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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!

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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Viena iš savivaldos 
funkcijų – švietimo 
organizavimas, kurį 
įgyvendina Prienų rajono 

savivaldybės Švietimo 
skyrius. Apie pokyčius, 
naujoves ir kitas aktualijas 
prasidedant mokslo 
metams kalbėjomės su 
Švietimo skyriui nuo 
2007 m. rugsėjo 6 d. 
vadovaujančiu Rimvydu 
Zailsku. 

Kokios naujovės moki-
nių ir mokytojų laukia ką 
tik prasidėjusiais mokslo 
metais? 

Švietimo sistemoje, kaip ir 
visur kitur, vyksta nuolatinė 
kaita, pokyčių reikalauja be-
sikeičiantys visuomenės po-

Rugsėjis vėl pakvietė draugauti, 
bendrauti ir bendradarbiauti

Valstybės parama šiemet 
galės pasinaudoti daugiau 
nei planuota pirmąjį būstą 
provincijoje perkančių 
jaunų šeimų. Ši parama 
dvigubinama ir sieks 4 
mln. eurų, o ne 2 mln. 
eurų, kaip numatyta 
anksčiau, pranešė 
Socialinių reikalų ir darbo 
ministerija. 

„Šeimos labai aktyviai teikė 
prašymus – tai matėme jau pa-
tį pirmą savaitgalį, kai įsigalio-
jo įstatymas. Įvertinę prašymų 
kiekį ir finansines galimybes 
papildomai 2018 metams nu-
matėme 2 mln. eurų“, – pra-
nešime spaudai cituojamas 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministras Linas Kukuraitis.

Pirmąjį būstą regionuose galės 
įsigyti dukart daugiau šeimų – 
tam skirta 4 mln. eurų

Iki rugsėjo 10 dienos pa-
teikti 1379 prašymai subsidi-
jai gauti, iš jų 586 priimti, 512 
– atmesti, nes neužpildyta šei-
mos turto deklaracija, dar 281 
apdorojami. 

Daugiausia prašymų patei-
kė šeimos su vienu vaiku – 46 
proc., su dviem vaikais – 28 
proc., šeimos be vaikų – 22 
proc., o su trimis ir daugiau 
vaikų – 4 proc. 

Kauno rajone pateikti 184 
prašymai, Klaipėdos – 137, 
Vilniaus – 118, Panevėžyje – 
80. Likę 860 prašymai pateikti 
kitose savivaldybėse. 

Iš vietovių, kur galima pre-
tenduoti į subsidiją, nė vieno 
prašymo nebuvo pateikta tik 
Pagėgių savivaldybėje.   BNS

Keli technologijų entuziastai 
Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečio proga 
šeštadienio rytą iškelė 
šalies vėliavą į stratosferą.

Vykdant projektą „Trispalvė 
kosmose“ vėliava iškelta van-
denilio dujomis pripildytu me-
teorologiniu oro balionu. 

„Balioną paleidome netoli 

Entuziastai buvo iškėlę Lietuvos 
vėliavą „į kosmosą“ 

Utenos 7.30 val. ryte, balionas 
pakilo iki 30 kilometrų aukštį 
ir ten subliuško. Pakilimas tru-
ko apie 2 valandas, leidosi apie 
pusvalandį“, – BNS pasakojo 
projekto iniciatorius, Raimon-
das Žvirblis.

Organizatorių skaičiavimu, 
projektas kainavo apie 1 tūkst. 
eurų eurų.   BNS

Medenų 
kaimas gyvas 
ne tik žmonių 
atmintyje

SKAITYKITE 8 P.
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Ko gero, kiekvienam lie-
tuviui žodžiai „Jau sau-

lelė atkopdama budino svie-
tą...“ kaip aukščiausios koky-
bės deimantinis grąžtas tiesiog 
įsigręžia į smegenis, be gali-
mybės nulūžti, būti išrautiems 
ar tiesiog pamestiems. 

Šiuos žodžius išgirsta ir pri-
simena kiekvienas lietuviškos 
mokyklos mokinys, kuris bent 
šiek tiek girdi tai, ką mokytoja 
tylesniu ar labiau pakeltu tonu 
nurodo išmokti.

„Saulelės atkopimas“ – eg-
zistencinis. Ne vien tik lietu-
viai, bet ir apskritai visa žmo-
nija bei visas floros ir faunos 
pasaulis žino, kad patekėjusi 
saulė – tai nauja diena, nau-
ja gyvybė, dar viena akimir-
ka pasidžiaugti savo gyveni-
mu, darbais ir pasiekimais. 
Dar viena akimirka viską pa-
matyti!

Su aušra į mūsų šalies miš-
kus, klonius ir bekraščius lau-
kus ateina gyvybė. Kiekvienas 
šilumos kupinas spindulys pa-
žadina ne tik giesmininkus bei 
kitus žvėrelius, bet po slegian-
čios tamsos bei vėsos atgaivi-
na ir augalus. Net ir gležniau-
sias gėlės žiedas, pagavęs net 
mažiausią atskriejusį saulės 
spindulėlį, plačiai išskleidžia 
savo žiedlapius, kartu paža-
dindamas ne tik bites, bet su-
judindamas ir kitus greta au-
gančių gėlių lapelius.

Rugsėjo rytais nuo dar ne-
atvėsusios žemės pakilęs rū-
kas tarsi kraugeriškais gin-
klais yra nuolat atakuojamas 
kaitinančios saulės spindulių 
ir pamažu pilka rūko marška, 
negailestingai talžoma šilto 
oro gūsių, traukiasi į pavėsį, 
į slėpiningas medžių paunks-
nes. Taip, šiluma – visagalė. 
Ji prasibrauna net į sunkiai 
prieinamas miško kerteles, 
tad rūkui telieka nugulti ant 
medžių ir gaiviais lašais kap-
sėti nuo lapelio ant lapelio iki 
pat samanotos miško paklo-
tės. Taip, prie sujudimą skati-
nančių paukščių giesmininkų 
dainų prisijungia ir gailus van-
dens kapsėjimas. Retkarčiais, 

rodos, miškas net pavirsta pa-
slaptingomis, gaivų krioklį 
saugančiomis džiunglėmis. 
O kartais jis tampa panašus 
į jūros išgraužtą krante gilią 
grotą, kurioje nuo drėgmės 
prisigėrusių lubų į tyrą van-
denį kapsi rasa. Ta pati rasa, 
kuri kartais esti pati didžiau-
sia atgaiva.

Gelstantys medžiai prime-
na, kad greitai atskubės auksi-
nis ruduo. Tuoj visos gatvės ir 
miškai nusidažys aukso spal-
va, žemė atvės ir rūkas taps 
nuolatiniu mūsų palydovu. 
Neišvengsime ne tik rūko, bet 
ir lietaus, krentančio iš tirštų, 
saulės neįveikiamų debesų. 
Neilgai trukus laukus uždengs 
ir balta sniego marška, kurią 
jau žymiai sunkiau, tačiau iš 
paskutiniųjų bandys ištirpdyti 
vis rečiau sugrįžtanti saulė. O 
tirpstančio sniego lašai ir vėl 
pamažu kapsės, primindami 
apie niekad nesustojantį pa-
saulio ritmą. 

Tiesa, į mūsų laukus su-
grįš ne tik drėgmė, bet ir pil-
kuma. Pilkuma, kuri privers 
visus užsidaryti langus, duris 
ir ypač dažnai – pačius save. 
Užsidaryti į mažą, šiltą kam-
barėlį. Privers ramiai sėdėti, 
gerti arbatą, žiūrėti televizo-
rių ir laukti... Atvirai šnekant, 
nežinia ko. 

Taip, labai dažnai 
užsidarome ir sėdime 
laukdami pavasario. Net 
nežinodami, ar jis ateis. 
Nežinodami, koks jis 
ateis, nežinodami, kada 
jis ateis, ir nežinodami, 
ką jis atneš. Kartais net 
nežinome, kodėl mes jo 
laukiame? Dėl šilumos? 
Atidarytų langų ir durų? 

Kodėl atėjusius vėsiam orui 
užsidarome? Ką mums padarė 
pasaulis, kad nuo jo užsidaro-
me? Sušaldė? Nenudžiugino? 
Pasirodė neįdomus? Dažnai 
nesusimąstome, jog visas du-
ris sugebame užtrenkti vien 
dėl vieno žodžio, kuris nėra 
mūsų mėgstamiausias. 

Antai, išgirdę žodį „žiema“, 
visi puola užtrenkti visas duris 
ir langus, kamšyti ir užkalinėti. 

Partijos pasirašė susitarimą dėl gynybos 
Parlamentinės partijos pirmadienį Vyriausybėje pasirašė 
susitarimą dėl artimiausio dešimtmečio gynybos politikos. 
Susitarime numatyta ne vėliau kaip iki 2030 metų finansavimą 
gynybai padidinti iki 2,5 proc. bendrojo vidaus produkto.

VRK nutraukė V. Urbonavičiaus įgaliojimus
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pirmadienį nutraukė 
konservatoriaus Vido Urbonavičiaus įgaliojimus Vilniaus miesto 
savivaldybės taryboje. Jis iš sostinės tarybos pasitraukė, kai buvo 
pastebėtas neteisėtai pasinaudojęs Arvydo Sekmoko balso teise.

O iš kur žinome, kad ta žiema 
bus šalta? 

Ne tik oras yra 
nenuspėjamas. 
Nenuspėjamas ir 
žmogus. Nenuspėjamos 
jo mintys. Nenuspėjami 
jo veiksmai bei 
žodžiai. Dar labiau 
nenuspėjamas žodis 
„kodėl“? Kodėl vienas ar 
kitas žmogus pasielgė, 
pasakė ar mąsto kitaip? 
Kodėl jis daro kitaip, 
nei AŠ manau, kaip 
jis turėtų daryti? Ir šis 
klausimas vertas tiek 
pat, kiek ir atsakymas į 
jį – visą gyvenimą. 

Kaip dažnai susidarome 
nuomonę ir griežtai nuspren-
džiame, net nepasidomėda-
mi? 

Kodėl žmogus atsisakė su 
kitu žmogumi kalbėtis? Gal 
todėl, kad jis nekenčia kito 
žmogaus? O gal jis protin-
gai nori išvengti konflikto? 
O gal jis yra per daug plepus 
ir bando nuslėpti kitam žmo-
gui skirtą malonų siurprizą? 
O gal... gal jis tik bijo būti 
nesuprastas bei įskaudintas, 
bijo kitam žmogui pasakyti, 
kiek tas žmogus jam reiškia? 
Labai daug „gal“ ir nė vieno 
atsakymo teisingo. Niekada 
nesužinosime to, ko mums 
nepasakys pats žmogus. Nie-
kada nesužinosime to, ką jis 
jaučia širdyje, ir to, ko jis ne-
nori mums pasakyti.

Dažnai teisiame, nežino-
dami net mažiausio teisybės 
krislo.

Dažnai uždarome duris, net 
nesužinoję, ką šis žmogus at-
sineštų ateidamas.

Turime daug laiko tam, 
kad galėtume įvertinti 
žmogaus rūbą, tačiau 
visiškai nesistengiame 
įvertinti paties žmogaus. 
Rūpinamės, kaip 
nudažyti tvorą, nors 
jos neturime ir net 
nežinome, kokia ji 
turėtų būti.

Taip tik dar labiau pasisle-
piame nuo savęs. Taip, nuo 

savęs. 
Retai suprantame, jog atsi-

sakydami pažinti žmogų, ne 
žmogų uždarome į tamsų ir 
mums nematomą kambarį, 
bet į jį užsidarome patys. Už-
sklendžiame visas sklendes 
ne tam, kad pabėgtume nuo 
žmogaus, bet tam, kad patys 
taptume pabėgėliais. Sėdėda-
mi savo mažame pasaulėlyje 
ir viską vertindami pagal sa-
vo mintis, mes neįsileidžia-
me kitų minčių ir žinių. Mes 
tampame tais, kurie žino tiek, 
kiek žino tik vienas žmogus 
– mes patys. 

Negalėsime rasti ryšio 
su savo gyvenimu, 
egzistencija, būtimi, 
jeigu būsime tik patys 
su savimi. 

Kaip galime ieškoti ryšio 
ten, kur jo nėra? Ieškoti ten, 
kur nenutiesti jokie ryšio til-
tai? Kaip galime kontaktuoti 
su pačiu savimi? 

Žmonių pažinimas veda į 
lengvai suvokiamą, bet sun-
kiai įsisavinimą pasaulį – iš-
minties pasaulį. Sunku patikė-
ti, tačiau pirmosios žinios apie 
mus supantį pasaulį atsirado 
ne iš noro sukurti traukinį, bet 
iš noro pažinti žmogų ir jį su-
pantį pasaulį. Suprasti, ne kas, 
kur, kada, bet – kodėl?

Taigi didžiausia žinių 
galia – žinoti, „kodėl“. 
Mes žinome, kas yra 
žmogus, žinome, kada 
jis buvo, žinome, kur jį 
galima rasti. Bet KODĖL 
jis yra? Atsakymas 
į klausimą „kodėl“ 
visada paaiškina ne 
tik žmogaus, daikto 
ar veiksmo kilmę, bet 
sudėlioja ir visą veiksmų 
seką, susijusią su 
aptariamu objektu. 

Atsakymas į klausimą „ko-
dėl“ atveria duris ne tik į atsi-
radimo fenomeną, jo raidos 
istoriją, pasiekimus, rezulta-
tus, bet ir duris į svarbiausią 
– ateitį. Jeigu žinome veiks-
mo atsiradimo priežastį, mes 
žinome, kam tai skirta, ką mes 
turime daryti, ką mes tuo pa-
sieksime.

Jeigu žinome, kad trauki-
nys atsirado tam, jog galima 
būtų lengviau pervežti didelį 
kiekį krovinių, tai mes žino-
me ir jo raidos istoriją, žino-
me, kad mes tą traukinį nuolat 
tobuliname, ir puikiai žinome 
to tikslą – turėti dar tobulesnį 
traukinį, kuriuo būtų galima 
krovinius pervežti dar ekono-
miškiau, dar greičiau ir galbūt 
netgi nenaudojant geležinke-
lių ar žemės paviršiaus.

Jeigu mes žinome, kad at-
lyginimas už darbą atsirado 
tam, jog darbuotojas galėtų 
dirbti savo darbą ilgus metus, 
optimistiškai tikėti savo darbo 
vieta, norėtų tobulėti bei, žino-
ma, kurti ir išlaikyti savo šei-
mą bei pramogauti, jog į dar-
bą grįžtų su dar didesne ener-
gija, tai puikiai žinome ir tai, 
jog atlyginimas už darbą turi 
nuolat tobulėti, kad žmogus ne 
tik džiaugtųsi galėdamas nusi-
pirkti duonos, bet ir didžiuotų-
si savo darboviete.

Tačiau, ar mes žinome, ko-
dėl yra Žmogus? 

Deja, nors daugelis, ko gero, 
mielai pateikia savo paprastas 
ir su kilnia žmogaus raidos is-
torija labai prasilenkiančias iš-
vadas, visgi tikrojo atsakymo 
vis dar ieškoma. Šio atsakymo 
ieškoma jau tūkstančius metų, 
tačiau galutinio atsakymo dar 
nėra. Tam trūksta duomenų. 
Elementarių duomenų – kokią 
naudą mes duodame? Jeigu 
viską tik eikvojame, vadina-
si, mūsų pasauliui iš to nau-
dos nėra. Bet jeigu mes jau 
buvome sukurti, vadinasi, at-
siradome turėdami kažkokią 
paskirtį, turėdami duoti kaž-
kokią naudą? Deja, į šį klau-
simą galime atsakyti tik pažin-
dami vienas kitą ir gilindami 
tas žinias.

Plačios protavimo 
galimybės mums 
suteiktos ne vien 
tam, kad galėtume 
atsainiai mėtytis mūsų 
išgalvotomis, niekuo 
arba nepatikrintais 
faktais paremtomis 
išvadomis, bet tam, 
kad galėtume atrasti 
atsakymus. Ne tik į 
klausimus „kas“, „po 
kiek“, „kur“ ir „kada“, bet 
ir į klausimą „kodėl“. 

Būtis neatsiejama nuo žmo-
gaus. Ji neatsiejama nuo kie-
kvieno žmogaus. Tačiau užsi-
darydami arba atsisakydami 
pažinti žmogų, niekada ne-
galėsime atsakyti į klausimą 
„kodėl aš esu?“. „Kokia mano 
paskirtis?“, „ko aš turiu siek-
ti?“, „ką aš padariau ne taip?“, 
„kaip galėčiau viską ištaisyti?“ 
– į šiuos klausimus niekada 
neatsakysime, neatsakę į klau-
simą „kodėl?“.

Be atsakymo į klausimą 
„kodėl?“ būtis tampa 
bevertė. Kokia prasmė 
būti, jeigu negali 
rasti savo paskirties? 
Ar ne per žema būtų 
teigti, jog esi tam, 
kad perdirbtum 
maistą, užaugintum 
savo palikuonis ir, 
griaudamas gamtą, iš 
jos dovanų pastatytum 
laikiną, vos per šimtą 
metų suyrančią ir kalną 
šiukšlių paliekančią 
pašiūrę nuo lietaus ir 
sniego?

Užsidarydami uždarome ir 
atsakymą į šį klausimą. O ne-
turėdami šio atsakymo, kie-
kvieną rudenį, apsupti slogaus 
oro ir būdami slogios nuotai-
kos, užsidarę nuo visų, ritantis 
gailioms ašaroms, ne bandy-
sime atsakyti sau į klausimą 
„kodėl?“, bet barstysime savo 
jau parengtus atsakymus „vi-
siems gyvenimo atvejams“: 
„nes aš nenusipelniau“, „nes 
aš nelaimingas(-a)“, „visi 
žmonės parazitai bei vagys“, 
„niekuo negalima pasitikėti“ 
ir „nieko nevertas toks skur-
dus gyvenimas“. 

O šv. Kalėdų metas vis ar-
tės. Palikdamas vis daugiau 
tuščios erdvės širdyje ir už-
imdamas dar daugiau jos vie-
tos neapibrėžtomis išvadomis, 
nors atsakymas į klausimą 
„kodėl?“, gali būti, slypi visai 
šalia – už durų, už lango, dar-
be, kultūriniame renginyje ar 
koncerte, o gal toje pačioje, 
blausios žvakių šviesos ap-
šviestoje bažnyčioje. Jis gali 
būti visur ten, kur nedrįstate 
žengti nė žingsnio, nes „ge-
riausia daryti taip, kaip aš 
galvoju“.
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Teniso žvaigždei skirta 17 tūkst. dolerių bauda 
JAV Teniso asociacija skyrė Serinai Viljams 17 tūkst. JAV dolerių 
(14,7 tūkst. eurų) baudą už pykčio protrūkį per turnyro “US Open” 
finalines rungtynes, kurias ji pralaimėjo japonei Naomi Osakai. Ji 
konsultavosi su treneriu, trenkė raketę į žemę ir užsipuolė arbitrą.

Kelių kokybę tirs automobilis-laboratorija
Valstybės valdomas Kelių ir transporto tyrimų institutas už beveik 
0,8 mln. eurų (su PVM) perka kelių tyrimams skirtą automobilį 
su laboratorine įranga. Speciali įranga identifikuos kelių būklę ir 
padės geriau atrinkti remontuotinus ruožus.

Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų 
Prienų atstovybė po 
vasaros atostogų, kupina 
naujų idėjų pradeda naują 
sezoną. 

Jeigu esate verslininkai ir 
turite idėjų, kaip galima būtų 
pagerinti verslo ir gyvenimo 
sąlygas Prienų krašte, koky-
biškai praleisti laisvalaikį, už-
tikrinti socialinę gerovę kvie-
čiame prisijungti prie mūsų 
ir veikti drauge. Nes tik su-
sivieniję verslininkai gali ge-
rinti verslo aplinką tiek savi-
valdybės, tiek apskrities, tiek 
valstybės lygmeniu. 

Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmai vienija tiek 
smulkiuosius, tiek stambiuo-
sius verslininkus, tad vyksta 
pasidalijimas patirtimi, yra 
galimybė susirasti partnerių, 
dalyvauti verslo bendruome-
nės gyvenime, tobulėti kaip 
asmenybei. Vykdoma veikla 
skatina įmones didinti konku-
rencinius pranašumus rinko-
je. Kiekvienam verslininkui 
svarbu didinti savo ir įmonės 
darbuotojų kompetencijas 
per įvairius seminarus, kurie 
rūmų nariams yra nemoka-
mi. Be nemokamų seminarų, 
verslininkai gali dalyvauti ir 
kelti savo kompetencijas klu-
buose, kurių Kaune veikia de-
šimt. Tai Rūmų bendruome-
nės, Verslo vadovų, Teisinin-
kų, Finansininkų, Personalo 
vadovų ir kiti klubai, taip pat 
savo veiklos dešimtmetį jau 
skaičiuojantis Verslo moterų 
tinklas. Dalyvaujant šių klu-
bų veikloje, ne tik tobulėjate 
kaip asmenybė, bet ir randate 
partnerių ar idėjų bendriems 
verslo projektams.

Prienų krašto verslo speci-
fika mums padiktavo šio se-
zono tikslus – tai visų pirma 
smulkusis verslas. Kiek teko 
bendrauti su verslininkais, 
mes dar vis nežinome, ko-
kias paslaugas galime gauti 
vieni iš kitų, kalbant ne apie 
apgyvendinimo, maitinimo 
paslaugas, bet apie specifinius 
verslus, apie kuriuos daugelis 
nesame girdėję. Artėja Kalė-

Prienų atstovybė po vasaros 
atostogų, kupina naujų idėjų 
pradeda naują sezoną

dos, daugelis įmonių ieškos 
kalėdinių dovanų verslo par-
tneriams, darbuotojams. Būtų 
smagu, jei krašto verslininkai 
pasidalintų savo paslaugomis. 
Susisteminę gautą informaci-
ją iš mūsų krašto verslo įmo-
nių, galėtume ją skleisti ne tik 
rajone, bet ir šalies mastu per 
verslininkų ratą.

Labai norime, kad Prienų 
verslininkai būtų aktyvūs, 
įsitrauktų į atstovybės veiklą. 
Taip pat labai laukiam jaunų 
verslininkų, su naujomis idė-
jomis ir ambicingais sumany-
mais. Juk daugelį verslo pro-
blemų galime išspręsti tiesiog 
diskutuodami vieni su kitais. 
O verslo plėtrą neretai gali 
lemti tiesiog kito verslininko 
įžvalgos, mūsų visų rekomen-
dacijos ar pas mus surasti nau-
ji verslo ryšiai.  Todėl kviečia-
me visus prisijungti prie mūsų 
rato, dalintis patirtimi ar pro-
blemomis, mėgautis bedra-
vimu, pasisemti pozityvaus 
mąstymo.

Lauksime jūsų pirmą kie-
kvieno mėnesio pirmąjį tre-
čiadienį 14 val. KPPAR Prie-
nų atstovybės patalpose, adre-
su: Kauno g. 2, (II a), Prie-
nai.

Artimiausių 
susirinkimų grafikas
Spalio 3 d. 14 val
Lapkričio 7 d. 14 val.
Gruodžio 5 d. 14 val.

Dėl išsamesnės informa-
cijos galite kreiptis į KPPAR 
Prienų atstovybės narystės 
koordinatorę Vaida Jančiaus-
kienę tel.: 867756495 arba 
el. p. vaida.janciauskiene@
chamber.lt

Kauno prekybos,  
pramonės ir amatų rūmų  

Prienų atstovybės  
vadovė Lina Dužinskienė 

Birštone įvykusios jurginų 
šventės-parodos metu 
buvo renkami gražiausi 
2018 metų Birštono 
jurginai. 

Parodos lankytojai galėjo 
balsuoti visą parodos veiki-
mo laiką. Atidarius balsadė-
žę, buvo rastos 123 balsavimo 
kortelės. Daugiausiai balsų 
surinko Žydruolės Pivaraus-
kienės išaugintas jurginas. Už 
šį jurginą balsavo 14 parodos 
lankytojų.  NG

Paaiškėjo gražiausių jurginų 
balsavimo rezultatai

Pagiriamasis žodis jurginui
Moravskiui dėkui, kad jurginus
Iš Sankt Peterburgo pargabeno.
Juos Ustronės dvare augino.
Vėliau paplito ir Birštono krašte prie Nemuno.

Jie Ustronės atsiskyrėliui patiko
Gal dėl jurginų kuplumo, spalvingumo.
Nors, anot Strumilos, ši gėlė reiškia ne ką kitą,
O permainas, nepastovumą, laikinumą.

Jos šviežios, puošnios ir spalvingos –
Negalima pamiršti šios gėlės.
Ir, pasak Moravskio, jos žavingos,
Tad floros istorijai priklauso be eilės.

Moralas šalnai
Kokia pikta esi, rudens šalna!
Ir kas dantis tau pagalando?
Lyg dar žolės tau negana,
Tu mano jurginus pakandai.

Ona Valerija Grybauskienė

Rugsėjo 1 d. duomenimis 
Kauno teritorinėje darbo 
biržoje buvo užregistruota 
29,4 tūkst. bedarbių - 8,5 
proc. Kauno apskrities 
darbingo amžiaus 
gyventojų. 

Per mėnesį bendras Kauno 
apskrities registuoto nedarbo 
rodiklis nepasikeitė, tačiau, 
nedarbas atskirose savival-
dybių teritorijose kito kiek 
skirtingai: Kauno, Kėdainių  
ir Raseinių rajonų bei Biršto-
no savivaldybėse - paaugo, o 
Prienų rajone – sumažėjo, o 
Kauno miesto, Jonavos ir Kai-
šiadorių rajonų savivaldybėse 
– nepasikeitė.

Per rugpjūtį Kauno terito-
rinės darbo biržos skyriuose 
bedarbiais užsiregistravo 4,2 
tūkst. Kauno apskrities gy-
ventojų. Darbdaviai ieškan-
tiems darbo per mėnesį siūlė 
apie 7,9 tūkst. laisvų darbo 
vietų. Darbo biržos duomeni-
mis rugpjūčio mėnesį į darbo 
rinką sugrįžo beveik 4,5 tūkst. 
regiono gyventojų. Iš jų 2,7 
tūkst. – įsidarbino, beveik 1,3 
tūkst. - pradėjo savarankišką 
veiklą įsigijus verslo liudiji-
mus laikotarpiui iki 6 mėn. 
Remiamas užimtumas, pra-
dėjus dalyvauti aktyvios darbo 
rinkos politikos priemonėse, 
suteiktas 432-iems asmenims, 
dar 50 žmonių nusiųsta daly-
vauti į užimtumo didinimo 
programas.

Rugpjūčio mėnesį Kau-
no regiono įmonėms išduoti 
104 leidimai įdarbinti užsie-
niečius.

Prienų rajono ir Birštono sa-
vivaldybes aptarnaujančiame 
Prienų skyriuje rugsėjo 1 d. 
bedarbiais buvo užsiregistra-
vę 1,3 tūkst. šių savivaldybių 

Registruotas nedarbas Kauno 
apskrityje – 8,5 proc.

gyventojų, dar 208 - dalyva-
vo laikino užimtumo priemo-
nėse. Skyriaus aptarnaujamo-
je teritorijoje bendras regis-
truotas nedarbas per rugpjūtį 
sumenko 0,1 proc. punkto ir 
mėnesio gale sudarė 7,4 proc. 
(Prienų rajono savivaldybė-
je sumažėjo 0,1 proc. iki 7,6 
proc., Birštono savivaldybėje 
- paaugo 0,2 proc. punkto iki 
5,8 proc.). Per mėnesį Prienų 
skyriuje bedarbiais užsiregis-
travo 158 šių savivaldybių 
gyventojai, ieškantiems darbo 
pasiūlytos 329 laisvos darbo 
vietos skyriaus aptarnauja-
moje teritorijoje. Įsidarbino 
135 asmenys, į aktyvios darbo 
rinkos politikos priemones nu-
kreiptas - 31, verslo liudijimą 
laikotarpiui iki 6 mėn. įsigijo 
- 88. Dar 3 žmonės nusiųsti 
dalyvauti užimtumo didinimo 
programose. Išduotas (Biršto-
no sav.) 1 leidimas įdarbinti 
užsienietį. Prieš metus nedar-
bas skyriaus teritorijoje buvo 
6,2 proc.: Prienų rajone – 6,5 
proc., Birštono savivaldybėje 
– 4,0 proc.

Daugiausia laisvų darbo vie-
tų Kauno teritorinės darbo bir-
žos aptarnaujamoje teritorijoje 
buvo siūloma: specialistams 
- pardavimo vadybininkams, 
statybos darbų vadovams, 
administratoriams, logisti-
kos specialistams, bendrosios 
praktikos slaugytojams, socia-
liniams darbuotojams; paslau-
gų sektoriaus darbuotojams ir 
kvalifikuotiems darbininkams 
- pardavėjams, virėjams, mė-
sininkams, tarptautinių perve-
žimų ir kitiems vairuotojams, 
statybininkams, šaltkalviams, 
suvirintojams, elektrikams, 
elektromonteriams, staliams, 
apsaugos darbuotojams. 

Rugpjūtį iš Lietuvos 
emigravo tūkstančiu 
daugiau žmonių, nei 
atvyko, pirmadienį 
paskelbė Statistikos 
departamentas.

Po trijų mėnesių pertraukos, 
Lietuvoje fiksuojamas neigia-
mas migracijos balansas.

Gegužę, birželį ir liepą į ša-
lį atvyko daugiau žmonių nei 
išvykdavo, tai yra pirmi tokie 
atvejai nuo Lietuvos įstojimo 
į ES 2004 metais.

Statistikos departamento 
duomenimis, paskutinį va-
saros mėnesį iš šalies išvyko 
4382 žmonės, o atvyko – 3343 
asmenys.

Statistika: rugpjūtį iš Lietuvos 
emigravo tūkstančiu daugiau 
žmonių, nei atvyko 

Pernai rugpjūtį iš Lietuvos 
išvyko 4445 emigrantai, o imi-
gravo 2013 žmonių.

Šiemet iš Lietuvos iš viso 
oficialiai emigravo beveik 
28,8 tūkst. asmenų, imigravo 
beveik 26,8 tūkst. žmonių.

2011 metų gyventojų sura-
šymo duomenimis, Lietuvoje 
gyvena 2,9 mln. gyventojų.

Dėl emigracijos ir visuome-
nės senėjimo Lietuvos gyven-
tojų skaičius sumažėjo nuo 3,7 
mln. 1990 metais iki 2,8 mln. 
šiais metais.  BNS
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-09-01 apie 18.00 val., iš namų 
Prienuose išėjo nepilnametė ir 
iki šiol negrįžo. Ji išeina jau antrą 
kartą.

2018-09-02 apie 03.24 val. gautas 
pranešimas, kad kelyje Jieznas–An-
takalnis, ties Jiezno Kolonijos k., 
nuo kelio nuvažiavęs ir apvirtęs ant 
šono automobilis. Nuo kelio buvo 
nuvažiavęs ir apvirtęs lengvasis 
automobilis „Mercedes-Benz“, 
sužeistų ir prispaustų žmonių 
nebuvo. Atjungtas automobilio 
akumuliatorius, nuo kelio dangos 
apie 10 m ruože nuvalyta skalda 
bei smėlis.

2018-09-02 apie 16 val. Prienų r., 
Šilavoto sen., Klebiškio k., vyras 
(gim. 1967 m.) smurtavo prieš 
neįgalią motiną (gim. 1941 m.). 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2018-09-02 apie 17.40 val. Prienų 
r., Jiezno sen., Jiezno kolonijų k., į 
vyro (gim. 1966 m.) namus atėjęs 
iš matymo pažįstamas neblaivus 
(1,42 prom. alkoholio) nepilnametis 
vaikinas (gim. 2001 m.) pagaliu 
išdaužė namo langus ir praskėlė 
sodybos šeimininkui smakrą. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2018-09-03 apie 17.03 val. gautas 
pranešimas, kad Veiverių sen., 
Mažųjų Zariškių k., Riešuto g., 
laukuose dega šiukšlės. Keliose 
vietose degė šiukšlės, šalia žmonių 
nebuvo.

2018-09-03 apie 17.15 val. Alytaus 
apskr. VPK Prienų r. PK gautas 
moters (gim. 1950 m.) pareiškimas, 
kad prieš ją Prienuose, Alksnių 
g., smurtavo kita moteris. Įvykio 
aplinkybės aiškinamos.

2018-09-03 apie 14 val. Prienų r., 
Šilavoto sen., Skrynupio k., Pašla-
vančio g., namuose, neblaivus 
(2,85 prom. alkoholio) vyras (gim. 
1961 m.) smurtavo prieš savo 
motiną (gim. 1928 m.). Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

2018-09-04 apie 19.10 val. gautas 
moters pranešimas, kad Prienuose, 
Statybininkų g., ji negali susisiekti 
su savo teta, baiminasi, kad kažkas 
nutiko. Ištraukiamosiomis kopė-
čiomis per balkoną patekta į butą, 
iš vidaus atidarytos durys, įleisti 

ATGARsIAI

REKLAMA

medikai. Buto viduje buvusią be 
sąmonės A. B. išsivežė medikai.

2018-09-05 apie 12 val. Prienų r., 
Stakliškių sen., Pieštuvėnuose, 
Šermukšnių g. vyras (gim. 1989 
m.) pastebėjo, kad įsibrauta į jo 
sodybos ūkinį pasatą ir pavogta 
200 l žymėto dyzelino ir plastikinės 
talpos. Nuostolis – 175 eurai.

2018-09-06 apie 14.17 val. praneš-
ta, kad Prienuose, Piliakalnio g. 
mato atvirą liepsną netoli pastato. 
Kas dega, nežino. 1 m² plote degė 
statybinės atliekos. Jos apkastos 
žemėmis.

2018-09-06 apie 14.11 val. gau-
tas pranešimas, kad Jiezno sen., 
Sokonių k. rūksta šieno ritinys. 
Užgesintos 15 m² plote degusios 
pjuvenos ir šiukšlės.

2018-09-06 apie 16.58 val. gautas 
pranešimas, kad Stakliškių sen., 
Stakliškių k., Lauko g. dega žolė. 
Užgesinta 10 arų plote degusi 
žolė.

2018-09-06 apie 18.53 val. gautas 
pranešimas, kad Šilavoto sen., 
Šilavoto k., Ramybės g. antra diena 
moteris nekelia ragelio, gali būti 
sutrikusi sveikata. A. G. pati atidarė 
duris, pagalbos nereikėjo.

2018-09-06 gautas pranešimas, 
kad Balbieriškio sen., Žvyrynų k., 
Prienų pl. dega laužas, daug dūmų. 
Saugiu atstumu nuo pastatų buvo 
deginami bulvienojai.

2018-09-07 apie 14.18 val. gautas 
GMP pranešimas, kad Prienuose, F. 
Vaitkaus g. reikia pagalbos išnešti 
ligonę. Iš buto išnešta A. K. ir įkelta 
į GMP automobilį.

2018-09-07 apie 8.30 val. D. M. 
G. (gim. 1945 m.) pastebėjo, kad 
iš nerakinto garažo, esančio gy-
venamosios sodybos teritorijoje 
Prienų r. sav., pavogta apie 250 litrų 
žymėto dyzelino, 25 litrai variklinės 
alyvos M10, naujas vandens siur-
blys, du benzininiai pjūklai CHAIN 
SAW 4500. Padaryta 700 eurų 
turtinė žala.

2018-09-07 Z. N. (gim. 1966 m., 
gyv. Alytuje) pranešė, kad 2018-
09-07 jos sugyventinis S. Ž. (gim. 
1958 m. ) apie 07.30 val.iš namų 
išvyko grybauti į mišką, esantį 
Prienų r., Balbieriškio sen. Iki dabar 
jo buvimo vieta nežinoma.

2018-09-08 apie 21.00 val. Prienų 
r. sav., Stakliškių sen., Vyšniūnų 
k., posūnis E.V. S. (gim. 1999 m.) 
smurtavo prieš patėvį V. J. (gim. 
1976 m.). Įtariamasis pasišalino.

2018-09-08 apie 16.25 val. gautas 
pranešimas, kad Pakuonio sen., 
Laukiškių k., Prienų g., važiuojant 
nuo Rokų Prienų link deginamos 
padangos, matosi juodi dūmai. At-
vykę ugniagesiai užgesino degusią 
automobilio sėdynę.

Paryžiuje per ataką sužeisti septyni žmonės 
Septyni žmonės, tarp jų du britų turistai, sekmadienį Paryžiuje 
buvo sužeisti vyro, ginkluoto peiliu ir metaliniu strypu, pranešė 
policija ir kiti šaltiniai. Vienas tyrimui artimas šaltinis sakė, kad 
įtariamasis buvo sulaikytas.

Į areštinę uždaryta neblaivi seržantė
Sekmadienį Klaipėdoje į areštinę uždaryta neblaivi Lietuvos 
kariuomenės seržantė, kuri kuri konflikto parduotuvėje metu 
sudavė pardavėjai. Įtariamoji - ne tarnybos metu neblaivi (1,53 
prom.) seržantė, gimusi 1991 metais.

Pagerbtos Prienų žydų žudynių aukos 

Laima
DUOBLIENĖ

Žydų žudynių vietoje 
Kęstučio gatvėje buvo 
pagerbtos Prienų žydų 
žudynių aukos. Čia 1941 
m. rugpjūčio 26 ar 27 
dienomis buvo sunaikinta 
pagrindinė dalis Prienų, 
Balbieriškio, Stakliškių, 
dalis Jiezno ir kitų vietovių 
žydų.

„Mums nutiko baisi 
tragedija“

„Jau 77 metai, kai Prienuo-
se niekas nekalba jidiš kalba, 
nešvenčia šabo, sinagogos 
sunaikintos arba paverstos 
kitos paskirties pastatais. 
Šiandien Lietuvoje yra vos 
šešios negausios žydų ben-
druomenės“, – kalbėjo Prie-
nų krašto muziejaus direkto-
rė Lolita Batutienė. 

Jos teigimu, Holokausto 
aukoms atminti skirtų minė-
jimų reikia ne žydams. Tie-
sos sakymas, atviras kalbėji-
mas apie žvėriškas žudynes 
būtinas kiekvienam Lietuvos 
miesteliui, kur iki karo gyve-
no žydai. Šiandien žmonėms 
svarbu suvokti, kad jie gyve-
na ten, kur kitados gyveno 
žydai, ir ten, kur juos žudė. 
Holokaustas – ne abstrak-
tus dalykas, jis vyko beveik 
kiekviename miestelyje. Ne 
išimtis ir Prienai.

Lietuvoje buvo nužudyta 
daugiau kaip 90 proc. visos 
žydų populiacijos – tai vie-
nas masiškiausių žydų naiki-
nimo aktų visame pasaulyje, 
neįtikimo masto tragedija.

„Dažnai bet kokia disku-
sija viešojoje erdvėje apie 

Holokaustą skamba kaip 
„koks baisus dalykas jiems 
nutiko“, nors nužudyti žmo-
nės, Lietuvos žydai, taip pat 
buvo Lietuvos piliečiai. Tei-
singiau būtų sakyti: „Mums 
nutiko baisi tragedija“, – sa-
kė L. Batutienė. 

1941-ųjų vasarą...
Jau antrąją karo dieną 

Prienus užėmė priešakiniai 
vokiečių kariuomenės moto-
rizuoti daliniai. Suformuota 
nauja vietos valdžia ir poli-
cija pradėjo suiminėti nespė-
jusius pasitraukti komunistus 
bei sovietinius aktyvistus. 
Liepos 5–17 d. į Marijam-
polės kalėjimą buvo išsiųs-
ti 35 komunistai ir naujajai 
valdžiai pavojingi asmenys. 
Didžioji dalis – žydai (22), 
kai kurie „pavojų kėlusieji“ 
– vos šešiolikos. Liepos 16 d. 
į tą patį kalėjimą išsiunčiama 
dar 16 Prienų gyventojų, 11 
iš jų – žydų tautybės. Vėliau 
buvo suimami visi žydai: vy-
rai, moterys, seneliai, vaikai. 
Į Prienų kareivines, tapusias 
laikinu getu, buvo vežami 
žydai iš Balbieriškio, Sta-
kliškių, Jiezno. Rugpjūčio 
25 d. stipriausius žydų vyrus 
atvarė į pušynėlį (buvusias 
gyvulių kapines) kasti kapų. 
Vienas kapas buvo 20 metrų 
ilgio ir 4 metrų pločio, kitas – 
10 metrų ilgio ir 4 metrų plo-
čio. Jau kitą dieną į Prienus 
atvažiavo du sunkvežimiai 
iš Kauno, kuriuose buvo 35 
(ar 40) Pirmojo bataliono 3-
iosios kuopos kareiviai, gin-
kluoti čekiškais šautuvais. 
Jie dar atsivežė kulkosvai-
džių ir dėžę šovinių. Netru-
kus iš kareivinių prie pušy-
nėlyje iškastų kapų pradėjo 

vesti žydus...
1941 m. rugpjūčio 26–27 

d. Prienuose sunaikintų žy-
dų tautybės kraštiečių atmi-
nimas buvo pagerbtas tylos 
minute.

„Mūsų pareiga – 
nepamiršti 

nužudytųjų“
Minėjime dalyvavo ir 

Kauno žydų bendruomenės 
atstovai. Jos pirmininkas 
Žakas Gercas į susirinku-
siuosius iš pradžių kreipėsi 
jidiš kalba. „Kad prieniškiai 
turėtų galimybę vėl išgirsti 
nors kelis žodžius šia kalba“, 
– sakė Ž. Gercas. 

Jo teigimu, Prienai – jam 
artimas miestas, o ši vieta 
yra labai brangi, nes Prienuo-
se gyveno jo giminės, kurie 
buvo nužudyti šiame pušy-
ne. Jis viliasi, kad tautiečių 
sielos ten viršuje džiaugia-
si, kad nužudytieji yra nepa-
miršti, mėgaujasi čia skam-
bančia muzika. 

„Žudynių minėjimai yra 
svarbūs visiems – ir žydams, 
ir lietuviams, ir visiems Lie-
tuvos piliečiams, nepriklau-
somai nuo tautybės. Mūsų 
pareiga – nepamiršti nužu-
dytųjų“, – dėkodamas orga-
nizatoriams už tai, kad pri-
simenami skaudūs istorijos 
įvykiai, kad gerbiamas žu-
vusiųjų atminimas.

Prienų rajono savivaldy-
bės mero patarėja Jūratė 
Zailskienė linkėjo, kad tokie 
skaudūs ir sunkiai suvokiami 
įvykiai, apie kuriuos mes il-
gą laiką net nežinojome, nie-
kada nepasikartotų. 

Tarp nužudytųjų aimanas 
dar menančių pušų skambė-
jo muzikos kūriniai, kuriuos 

atliko Prienų meno moky-
klos mokiniai:Alvita ir Eli-
gija Radzevičiūtės (mokyt. 
L. Bendoraitienė) bei Nojus 
Kondrotas (mokyt. D. Kol-
pakovienė). 

Paroda apie 
išsigelbėjusiuosius ir 

jų gelbėtojus
Antroji renginio dalis vy-

ko Prienų krašto muziejuje, 
kur eksponuojama Valsty-
binio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus kilnojamoji paro-
da „Išsigelbėjęs žydų vaikas 
pasakoja apie Šoa“. Parodą 
pristatė Prienų krašto muzie-
jaus vyr. muziejininkė Vikto-
rija Bielevičienė.

Parodos stenduose – gau-
sybė per stebuklą išlikusių 
šeimyninių  nuotraukų ir au-
tentiški liudininkų prisimini-
mai, išsigelbėjusių vaikų bei 
jų gelbėtojų istorijos.  Deja, 
iš kai kurių nuotraukų žvel-
gia žuvę vaikai arba tie, ku-
rių likimas nežinomas. 

Tarp parodos lankytojų 
buvo ir FrumaVitkinaitė-
Kučinskienė, kurios išsigel-
bėjimo istorija yra pateikta 
parodoje.

„Tai, ką man, septynme-
tei, teko patirti, neužmiršiu, 
kol gyva būsiu: namų ne-
tektis, 2,5 metų gyvenimas 
gete, išsiskyrimas su tėvais 
ir broliu, nuolatinė baimė, 
nežinia dėl ateities, keliavi-
mas iš vienų namų į kitus“, 
– prisiminimais dalijosi Fru-
maVitkinaitė -Kučinskienė, 
tuo metu tapusi Danute Vit-
kauskaite. 

Ji suskaičiavo, kad prie jos 
slapstymo per devynis mėne-
sius prisidėjo net septynioli-
ka žmonių. 
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Įvyko 6,9 balo žemės drebėjimas 
Naujajai Zelandijai priklausančias Kermadeko salas pirmadienį 
supurtė 6,9 balo žemės drebėjimas. Negyvenamos salos patenka 
į vadinamąjį Ramiojo vandenyno ugnies žiedą, pasižymintį 
dideliu vulkaniniu ir seisminiu aktyvumu.

Japonijoje žemės drebėjimo aukų - jau 44
Šiaurės Japoniją praeitą savaitę supurčiusio smarkaus žemės 
drebėjimo, sukėlusio didelių žemės nuošliaužų, aukų pirmadienį 
padaugėjo iki 44, o dešimtys tūkstančių policininkų ir karių 
tebedirba nelaimės zonoje, teikdami pagalbą gyventojams.

PRIENŲ MENO MOKYKLA
2018-2019 m. m.

KVIEČIA MOKYTIS
vaikus ir suaugusius

skambinti fortepijonu, gitara, griežti smuiku, pūsti: 
klarnetą, triūbą, saksofoną, groti liaudies 

instrumentais: lumzdeliu, birbyne, kanklėmis, 
armonika, groti akordeonu, mokytis dainavimo,

mokytis dailės ir fotografijos.

Priimame visus norinčius nuo 5 m. 
Daugiau informacijos mokyklos internetinėje 

svetainėje: www.menas.prienai.lm.lt  

reikiai, gyvenimo kontekstas, 
pokyčiai politinėje, ekonomi-
nėje, socialinėje, kultūrinė-
je srityse. Galėčiau pasaky-
ti, kad pastoviausia švietime 
yra nuolatinė kaita. Viena iš 
naujovių – pasikeitusi apmo-
kėjimo už mokytojų darbą 
tvarka. Nuo rugsėjo pradėjo 
veikti etatinis darbo apmokė-
jimo modelis. Nuo šiol visas 
mokytojų darbas bus suskai-
čiuotas ir „įteisintas“  etatu, 
sudarytu iš trijų dalių. Bus 
apmokama už kontaktines 
valandas (pamokas), už ne-
kontaktines valandas (t. y. su 
pamokomis susijusias veiklas 
– už darbų taisymą, pasirengi-
mą pamokoms ir pan.) ir už 
papildomas veiklas mokyklos 
bendruomenei. 

Nuo rugsėjo 1 dienos pa-
gal naują modelį finansuoja-
mos ir mokyklos. Lėšos mo-
kiniams ugdyti mokykloms 
bus skaičiuojamos ne pagal 
kiekvieną mokinį, kaip buvo 
iki šiol, bet pagal klasių dydį 
ir skaičių – mokinio krepšelį 
keičia klasės krepšelis. 

Dar vienas pokytis – pasi-
keitė švietimo įstaigų tinklo 
pertvarkos kriterijai, suma-
žintas minimalus mokinių 
skaičius klasėje – 8 mokiniai 
(buvo 9). 

2018–2019 m. m. bus il-
gesni penkiomis dienomis, 
dėl kurių „formato“ spren-
džia kiekvienos mokyklos 
bendruomenė. O kiek ir ko-
kių kitų naujovių ugdymo 
procese pritaikys mokykla ir 
mokytojai, priklausys nuo jų 
pačių. Ugdymo turinys vals-
tybės lygmeniu turėtų būti 
peržiūrėtas per artimiausius 
dvejus metus.

Ar mokytojų piniginės 
pastorės, o gal paplonės? 

Kaip bus iš tiesų, paaiškės 
rugsėjo pabaigoje ar spalio 
pradžioje, kai mokytojai gaus 
atlyginimus pagal naująją 
tvarką, nes kol kas nežinoma, 
ar mokytojų krūviai padidės 
ar pamažės. Nors jau paskli-
do gandų, kad Prienų ir dar 
dviejų savivaldybių mokytojų 
atlyginimai didės daugiausiai. 
Yra pažadėta, kad perskai-
čiavus atlyginimus nė vienas 

Gerus mokinių pasiekimus lemia gera savijauta
mokytojas negaus mažiau. 
Pedagogų darbo užmokesčiui 
šiais metais papildomai skirta 
17,4 mln. eurų, o per ateinan-
čius trejus metus mokytojų 
atlyginimų didinimui yra pa-
žadėti 95 mln. eurų. 

Kiek mokinių Prienų ra-
jono savivaldybės mokyklo-
se pasitinka naujus mokslo 
metus? 

Tikslus mokinių skaičius 
paaiškės jau šią savaitę. Pre-
liminariais skaičiavimais, 
mokinių (vaikų) skaičius ug-
dymo įstaigose sumažės, bet 
labai nedaug – keliais moki-
niais. Džiugu, kad darželius 
lankys daugiau vaikų – ati-
daromos keturios naujos gru-
pės: vaikų lopšelyje-darže-
lyje „Pasaka“ (vietoje prieš-
mokyklinio ugdymo grupės) 
bei Stakliškėse, Veiveriuose 
ir Skriaudžiuose. Lopšelyje-
darželyje „Saulutė“ nefor-
muojant tokios grupės taip pat 
yra galimybės priimti daugiau 
ikimokyklinio amžiaus vaikų. 
Priešmokyklinukų taip pat 
truputį daugiau nei praeitais 
mokslo metais, pirmokų skai-
čius panašus.

Ar visiems rajono vai-
kams užtenka vietų lopše-
liuose-darželiuose?

Net ir penkios naujos iki-
mokyklinio ugdymo grupės 
poreikio nepatenkino – vėl ne 
visi norintys patenka į darže-
lius, tačiau nepatenkančiųjų 
skaičius nėra didelis. 

Visiems vaikams vietų turė-
tų užtekti, kai lopšelis-darželis 
„Saulutė“ persikels į naujas 
patalpas. Tik gaila, kad pas-
tato remonto darbai dėl biuro-
kratinių trikdžių prasidėjo be-
veik trimis mėnesiais vėliau, 
todėl, tikėtina, kad ir baigsis 
vėliau. Tikiuosi, kitus mokslo 
metus tiek „Saulutė“, tiek Me-
no mokykla pradės naujose 
patalpose. Dėl tos pačios prie-
žasties ne pavasarį, kaip buvo 
planuota, bet vasaros pabaigo-
je remonto darbai prasidėjo 
ir Stakliškių daželyje. Vaikai 
į kapitališkai suremontuotas 
patalpas turi sugrįžti iki metų 
pabaigos. 

Ar visose mokyklose už-
tenka mokytojų?  

Mūsų savivaldybėje trūks-

ta ikimokyklinio ugdymo pe-
dagogų. Bendrojo ugdymo 
pedagogų netrūksta, netgi 
priešingai – jų yra per daug, 
todėl pagal kontaktinių valan-
dų skaičių vienam mokytojui 
esame tarp trečdalio savival-
dybių, kuriose šis skaičius 
mažiausias. Žvelgiant į pers-
pektyvą, ji tikrai nedžiugina, 
nes mokyklose dirba vis „su-
augesni“ mokytojai, o kai jie 
išeis į pensiją, mokytojų trūks. 
Gaila, bet jaunų mokytojų 
jau senokai nebesulaukiame 
– rajono mokyklose nėra nė 
vieno mokytojo iki 30 metų 
amžiaus. 

Yra sunkumų dėl gamtos 
mokslų (fizikos, chemijos, bi-
ologijos) mokytojų, kurie pri-
versti dirbti keliose mokyklo-
se, nes nedidelėje mokykloje 
jiems neįmanoma sudaryti 
darbo krūvio. 

Kiek naujų mokyklinių 
autobusiukų atriedėjo į 
Prienų rajono savivaldybės 
mokyklas?

Trys. Vienas – tūkstantasis 
– jau pasiekė „Revuonos“ pa-
grindinę mokyklą, dar vienas 
spalio mėnesį atriedės į Veive-
rių Tomo Žilinsko gimnaziją, 
trečiasis – lapkritį – į Skriau-
džių pagrindinę mokyklą. 

Du nusidėvėję mokykliniai 
autobusiukai bus nurašyti, 
tuomet Prienų rajono savi-
valdybės mokinius vežios 18 
autobusiukų. 

Turi keistis ir mokinių 
maitinimas. Ar dėl to nekilo 
problemų?

Kol kas apie problemas 
negirdėjau. Daugumoje mo-
kyklų mokinių maitinimo 
paslaugas teikia tie patys tie-
kėjai, tik Veiverių Tomo Ži-
linsko gimnazijoje ir Balbie-
riškio pagrindinėje mokykloje 
prieš šiuos mokslo metus įvy-
ko šios paslaugos tiekėjų pir-
kimo konkursai. Kaip sekasi 
laikytis sugriežtintų mokinių 
maitinimui keliamų reikalavi-
mų, paaiškės vėliau. 

Kokią įsivaizduojate atei-
ties švietimo sistemą?

Klausimas tikrai labai sudė-
tingas, nes prognozuoti ateitį 
darosi vis sunkiau, techno-
logijos keičiasi sparčiau, nei 
spėjame pagalvoti. Tai gali 

iliustruoti visą Lietuvos ne-
priklausomybės laikotarpį 
tebevykstanti švietimo refor-
ma, kuri periodiškai koreguo-
jama dėl sunkiai prognozavi-
mui pasiduodančių ir nuolatos 
besikeičiančių visuomenės 
poreikių. Bet kokiu atveju 
ateities švietimas turės būti 
visiškai atviras naujovėms ir 
kaitai, nuolatos besikeičian-
tis, orientuotas ir į mokinį, ir 
į vis naujus visuomenės „už-
sakymus“; ugdymo procesas 
– šiuolaikiškas (atitinkantis 
epochos dvasią), sudominan-
tis ir įtraukiantis mokinį, ska-
tinantis mokinių kūrybišku-
mą mokantis. Ir pirmiausiai 
turime pasikeisti mes – pe-
dagogai.

Kokios yra šių mokslo 
metų prioritetinės kryptys? 
Kam bus skiriama daugiau 
dėmesio? 

Šiais metais prioritetai lie-
ka tie patys. Ne pirmus metus 
kalbame, kad pamokose per 
daug dominuoja mokymas ir 
mokytojas, o turėtume palen-
gva eiti į sąveikos paradigmą, 
vis daugiau laiko skirti moky-
muisi, mokinių įsitraukimui ir 
jų aktyviai veiklai. Kuo dau-
giau mokinys įsitraukia, kuo 
daugiau pamokoje dirba akty-
viai, tuo jo pasiekimai ir rezul-
tatai būna geresni. Tam ieško-
ma naujų, aktyvinančių meto-
dų, netradicinių darbo formų 
bei mokymosi už klasės ribų. 
Planuojama daugiau dėmesio 
skirti tiksliesiems mokslams 
(matematikai, informacinėms 
technologijoms), užsienio 
kalboms, taip pat pamokos 
„modernizavimui“. 

Ko palinkėtumėt moki-
niams ir mokytojams? 

Dažnai kalbam apie gerą 
mokyklą, geros mokyklos 
koncepciją. Vienas iš pagrin-
dinių geros mokyklos kom-
ponentų – gera savijauta, kuri 
lemia gerus mokinių pasieki-
mus. Gera turėtų būti visiems: 
mokiniams – mokytis, moky-
tojams – mokyti, tėvams – už-
eiti į mokyklą, visiems kartu – 
gera kalbėtis, bendrauti ir rasti 
bendrus sprendimus bendram 
tikslui pasiekti. Dėl to verta 
pasistengti visiems!

Ačiū už pokalbį.

Rugsėjo 26 d. 18 val. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre.
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laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

Siaučiant muitų karui, Kinijoje kyla infliacija 
Įsigaliojus pirmiesiems naujiems Pekino importo muitams JAV 
prekėms, infliacija Kinijoje rugpjūtį viršijo prognozes. Metinė 
infliacija, liepą siekusi 2,1 proc., rugpjūtį pakilo iki 2,3 proc. ir buvo 
didžiausia nuo vasario mėnesio.

Ieškoma dingusio vokiečių dainininko
Kanados gelbėjimo ir paieškų tarnybos sekmadienį ieškojo vieno 
vokiečių popmuzikos dainininko, dingusio per kruizinę kelionę 
netoli šalies krantų. Manoma, kad 33 metų atlikėjas Danielis 
Kublbekas iššoko iš kruizinio laivo „AIDAluna“.

Rugsėjo 20 d. 18 val. 
Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre
Garso architektūra – tai 

edukacinis garso meno se-
minaras, skirtas visiems be-
sidomintiems kultūra.

Seminaras skirstomas į 
tris dalis – teorinę, praktinę 
bei performatyviąją.

Teorinėje dalyje bus pri-
statomos įvairios su garsu 
susijusios meninės kryptys, 
tokios kaip– garso instalia-
cijos, skulptūros, koliažai, 
aplinkos garsų fiksavimo 
tradicija, musique concrète 
ir kt. Išsamiausiai bus kal-
bama apie tas sritis, kurios 
publikai pasirodys aktua-
liausios ir kurias ši pasiūlys 
pati. Seminaras itin aktua-
lus besidomintiems muzi-
ka, kinu ir teatru.

Praktinėje dalyje bus 
pristatoma ambisoninė er-
dvinio garso sistema bei 

įvairūs, daugeliui – kiek 
netikėti, muzikos kompo-
navimo principai. Ši dalis 
skirta visiems tiems, kas 
linkęs ieškoti savito, cha-
rakteringo ir nenuspėjamo 
instrumentų skambėjimo. 
Dalį užbaigs bendra muzi-
kinė improvizacija kartu su 
Vladu Dieniniu, Gintautu 
Rože, Pijumi Džiugu Mie-
žiu ir Pauliumi Buraku.

Performatyviojoje daly-
je seminaro dalyvių laukia 
koncertas, kuriame bus ga-
lima išgirsti garso perfor-
mansą, atliekamą žymiau-
sio šio žanro atstovo Lietu-
voje – Armanto Gečiausko. 
Po performanso dalyviai 
bus pakviesti atvirai disku-
sijai kartu su seminaro mo-
deratoriais.

RENGINYS –  
NEMOKAMAS
Būtina dalyvių  

registraciją! 

Iš ko susideda Lietuva?

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Rugsėjo 6-ąją Birštono 
„Tulpės“ sanatorijoje 
atidaryta žinomų Lietuvos 
moterų fotografijų 
paroda, kurios tema – 
„Mano geriausias kadras. 
Lietuva“. Taip pat šalia 
buvo galima pasigėrėti ir 
M. K. Čiurlionio paveikslais, 
perkeltais ant šilko skarų 
ar marškinėlių.

Nuotraukos eksponuoja-
mos ne tik gydyklų fojė, bet ir 
visuose aukštuose bei minera-
linio vandens gydykloje.

Parodos atidarymo me-
tu kalbėjo jos sumanyto-
jos ir organizatorės viešo-
sios įstaigos „Aveniu Publi-
ka“ įkūrėjos, menininkės ir 
žurnalistės Aurika Merkie-
nė ir Jolanta Lunevičienė. 
Aurika Merkienė paminėjo, 
kad Lietuvos moterų fotogra-
fijų paroda rengiama jau šeš-
tą kartą, tik kiekvienais metais 
jos tema būna vis kita. Lietu-
vos nepriklausomybės šim-
tmečio proga parodos tema 
– Lietuva.

„Iš pradžių dalyvės bijojo 
šios temos, galvojo, jog nuo-
traukoje būtinai turėtų bū-
ti mūsų trispalvė. Tačiau juk 
Lietuva – ne tik vėliava, tai 
– miestai ir miesteliai, kaimai, 
pievos, upės, gėlės ir žmonės, 
kurie visi susideda į gražią 
mozaiką, vadinamą Lietuva“, 

– sakė A. Merkienė.
Žinomų moterų fotografijų 

paroda tradiciškai pristatoma 
kovo 8-ąją Vilniuje, o vėliau 
keliauja po šalį. Tai, kad par-
oda atidaroma kovo 8-ąją, ro-
do, kad autorės – moterys, kad 
jos pasaulį mato moterišku 
žvilgsniu, perteikia per savo 
jausmų ir supratimo prizmę.

Parodoje dalyvaujančios 

„Vasara su knyga 2018“ Birštono vienkiemio bibliotekoje
Vaikų socializacijos, 
pilietinio ir tautinio 
ugdymo programa ,,Vasara 
su knyga 2018“, ,,Pažinti 
ir apkabinti Lietuvą“ 
šeši renginiai buvo 
suorganizuoti Birštono 
vienkiemio bibliotekoje. 
Šį projektą organizavo 
Birštono viešoji biblioteka, 
rėmė Birštono savivaldybė.

Jau birželio mėnesį buvo su-
organizuotas pirmasis vasaros 
skaitymų renginys ,,Eilėraščiai 
iš namų“. Renginys vyko prie 
Birštono vienkiemio bibliote-
kos, žaidimų aikštelėje. Ren-
ginyje dalyvavusiai Birštono 
lopšelio darželio ,,Giliukas“ 
vyresniųjų vaikų grupei ir jos 
auklėtojai Jurgitai Pagrandy-
tei pristatyta nauja, dar dažais 
kvepianti mainų bibliotekė-
lė. Vaikai susidomėję vartė 
spalvingas bibliotekėlės kny-
geles.

Vėliau, nuėję į seniūnijos 
žaidimų aikštelę, skaitėme 

žaismingus Viole-
tos Palčinskaitės ei-
lėraščius iš knygos 
,,Eilėraščiai iš na-
mų“, juos aptarėme, 
žaidėme  įvairius 
žaidimus.

Kitas renginys, 
tai Giedrės Rakaus-
kienės knygelės 
,,Dramblys ir antis“ 
skaitymai, iliustra-
cijų piešimas, dis-
kusijos. Vaikai dar 
neįgudusiomis rankelėmis 
piešė dramblį, antį, debesė-
lius, saulę.

Birželio mėnesį dar du ren-
giniai vyko Birštono vienkie-
mio bibliotekoje. Prie Birštono 
vienkiemio bibliotekos, žaidi-
mų aikštelėje buvo suorgani-
zuota viktorina, skaitymai ir 
žaidimai ,,Neieškok žodžio ki-
šenėje“. Taip pat buvo suorga-
nizuota skaitymai ir žaidimai 
vaikams ,,Boružė Liputė“.

Liepos 4 d. vyko skaitymai, 

moterys sukūrė tikrai nuos-
tabų ir margą Lietuvos vaiz-
dą – tikrų tikriausią mozaiką, 
sudėliotą iš jūrų ir ežerų, upių, 
sodybų, gėlių, mylimiausių 
žmonių: senelių, jaunimo, vai-
kų, šeimų – tai jungia kartas, 
Lietuvos praeitį ir ateitį.

Šiais metais daugiausiai ba-
lų surinko ir tapo parodos nu-
galėtoja dainininko Merūno 
Vitulskio žmona Erika, pri-

stačiusi fotografiją „Tėvelis 
parskrido“.

Įdomios visų moterų nuo-
traukos, tačiau galima išskirti 
ir tų, kurios gyvena ne Lietu-
voje, emigrančių,ir tų, kurios 
Lietuvai nostalgijos nejau-
čia, jos gyvena ir džiaugiasi 
tuo, ką mes turime, tuo, kuo 
mes turtingi. Parodoje ekspo-
nuojami Vaivos Budraitytės, 

Gražinos Baikštytės, Erikos 
Masytės, Violetos Baublienės, 
Eglės Kernagytės-Dambraus-
kės, Vidos Gražienės, Erikos 
Vitulskienės ir kitų garsių mo-
terų darbai.

Jolanta Lunevičienė pasa-
kojo, kaip kilo idėja perkelti 
M. K. Čiurlionio paveikslus 
ant drabužių. „Ant šilko Čiur-
lionis prabyla kitaip. Mes juk 
neturim kito tokio menininko 
kaip Čiurlionis, mažai mes 
juo didžiuojamės ir rodome 
pasauliui. Mes tokius meni-
ninkus per daug saugome, 
uždarome į muziejus, o juk 
galime nešioti ne tik savyje, 
bet ir ant savęs“, – sakė J. Lu-
nevičienė. 

Iš tikrųjų, M. K. Čiurlio-
no paveikslais išrašytos šilko 
skaros bei marškinėliai yra 
puiki dovana ne tik saviems, 
bet mielai perkama ir Lietuvos 
svečių, tad žinia apie Čiurlionį 
plinta po pasaulį.

Sanatorijos „Tulpė“ direk-
torė Liucija Patinskienė džiau-
gėsi gražia draugyste su meni-
ninkais, puikiomis parodomis, 
naujomis idėjomis, kurias gali 
pamatyti birštoniečiai.

Su šia įdomia paroda galės 
susipažinti sanatorijos klien-
tai bei čia užsukantys svečiai, 
kurorto gyventojai.

diskusijos, žaidimai ,,Saulės 
pėdom į saulėtekį ir dainą“. 
Vyresnioji bibliotekininkė 
Gražina Andrulevičienė su-
pažindino vaikus su rašytojos 
Janinos Degutytės biografija, 
jos knygelėmis. Vėliau skai-
tėme eilėraščius iš jos knygos 
,,Saulės pėdom“.

Rugpjūčio 2 d. susirinko 
vaikai į baigiamąjį renginį 
,,Mano žolynėliai“. Susipaži-
nome su įvairiausiais augalais, 
kaip juos sodinti, prižiūrėti, au-

ginti. Bandėme nupiešti įvai-
rias gėles. 

Šiame projekte dalyvavo iš 
viso 64 dalyviai. Esame labai 
dėkingi Birštono savivaldybei 
už paramą. Vaikai, projektų 
metu buvo vaišinami gardžiais 
skanėstais, gavo dovanėlių. 
Visi linksmai leidome laiką, 
džiaugėmės skaitydami kny-
geles, būdami gaiviame ore, 
gėrėdamiesi žaliuojančiais 
medžiais.

Vyresnioji bibliotekininkė 
Gražina Andrulevičienė 
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Populiariausi - konservatoriai 
Pirmoje populiariausių partijų vietoje laikosi opoziciniai 
konservatoriai. Juos rugpjūtį palaikė 17,1 proc., „Valstiečius“ - 15,8 
proc., „Tvarkos ir teisingumo“ partiją - 8 proc., socialdemokratus - 
5,8 proc., Darbo partiją – 4,9 proc., LSDDP - 4,5 proc. respondentų.

VDA: dėstytojai atleisti pagrįstai
Teisėsaugai nutraukus ikiteisminį tyrimą dėl galimo seksualinio 
priekabiavimo Vilniaus dailės akademijoje (VDA), aukštoji 
mokykla pabrėžia, kad atleistų dėstytojų elgesys buvo neetiškas, 
o sprendimas juos atleisti – pagrįstas.

Rugsėjo 18 d. 18 val. 
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre! 

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

Rugsėjis vėl pakvietė draugauti, bendrauti ir 
bendradarbiauti

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Kalendorinė vasara 
pasibaigė, nors dar 
džiugina gražūs ir 
šilti, nelabai panašūs į 
rudeniškus orai. Tačiau 
prasidėjęs rugsėjis kviečia 
vaikus ir mokytojus 
sugrįžti į klases, semtis 
mokslo žinių, bendrauti ir 
mokytis pažinti aplinkinį ir 
tolimą pasaulį. 

Šiais metais Mokslo ir ži-
nių diena iškilmingai buvo 
paminėta rugsėjo 3-iąją. 

Šios dienos rytą visi Birš-
tono gimnazijos ir lopšelių-
darželių „Vyturėlis“ ir „Giliu-
kas“ vyresnieji vaikučiai su 
tėveliais dalyvavo šv. Mišiose 
Birštono parapijos bažnyčioje 
ir gavo palaiminimą.

Iš bažnyčios dvyliktokai 
išėjo vesdami už rankučių 
mažuosius savo draugus pir-
mokėlius. Eisena su gimna-
zijos vėliava sustojo J. Ba-
sanavičiaus aikštėje, kur vy-
ko iškilmingas mokslo metų 
pradžios atidarymas. Skam-
bantys mokykliniai varpeliai 
paskelbė ypatingos šventės 
pradžią. 

Su naujų mokslo metų pra-
džia sveikino Birštono savi-
valdybės merė Nijolė Dirgin-
čienė, kuri pasidžiaugė, kad 
mokinių skaičius Birštono 
gimnazijoje tik didėja, kad 
mokyklą baigia vis daugiau 
motyvuotų mokinių. Šiais 
metais gimnazijoje mokysis 
537 mokiniai.

Birštone startavo „Auksinis protas“
Rugsėjo 4 dieną Birštono 
viešojoje bibliotekoje 
startavo intelektinio 
žaidimo „Auksinis protas“ 
dešimtasis sezonas. 

Praeitais metais žaidime 
dalyvaudavo 4–5 komandos 
po 5–9 žaidėjus, o šio sezono 
pirmajame žaidime dalyva-
vo 3 komandos: „Toli gražu“, 
„Lokiai“ ir „Meno kalorija“.

Žaidimas vyko pagal tas 
pačias taisykles, penkiais tu-

Su švente mokinius svei-
kino Birštono gimnazijos 
direktorius Alvydas Urbana-
vičius, Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vedėja Ange-
lė Žiūraitienė, Birštono meno 
mokyklos direktorė Laimutė 
Raugevičienė ir Birštono vai-
kų-lopšelio darželio „Vytu-
rėlis“ direktorė Vitalija Ada-
monienė.

Smagu pačią pirmą moks-
lo metų dieną išgirsti gražius 
palinkėjimus pirmokams, ku-
riems pirmą kartą susipažino 
su mokytoja ir klasės drau-
gais, ir mokyklą paliksian-
tiems abiturientams. Šven-
tės metu skambėjo mokinių 
atliekamos dainos, eilės bei 
literatūrinės kompozicijos. 
Šventiškai nusiteikę dvylik-
tokai į padangę paleido spal-
votus balionus. 

Po šventinės ceremonijos J. 

Basanavičiaus aikštėje moki-
niai nuėjo į mokyklą, kur tu-
rėjo prasidėti pamokos, o pir-
mokų laukė ir dovanėlės.

Visgi gražiausias ir įdo-
miausias momentas pirmo-
mis dienomis mokykloje yra 
seniai nematyti draugai ir per 
vasarą patirti įspūdžiai, ku-
riais reikia pasidalinti.

Graži ir smagi šventė, kuri 
suburia visą mokyklos ben-
druomenę bendrystei ir ben-
dradarbiavimui.

rais. Keturiuose turuose rei-
kėjo atsakyti po 10 klausimų 
ir bonuso klausimą, o penk-
tame ture buvo pateikiama 
20 klausimų iš įvairių sričių. 
Renginį vedė ir atsakymus 

vertino Birštono viešosios 
bibliotekos darbuotojos Ingri-
da Vaitkevičienė ir Palmyra 
Kvedarienė.

Kaip ir ankstesniais metais, 
klausimai buvo labai painūs 

ir sukti, išties, Arūno Valins-
ko ir Andriaus Tapino laido-
se klausimai būna aiškesni ir 
suprantamesni, reikalaujantys 
konkrečių žinių. 

Visgi pirmame žaidime vėl 
laimėjo geriausieji – koman-
da „Toli gražu“, dalyvavusi 
tokiuose žaidimuose ir Mari-
jampolėje.

„Ausinio proto“ žaidimai 
vyks kiekvieną savaitės an-
tradienį, 19 valandą. Pabaig-
tuvės numatomos gruodžio 
viduryje. NG
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RUGSĖJO 22 D., ŠEŠTADIENĮ, VILNIUJE

11.30 val.
Popiežius vyks mandagumo vizito pas Prezidentę Prezidento 

Rūmuose, o S. Daukanto aikštėje susitiks su valdžios ir pilietinės 
visuomenės atstovais, diplomatinio korpuso nariais.

Popiežius atvyksta į Prezidentūros rūmus mandagumo vizito 
pas prezidentę 12.10 val.

Popiežius atvyksta į susitikimą su valdžios atstovais, su vi-
suomenės atstovais ir su diplomatinio korpuso nariai Simono 
Daukanto aikštėje 12.40 val. 

Numatyta Šventojo Tėvo kalba.
Svarbu: įeinantiems į susitikimo vietą numatoma patikra, to-

dėl svarbu atvykti laiku. Daiktai, kuriuos galima arba draudžia-
ma įsinešti į susitikimus, čia.

14.00 val.
Šeštadienio popietę Vilniuje, Katedros aikštėje, popiežius kvie-

čia susitikti jaunimą. Nuo 14 val. prasidedanti jaunimo programa 
bus tarsi „Pasaulio jaunimo dienų“ atspindys. Numatomi me-
niniai pasirodymai, giesmės, jaunų žmonių liudijimai, o kulmi-
nacija – paties popiežiaus Pranciškaus kalba jaunimui. Aikštės 
prieigose laukiami visi, nepaisant amžiaus.

Laukiant popiežiaus Katedros aikštėje vyks programa jau-
nimui.

Popiežius atvyksta į susitikimą su jaunimu 17.30 val.
Numatyta Šventojo Tėvo kalba.
Popiežius apsilanko Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 18.40 

val.
Dalyviai: susitikime dalyvauti kviečiami jauni 14–35 m. 

žmonės.
Registracija: registracija baigta. Neužsiregistravę žmonės 

(visų amžiaus grupių) taip pat kviečiami dalyvauti, stebėti susi-
tikimą aikštės prieigose.

Atvykimas: į Katedros aikštės sektorius dalyviai su kvieti-
mais įleidžiami nuo 10 val., bet ne vėliau nei iki 14 val. Svarbu 
atsižvelgti į rekomenduojamą atvykimo laiką, nurodytą ant Jūsų 
kvietimo. Į aikštės prieigas atvykti galima bet kuriuo metu.

Užsakytais autobusais atvykstančioms grupėms rekomen-
duojama autobusus užregistruoti, kad būtų paskirta parkavimo 
vieta (iki rugsėjo 17 d.).

Svarbu: įeinantiems į susitikimo vietą numatoma patikra, to-
dėl svarbu atvykti laiku. 

14.30 val.
Popiežius Pranciškus Vilniuje apsilankys Aušros Vartų Gailes-

tingumo Motinos koplyčioje ir joje melsis Rožinio dalį. Maldo-
je drauge dalyvaus Aušros Vartų gatvėje susirinkusios šeimos, 
globojančios ar įvaikinusios vaikus, siekiančios įsivaikinti. Visi 
tikintieji ir geros valios žmonės, norintys drauge melstis, kvie-
čiami atvykti nuo Rotušės a. pusės.

Popiežius atvyksta į Gailestingumo motinos šventovę 16.30 
val.

Numatyta Šventojo Tėvo malda.
Atvykimas: prie Aušros vartų atvykti reikia iki 14.30 val. nuo 

Sveikina dėl parado be branduolinių raketų 
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) 
sekmadienį pasveikino Šiaurės Korėjos lyderį Kim Jong Uną (Kim 
Čen Uną), surengusį šalies 70-mečiui skirtą karinį paradą „be 
įprasto branduolinių raketų demonstravimo“.

Rusijoje - protestuotojų sulaikymai
Rusijos gyventojams sekmadienį balsuojant regionų rinkimuose, 
Vidaus reikalų ministerija skelbia apie maždaug 100 protestuotojų 
sulaikymą per nesankcionuotus renginius Sankt Peterburge prieš 
nepopuliarią Kremliaus paskelbtą pensijų reformą.

Rotušės aikštės pusės.
Svarbu: įeinantiems į susitikimo vietą numatoma patikra, to-

dėl svarbu atvykti laiku.

16.45 val.
Sveikiname popiežių kelyje nuo Aušros Vartų iki Katedros 

a. Maršrutas: Popiežius papamobiliu vyks šiuo maršrutu: M. 
Daukšos g. – Žiuprionių g. – Subačiaus g. – Maironio g. – B. 
Radvilaitės g. – Šventaragio g.

Dalyviai: pasveikinti popiežių kelyje gali visi norintys, iki 
16.45 val. atvykę į maršrute nurodytas gatves.

18.30 val.
Sveikiname popiežių kelyje nuo Katedros iki Apaštalinės 

nunciatūros.
Maršrutas: Popiežius papamobiliu vyks šiuo maršrutu: T. Vru-

blevskio g. – Arsenalo g. – T. Kosciuškos g.
Dalyviai: pasveikinti popiežių kelyje gali visi norintys, iki 

18.30 val. atvykę į maršrute nurodytas gatves.

RUGSĖJO 23 D., SEKMADIENĮ,  
KAUNE IR VILNIUJE

08.00 val.
Kaune, Santakos parke, jau nuo ankstaus ryto prasidės popie-

žiaus aukojamų šv. Mišių laukimo programa. Visi laukiantieji 
Santakos parke galės drauge melstis, giedoti, klausytis liudiji-
mų. Šv. Mišių dalyviai, įeidami į sektorius, gaus Mišių knyge-
les. Popiežiaus aukojamos šv. Mišios – vizito Lietuvoje kul-
minacija. Po jų Šventasis Tėvas tradiciškai kalbės „Viešpaties 
angelo“ maldą.

Popiežius šv. Mišias aukos 10.00 val. 
Numatytas Šventojo Tėvo pamokslas.
„Viešpaties angelo“ malda – 12 val.
Registracija: Neužsiregistravę žmonės taip pat kviečiami da-

lyvauti šv. Mišiose, jiems bus paskirtos atskiros erdvės.
Atvykimas: į Santakos parką piligrimai įleidžiami nuo šešta-

dienio 22 val. iki sekmadienio 8 val. Svarbu atsižvelgti į reko-
menduojamą atvykimo laiką, nurodomą ant Jūsų kvietimo.

Užsakytais autobusais atvykstančioms grupėms rekomenduo-
jama autobusus užregistruoti čia (iki rugsėjo 17 d.), kad būtų pa-
skirta parkavimo vieta.

Svarbu: įeinantiems į susitikimo vietą numatoma patikra, to-
dėl svarbu atvykti laiku.

Kunigai iš Lietuvos, norintys koncelebruoti šv. Mišias, regis-
truojasi savo vyskupijos kurijoje iki rugpjūčio 20 d.

Kunigų iš užsienio, norinčių koncelebruoti šv. Mišias, regis-
tracija.

13.30 val.
Popietę popiežius Pranciškus Kauno arkikatedroje bazilikoje 

susitiks su Baltijos šalių kunigais, pašvęstaisiais ir pašvęstosio-
mis bei seminaristais. Laukiant Šventojo Tėvo bus giedamas 
Akatistas. Visi norintys stebėti susitikimą kviečiami į Kauno 
Rotušės aikštę arba įsijungti LRT televiziją.

Popiežius atvyksta 15 val.
Numatyta Šventojo Tėvo kalba.
Svarbu: įeinantiems į susitikimo vietą numatoma patikra, to-

dėl svarbu atvykti laiku.
Kauno Rotušės aikštėje įrengtuose ekranuose bus galimybė 

stebėti tiesioginę susitikimo transliaciją.

14.20 val.
Sveikiname popiežių kelyje nuo Kauno arkivyskupijos kuri-

jos iki Katedros. Maršrutas: Popiežius papamobiliu vyks šiuo 
maršrutu: Rotušės a. – M. Valančiaus g.

Dalyviai: pasveikinti popiežių kelyje gali visi, atvykę į marš-

rute nurodytas gatves ir aikštę.

16.00 val.
Išvykimas į Okupacijų ir Laisvės Kovų muziejų Vilnuje, su 

trumpu sustojimu maldai prie Geto Aukoms atminti paminklo 
Genocido aukų aikštėje (Rūdninkų skvere), Vilniuje.

Šventojo Tėvo išvykimas iš Kauno į Vilnių numatytas 16.00 
val.

16.30 val.
Šventasis Tėvas apsilankys Okupacijų ir laisvės kovų muzie-

juje Vilniuje. Buvusiame KGB vidaus kalėjime jis sustos pasi-
melsti prie kelių kalinių kamerų. Vėliau popiežius atvyks prie 
paminklo sovietinės okupacijos aukoms. Čia Šventasis Tėvas 
drauge su Lukiškių aikštėje susirinkusiais žmonėmis melsis už 
visus kalėjusius ir žuvusius dėl Lietuvos laisvės.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejų Šventasis Tėvas lankys 
17.30 val.

Numatyta Šventojo Tėvo malda prie paminklo okupacijų au-
koms atminti

Svarbu: įeinantiems į susitikimo vietą numatoma patikra, to-
dėl svarbu atvykti laiku. 

17.45 val.
Sveikiname popiežių kelyje nuo Lukiškių a. iki Apaštali-

nės nunciatūros. Maršrutas: Popiežius papamobiliu vyks šiuo 
maršrutu: Gedimino pr. – T. Vrublevskio g. – Arsenalo g. – T. 
Kosciuškos g.

Dalyviai: pasveikinti popiežių kelyje gali visi norintys, atvy-
kę į maršrute nurodytas gatves ir aikštę.

Daiktai, kuriuos galima arba draudžiama įsinešti į 
susitikimus su popiežiumi

Norintys patekti į susitikimus su Popiežiumi turės praeiti sau-
gumo patikrą.

Galima įsinešti: sulankstomą kėdutę, pledą, maistą, vandenį 
ir kitus nealkoholinius gėrimus (rekomenduojama ne stiklinė 
tara, leidžiami termosai), vėliavą (ne metaliniu kotu), apsiaus-
tą nuo lietaus (nerekomenduojama neštis skėčių), fotoaparatą, 
vaikišką vežimėlį.

Draudžiama įsinešti:
ginklus, jų sudedamąsias dalis ir muliažus,
sprogmenis, jų sudedamąsias dalis, sprogstamąsias medžia-

gas, pirotechnikos gaminius,
daiktus, medžiagas ar priemones, kurias dėl smogiamųjų, ker-

tamųjų, pjaunamųjų, duriamųjų savybių galima panaudoti kaip 
ginklus ar sužeisti,

peilius, žirkles, kopėčias, kirvius, kitas specialiąsias priemo-
nes, įnagius bei daiktus, panašius į juos,

nuodingas, degias, chemines, pavojingas medžiagas ar skys-
čius,

medžiagas, įrenginius, skysčius, skleidžiančius jonizuojančią 
spinduliuotę, infekcinę ar biologinę taršą,

kitas priemones, įrenginius, medžiagas, kurias renginio saugu-
mą užtikrinantys pareigūnai priskiria prie pavojingų,

bepilotes skraidykles,
gyvūnus.

Susitikimų vietose budės policija, bus teikiama medicininė 
pagalba.

Katedros aikštėje ir Santakos parke veiks informacijos pa-
lapinės, bus galima įsigyti oficialios atributikos ir katalikiškų 
leidinių.

Provokacijų atveju kviečiame neprarasti savitvardos ir ramy-
bės ir, esant būtinybei, informuoti sektoriuose budinčius parei-
gūnus ar savanorius.
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A. Lukašenka surinko 42 tonas arbūzų 
Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka po vienos savo 
darbo dienos šią savaitę prisijungė prie derliaus nuėmimo jo 
asmeniniame sklype. „1,6 ha sklype jis surinko 42 tonas arbūzų, o 
1,5 ha sklype - 60 tonų bulvių“ - prezidento spaudos tarnyba.

Madų savaitėje pirmąkart nebus kailių
Londono madų savaitėje, kuri vyks rugsėjo 15-19 dienomis, 
pirmąkart pirmaujančių tarptautinių madų pristatymo renginių 
istorijoje nebus kailių bet kokia jų forma. Madų dizaineriai 
pasidavė spaudimui aktyvistų, kurie priešinasi kailių naudojimui.

Medenų kaimas gyvas ne tik 
žmonių atmintyje
Melioracija sovietiniais 
laikais nuo žemės 
paviršiaus nušlavė daug 
Lietuvos kaimų, tarp jų ir 
gražų Medenų kaimą. 

Žmonės buvo priversti išeiti 
iš gimtųjų namų ir vietų: vieni 
kėlėsi į gyvenvietes, kiti išvy-
ko gyventi į miestus.

Anksčiau žmonės gyve-
no kitaip, bendravo artimiau 
ir jų gyvenimai buvo susieti 
artimais draugystės ir kaimy-
nystės saitais. Ne veltui sako-
ma, kad kaimynas artimesnis 
ir už giminę, nes visada pir-
mas atskuba atsitikus bėdai, 
ateina pasidžiaugti, kai tam 
yra proga.

Medenų kaimas buvo se-
nas, įkurtas 1840 metais, ja-
me niekada netrūko žmonių. 
Prieš iškeldinimą kaime buvo 
per 40 sodybų, o jose gyveno 
apie 160 žmonių. Paskutinė 
sodyba Medenų kaime buvo 
iškelta 1982 metais.

2003 metais, bendraujant su 
buvusiais šio kaimo gyvento-
jais, draugais ir kaimynais, ki-
lo mintis, kad reikėtų įamžinti 
mūsų kaimo atminimą.

Tuo metu kelininkai leido iš 
Mardosų karjero paimti didelį 
akmenį, kurį nuvežėme į Že-
maitkiemio kolūkio dirbtuves. 
Už žmonių suaukotas lėšas 
akmuo buvo padailintas, su-
teikta tam tikra forma.

Aš, Antanas Petraška, Vin-
cas Česaitis, Sigitas Žėčius ir 
Romas Česaitis pervežėme 
akmenį į dabartinę stovėjimo 
vietą. 2003 metų rugpjūčio 30 
dieną darbai buvo užbaigti.

Tais pačiais metais rugsėjo 
mėnesį po šv. Mišių paminkli-

nis akmuo buvo pašventintas, 
o vėliau Kunigiškių kultūros 
namuose vyko Medenų kai-
mo susitikimas, į kurį atvyko 
85 buvę gyventojai. Šiltame ir 
nuoširdžiame renginyje buvę 
kaimo gyventojai galėjo pasi-
dalinti savo džiaugsmais, pasi-
kalbėti apie darbus, kaimynus 
ir pažįstamus, apie vaikus ir 
anūkus. Juk gyvenimas ne-
stovi vietoje, eina vis į priekį, 
atnešdamas įvairių pokyčių. 
Daugelis kaimo gyventojų 
vieni kitų buvo nematę išti-
sus dešimtmečius. Visi buvo 
laimingi ir patenkinti, prisi-
minę savo gyvenimą Mede-
nų kaime.

Jau geras pusmetis mane 
kankino mintis, kad reikia 
ne tik atnaujinti paminklinį 
akmenį, padaryti patogesnį 
priėjimą, bet ir vėl sukviesti 
dar gyvus šio kaimo gyven-
tojus pasimatyti, pabendrauti 
ir pabūti kartu.

Šią mano mintį palaikė 
Viktoras Žiūrys iš Miklusė-
nų kaimo, geromis idėjomis 
ir darbais prisidėjo Viktoras 
Masiulionis. Padedami V. Če-
saičio, paminklinio akmens at-
naujinimo darbus sėkmingai 
atlikome, tad beliko kviesti 
Medenų kaimo buvusius gy-
ventojus atvykti į rugpjūčio 
25 dieną rengiamą sueigą – 
susitikimą.

Susirinkę prie paminklinio 
akmens, susitikimo pratęsti 
nuvykome į Balbieriškį, kur 
jaukioje kavinukėje galėjome 
gražiai pabendrauti ir pasi-
džiaugti susitikimo akimirko-
mis, vieni kitų džiaugsmais. 
Tačiau iš pradžių Tylos minu-

te buvo pagerbti iškeliavusie-
ji Anapilin, vėliau sukalbėta 
bendra malda už buvusį kaimą 
ir jame gyvenusius žmones.

Malonu, kad Medenų kai-
mo sueigoje apsilankė ir gre-
timo Vartų kaimo gyventojai 
Antanas Gelbūda, Marytė, Sa-
lomėja ir Onutė Matusevičiū-
tės ir Aneliukė Bendinskaitė, 
kaimynas iš Medvičių kaimo 
Algimantas Petras Matusevi-
čius, žinomas mokslininkas 
ir rašytojas. Jis labai pratur-
tino susitikimo vakarą gra-
žiais pasakojimais, linksmais 
anekdotais ir nutikimais bei 
prisiminimais. Daug įdomių 
gyvenimo akimirkų prisiminė 
jau garbaus amžiaus sulaukęs, 
92-uosius metus einantis Vik-
toras Žiūrys. 

Susitikimo dalyviams buvo 
pateikiama nemažai įdomių 
klausimų, o teisingai atsakiu-
siuosius rašytojas A. P. Ma-
tusevičius apdovanojo savo 
knygomis.

Buvo smagus ir linksmas 
prisiminimų vakaras, kuria-
me skambėjo muzika ir dai-
nos – tikras draugų ir kaimy-
nų suėjimas, kur kiekvienas 
savas ir brangus. Visi džiau-
gėsi, kad kaimas nėra ir nebus 
užmirštas, kad tokie suėjimai 
turėtų būti dažnesni, nes tai 
daro gyvenimą turtingesnį ir 
malonesnį.

Nuoširdų ačiū noriu pasaky-
ti Janinai Zenkevičienei, Ge-
nutei Zenkevičienei ir Genutei 
Vazgienei už pagalbą rengiant 
šią sueigą bei sukviečiant bu-
vusius kaimo gyventojus ir 
svečius. Reikia pasidžiaugti, 
kad susitikime dalyvavo 36 
kaimo gyventojai.
Buvęs Medenų kaimo gyven-

tojas Kazys Zablackas 

Prie paminklinio akmens

„Diabetas kaip tyli epidemija“ – programa, 
skirta kovai su diabetu pasienio teritorijoje
Prienų-Birštono diabeto 
klubo pirmininkė, 
slaugytoja diabetologė 
Birutė Bartkevičiūtė kartu 
su LSMUL KK gydytojais 
endokrinologais 
ir slaugytojomis 
diabetologėmis dalyvavo 
Interreg Lietuva-Polska 
projekte. 

Projekto tikslas – sumažin-
ti socialinę atskirtį ir skurdą 
tarp Lenkijos ir Lietuvos pa-
sienio zonos gyventojų, ge-
rinant kvalifikuotą sveikatos 
paslaugų prieinamumą, dia-
gnozuojant ir gydant cukriniu 
diabetu sergančius pacientus, 
ypač vaikus.

Anot projekte dalyvusios 
gydytojos D. Mykolaitytės, 
sergančiųjų cukriniu diabetu 
(CD) skaičiai grėsmingai auga 
ir mūsų šalyje, ir kaimyninėje 
Lenkijoje. Pavyzdžiui, Lietu-
voje nuo 2001 m. iki 2015 m. 
sergamumas cukriniu diabetu 
išaugo net tris kartus. Lenki-
joje 2014 m. cukriniu diabetu 
sirgo 473 tūkst. žmonių. Tai 
didžiuliai ir grėsmę keliantys 
skaičiai.

Projekto konferencijoje 
LSMUL KK Endokrinologi-
jos klinikos gydytoja R. Pau-
liukienė pristatė pranešimą 
„Cukrinis diabetas: Lietuvos 
statistika, diagnostika, gydy-
mas“. Pranešėja pristatė CD 
gydymo algoritmus, diabeti-
nės pėdos gydymo aspektus, 
priminė, kad Kauno klinikose 
vieną kartą per savaitę vyksta 
multidisciplininės diabetinės 
pėdos konsiliumai (MDPK), 
į kuriuos gali registruotis pa-
cientai, kuriems reikalinga 
gydytojų konsultacija dėl di-
abetinės pėdos. 

Slaugytoja diabetologė Jus-
tina Geltytė skaitė pranešimą 
„Pirmą kartą nustatytas cukri-
nis diabetas. Kas toliau vyksta 
su pacientu?“. Pranešėja pri-
statė diabeto mokymus Lie-
tuvoje – slaugytojų diabeto-
logų teikiamos konsultacinės 
pagalbos sąlygas, organizavi-
mą, pagalbos teikimą vaikams 
ir suaugusiesiems. Pranešime 
apžvelgta ir „Sergančiųjų cu-
kriniu diabetu mokymo pro-
grama“, skirta slaugytojams 

diabetologams, bei apibrėž-
tos problemos, susijusios su 
diabeto mokymo metodika. 
Pranešimo metu buvo pasi-
dalinta Endokrinologijos kli-
nikos patirtimi ir požiūriu or-
ganizuojant diabeto mokymą, 
pristatytas Išgyvenimų teatro 
bei vasaros stovyklų, orga-
nizuojamų vaikams sergan-
tiems 1 tipo cukriniu diabetu, 
poveikis.

Doc. E. Danytė skaitė pra-
nešimą „Diabetinė pėda“. Gy-
dytoja atkreipė dėmesį, kad 
diabetinės pėdos opų nulem-
tos kojų amputacijos sukelia 
fizinį neįgalumą, pablogina 
gyvenimo kokybę, kartais net 
priartina mirtį, tampa ekono-
mine našta valstybei tiek dėl 
ilgai trunkančių bei didelių 
gydymo ir reabilitacijos, soci-
alinės pagalbos ir slaugos na-
muose išlaidų, tiek dėl pacien-
tų nedarbingumo. Diabetinės 
pėdos sindromas – viena su-
dėtingiausių diabeto kompli-
kacijų, kurią patiria maždaug 
25 proc. diabetu sergančių 
pacientų. Tam patvirtinti gy-
dytoja doc. E. Danytė pateikė 
retrospektyvinės 2012–2016 
metais atliktų apatinių galūnių 
amputacijų Kauno apskrityje 
analizės rezultatus. 

Savo pranešime „Slaugyto-
jo vaidmuo gydant diabetinę 
pėdą“ slaugytoja diabetologė 
B. Bartkevičiūtė pabrėžė, kad 
dėl cukrinio diabeto kompli-
kacijų atliktų amputacijų skai-
čių būtų galima sumažinti apie 
80 proc., jei anksti būtų išaiš-
kintos didelės rizikos diabeti-
nės pėdos ir taikomas kom-
pleksinis gydymas ir slauga. 
Diabetinė pėda – infekcija, 
išopėjimas ir (arba) giliųjų 
audinių destrukcija, sukelta 
neurologinių arba kraujagys-
linių apatinių galūnių pakiti-
mų (PSO). Rizikos veiksniai: 
neuropatija (sensorinė, moto-
rinė, autonominė), deformaci-

ja, nuospaudos, trauma.
Remiantis užsienio moks-

lininkų atliktu tyrimu, slau-
gytojo diabetologo darbas 
labai svarbus atliekant pėdų 
opų profilaktiką. Tyrimo au-
torė E. Johansen (2013) ir kt. 
sako, kad daugeliu atvejų ga-
lima išvengti pėdų opų ir su-
mažinti  amputacijų skaičių, 
jei pacientai vadovautųsi re-
komendacijomis ir lankytųsi 
pas slaugytoją diabetologą. 
Birutė Bartkevičiūtė pateikė 
diabetinės pėdos ir opos kla-
sifikacijų sistemas, kuriomis 
vadovaujasi slaugytojai dia-
betologai ir kojų priežiūros 
specialistai vertindami paci-
entų pėdas bei nustatydami 
diabetinės pėdos priežiūros 
tikslus ir veiksmus. Ji pateikė 
rekomendacijas pacientams ir 
sveikatos priežiūros specialis-
tams, kaip tinkamai prižiūrėti 
sergančiųjų cukriniu diabe-
tu pėdas. Vienas iš pagrindi-
nių ir paprastų priežiūros as-
pektų – sergantysis cukriniu 
diabetu kasdien turėtų pats 
apžiūrėti pėdas ir nagus, at-
kreipdamas dėmesį į paraudi-
mus, nuospaudas, įbrėžimus. 
Jei tai sunku, turėtų naudotis 
veidrodžiu arba paprašyti ar-
timiausių žmonių pagalbos. 
O atvykęs pas slaugytoją dia-
betologą ar gydytoją endokri-
nologą nusiauti batus ir pėdas 
parodyti specialistui. Birutė 
Bartkevičiūtė seminaro daly-
viams trumpai pristatė klubo 
veiklą ir jo naudą tiek klubo 
nariams, tiek jų artimiesiems. 
Sergant lėtine liga yra labai 
svarbus CD mokymo tęstinu-
mas ir savitarpio pagalba. 

Vaikų slaugytoja diabetolo-
gė A.Krivolap mokė, kaip tai-
syklingai apskaičiuoti maisto 
ir insulino santykį, ką reikia 
žinoti renkantis maisto pro-
duktus. 

Prienų-Birštono diabeto  
klubo „Versmė“ pirmininkė 

Birutė Bartkevičiūtė 



10
TREČIADIENIs, �018 m. RUGsĖJO 1� D., www.NAUJAsIsGELUpIs.LT
vERTA žINOTI

REKLAMA

Žlugus taikos deryboms žuvo 84 žmonės 
Po Jungtinių Tautų remtų taikos derybų žlugimo per susirėmimus 
ir antskrydžius Jemeno Raudonosios jūros Hodeidos uoste ir jo 
apylinkėse žuvo 84 žmonės, sekmadienį pranešė šaltiniai šalies 
ligoninėse. Nuo 2015-ųjų šalyje jau žuvo beveik 10 tūkst. žmonių.

Eitynės prieš Katalonijos atsiskyrimą
Keli tūkstančiai ispanų sekmadienį Barselonoje susirinko į eitynes, 
kad išreikštų palaikymą nacionalinei vienybei ir nepritarimą 
Katalonijos separatistų judėjimui. Eitynėse nebuvo apsieita be 
įtampos susitikus maždaug 100 protestuotojų separatistų grupę.

Iš Ievos Razmienės 
receptų knygelės
Mūsų laikraštyje rašoma apie paprastus žmones, kurie 
savo mažais, tačiau gražiais ir prasmingais darbais 
gali sužavėti ir kitus. Kaip pavyzdį galime nurodyti 85-
erių Prienų miesto gyventoją Ievą Razmienę. Ji žiemos 
vakarais mezga, siuvinėja ir komponuoja įvairius gražius 
dalykus, o vasarą ir rudenį konservuoja, gamina obuolių 
sūrius bei kitokius skanėstus.
Mums pavyko iš darbštuolės Ievos Razmienės gauti 
keletą įdomesnių receptų, kuriais dalijamės su 
laikraščio skaitytojais.

Svogūnų blynai
Reikia paimti 3 didelius svogūnus ir sumalti mėsmale, įmuš-

ti 3 kiaušinius, įdėti 3 šaukštus majonezo ir 3 šaukštus miltų. 
Viską gerai išmaišyti ir kepti keptuvėje ant aliejaus.

Cukinijos tortas
Norimo dydžio cukiniją (ar pusę) nulupti, išimti sėklas, o 

minkštimą sutarkuoti (jei skysčio labai daug, galima nusunk-
ti), įmušti 3 kiaušinius, įberti 3–4 šaukštus miltų, įdėti truputį 
sodos. Keptuvėje iškepti 4 blynus (lakštus ant visos keptuvės). 
Nemažą galvutę česnako susmulkinti ir sumaišyti su majone-
zu. Ta mase pertepti blynus ir porą valandų palaikyti šaldytuve. 
Torto viršų galima puošti petražolėmis, ridikėliais ar kitomis 
spalvingomis daržovėmis.  

Agurkai žiemai
Agurkai ruošiami kaip rauginimui – dedama vyšnių ir ser-

bentų lapų, krapų žiedynų, česnako. Išvirti sūrymą – 1 valgo-
mas šaukštas druskos 1 litrui vandens. Sudėti agurkus ir prie-
dus į stiklainius, užpilti sūrymu, pridengti dangteliais ir palai-
kyti 3 dienas. Tada sūrymą nupilti, agurkus užpilti paprastu 
virintu karštu vandeniu ir sandariai uždaryti.

Bananų duonelė 
Šiam skanėstui pagaminti reikia 150 g sviesto (pašildyti), 

150 g cukraus, 2 kiaušinių, 4 gerai sunokusių bananų (nulupus 
sutrinti šakute), 300 g miltų, 1 šaukštelio vanilinio cukraus, 1 
šaukštelio kepimo miltelių. Viską sudėti į indą ir gerai išmai-
šyti, po to supilti į kepimo popieriumi išklotą skardą ir kepti 
apie 40 minučių.

Obuolių sūris
Geriausia obuolių sūrį daryti iš antaninių obuolių, nors tinka 

ir kitų veislių sveiki obuoliai. Obuolius nulupti ir supjaustyti 
(turi būti 5 kg supjaustytų), užberti 1 kg cukraus ir laikyti 3 
paras. Tada reikia nukošti ir tą sirupą virti, kol lieka nedaug ir 
ima putoti. Likusį sirupą supilti ant obuolių skiltelių ir vėl virti 
apie 5 val. Paskui masę sukrėsti į šlapius sūrmaišius, užrišti ir 
pakabinti, kad nusivarvėtų, vėliau – paslėgti, po to džiovinti, 
geriausia – vėdinamoje patalpoje. Toks padžiūvęs sūris labai 
skanu žiemą su arbata...

Cukinijos kepsneliai
Jauną cukiniją supjaustyti griežinėliais (žiedais), išimti sė-

klas ir sudėti į kepimo popieriumi išklotą skardą. Į griežinėlių 
vidų dėti mėgstamos mėsos faršo ir pašauti į orkaitę. Baigiant 
kepti, uždėti mėgstamo sūrio (gali būti ir tarkuotas). Valgyti 
kaip karštą patiekalą.

Šparaginės pupelės
Norimą kiekį šparaginių pupelių supjaustyti gabaliukais ir 

apvirti. Susmulkinti nemažą svogūną, pakepinti su aliejumi, 
o baigiant kepti apibarstyti cukrumi. Tada įdėti 3 šaukštus 
pomidorų padažo, šiek tiek pakepinti ir sudėti nusunktas pu-
peles. Visą šią masę galima pagardinti daržiniu dašiu. Tinka 
valgyti ir šiltas, ir šaltas.

Bilieto kaina – 4 Eur
Vaikai iki 5 m. su tėvų priežiūra įleidžiami nemokamai
Bilietus platina Prienų kultūros ir laisvalaikio centro 
bilietų kasa I–V 17–18 val.
Bilietų užsakymas tel. (8 319) 60 373, 8 685 47 557 (d. d.) arba 
kasa@prienaikc.lt
Renginio dieną bilietus įsigyti galima nuo 12 val. 
(likus 1 val. iki renginio pradžios)
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„Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems“
 
Tai kursas, pagrįstas neprievartinio bendravimo meto-

du, kurio metu:
išmoksime atpažinti, kas manyje ir kitame žmoguje la-

biausiai gyva ir kas galėtų mūsų santykius padaryti sklan-
desniais; susipažinsime su nesmurtinio (atjaučiančio) ben-
dravimo principais; mokysimės atpažinti savo ir kitų porei-
kius; gilinsimės į mus ištinkančius jausmus bei jų raišką, 
geresnio klausymosi ir susikalbėjimo galimybes.

Renginys nemokamas, vykdomas pagal projektą „Darni 
šeima visam gyvenimui – misija įmanoma“, dalinai finan-
suojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 
6 susitikimai po 2,5 val. – antradieniais, Prienuose, Kęs-

tučio g. 16 (Prienų parapijos namuose).
Lektorė Bernadeta Mališkaitė SJE.

Pirmasis susitikimas – rugsėjo 18 d. 18 val.
Būtina išankstinė registracija tel. 8 650 79073 arba 

www.prienuparapija.lt
Vietų skaičius yra ribotas.
Daugiau informacijos rasite www.prienuparapija.lt

„Tele2“ pasiūlymas: perkantiems planus 
internetu –  
dovanos
Rugsėjį prasideda daug 
aktyvesnis metas, vėl 
grįžtama į darbus ar 
mokslus ir laisvo laiko 
lieka mažiau. Todėl 
technologijų lyderė „Tele2“ 
siūlo jį taupyti ir apsipirkti 
internetinėje parduotuvėje 
www.tele2.lt, o čia 
įsigijusiems naujus planus 
– dovanoja papildomų 
duomenų.

„Pastebime, kad mūsų kli-
entai įrenginius ir paslaugas 
vis dažniau įsigyja interneti-
nėje parduotuvėje. Siekiame, 
kad jų apsipirkimas būtų ne 
tik patogus, bet ir naudingas, 
todėl nuolat rengiame specia-
liai jiems skirtus pasiūlymus”, 
– sakė Vaida Burnickienė, 
„Tele2“ prekybos vadovė.

Užsisakyti paslaugą, tele-
foną ar kitą įrenginį „Tele2“ 
internetinėje parduotuvėje 
galima bet kuriuo paros metu 
vos kelių mygtukų paspaudi-
mu. Be to, prekė nemokamai 
pristatoma klientui nurodytu 
adresu vos per 2–3 d. d.

Pirkti internetu 
apsimoka – kiekvieną 

mėnesį po 2 GB 
dovanų!

Nusprendusiems įsigyti 
naują mokėjimo planą – verta 
suskubti. Visą rugsėjį neribo-
tų pokalbių ir SMS planus su 
2, 4 arba 8 GB duomenų per-
kantiems internetu – „Tele2“ 
kas mėnesį papildomai dova-
nos nemokamus 2 GB. Ir taip 
– visą 12 mėnesių arba 24 mė-
nesių sutarties laikotarpį.

Ir tai dar ne viskas. Visi 
trys mokėjimo planai sutei-
kia ir papildomų paslaugų 
– pusmetį nieko nekainuo-
siantį mobilųjį parašą ir ga-
limybę mėnesį žiūrėti „Via-
play“ turinį nemokamai. Be 

to, su šiais planais sudarę 24 
mėnesių sutartį, už spartųjį 
„Tele2“ internetą namams 3 
mėnesius nemokėsite nieko. 
Pasiūlymai paslaugoms ga-
lios jas užsisakius kartu su 
minėtais mokėjimo planais ir 
aktyvavus jas ne vėliau kaip 
per 30 dienų nuo naujo plano 
sutarties pasirašymo datos.

Pasiūlymų laikas – 
ribotas.

Viskas telefone: likutis, pa-
pildymas, sąskaitos

Dovanų gautus gigabaitus 
sekti bus dar patogiau, jei 
parsisiųsite nemokamą sa-
vitarnos programėlę „Mano 
Tele2“. Šia žaibiškai išpo-
puliarėjusia aplikacija nau-
dojasi vis daugiau „Tele2“ 

klientų – skaičiuojama, kad 
jų kiekis nuo praėjusių metų 
išaugo net 261 proc.!

Tokia programėlės sėkmė 
nestebina, juk galimybė tele-
fone patikrinti sunaudojamų 
duomenų vidurkį ir likutį ar 
užsisakyti papildomus jų pa-
ketus yra labai patogi.

Be to, „Mano Tele2“ apli-
kacijoje galima stebėti ir val-
dyti visus turimus numerius, 
o mėnesio sąskaitas apmo-
kėti vos kelių mygtukų pa-
spaudimu.

Daugiau apie programė-
lę, skirtą tiek „Android“, 
tiek „iOS“ operacinėms 
sistemoms, sužinoti galima 
čia: https://tele2.lt/priva-
tiems/programele-tavo-te-
lefone. 

150 plaučių uždegimo atvejų per savaitę 
Po 150 plaučių uždegimo atvejų, kurie vos per vieną savaitę buvo 
užregistruoti šiaurinėje Italijos dalyje, vietos valdžia paskelbė 
pavojų sveikatai. Įtariama, kad į vandentiekio vandenį galėjo 
patekti pneumoniją sukeliantis virusas.

Vertina galimybes įteisinti nereceptinę „Viagrą“
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) po konsultacijų su 
Jungtinių Valstijų vaistų gamintojais vertina galimybes įteisinti 
nereceptinius erekcijos sutrikimus gydančius vaistus. Sutrikusi 
erekcija gali perspėti apie gyvybei pavojingas kraujotakos ligas.
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UžsAKANT KETURIs sKELBImUs, pENKTąJį - įDĖsImE NEmOKAmAI
(pAsIūLymAs GALIOJA pRIvATIEms AsmENIms)vERTA žINOTI

REKLAMA

Prienų 
turguje

Kilogramas kriaušių kainavo 
0,5–1,2 euro, slyvų – 0,6–1 
eurą, svarainių – 2 eurus, pu-
sės kilogramo dėžutė aviečių 
– 1,8–2 eurus, putino uogų – 3 
eurus. Buvo ir miško uogų, tik 
ne tiek daug ir ne tokių gražių 
kaip praėjusiais metais. Litri-
nis stiklainis bruknių kainavo 
2,2–2,5 euro, o spanguolių 
– 2,5–3eurus.

Turgaus pieno rinkoje pas-
taruoju metu pokyčių nėra. 
Kaip ir anksčiau, litras pieno 
kainavo 0,5 euro, grietinės 
– 3,4–3,6 euro, pusė kilogra-
mo varškės – 0,8–1,5 euro, 
sviesto – 3,5–4 eurus. Sūrių 
taip pat netrūko, nors juos 

išperka gana greitai. Patogu, 
kad pirkėjas gali išsirinkti pa-
gal rūšį (iš varškės ar saldaus 
pieno suspaustą), pagal dydį, 
taip pat paragauti. Sūrių kai-
nos svyravo nuo 1,5 iki 3 eu-
rų. Čia pat buvo ir ožkos pie-
no sūrių, kurie irgi kainavo 
panašiai.

Šalia pieno produktų daž-
na moterėlė turėjo atsinešu-
si ir naminių vištų kiaušinių. 
Dešimtį nedidelių  kiaušinių 
pardavė už 1,2 euro, o už 
didesnius prašė 1,8–2 eurų. 
Paukštyno vištų kiaušinių 
buvo galima nusipirkti už 
1,2–1,4 euro. 

Paviljone ir kioskuose bu-
vo galima įsigyti šviežios 
mėsos, daugiausia kiaulie-
nos ir vištienos. Kilogramas 
kiaulienos šoninės kainavo 
3,2–3,8 euro, kumpio – 3,49–
3,9 euro, sprandinės ar kar-
bonado – 4,74–5,2 euro, o 
karkos – 1,5–2,17 euro, kau-
liukų – 3,7–4 eurus, lašinukų 
– 1–1,1 euro, maltos mėsos 
– 3,2–3,8 euro. Kilogramą 
mėsinio viščiuko paviljone 
buvo galima nusipirkti už 2,4 

euro, o užauginto namuose 
– už 4 eurus. 

Niekada savo populiaru-
mo nepraranda rūkyta mėsa 
ir įvairūs jos gaminiai. Ki-
logramas paprastų lašinukų 
kainavo 5,2–5,6 euro, gra-
žesnių, su daugiau raumens 
– 6,2–7,6 euro, suktinio – 8 
eurai, pūslės ar skilandžio – 
8–11 eurų, dešros – 6,5–7,8 
euro, dešrelių – 4,8–5,2 euro. 
Sūdyti lašinukai kainavo ke-
liasdešimt centų mažiau.

Medaus kainos laikosi to-
kios pačios kaip ir anksčiau 
– pusės litro stiklainis šio 
gardumyno kainavo 3,5–4,5 
euro. Buvo galima pasirink-

ti kokio nori – grikių, liepų, 
rapsų ar pavasarinio. Pasak 
bitininkų, reikia dabar nusi-
pirkti ne tik medaus, bet ir 
bičių duonelės bei žiedadul-
kių. 100 g indelis bičių duo-
nelės ar žiedadulkių kainavo 
1,8–2 eurus.

Butelis naminio šaltai 
spausto sėmenų aliejaus kaip 
ir anksčiau kainavo 3,5 eu-
ro.

Ūkininkai pardavė grūdus 
įprastomis kainomis. Cen-
tneris miežių, kviečių ar kvie-
trugių kainavo 8–10 eurų, o 

už ryšelį). 
Žmonės po truputį jau per-

ka bulvių žiemai. Bulviakasis 
jau įpusėjo, kaimo žmonės 
prastu derliumi nesiskundžia, 
tad bulvių turguje yra pakan-
kamai. Perkant po kilogramą, 
bulvės kainavo 0,3–0,4 euro, 
o įsigyjant didesnį kiekį – pi-
giau. Už 10 kg maišelį gražių, 
didelių bulvių šeimininkas 
prašė 3 eurų, kitas už 40 kg 
maišelį – 10–12 eurų. 

Kilogramą morkų buvo 
galima nusipirkti už 0,5–0,6 
euro, burokėlių – už 0,3–0,4 
euro, svogūnų – už 0,6–0,7 
euro, agurkų – už 0,8–1,2 
euro, pomidorų – už 0,8–1,5 
euro, kopūstų – už 0,3–
0,4 euro, kalafiorų – už 
1–1,5 euro, saldžiųjų 
paprikų – už 1–1,5 eu-
ro. 3–4 ankštys aitriųjų 
paprikų kainavo 1 eurą, 
galvutė česnako – 0,25–
0,3 euro. Dažnas kaimo 
žmogus turi užsiaugi-
nęs cukinijų ir moliūgų, 
tad turguje jų irgi netrū-
ko – už kilogramą vieni 
prašė 0,5 euro, o kiti –1 
eurą. Galima buvo pirk-
ti kilogramą arba visą 
didelį moliūgą, sverian-
tį iki 10 kilogramų.

Netrūko ir lietuviško sodo 
vaisių bei uogų. Kilogramas 
gražesnių obuolių kainavo 
0,5–0,8 euro, o prastesnių ar-
ba, jeigu šeimininkas norėjo 
parduoti greičiau – 0,3 euro. 

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Šeštadienio rytas buvo 
šiltas ir malonus, tad į 
turgų susirinkę žmonės 
vis dar džiaugėsi 
nesibaigiančia vasara. 
Ant turgaus prekystalių 
– nieko naujo, visko, kas 
vasarą užaugo, turime ant 
savo kasdieninio stalo, o 
atsargas dar vis ruošiame 
ir dedame į sandėliukus ar 
rūsius. 

Šeštadienį turgaus lankyto-
jus stebino grybų gausa, nors 
per vasaros karščius aimana-
vome, kad viskas išdegs, ne-
turėsime ne tik daržovių ar 
vaisių, bet ir grybų. Malonu, 
kad tos prognozės nepasitvir-
tino – daržovių turime pakan-
kamai, nuo vaisių naštos lūžta 
medžiai, o grybus parduoda 
jau ne litrais, o kilogramais.

Kilogramas gražių, jaunų 
baravykų kainavo 12 eurų, 
raudonikių, paberžių ar šilba-
ravykių – 8–10 eurų, o vove-
raičių – 2,5–3 eurus.

Daržovių augintojai siūlė 
pirkti žalumyninių daržovių: 
ridikėlių, salotų, krapų ir svo-
gūnų laiškų (po 0,3–0,5 euro 

Madagaskare per spūstį žuvo žmogus 
Madagaskaro sostinės Antananaryvo futbolo stadione per 
spūstį žuvo mažiausiai vienas žmogus, o dar 37 buvo sužeisti, 
sekmadienį pranešė šaltiniai ligoninėje. Spūstis kilo prie įėjimo į 
stadioną, prieš pat Madagaskaro ir Senegalo rungtynių pradžią.

Pietų Sudane į ežerą nukrito lėktuvas
Pietų Sudano centriniame regione sekmadienį į ežerą nukritus 
perpildytam komerciniam lėktuvui, žuvo 21 žmogus, pranešė 
regiono pareigūnas. „Baby Air“ 19 vietų lėktuvas skrido iš sostinės 
Džubos į Jirolį. Dar trys keleiviai - sužeisti.

pašarinių miltų – 9 eurus. Už 
centnerį mišinio ar žirnių pra-
šė 10–12 eurų.

Gyvūnijos turgavietėje 
daugiausia buvo paukščių. 
Už jaunas, dar tik pradedan-

čias dėti vištaites auginto-
jai prašė 6–7 eurų. Už pa-
prastus gaidžius prašė 4–5 
eurų, o už dekoratyvinius – 
net 20–25 eurų. Antį ar an-
tiną buvo galima įsigyti už 
8–10 eurų, o kalakutą – už 
10–15 eurų. Dar buvo pre-
kiaujančių balandžiais, tik 
jų kainas sunkiai nusakė – 
vieni norėjo 8, o kiti – 15 ar 
25eurų už porą. Daugelis 
tiesiog norėjo pasikalbėti 
apie šiuos gražius paukš-
čius ar išsimainyti.

Nemažai buvo triušių. 
Už suaugusius patinus ir pate-
les šeimininkai norėjo15–25 
eurų, o už jauniklius – 3–7 eu-
rų. Rudenėjant triušių perka-
ma mažiau, nes žiemai niekas 
mažų triušiukų laikyti jau ne-
benori. Sako, kad juos labiau 
puola ligos.

Jau padaugėjo prekiauto-
jų vaismedžių sodinukais. 
Kriaušaitę, obelį, riešutmedį, 
abrikosą ar vyšnią buvo gali-
ma nusipirkti už 8–10 eurų, 
vaiskrūmį – už 2–3 eurus.

Vasarines gėles jau keičia 
rudeninės. Gėlių augintojai 

siūlė pirkti našlaičių ir chri-
zantemų. Krūmelis našlaičių 
kainavo 0,3–0,5 euro, o už 
įvairaus dydžio ir spalvų chri-
zantemų krūmus teko mokėti 
1,5–3 eurus. Dabar labai po-
puliarūs viržiai. Vienos spal-
vos viržių krūmelis kainavo 
1,5–2 eurus, o didesnis (suso-
dintų į vazoną po dvi spalvas) 
– 3–3,5 euro. 

Kaip visada netrūko par-
duodančių gyvuliams paša-
rų priedus ir mineralus, šunų 
ėdalą bei įvairius ūkyje, na-
muose ir buityje reikalingus 
daiktus.

Kol kas dar palankus me-
tas ir prekiautojams dėvėtais 
rūbais bei įvairiais sendaik-
čiais. Daugelis prekiautojų 
išparduoda vasarines prekes 
šiek tiek mažesnėmis kaino-
mis. Kainos gana prieinamos, 
kai kurie prekeiviai prašė tik 
0,5–1 eurą už visai neblogus 
drabužius.

Praėjęs šeštadienis ir se-
kmadienis dar buvo palankus 
prekiauti lauke, tačiau atei-
nantį savaitgalį įpusės rugsė-
jis, tad galima tikėtis ir pras-
tesnių orų.

Šeštadienį žmonės turgu-
je neužsibuvo – vieni žadėjo 
kasti bulves, dalyvauti tal-
kose, o kiti skubėjo į mišką 
grybauti.
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pApRAsTO sKELBImO KAINA vIENAm KARTUI  
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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.

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

Lengvų konstrukcijų šiltnamiai 
su polikarbonato danga. Poli-
karbonato danga, stogeliai. Per-
kant lietuvišką šiltnamį, dovana 
–  laistymo sistema arba takelio 
atskyrimas. Garantija 10 metų. 
Tel.: 8 659 08776, 8 604 98184.

Šiltnamį (3x6 m, metalinis rėmas 
su plastikiniais lankais). Tel. 8 
686 69122.

PASLAUGOS

Naujai, moderniai įrengtoje 
spaudykloje spaudžiame ir 
pasterizuojame obuolių sul-
tis. 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.

Obuolių spaudykla 
spaudžia ir pasterizuoja 
sultis. Mus rasite adresu: 
Juodaraisčio g. 18, netoli 

Klebiškio. Tel.: 8 682 59897, 
8 618 65360.

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

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

Ūkininkas išsinuomoja arba per-
ka žemės ūkio paskirties žemę 
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio, 
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse 
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Automobiliai ir 
jų dalys

Parduoda
„Audi A4“ (2001 m. 11 mėn., 1,9 
l, TDI, 96 kW, universalas, žalios 
perlamutrinės spalvos, parvaryta 
iš Vokietijos, 2350 Eur). Tel. 8 687 
91229.

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
Paršelius (Skriaudžiai). Tel. 8 607 
89910.

Kiaules mėsai Prienų r. Yra galimy-
bė paskersti ir sutvarkyti mėsą. 
Tel. 8 699 95354.

Dvi 120–130 kg kiaules. Tel.: (8 
319) 47618, 8 612 41751.

Maistines bulves. Tel. 8 650 
48633.

PERKA
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
Namus

Medinį namą (116 kv. m, yra 
vietiniai centralinis šildymas ir 
kanalizacija, miesto vanden-
tiekis, mūrinis ūkinis pastatas, 
7 a žemės) arti Prienų miesto 
centro. Tel. 8 601 61247.

ŽEMĖS SKLYPUS

4,53 ha ūkio paskirties žemę 
Mieleiškampio k., Šilavoto sen., 
Prienų r. Tel. 8 604 72168.

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

Brangiai perkame įvairius miškus: 
jaunuolynus, pusamžius, bran-
džius. Žemę, apaugusią krūmais. 
Tel. 8 625 44123.

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.

Išsinuomoja
Dirbantis vyras išsinuomotų 
namą arba dalį namo Prienuose 
arba netoli jų. Buto nesiūlyti. Tel. 
8 683 65270.

REKLAMA

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).

Kvalifikuotas krosnių meistras 
stato krosnis, virykles, šildymo 
sieneles, lauko židinius ir kt. Tel. 
8 602 52537.

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

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

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

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.

Greitai ir kokybiškai už priei-
namą kainą atliekame visus 
santechnikos darbus: šildymo, 
vandentiekio, nuotekų ir kitų 
sistemų įrengimą ir remontą. 
Gręžiame iki 250 mm skersmens 
skyles betone, mūre. Tel.: 8 604 
35126, 8 685 45851.

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. 

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.

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.

Mini ekskavatoriaus (3,3 t) nuo-
ma. Vandentiekio, elektros, nuo-
tekų, drenažo tranšėjų kasimas ir 
kiti darbai. Tel. 8 645 20612.

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

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT-
44240 Kaunas) 

Prašo atsiliepti mirusio Jono Vytauto Skromovo paveldė-
tojus arba įgaliotus asmenis, 2018 m. rugsėjo 18 d. 11.00 val. 
Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Ašmintos sen., Patrakiemio 
k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6901/2:402), suderinti sklypo 
ribas su gretimu žemės sklypu Nr.6901/2:100, kuriam nuro-
dytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.   

Prašo atsiliepti mirusio Alfonso Vinco Gelbūdo turto pavel-
dėtojus arba jų įgaliotus asmenis, 2018 m. rugsėjo 19 d. 12.00 
val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Išlaužo sen., Šiauliškių 
k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6910/7:28), suderinti sklypo 
ribas su gretimu žemės sklypu Nr.6910/7:196, kuriam nuro-
dytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.   

Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno že-
mėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, 
Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus 
tęsiami.
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pARyŠKINTO sKELBImO KAINA vIENAm KARTUI  
pRIvATIEms AsmENIms - 1,�0 EUR, vERsLO KLIENTAms - �,�0 EUR.sKELBImAI

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Metalo apdirbimo įmonei, gami-
nančiai maisto pramonės įrengi-
mus Dovainonyse, Kaišiadorių r., 
reikalingas elektrikas, suvirinto-
jas. Reikalavimai: būtina mokėti 
skaityti brėžinius, suvirinimas 
TIG ir pusautomačiu. Į darbą ir iš 
darbo vežame įmonės transpor-
tu. Darbo užmokestis sutartinis. 
Tel. 8 656 01720, viktoras@
dovaina.lt

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.

PASLAUGOS

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

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

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

REKLAMA

Baldų įmonei – stalius. Gami-
name nestandartinius medinius 
baldus ir duris. Tel. 8 679 11884, 
www.baldaiirspalvos.lt

Ieškome sodybos prižiūrėtojo 
bei pagalbinio darbininko. Tel. 8 
687 71665.

Metalo apdirbimo įmonei, gami-
nančiai maisto pramonės įrengi-
mus, Dovainonyse, Kaišiadorių 
r. reikalingas šaltkalvis. Reika-
lavimai: būtina mokėti skaityti 
brėžinius. Į darbą ir iš darbo ve-
žame įmonės transportu. Darbo 
užmokestis sutartinis. Tel. 8 656 
01720,  viktoras@dovaina.lt.

Armatūros apdirbimo cechas ieš-
ko suvirintojų, armatūros kapoto-
jų, pagalbinių darbininkų. Darbas 
Kaune. Tel. 8 600 65000.

Autoservisui reikalingas auto-
mobilių meistras Prienuose. Tel. 
8 687 27001.

Įmonei reikalingas vairuotojas 
be žalingų įpročių. Tel. 8 698 
46063.

Kviečia

Visus besidominčius Šventuoju 
Raštu (Biblija) kviečiame į  

studijas, kurios prasidėjo nuo 
rugsėjo 5 dienos ir vyks kiekvieną 

trečiadienį Prienų kultūros ir  
laisvalaikio centro (Vytauto g. 35) 

mažojoje salėje.  
Studijos prasideda nuo 19 val.  

Organizatorius – Prienų rajono 
savivaldybės bendruomenių asociacija.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

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 krašto muziejuje ekspo-
nuojama kilnojamoji paroda „Iš-
sigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas 
pasakoja apie Šoa“. Ši paroda 
– tai tekstiliniuose stenduose 
pateikiami Holokausto liudinin-
kų prisiminimai. 

Prienų sporto arenoje ekspo-
nuojama sporto žurnalisto, 
sporto fotografo Alfredo Plia-
džio fotografijų paroda „Sporto 
akimirkos“.

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 tel. 8 656 22104, Birutė.

REIKALINGA
PARDUOTUVĖS VEDĖJA (-AS)-PARDAVĖJA (-AS) 

darbui maisto prekių parduotuvėje 

Darbo aprašymas:
operatyvus ir kokybiškas klientų aptarnavimas; pardavimų vykdy-
mas; darbas kasos aparatu; asortimento palaikymas parduotuvėje; 
prekybinės salės priežiūra; kruopštus tvarkos palaikymas; lentynų 

prekėmis užpildymas, paruošimas pardavimui.
Reikalavimai:

profesinis išsilavinimas pagal siūlomas pareigas; darbo patirtis; ge-
bėjimas dirbti kolektyve; išlavinti pardavimo ir bendravimo įgūdžiai, 
iniciatyvumas, organizuotumas, atsakingumas, puiki savikontrolė, 

sąžiningumas.

Kita informacija tel. 8 612 23509.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje ekspo-
nuojama paroda „Justinas 
Marcinkevičius ir Lietuvos vals-
tybingumas“. Parodą parengė 
Lietuvos Respublikos Seimo 
kanceliarijos Informacijos ir 
komunikacijos departamento 
Parlamentarizmo istorinės at-
minties skyrius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Rugsėjo 12 d. 19:30 Kauno an-
samblio „Rūta“ koncertas. „Vers-
mė“ sanatorija 

Rugsėjo 13 d. 19:00 Koncertas 
„Muzikos spalvų sūkuryje“. Birš-
tono kurhauzas 

Rugsėjo 13 d. Šokių vakaras. 
„Versmė“ sanatorija 

Rugsėjo 14 d. 19:30 Kauno retro 
ansamblio “Randevu“ koncertas. 
„Versmė“ sanatorija 

Rugsėjo 15 d. 18:00 Šefo Dariaus 
Dabrovolsko degustacinė vakarie-
nė. Vytautas Mineral SPA 

Rugsėjo 18 d. 20:00 Linijiniai 
šokiai, šokio terapija. „Versmė“ 
sanatorija 

Rugsėjo 19 d. 19:30 Sargėnų ka-
pelos „Šilas“ koncertas. „Versmė“ 
sanatorija 

Rugsėjo 19 d. 19:00 Moterys me-
luoja geriau. Robertėlis. Birštono 
kultūros centras

Rugsėjo 20 d. Šokių vakaras. 
Versmė“ sanatorija 

Rugsėjo 21 d. 19:30 Kauno kape-
los „Šaltinis“ koncertas. „Versmė“ 
sanatorija 

Rugsėjo 22 d. 16:00 Koncertas 
„Lietuviškų romansų vakaras“. 
Birštono kurhauzas 

Rugsėjo 22 d. 18:00 Šefo Dariaus 
Dabrovolsko degustacinė vakarie-
nė. Vytautas Mineral SPA 

Rugsėjo 26 d. 19:30 Juditos Lei-
taitės koncertas „Ve rs m ė“ 
sanatorija 

Rugsėjo 27 d. Šokių vakaras. 
„Versmė“ sanatorija 

Rugsėjo 28 d. 19:00 Kelionė aplink 
pasaulį kartu su Evelina Sašenko, 
Nerijumi Bakula ir Pauliumi Zda-
navičiumi. Birštono kurhauzas 

Rugsėjo 28 d. 20:00 Alekso Lema-
no estradinis koncertas. „Versmė“ 
sanatorija 
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UžsAKANT KETURIs sKELBImUs, pENKTąJį - įDĖsImE NEmOKAmAI
(pAsIūLymAs GALIOJA pRIvATIEms AsmENIms) Tv pROGRAmA

Ketvirtadienis, rugsėjo 1� d. Penktadienis, rugsėjo 1� d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:15 premjera. 
Senis 10:20 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 8 11:10 Komi-
saras Reksas 12:00 Gyvenimas 
13:00 Klauskite daktaro 13:58 
loterija „Keno loto” 14:00 Žinios 
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30 
premjera. Seserys 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Specialus tyri-
mas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 Lote-
rija „Jėga” 21:30 Gimę tą pačią 
dieną 22:30 Dviračio žinios 23:00 
premjera. prieš audrą 1 01:15 
Štutgarto kriminalinė policija 8 
02:00 lRt radijo žinios 02:05 Gi-
mę tą pačią dieną 03:00 LRT ra-
dijo žinios 03:05 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 03:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite 04:00 lRt radijo 
žinios 04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 05:00 Seserys 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(324-326) 07:30 Keista šeimy-
nėlė (22) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (198) 08:55 Rytas 
su LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės 
sparnai (77) 12:25 Meilės sparnai 
(78) 13:25 Gyvenimo daina (73) 
14:25 Dvi širdys (1110-1113) 16:30 
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 
Valanda su Rūta 21:00 Rimti reika-
lai (8) 21:30 Žinios 22:24 Sportas 
22:28 Orai 22:30 VaKaRO Se-
aNSaS Džekas Rajanas. Šešė-
lių užverbuotas 00:35 akloji zona 
(8) 01:25 Slėgis 02:55 alchemija 
XXVIII. Muzikos instinktas 03:25 
RetROSpeKtYVa 

 
05:15 Rouzvudas 06:10 Televitri-
na 06:25 Kempiniukas plačiakel-
nis 06:55 Simpsonai 07:55 Gero 
vakaro šou 08:50 Meilės sūkuryje 
09:50 tai - mano gyvenimas 12:00 
laukinė žemė 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 Farai 
20:30 Kam ta meilė? 21:00 TV3 
vakaro žinios 21:52 TV3 sportas 
21:57 TV3 orai 22:00 Rytoj, kai 
prasidėjo karas 00:05 Kastlas 
01:05 Kaulai 01:55 Rouzvudas 
02:45 Specialioji jūrų policijos tar-
nyba 03:35 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę 04:25 Kastlas 05:15 
Rouzvudas  

 
07:00 Didžiojo sprogimo teorija (9) 
07:30 Kijevo operatyvinė grupė 
(14) 08:30 Farų karai (15) 09:30 
teisingumo agentai (15) 10:35 
Kobra 11 (17) 11:40 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(15) 12:40 Muchtaro sugrįžimas. 

Naujas pėdsakas (23) 13:45 Kije-
vo operatyvinė grupė (15) 14:50 
Farų karai (16) 15:50 teisingu-
mo agentai (16) 16:55 Kobra 11 
(1) 18:00 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (24) 19:00 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (16) 20:00 DelFI dėme-
sio centre 20:30 Info diena 21:00 
prezidento patikėtinis 22:50 Sker-
dikas 01:00 Strėlė (11) 01:50 Kas 
žudikas? (5) 

 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (61) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Grilio skanėstai 07:10 Gyvenimo 
būdas 07:40 lietuva tiesiogiai 
08:10 „Delta“ (2/20) 09:15 „Moterų 
daktaras“ (2/26) 10:20 „Jekaterina 
Didžioji“ (12) 11:25 „Juodosios ka-
tės“ (10) 12:30 „Bitininkas“ (1/16) 
13:35 tV parduotuvė 13:50 „Glu-
chariovas“ (2/23) 14:55 „Deimantų 
medžiotojai“ (8) 16:00 Reporteris 
16:30 lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 
17:00 „Moterų daktaras“ (3/13) 
18:00 Reporteris 18:52 Orai 18:55 
Rubrika „Verslo genas“.” 19:00 
„Baudėjas“ (1) 20:00 Reporteris 
20:30 lietuva tiesiogiai 20:57 Orai 
21:00 pReMJeRa. „Merginos iš 
Ukrainos“ (2/2) 22:00 Reporteris 
22:52 Orai 22:55 Rubrika „Vers-
lo genas“.” 23:00 „Gluchariovas“ 
(2/18) 00:05 „Delta“ (2/21) 01:05 
„Bitininkas“ (1/14) 02:00 „Juodo-
sios katės“ (10) 02:45 „Jekate-
rina Didžioji“ (10) 03:35 „Moterų 
daktaras“ (2/1) 04:20 „Juodosios 
katės“ (10) 

 
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 
11:30 Kobra 11 12:30 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 13:30 
Univeras. Naujas bendrikas 14:30 
Televitrina 15:00 Kaulai 16:00 CSI 
Majamis 17:00 Kobra 11 18:00 
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 
19:00 Univeras. Naujas bendrikas 
20:00 Saša ir tania 20:30 Žinios 
20:58 Orai 21:00 tamsus dangus 
22:55 X mutantai 23:55 pėdsakai 
00:55 Daktaras Hausas 01:45 
amerikiečiai 02:40 Naujokė 03:05 
amerikietiška siaubo istorija 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Visagino Country 2018 
07:00 Mano tėviškė 07:15 Alvi-
nas ir patrakėliai burundukai 2 
07:30 Nauji piterio peno nuoty-
kiai 2 07:55 linija, spalva, for-
ma 08:25 lietuva mūsų lūpose 
08:55 Kaip atsiranda daiktai 10 
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 
Obama Baltuosiuose rūmuose 
13:00 Euromaxx 13:35 Klauski-
te daktaro 14:25 Nuotraukos iš 
Mėnulio 15:20 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 2 15:30 
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 
15:40 Nauji piterio peno nuotykiai 
2 16:05 Kaip atsiranda daiktai 10 
16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 
Kultūrų kryžkelė 18:30 Naciona-
linis turtas 19:00 lietuva mūsų 
lūpose 19:30 Meilė kaip mėnulis 
20:25 anapus čia ir dabar 21:15 
Mano tėviškė 21:30 Kiotas. Ro-
mantiška pažintis su nacionali-
nėmis vertybėmis 22:15 lietuvių 
kino klasika 23:30 pasaulio šiuo-
laikinės penkiakovės čempionatas 
00:00 Dabar pasaulyje 00:30 Dai-
nuok man tango 

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:15 premjera. Se-
nis 10:20 premjera. Štutgarto kri-
minalinė policija 8 11:10 Komisa-
ras Reksas 12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 Vartotojų kontrolė 13:58 
loterija „Keno loto” 14:00 Žinios 
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30 
premjera. Seserys 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Nacionali-
nė paieškų tarnyba 19:30 Beatos 
virtuvė 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 Lote-
rija „Jėga” 21:30 Auksinis protas 
22:50 Fantastiškas penktadie-
nis. premjera. Operacija „Skyfall” 
00:30 Operacija „Skyfall” 02:55 
pasaulio dokumentika. planeta 
Žemė 2 03:50 teisė žinoti 04:20 
Džesika Flečer 4  

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(327) 06:40 Mano gyvenimo švie-
sa (328) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (329) 07:30 Keista šeimy-
nėlė (23) 07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (199) 08:55 Rytas su 
LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės spar-
nai (79) 12:25 Meilės sparnai (80) 
13:25 Gyvenimo daina (74) 14:25 
Dvi širdys (1114) 14:55 Dvi širdys 
(1115) 15:25 Dvi širdys (1116) 
15:55 Dvi širdys (1117) 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva 17:35 Gy-
vūnų policija 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 
penktadienis 21:00 SaVaItĖS HI-
taS Godzila 23:25 Šioje šalyje nė-
ra vietos senukams 01:45 Džekas 
Rajanas. Šešėlių užverbuotas 

 
05:15 Rouzvudas 06:10 Televitri-
na 06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 07:25 Simpsonai 
07:55 Farai 08:50 Meilės sūkuryje 
09:50 tai - mano gyvenimas 12:00 
laukinė žemė 13:00 pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai 
16:00 tV3 žinios 16:28 TV3 orai 
16:30 tV pagalba 18:30 tV3 ži-
nios 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 
orai 19:30 ledynmetis. Susidūri-
mas 21:15 pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Kroatija - lietuva 23:05 Beždžio-
nių planeta 01:25 Nesunaikina-
mieji 03:10 Kryžminė ugnis 04:50 
Kaulai 05:35 Naujakuriai  

 
07:00 Didžiojo sprogimo teori-
ja (10) 07:30 Kijevo operatyvinė 
grupė (15) 08:30 Farų karai (16) 
09:30 teisingumo agentai (16) 
10:35 Kobra 11 (1) 11:40 Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (16) 12:40 Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsakas (24) 
13:45 Kijevo operatyvinė grupė 
(16) 14:50 Farų karai (1) 15:50 
teisingumo agentai (17) 16:55 
Kobra 11 (2) 18:00 Muchtaro su-

grįžimas. Naujas pėdsakas (25) 
19:00 Įstatymas ir tvarka. Speci-
aliųjų tyrimų skyrius (17) 20:00 @
rimvydasvalatka 20:30 Info diena 
21:00 padangių riteriai 23:05 pre-
zidento patikėtinis 00:50 Strėlė (12) 
01:40 Kas žudikas? (6) 

 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 
„Geriausios nardymo vietos“ 06:00 
„pavojingiausios kelionės. Mon-
golija“ 06:20 programa 06:24 
tV parduotuvė 06:30 „pasaulio 
turgūs. Ypatingas maistas“ 06:40 
„Geriausios nardymo vietos“ 07:10 
Grilio skanėstai 07:40 Lietuva tie-
siogiai 08:10 „Delta“ (2/21) 09:15 
„Moterų daktaras“ (2/27) 10:20 
partizanų keliais 2 10:50 Grįžtu 
namo 11:25 „Juodosios katės“ (11) 
12:30 „Bitininkas“ (1/17) 13:35 TV 
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ 
(2/24) 14:55 „Mesingas. aplen-
kiantis laiką“ (1) 16:00 Reporte-
ris 16:27 Orai 16:30 Gyvenimo 
būdas 17:00 „Moterų daktaras“ 
(3/14) 18:00 Reporteris 18:45 
Keliauk su „Reporteriu“ 18:52 
Orai 18:55 Rubrika „Renovacija. 
Sužinok daugiau“.” 19:00 „Bau-
dėjas“ (2) 20:00 Reporteris 20:27 
Orai 20:30 Grilio skanėstai 21:00 
pReMJeRa. „Merginos iš Ukrai-
nos“ (2/3) 22:00 Reporteris 22:45 
Keliauk su „Reporteriu“ 22:55 Orai 
23:00 „Gluchariovas“ (2/19) 01:00 
„Moterų daktaras“ (2/9; 2/10) 02:45 
„Baltoji vergė“ (37; 38) 04:05 „Ne-
prijaukinti. Kodjako sala“ 04:30 
„Iššūkis“ (3/5; 3/6) 

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir 
Tania 07:00 pėdsakai 08:00 Kau-
lai 09:00 praeities žvalgas 09:30 
CSI Majamis 10:30 Simpsonai 
11:00 Simpsonai 11:30 Kobra 11 
12:30 Kaip aš susipažinau su jū-
sų mama 13:30 Univeras. Naujas 
bendrikas 14:30 Televitrina 15:00 
Kaulai 16:00 CSI Majamis 17:00 
Kobra 11 18:00 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 18:30 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 19:00 
Univeras. Naujas bendrikas 20:00 
Farai 21:00 Žinios 21:53 Sportas 
21:58 Orai 22:00 Vėlaus vakaro 
panorama 22:30 Ernis 01:00 Me-
gė 02:35 Nebylios dvasios 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Visagino Country 2018 
07:10 alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 2 07:25 Nauji piterio pe-
no nuotykiai 2 07:50 Vienuolynų 
kelias lietuvoje 08:20 pažvelk į 
profesiją kitaip 08:50 Kaip atsiran-
da daiktai 10 09:15 Labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba 12:15 Obama Baltuosiuose 
rūmuose 13:15 Stop juosta 13:40 
Stambiu planu 14:30 Mūsų mies-
teliai. Jūžintai. 3 d 15:20 premjera. 
alvinas ir patrakėliai burundukai 2 
15:30 premjera. pašėlę Blinkio 
Bilo nuotykiai 15:45 premjera. 
Detektyvė Miretė 15:55 premje-
ra. aviukas Šonas 5 16:05 Kaip 
atsiranda daiktai 10 16:30 Laba 
diena, Lietuva 18:00 Mokslo sriu-
ba 18:30 lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 19:30 Meilė kaip mėnulis 
20:25 Kultūros teismas 21:15 Eu-
ropos kinas. Kartoninis kaimelis 
22:40 Vilniaus miesto šokio teatras 
„low air” festivalyje „Midsummer 
Vilnius 2018” 23:30 aRti. Veidai 
23:45 DW naujienos rusų kalba 
00:00 Dabar pasaulyje 

Redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 08:55 premjera. 
Senis 09:55 europos Komisijos 
pirmininko J. C. Junckerio meti-
nė kalba. tiesioginė transliacija iš 
Strasbūro 11:10 Komisaras Rek-
sas 12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 13:00 Klauskite daktaro 
13:58 loterija „Keno loto” 14:00 
Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva 
16:30 premjera. Seserys 17:30 
Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Gyveni-
mas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 loterija 
„Jėga” 21:30 Mano mama gamina 
geriau! 22:30 Dviračio žinios 23:00 
premjera. Smaragdo miestas 
23:45 Klausimėlis 00:00 LRT ra-
dijo žinios 00:10 Štutgarto krimina-
linė policija 8 01:00 lRt radijo ži-
nios 01:05 Vakaras su Edita 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 tV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?” 03:30 Dviračio žinios 04:00 
lRt radijo žinios 04:05 Specialus 
tyrimas 05:00 Seserys 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(321-323) 07:30 Keista šeimynėlė 
(21) 07:55 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (197) 08:55 Rytas su LNK 
10:55 KK2 11:25 Meilės sparnai 
(75) 12:25 Meilės sparnai (76) 
13:25 Gyvenimo daina (72) 14:25 
Dvi širdys (1106-1109) 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 
Nuo... Iki... 20:30 Rimti reikalai (7) 
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 
Orai 22:30 VaKaRO SeaNSaS 
Slėgis 00:20 akloji zona (7) 01:10 
puikybė ir garbė 

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:55 prieš srovę 08:50 Meilės 
sūkuryje 09:50 tai - mano gyve-
nimas 12:00 laukinė žemė 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 sportas 19:27 TV3 orai 
19:30 Gero vakaro šou 20:30 Kam 
ta meilė? 21:00 tV3 vakaro žinios 
21:52 TV3 sportas 21:57 TV3 orai 
22:00 Nesunaikinamieji 22:25 
Filmo pertraukoje - “Vikinglotto” 
22:30 Nesunaikinamieji 00:05 
Kastlas 01:05 Kaulai 02:00 Rou-
zvudas 02:50 Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba 03:40 Kaip išsisukti 
įvykdžius žmogžudystę 04:30 
Kastlas 05:15 Rouzvudas 

 
07:00 Didžiojo sprogimo teorija (8) 
07:30 Kijevo operatyvinė grupė 
(13) 08:30 Farų karai (14) 09:30 
teisingumo agentai (14) 10:35 
Kobra 11 (16) 11:40 Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(14) 12:40 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (22) 13:45 Kije-
vo operatyvinė grupė (14) 14:50 
Farų karai (15) 15:50 teisingumo 
agentai (15) 16:55 Kobra 11 (17) 
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (23) 19:00 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(15) 20:00 DelFI dėmesio centre 
20:30 Info diena 21:00 Skerdikas 
23:15 Galutinis tikslas 3 01:00 
Strėlė (10) 01:50 Nusikaltimų ty-
rėjai (10)  

 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (60) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Kaimo akademija 07:10 4 kampai 
07:40 lietuva tiesiogiai 08:10 „Del-
ta“ (2/19) 09:15 „Moterų daktaras“ 
(2/25) 10:20 „Jekaterina Didžioji“ 
(11) 11:25 „Juodosios katės“ (9) 
12:30 „Bitininkas“ (1/15) 13:35 TV 
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ 
(2/22) 14:55 „Deimantų medžio-
tojai“ (7) 16:00 Reporteris 16:30 
lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 
„Moterų daktaras“ (3/12) 18:00 
Reporteris 18:52 Orai 18:55 Ru-
brika „Renovacija. tikrai verta“.” 
19:00 „Bitininkas“ (1/32) 20:00 
Reporteris 20:30 Lietuva tiesio-
giai 20:57 Orai 21:00 pReMJe-
Ra. „Merginos iš Ukrainos“ (2/1) 
22:00 Reporteris 22:52 Orai 22:55 
Rubrika „Renovacija. tikrai verta“.” 
23:00 „Gluchariovas“ (2/17) 00:05 
„Delta“ (2/20) 01:05 „Bitininkas“ 
(1/13) 02:00 „Juodosios katės“ 
(9) 02:45 „Jekaterina Didžioji“ (9) 
03:35 „Viskas dėl tavęs“ (8) 

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 Statybų gidas 09:30 CSI 
Majamis 10:30 Simpsonai 11:30 
Kobra 11 12:30 Kaip aš susipa-
žinau su jūsų mama 13:30 Uni-
veras. Naujas bendrikas 14:30 
Televitrina 15:00 Kaulai 16:00 CSI 
Majamis 17:00 Kobra 11 18:00 
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 
19:00 Univeras. Naujas bendrikas 
20:00 Saša ir tania 20:30 Žinios 
20:58 Orai 21:00 Megė 22:55 X 
mutantai 23:55 pėdsakai 00:50 
Daktaras Hausas 01:40 Ameri-
kiečiai 02:25 Naujokė 02:50 Ame-
rikietiška siaubo istorija 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Visagino Country 2018 
06:55 ARTi 07:10 Alvinas ir pa-
trakėliai burundukai 2 07:25 Nauji 
piterio peno nuotykiai 1 07:50 
pradėk nuo savęs 08:20 Nacio-
nalinis turtas 08:50 Kaip atsiran-
da daiktai 10 09:15 Labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba 12:15 Obama Baltuosiuose 
rūmuose 13:15 linija, spalva, for-
ma 13:40 Stilius 14:30 Šveicarija 
– Hitlerio seifas 15:20 premjera. 
alvinas ir patrakėliai burundukai 2 
15:30 Džiunglių būrys skuba į pa-
galbą 2 15:45 Nauji piterio peno 
nuotykiai 2 16:10 Kaip atsiranda 
daiktai 10 16:30 Laba diena, Lie-
tuva 18:00 Kultūrų kryžkelė 18:30 
Septynios Kauno dienos 19:00 
Maistas ir aistros 19:30 Meilė kaip 
mėnulis 20:20 Nuotraukos iš Mė-
nulio 21:20 elito kinas. per žingsnį 
nuo šlovės 23:30 pasaulio šiuolai-
kinės penkiakovės čempionatas 
00:40 DW naujienos rusų kalba 
00:55 Dabar pasaulyje 01:25 Vi-
sagino Country 2018 

��.�0 val.

„Operacija „Skyfall” “

 

��.00 val.

„Nesunaikinamieji“

 

��.00 val.
„Rytoj, kai prasidėjo ka-

ras“
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą” 07:00 
Gimtoji žemė 07:30 premjera. 
Hani ir Nani 3 09:00 Labas ry-
tas, Lietuva 09:30 Žinios 12:00 
pasaulio dokumentika. planeta 
Žemė 2 12:55 pasaulio doku-
mentika. premjera. Metų laikai 
13:50 premjera. Džesika Flečer 
4 15:25 Klausimėlis 15:43 Lo-
terija „Keno loto” 15:45 Žinios. 
Orai 16:00 Sveikinimų koncer-
tas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 teisė žinoti 18:30 Vaka-
ras su Edita 19:30 Stilius 20:25 
loterijos „Keno loto” ir „Jėga” 
20:30 panorama 20:52 Sportas 
21:00 Gražiausios poetų dainos 
22:40 pagauk ir paleisk 01:05 
pasaulio dokumentika. Viduri-
niųjų Rytų gamta 02:00 pasaulio 
dokumentika. pavojingoji žemė 
02:50 Savaitė su „Dviračio žinio-
mis” 03:30 Istorijos detektyvai 
04:15 puaro   

 
06:30 Žvėrelių būrys (22) 06:55 
Įspūdingasis Žmogus-voras (10) 
07:20 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (9) 07:45 Sveiki 
atvykę į “Veiną” (10) 08:10 pabai-
siukas Bansenas (23) 08:35 To-
mo ir Džerio nuotykiai (5) 09:00 
Ogis ir tarakonai (37) 09:10 Ogis 
ir tarakonai (38) 09:20 Ogis ir 
tarakonai (39) 09:30 Drakonų 
kova. Super (43) 10:00 KINO 
pUSRYČIaI anapus tvoros 11:35 
Melagis melavo… 13:20 laisvės 
troškimas 15:25 aukštyn kojom 
17:30 Bus visko 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
SUpeRKINaS. pReMJeRa alvi-
nas ir burundukai 4 21:20 pReM-
JeRa Būk kietas 23:25 “Fuksų” 
krikštynos 01:20 Godzila 

 
05:35 Naujakuriai 06:15 Televitri-
na 06:30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 07:00 Keršytojų koman-
da 07:30 Aladinas 08:00 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 08:30 
Kempiniukas plačiakelnis 09:00 
Virtuvės istorijos 09:30 Gardu 
Gardu 10:00 Svajonių ūkis 10:30 
Mokytis niekada nevėlu 11:00 Mi-
sija: dirbame sau 11:30 princesė 
13:15 Joniukas ir Grytutė 14:25 
Nerealieji 16:45 ekstrasensų mū-
šis 18:30 tV3 žinios 19:17 TV3 
sportas 19:22 TV3 orai 19:25 
eurojackpot 19:30 princesės 
dienoraštis 2. Karališkosios su-
žadėtuvės 21:50 Žaklina 23:50 
Vizijos 01:20 Rytoj, kai prasidėjo 
karas 03:10 Beždžionių planeta 
05:15 Naujakuriai 

 
06:15 Didžiojo sprogimo teorija 
(6) 06:45 Didžiojo sprogimo te-
orija (7) 07:15 Didžiojo sprogimo 
teorija (8) 07:45 Didžiojo spro-
gimo teorija (9) 08:15 Didžio-
jo sprogimo teorija (10) 08:45 

Sveikatos aBC televitrina 09:00 
Brydės 09:30 Varom! (3) 10:00 
Vaikai šėlsta (22) 10:30 Džiunglių 
princesė Šina (20) 11:30 Gyvūni-
jos stebuklai (2) 12:40 Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami kraštai 
(8) 13:35 ekstrasensų mūšis (1) 
15:40 Nusikaltimų miestas (6) 
16:10 Reali mistika (4) 17:15 Nu-
sikaltimų tyrėjai (1) 18:20 Kas žu-
dikas? (7) 19:30 Dainuok mano 
dainą 21:30 MaNO HeROJUS 
Atminimo diena 23:40 AŠTRUS 
KINaS 4-asis lygmuo 01:25 Strė-
lė (11) 02:10 Strėlė (12) 02:55 
Dainuok mano dainą 

 
06:00 Žinios 06:00 „pavojin-
giausios kelionės. peru“ 06:30 
„pasaulio turgūs. Nuotykiai tur-
guje“ 07:00 programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „pasaulis iš vir-
šaus“ 07:55 „Neprijaukinti. turki-
ja“ 08:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi 08:45 Skinsiu raudoną 
rožę 09:30 Vantos lapas 10:00 
Grilio skanėstai 10:25 Gyveni-
mo būdas 10:55 ekovizija 11:05 
„Iššūkis“ (3/5; 3/6) 13:00 „Baltoji 
vergė“ (37; 38) 15:00 Skinsiu rau-
doną rožę 15:55 Europos varto-
tojų centras pataria 16:12 Orai 
16:15 Rubrika „Saugi vaikystė“.” 
16:20 partizanų keliais 2 16:50 
Grilio skanėstai 17:25 „Neišsiža-
dėk“ (38) 18:00 Žinios 18:27 Orai 
18:30 „Neišsižadėk “ (38 tęs. 39) 
20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25 
„Mesingas. aplenkiantis laiką“ 
(13; 14) 22:00 Žinios 22:27 Orai 
22:30 „Mesingas. aplenkiantis lai-
ką“ (14 tęs.) 23:00 „Iššūkis“ (3/5; 
3/6) 00:40 „Širdies plakimas“ (1; 
2) 02:45 „Merdoko paslaptys“ 
(2/4; 2/5) 04:15 Skinsiu raudoną 
rožę 04:40 „Juodosios katės“ (1) 
05:30 Grilio skanėstai  

 
06:05 Televitrina 06:20 Ledo ke-
lias 07:20 Vandenynai be van-
dens 08:30 planetos talentai 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
Statybų gidas 10:00 Gazas du-
gnas 10:30 Autopilotas 11:00 
pragaro kelias 12:00 Candy 
Crush 13:00 Vandenynai be 
vandens 14:00 atšiaurioji alias-
ka 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš 
peties 17:00 Sandėlių karai 17:30 
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas 
19:00 Amerikos talentai 21:00 
Žinios 21:53 Sportas 21:58 Orai 
22:00 Deadpool 00:10 Ernis 
02:30 tamsus dangus 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 tau, lietuva! pen-
kių jaunųjų Maknickų koncertas 
07:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė 08:05 Misija. Vilnija 08:30 
Mano mama gamina geriau! 
09:25 Audra 12:00 pasaulio 
irklavimo čempionatas 13:45 
Mokslo sriuba 14:15 Klauskite 
daktaro 15:05 Stilius 16:00 Eu-
romaxx 16:35 teatras iš nieko 
17:30 atspindžiai 18:00 prisi-
kėlimo ekspresas – šimtmečio 
veidai 18:45 patrisas Šero. Ki-
no pamoka 20:30 Stambiu pla-
nu 21:15 Kino žvaigždžių alėja 
22:55 lRt OpUS ORe. Grupė 
„IVtKYGYG” 00:10 anapus čia 
ir dabar 00:55 Kino žvaigždžių 
alėja 02:30 Stambiu planu 03:15 
linija, spalva, forma 03:45 Stilius 
04:35 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus 05:30 panora-
ma 05:52 Sportas. Orai

1�.�0 val.

„Laisvės troškimas“
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pAsKUTINIs pUsLApIs

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G2Numatomos vidutinės 
geomagnetinės audros.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

40KAUNE 
nSv/val. 

41ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8783 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8540 nSv/val. 

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

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį 
„Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!

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. 1170
Data: 2018-09-09

    
04 61 51 03 31 55 73 22 02 64 
60 42 54 53 29 37 74 62 13 07 
18 24 66 05 27 09 17 28 34 26 
41 39 70 67 38 19 12 11

 VISA LENTELĖ
01 20 30 68 35 43 52 23 44 
14 36 69 71 40

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

23904.00€    1
18.00€ 791
2.00€ 13743
1.00€ 43740

PAPILDOMI PRIZAI
0183451 “TOYOTA AURIS”
039*055 Pakvietimas į TV
046*496 Pakvietimas į TV
025*804 Pakvietimas į TV
005*015 Pakvietimas į TV

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
1 060 000 Eur

Lošimo Nr. 662
Data: 2018-09-09

Tel. 1634
100 Eur - 662-0002*33
100 Eur - 662-0007*48
100 Eur - 662-0029*93
100 Eur - 662-0030*73
100 Eur - 662-0032*59
50 Eur - 662-000**67
50 Eur - 662-0013*53
50 Eur - 662-0016*01
50 Eur - 662-0016*25
50 Eur - 662-0021*67
50 Eur - 662-0039*02
30 Eur - 662-000**79
30 Eur - 662-002**20

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
1 x 3000€, 15 x 500€ IR 25 
x 300€

Lošimo Nr. 293
Data: 2018-09-07

SKAIČIAI
04, 07, 28, 36, 43 + 01, 06

LAIMĖJIMAI
5 + 2 10000000.00€   0
5 + 1 522991.80€       0

RUGSĖJO

12
T R E Č I A D I E N I s

vILNIUs
+18

+16
RUGSĖJO

13
KETvIRTADIENIs

+19
KLAIpĖDA

+15 +17+15

RUGSĖJO

14
p E N K TA D I E N I s

RUGSĖJO

15
Š E Š TA D I E N I s

RUGSĖJO

16
s E K m A D I E N I s

RUGSĖJO

17
p I R m A D I E N I s

RUGSĖJO

18
A N T R A D I E N I s

vILNIUs
+23

+17
+24
KLAIpĖDA

+16 +20+18

vILNIUs
+17

+12
+17
KLAIpĖDA

+12 +18+10

vILNIUs
+17

+14
+19
KLAIpĖDA

+12 +16+13

vILNIUs
+20

+14
+20
KLAIpĖDA

+12 +18+14

vILNIUs
+20

+12
+22
KLAIpĖDA

+11 +21+13

vILNIUs
+22

+14
+24
KLAIpĖDA

+13 +24+14

5 55375.60€ 0
4 + 2 4394.80€ 0
4 + 1 222.90€ 3
4 83.60€ 6
3 + 2 61.20€ 8
2 + 2 22.80€ 82
3 + 1 18.20€ 81
3 12.60€ 203
1 + 2 10.80€ 408

2 + 1 8.30€ 1203

PROGNOZĖ: 18 000 000 Eur

Rugsėjo 12 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 06:43
leidžiasi 19:47

Dienos ilgumas 13.04
Jaunatis (3 mėnulio diena)

Gvidas, Marija, Tolvaldas, Vai-
dmantė

Tinkamas laikas sėti: 
agurkus, laiškinius svogūnus, 
porus, krapus, garstyčias, pan-

kolius, kalendras, kopūstus 
(žiedinius, ropinius, smidrus).

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Rugsėjo 13 d.
KETVIRTADIENIS

Programuotojų diena
Saulė teka 06:45

leidžiasi 19:44
Dienos ilgumas 12.59

Jaunatis (4 mėnulio diena)
Barmantas, Barvydė

Tinkamas laikas sėti: 
agurkus, laiškinius svogūnus, 
porus, krapus, garstyčias, pan-

kolius, kalendras, kopūstus 
(žiedinius, ropinius, smidrus).

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Rugsėjo 14 d.
PENKTADIENIS

Šv. Kryžiaus išaukštinimas
Saulė teka 06:47

leidžiasi 19:42
Dienos ilgumas 12.55

Jaunatis (4 mėnulio diena)
Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas, 
Eisvina, Krescencija, Krescen-

cijus
Tinkamas laikas sėti: 

agurkus, laiškinius svogūnus, 
porus, krapus, garstyčias, pan-

kolius, kalendras, kopūstus 
(žiedinius, ropinius, smidrus).

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Rugsėjo 15 d.
ŠEŠTADIENIS

Pasaulinė kovos su prostatos 
vėžiu diena 

Tarptautinė demokratijos 
diena 

Miškininko diena
Saulė teka 06:49

leidžiasi 19:39
Dienos ilgumas 12.50

Jaunatis (5 mėnulio diena)
Eugenija, Rolandas, Vismantas, 

Rimgailė, Nikodemas
Tinkamas laikas sėti: 

laiškinius svogūnus, salierus, 
salotas, špinatus, lapinius bu-

rokėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti ir šaldy-
ti vaisius.

Rugsėjo 16 d.
SEKMADIENIS

Tarptautinė ozono sluoksnio 
apsaugos diena
Saulė teka 06:51
leidžiasi 19:37

Dienos ilgumas 12.46
Jaunatis (6 mėnulio diena)

Eufemija, Kiprijonas, Korneli-
jus, Liudmila, Rimgaudas, Jo-
gintė, Kamilė, Edita, Kipras

Tinkamas laikas sėti: 
laiškinius svogūnus, salierus, 
salotas, špinatus, lapinius bu-

rokėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti ir šaldy-
ti vaisius.

Rugsėjo 17 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 06:52
leidžiasi 19:34

Dienos ilgumas 12.42
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Robertas, Sintautas, Sintautė, 

Pranciškus, Pranas
Tinkamas laikas sėti: 

laiškinius svogūnus, salierus, 
salotas, špinatus, lapinius bu-

rokėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas konservuoti 
šakniavaisius.


