
pažvelk į profesiją kitaip 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 10 09:15 
labas rytas, lietuva.(kart.) 12:00 
12:15 Kaip išlikti jaunam 13:05 
Stop juosta (su vertimu į gestų k.) 
13:30 Stambiu planu 14:15 Mūsų 
miesteliai. Užventis. 3 d. 15:10 
premjera. alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai 2 15:20 premjera. pa-
šėlę Blinkio Bilo nuotykiai 15:30 
premjera. Detektyvė Miretė 15:40 
premjera. Stebuklingoji Boružėlė  
16:05 Kaip atsiranda daiktai 10 
16:30 laba diena, lietuva.(kart.) 
18:00 Mokslo sriuba 18:30 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai 19:30 
Meilė kaip mėnulis 20:25 Kultūros 
teismas. teisėja Snieguolė Matu-
lienė. 21:15 europos kinas. Nau-
jasis pasaulis 23:00 Sakrališkas 
laikas su „Graces & Voices” 00:10 
Dabar pasaulyje 00:40 Kaunas 
Jazz 2018 01:40 Sąjūdžio mitingai. 
Mitingas, smerkiantis Ribentropo-
Molotovo paktą

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05 
premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 7 10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Giminės 12:35 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite 
daktaro 13:58 loterija „Keno lo-
to” 14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.) 18:15 Auksinis 
protas 19:30 Gyvenimas. Gyve-
nimo būdo žurnalas. 20:25 Lote-
rija „Keno loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Naci-
onalinė ekspedicija 22:30 Vasa-
ra su „Dviračio žiniomis” 23:00 
premjera. aukštuomenės dakta-
ras 8 23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 00:30 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
4.  02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 lRt radijo 
žinios 03:05 Gyvenimas 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(276-278) 07:30 Keista šeimy-
nėlė (6) 07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (182) 08:55 Rytas su 
LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės 
sparnai (45-46) 13:25 Gyveni-
mo daina (57) 14:25 Dvi širdys 
(1047-1050) 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva 17:35 Gyvenimiškos 
istorijos 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 NaUJaS 
SeZONaS KK2 20:00 Tautos 
tarnas (16-17) 21:00 Bus visko 
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 
Orai 22:30 VaKaRO SeaNSaS 
Spąstai 00:20 Kultas (10) 01:10 
apsuptyje

 
05:10 Kastlas 06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 07:55 Kam ta 
meilė? 08:25 paskutinis iš Magi-
kianų 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 
tai - mano gyvenimas 11:55 Tai 
bent giminaičiai 13:00 pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 16:00 tV3 žinios 
16:28 tV3 orai 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 spor-
tas 19:27 tV3 orai 19:30 pasku-
tinis iš Magikianų 20:00 Tai bent 
giminaičiai 21:00 Kam ta meilė? 
21:30 tV3 vakaro žinios 22:17 
tV3 sportas 22:22 tV3 orai 22:25 
Vikinglotto 22:30 taksi 2 00:50 
Kastlas 01:40 Kaulai 02:30 Rou-
zvudas 03:20 Ekstrasensai tiria 
04:20 Moderni šeima 

 
06:00 auklė (104-106) 07:30 
Vladimiras Vysockis: „ačiū, kad 
gyvas“ (2) 08:30 Farų karai (15) 
09:30 teisingumo agentai (39) 
10:30 Kobra 11 (1) 12:40 Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsa-
kas (7) 13:40 Vladimiras Vysockis: 
„ačiū, kad gyvas“ (3) 14:50 Farų 
karai (16) 15:50 teisingumo agen-

tai (40) 16:55 Kobra 11 (2) 18:00 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų ty-
rimų skyrius (24) 19:00 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (8) 
20:00 Info diena 20:25 Nusikal-
timų miestas (5) 21:00 Nužudyk 
dėl manęs 22:50 Superbombo-
nešis. Naikinti viską 01:00 Sekso 
magistrai (8) 02:00 Nusikaltimų 
tyrėjai (4) 

 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (48) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Kaimo akademija 07:10 4 kam-
pai 07:40 Vasara tiesiogiai su D 
08:10 „Delta“ (2/4) 09:15 „Moterų 
daktaras“ (2/10) 10:20 „Jekaterina 
Didžioji“ (5) 11:25 „Krikšto tėvas“ 
(2) 12:30 „Iššūkis“ (4/8) 13:35 TV 
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ 
(2/7) 14:55 „Gurovo bylos. trys 
dienos“ (4) 16:00 Reporteris 16:30 
Vasara tiesiogiai su D 16:57 Orai 
17:00 „Moterų daktaras“ (2/57) 
18:00 Reporteris 18:52 Orai 18:55 
Rubrika „Renovacija. tikrai verta“ 
19:00 „Bitininkas“ (1/17) 20:00 
Reporteris 20:30 Vasara tiesiogiai 
su D 20:57 Orai 21:00 „Juodosios 
katės“ (11) 22:00 Reporteris 22:52 
Orai 22:55 Rubrika „Renovacija. 
tikrai verta“ 23:00 „Gluchariovas“ 
(2/4) 00:05 „Delta“ (2/3) 01:05 
„Iššūkis“ (4/5) 02:00 „Krikšto tė-
vas“ (1) 02:45 „Neišsižadėk“ (26) 
03:35 „Deimantų medžiotojai“ (8) 
04:20 „Krikšto tėvas“ (1)

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 Sandėlių karai 09:30 CSI 
Majamis 10:30 Simpsonai 11:25 
Kobra 11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 
13:25 Univeras. Naujas bendrikas 
14:30 Televitrina 15:00 6 kadrai 
15:25 Kaulai 16:25 CSI Majamis 
17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi 
vaikų 19:25 Univeras. Naujas ben-
drikas 20:30 Saša ir tania 21:00 
Žinios 21:28 Orai 21:30 patarėjas 
23:55 pėdsakai 00:55 Daktaras 
Hausas 01:45 24 valandos. pa-
likimas 02:35 6 kadrai 03:00 Tra-
pučio parkas

 
05:00 panorama.(kart.) 05:30 Die-
nos tema. (kart.) 05:50 Sportas. 
Orai. (kart.) 06:00 Lietuvos Respu-
blikos himnas 06:05 Kaunas Jazz 
2018. Bob James trio (JaV) 07:05 
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 
2 07:25 Nauji piterio peno nuo-
tykiai 1 07:50 pradėk nuo savęs 
08:20 Nacionalinis turtas.(kart.) 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10 
09:15 labas rytas, lietuva.(kart.) 
12:00 12:15 Gyvenimas salo-
se 13:15 Vakar buvo rytoj 14:30 
Invazija. antrojo pasaulinio karo 
pradžia 15:20 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 2 15:30 
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 
15:40 Nauji piterio peno nuotykiai 
1 16:05 Kaip atsiranda daiktai 10 
16:30 laba diena, lietuva.(kart.) 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas.(subtitruota) 18:15 Kultū-
rų kryžkelė. trembita.(subtitruota) 
18:30 Septynios Kauno dienos 
19:00 Maistas ir aistros 19:30 
Meilė kaip mėnulis 20:20 Doku-
mentinė istorinė laida „lietuvos 
kolumbai” 21:15 premjera. Didžio-
sios Visatos paslaptys su Morganu 
Frimanu 4 22:00 elito kinas. prem-
jera. Dvynių miestas  23:35 Stop 
juosta (su vertimu į gestų k.) 00:00 
Dabar pasaulyje 

�1.10 val.

„Vienas šūvis. Dvi kulkos“

 

��.�0 val.

„Spąstai“

 

��.�0 val.

„Komando“
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite 06:35 prem-
jera. paranormanas 08:05 Be-
atos virtuvė 09:00 Labas rytas, 
Lietuva 11:45 pasaulio doku-
mentika. Gyvūnų išgyvenimo 
strategija  12:40 pasaulio do-
kumentika. premjera. Metų lai-
kai 13:35 premjera. Džesika 
Flečer 4 15:20 Gamtos inspek-
toriai 15:43 loterija „Keno loto” 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą) 16:00 Sveikinimų 
koncertas 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.) 
18:00 Klausimėlis.lt. 18:30 Na-
cionalinė paieškų tarnyba 19:30 
Stilius 20:25 loterijos „Keno 
loto” ir „Jėga” 20:30 panora-
ma 20:52 Sportas 21:00 Juozo 
erlicko kūrybos vakaras „Įrašy-
siu į knygą Raudonąją” 00:00 
Kirpėjos vyras 01:20 Vinetu. 
paskutinė kova 03:30 pasaulio 
dokumentika. Metų laikai 04:25 
Džesika Flečer 4

 
06:30 Žvėrelių būrys (16) 06:55 
Įspūdingasis Žmogus-voras (4) 
07:20 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (3) 07:45 Svei-
ki atvykę į “Veiną” (4) 08:10 pa-
baisiukas Bansenas (17) 08:35 
linksmieji tomas ir Džeris (5) 
09:00 Ogis ir tarakonai (20-22) 
09:30 Drakonų kova. Super (39) 
10:00 KINO pUSRYČIaI Romos 
gladiatorių nuotykiai 11:50 Trys 
nindzės. pusdienis pramogų 
parke 13:45 paskutinis veiks-
mo filmų herojus 16:25 Tai kur 
po velnių tie Morganai? 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 SUpeRKINaS De-
besuota, numatoma mėsos ku-
kulių kruša 2 21:20 Devyni jar-
dai 23:20 Specialiosios agentės 
01:00 eliziejus 

 
05:45 Moderni šeima 06:15 Te-
levitrina 06:30 aladinas 07:00 
ančiukų istorijos 07:30 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai 08:00 aladi-
nas 08:30 Kobra 11 09:30 Mais-
to kelias 10:00 Bibliotekininkai 
11:00 Garfildas 12:35 Gerasis 
dinozauras 14:20 Nimės sala 
16:10 Simpsonai 16:45 Eks-
trasensai tiria 18:30 tV3 žinios 
19:17 tV3 sportas 19:22 tV3 
orai 19:25 eurojackpot 19:30 
Vaikų darželio policininkas 21:50 
amerikos gangsteris 01:20 Ko-
mando 03:00 Fenikso skrydis 
04:55 Rouzvudas 

 
06:15 auklė (106-110) 08:45 
Sveikatos ABC televitrina 09:00 
Nutrūkę nuo grandinės (10) 
09:30 apie žūklę 10:00 Vaikai 
šėlsta (16) 10:30 Džiunglių prin-
cesė Šina (14) 11:30 Baltieji lo-
kiai 12:40 anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai (2) 13:40 

ekstrasensų mūšis (8) 16:00 
Reali mistika (46) 17:05 Nusi-
kaltimų tyrėjai (5) 18:15 Kas žu-
dikas? (1) 19:30 Dainuok mano 
dainą 21:30 MaNO HeROJUS 
Sveiki atvykę į spąstus 23:25 
aŠtRUS KINaS Nebijok tamsos 
01:20 Dainuok mano dainą 

 
06:00 „pavojingiausios kelionės. 
Haitis“ 06:30 „pasaulio turgūs. 
tailandas“ 07:00 programa 
07:04 tV parduotuvė 07:20 
„pasaulis iš viršaus“ 07:55 „pa-
saulio turgūs. Jeruzalė“ 08:30 
10 min iki tobulybės su Juriju-
mi 08:45 Skinsiu raudoną rožę 
09:30 Vantos lapas 10:00 Grilio 
skanėstai 10:30 Gyvenimo bū-
das 11:00 „Iššūkis“ (2/11; 2/12) 
13:00 „Baltoji vergė“ (31; 32) 
15:00 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi 15:15 Skinsiu raudoną 
rožę 16:00 Žinios 16:13 Orai 
16:15 Rubrika „Saugi vaikys-
tė“.” 16:20 partizanų keliais 2 
16:50 Grilio skanėstai 17:25 
„Neišsižadėk“ (32) 18:00 Žinios 
18:27 Orai 18:30 „Neišsižadėk“ 
(32 tęs. 33) 20:00 Žinios 20:22 
Orai 20:25 „Mesingas. aplen-
kiantis laiką“ (7; 8) 22:00 Žinios 
22:27 Orai 22:30 „Mesingas. 
aplenkiantis laiką“ (8 tęs.) 23:00 
„Iššūkis“ (2/11; 2/12) 01:00 „Mo-
terų daktaras“ (2/3; 2/4) 02:45 
„Baltoji vergė“ (31; 32) 04:05 
„Neprijaukinti. australija“ 04:30 
„Iššūkis“ (2/11; 2/12)

 
06:10 Televitrina 06:25 ledo 
kelias 07:25 Įelektrintas ledas 
08:25 Sandėlių karai 08:55 Vie-
nam gale kablys 09:25 pavojin-
giausi pasaulio vairuotojai 10:00 
Nuo amato iki verslo 10:30 pla-
netos talentai 11:00 pragaro 
kelias 12:00 Jokių kliūčių! 13:00 
Grenlandija 14:00 Įelektrintas 
ledas 15:00 ledo kelias 16:00 
Iš peties 17:00 Sandėlių karai 
18:00 Skorpionas 19:00 Ameri-
kos talentai 21:00 Žinios 21:58 
tV3 orai 22:00 Bebaimis 00:10 
patarėjas 02:20 Farai 

 
0 5 : 3 0  p a n o r a m a . ( k a r t . ) 
05:52 Sportas. Orai. (kart.) 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Duokim garo!  
07:35 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.(subtitruota, kart.) 08:05 
Misija. Vilnija.  08:30 pažvelk 
į profesiją kitaip 09:00 Mokslo 
sriuba 09:30 Sakrališkas laikas 
su „Graces & Voices”.(kart.) 
10:35 Nacionalinis turtas.(kart.) 
11:00 Vindzoro šmaikštuolės  
13:20 Klauskite daktaro 14:10 
Stilius 15:05 Giminės ir 16:00 
Euromaxx 16:30 Vėjas iš Rytų 
17:25 atspindžiai. paveldo ko-
lekcija. 18:00 prisikėlimo eks-
presas – šimtmečio veidai 18:45 
Izabela Roselini. Mano audrin-
gas gyvenimas 19:40 Skamba 
skamba kankliai 2018. Folkloro 
ansamblio „Dijūta” koncertas. 
20:15 aRti. Veidai.  20:30 Stam-
biu planu 21:15 Kino žvaigždžių 
alėja. premjera. Mėnulis virš pa-
radoro 23:00 lRt OpUS ORe. 
Markas palubenka 00:00 Dabar 
pasaulyje 00:30 europos kinas. 
Naujasis pasaulis 02:15 proku-
rorai 03:05 Mano tėviškė. (kart.) 
03:20 pažvelk į profesiją kitaip 
03:45 Klauskite daktaro 04:40 
Istorijos detektyvai

1�.�0 val.

„Nimės sala“
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PASKUTINIS PUSlAPIS

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+21 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+22 KAUNO MARIOS 
+20 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+20 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

40KAUNE 
nSv/val. 

41ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
14000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8610 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. 1167
Data: 2018-08-19

    
32 43 05 61 12 52 15 09 39 29 
66 72 08 73 51 35 24 11 20 18 
36 04 28 54 59 75 41 57 69 53 
03 50 10 47 31 34 55 16

 VISA LENTELĖ
02 21 71 06 14 46 45 40 65 
48 44 49 01 13 23

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

10163.00€     2
21.50€ 559
1.50€ 12286
1.00€ 19934

PAPILDOMI PRIZAI
0189462 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL

0132709 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL

007*153 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL

0084793 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL

0064813 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL

0362849 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL

0454558 Automobilis “PEU-
GEOT 5008”

030*345 Dviratis AZIMUT

02**702 Išmanioji apyrankė 
BLAUPUNKT

030*764 Kabantis krėslas 
- KAMUOLYS

026*084 Kavos  aparatas 
DELONGHI

012*341 Kepsninė  MUS -
TANG

045*487 Kepsninė  MUS -
TANG

026*524 Kuponas degalams 
(30 Eur)

028*134 Kuponas degalams 
(30 Eur)

034*880 Kuponas kelionei 
(300 Eur)

007*683 Pakvietimas į TV 
studiją

025*171 Pakvietimas į TV

037*968 Pakvietimas į TV

008*107 Pakvietimas į TV

043*242 Paspirtukas

0354580 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei

0411207 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei

0166754 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei

RUGPJŪČIO

22
T R E Č I A d I E N I S

VIlNIUS
+24

+14
RUGPJŪČIO

23
KETVIRTAdIENIS

+26
KlAIPĖdA

+13 +27+14

RUGPJŪČIO

24
P E N K TA d I E N I S

RUGPJŪČIO

25
š E š TA d I E N I S

RUGPJŪČIO

26
S E K m A d I E N I S

RUGPJŪČIO

27
P I R m A d I E N I S

RUGPJŪČIO

28
A N T R A d I E N I S

VIlNIUS
+20

+10
+21
KlAIPĖdA

+10 +21+9

VIlNIUS
+26

+19
+26
KlAIPĖdA

+17 +23+18

VIlNIUS
+21

+18
+21
KlAIPĖdA

+17 +19+16

VIlNIUS
+25

+15
+21
KlAIPĖdA

+14 +14+14

VIlNIUS
+23

+14
+19
KlAIPĖdA

+14 +18+13

VIlNIUS
+26

+17
+24
KlAIPĖdA

+18 +18+14

0281165 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei

0131415 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei

0022251 Pretendentas į 120 
000 Eur

043*639 Siurblys - robotas 
POLARIS

004*070 Sodininko rinkinys 
FISKARS

019*560 Sodininko rinkinys 
FISKARS

004*212 Telefonas SAM -
SUNG GALAXY J3

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
890 000 Eur

Lošimo Nr. 659
Data: 2018-08-19

Tel. 1634
1000 Eur - 659-0008900

1000 Eur - 659-0002847

1000 Eur - 659-0000893

1000 Eur - 659-0037416

1000 Eur - 659-0043483

500 Eur - 659-0030540

500 Eur - 659-0008060

500 Eur - 659-0004840

500 Eur - 659-0035000

500 Eur - 659-0025445

500 Eur - 659-0055*30

300 Eur - 659-0010*02

300 Eur - 659-0047*04

300 Eur - 659-0009*19

300 Eur - 659-0030*74

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
20 X KELIONIų Į PALANGĄ IR 
50 X 300€

Lošimo Nr. 290
Data: 2018-08-17

SKAIČIAI
02, 12, 32, 43, 44 + 03, 07

LAIMĖJIMAI
5 + 2 38000000.00€   0

5 + 1 369648.50€       0

5 130464.10€       0

4 + 2 4832.00€ 0

4 + 1 222.80€ 4

4 111.80€ 6

3 + 2 58.00€ 3

2 + 2 22.20€ 87

3 + 1 16.40€ 81

3 15.60€ 175

1 + 2 10.50€ 429

2 + 1 7.40€ 1466

PROGNOZĖ: 49 000 000 Eur

Rugpjūčio 22 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 06:05
leidžiasi 20:39

Dienos ilgumas 14.34
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Karijotas, Rimantė, Ipolitas, 

Zygfridas
Tinkamas laikas sėti: 

laiškinius svogūnus, krapus, 
garstyčias, pankolius, kalen-
dras, bazilikus, rozmarinus, 

mairūnus, svogūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Rugpjūčio 23 d.
KETVIRTADIENIS

Baltijos kelio diena (Juodojo 
kaspino diena)

Tarptautinė vergų kelio ir ver-
govės panaikinimo diena 

Europos diena stalinizmo ir 
nacizmo aukoms atminti 

Saulė teka 06:06
leidžiasi 20:36

Dienos ilgumas 14.30
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Pilypas, Rožė, Girmantas, Taut-

gailė
Tinkamas laikas sėti: 

svogūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Rugpjūčio 24 d.
PENKTADIENIS

Šv. Baltramiejus, 
Gandrų išskridimo diena

Saulė teka 06:08
leidžiasi 20:34

Dienos ilgumas 14.26
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Baltramiejus, Michalina, Vieš-
vilas, Rasuolė, Alicija, Baltrus, 

Mykolė
Tinkamas laikas sėti: 

svogūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
naikinti piktžoles, netinkamas 

laikas laistyti.

Rugpjūčio 25 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 06:10
leidžiasi 20:31

Dienos ilgumas 14.21
Pilnatis (14 mėnulio diena)

Juozapas, Liudvikas, Patricija, 
Mangailas, Mangailė, Liucilė, 

Liudas
Tinkamas laikas sėti: 

svogūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
naikinti piktžoles, netinkamas 

laikas laistyti.

Rugpjūčio 26 d.
SEKMADIENIS

Saulė teka 06:12
leidžiasi 20:29

Dienos ilgumas 14.17
Pilnatis (15 mėnulio diena)

Kazimieras, Zefirinas, Gailius, 
Algintė, Aleksandra, Gailutis

Tinkamas laikas sėti: 
svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti, tręšti, netinkamas lai-
kas kaupti vaisius.

Rugpjūčio 27 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 06:14
leidžiasi 20:27

Dienos ilgumas 14.13
Pilnatis (16 mėnulio diena)

Monika, Tolvydas, Aušrinė, Ce-
zarijus

Tinkamas laikas sėti: 
ridikus, ridikėlius, burokėlius, 

morkas, pastarnokus, petražo-
les, braškes, žemuoges, svo-

gūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Kviečiame jau dabar re-
zervuotis staliukus neby-
liojo kino koncertų ciklo 
peržiūrai Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centro kie-
melyje! Jūsų laukia ka-
vinės „Redokas” specia-
lus meniu ir puiki nuotai-
ka! Ateik su šeima ir su 
draugais! Vietų skaičius 
ribotas.

Rezervacija el.p. rober-
tapklc@gmail.com

Garsinės peržiūros – 
gyvas improvizuotos 
muzikos ir tyliųjų filmų 
dialogas, jau antrą 
kartą keliaujantis po 
Lietuvą.

Rugsėjo 3 d. 20.00 val. 
Prienų kultūros ir laisva-
laikio centro vidiniame 
kiemelyje žiūrėsime vie-

ną pirmųjų nepriklauso-
mų hibridinių filmų – re-
žisierių Robert Siodmak 
ir Edgar G. Ulmer „Se-
kmadienio žmones“ (vok. 
k. „Menschen am Sonn-
tag“). Šis žaižaruojantis, 
saulės nušviestas neby-
lusis filmas pasakoja apie 
saujelę miesto gyventojų, 
besimėgaujančių savait-
galio iškyla. Unikalus do-
kumentikos ir vaidybinio 
filmo hibridas suteikia retą 
progą pažvelgti į Veima-
ro respublikos laikotarpio 
Berlyną.

„Sekmadienio žmo-
nės“ užfiksavo neišlikusį 
tarpukario Berlyną, jo in-
terjerus, parkus ir gatves. 
Vienas svarbiausių filmo 
akcentų – miesto ir jame 
gyvenančių žmonių san-

tykis. Siekiant autentiško 
miesto paveikslo, filme 
vaidino aktoriai mėgėjai, 
improvizavę savo kas-
dienybės scenas. Iki šiol 
linksniuojamas kaip fil-
mas, anonsavęs prancūzų 
Naująją bangą ir italų neo-
realizmą, „Sekmadienio 
žmonės“ – pasivaikščio-
jimas nebeegzistuojančio 
miesto ritmu. 

Subtitrai: lietuvių k.
Garso takelius filmams 

kurs ir gyvai atliks šiuo-
laikinio eksperimentinio 
džiazo atstovai, grupė 
Sheep Got Waxed: Adas 
Gecevičius (mušamieji), 
Simonas Šipavičius (sak-
sofonas) ir Paulius Vaškas 
(gitara).

Renginys 
nemokamas


