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Jūsų profesija - žinių sėjėjas, svajonių augintojas

– MOKYTOJAS –

pagerbti geriausieji.
SKAITYKITE 6 p.

Šunys ne tik
ištikimi bičiuliai,
bet ir gydytojai

Laima

DUOBLIENĖ
Rugsėjo 27-ąją, minint
Lietuvos socialinių
darbuotojų dieną, Prienų
kultūros ir laisvalaikio
centre buvo pasveikinti
šios profesijos atstovai ir

Daugybės žmonių gyvenimas sunkiai įsivaizduojamas be socialinių darbuotojų pagalbos ir paramos, gero žodžio, rimto patarimo ar
nukreipimo teisinga linkme.
Socialiniai darbuotojai visada
arčiausiai tų, kuriems reikia
atjautos ir šilumos, galimybės

būti išgirstam ir suprastam.
Tradiciškai ir šiais metais
buvo renkami geriausi rajono
socialiniai darbuotojai. Kandidatūras teikė rajono socialinės įstaigos, o jas svarstė
Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
įsakymu sudaryta komisija,

Tu esi didelis savo nerimu, ieškojimu,
Savo drąsa, savo prisikėlimu...
Bet kokia pažanga, bet koks idealas prasideda
Tavyje ir niekada nesibaigia Tavimi...
(Just. Marcinkevičius)

Dienotvarkėje – tik dešimt
klausimų
Laima

DUOBLIENĖ
Rugsėjo 27 d. vykęs Prienų
rajono savivaldybės
tarybos posėdis buvo
rekordiškai trumpas –
darbotvarkėje tik dešimt
klausimų.
SKAITYKITE 11 p.
REKLAMA

Lietuvos Respublikos Seimo narys Andrius Palionis

NUKelta Į 5 p. 
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Į skaitytojų
klausimus
atsako biologėžolininkė Monika
Smilgytė

atlieka pagrindinį ir svarbiausią vaidmenį auginamos
ir augančios asmenybės formavime.
Sunkus ir atsakingas pasirinkimas Mokytojus
įpareigoja būti reikliems ir atlaidiems,
principingiems ir supratingiems, išsilavinusiems ir
įžvalgiems, dėmesingiems ir mylintiems.
Profesinės šventės proga linkiu kantrybės ir ištvermės
Jūsų teisingame, tačiau nelengvame pasirinkimo kelyje.
Stiprinkite ryšį tarp savęs ir mokinio,
padėkite vieni kitiems, vadovaukitės tiesomis,
kurios svarbios šiandien ir išliks labai svarbios ateityje!
Tikėkite savo profesijos svarba ir augančiu ateities ŽMOGUMI!
Su Jūsų švente, Gerbiami Lietuvos 100-metį liudijantys Mokytojai!

Sprendimai priimti gan
greitai, oponentams „nelau-

žant iečių“, sklandžią posėdžio eigą stabdė tik Tarybos
narių nusišalinimų svarstymas. Tarybos nariai privalo
nusišalinti (nedalyvauti rengiant, svarstant ar priimant
sprendimą), jei jų dalyvavimas gali sukelti interesų
konfliktą.
Be diskusijų buvo pakeistas
2015 m. spalio mėnesį patvirtintas Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas. Pakeitimų atsirado
dešimtyje punktų ar papunkčių. Dauguma pakeitimų su-

siję su tuo, kad nuo kitų metų
pradžios LR vietos savivaldos įstatyme vartota sąvoka
„Savivaldybės kontroliuojama įmonė“ keičiama į sąvoką
„Savivaldybės valdoma įmonė“. Reglamento pakeitimų
prireikė ir dėl kitų LR vietos
savivaldos įstatymo pakeitimų bei išbraukiant perteklines
teisės normas.
Vienbalsiai buvo patvirtinti Prienų rajono savivaldybei
skirtų mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir paNUKelta Į 4 p. 
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Mieli Mokytojai,

Džiaugiuosi Jūsų prasmingu darbu ir sveikinu profesinės
šventės proga. Linkiu sėkmės ir kantrybės, naujų dalykų
pažinimo, ieškojimų ir atradimų, idėjų ir gražių darbų,
visa telkiančio bendruomeniškumo jausmo.
Tegul jums nepristinga jėgų ir nuoširdaus noro padėti
savo mokiniams tobulėti, tyrinėti, kartu kurti sėkmingą
Lietuvos ateitį.
Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas

Tegul Meilė kitiems ir pašaukimas,
tampa pagrindiniu motyvu
kiekvieno mūsų gyvenime.
Popiežius Pranciškus

Gerbiami Mokytojai,

Mokytojo profesija nuo seno siejama su pašaukimu,
išmintimi ir meile kitiems. Jūs atskleidžiate mokslo ir žinių
paslaptis, savo kilniu darbu siekiate sėkmingų rezultatų,
mokote pažinti tiesą, knygų išmintį ir gyvenimo vertybes.
Nuoširdžiai sveikinu su Jūsų švente – Tarptautine mokytojų
diena. Linkiu nuoširdaus bendradarbiavimo, pasišventimo,
ugdant žingeidžių ir jaunų žmonių dvasios stiprybę. Tegul Jus
lydi pilnatvė, sėkmė, mokinių pagarba ir džiaugsmas
kiekvieną dieną.
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė

 žvilgsnis

TREČIAdienis, 2018 m. SPALIO 3 d., www.naujasisgelupis.lt

Siūlo švęsti 1010–ąsias Lietuvos vardo metines

Diskusija dėl radijo kvotų lietuviškai muzikai

Kitąmet siūloma minėti Lietuvos dieną ir švęsti 1010–ąsias
šalies vardo paminėjimo metines. Su tokiu siūlymu į Seimo,
Vyriausybės vadovus ir prezidentę Dalią Grybauskaitę kreipėsi
grupė akademikų.

Seime surengta diskusija dėl radijo programos kvotų lietuviškai
muzikai. Konservatorius Vytautas Kernagis su grupe parlamentarų
parengė įstatymo projektą, kuriuo siūloma Lietuvos radijo stotims
nustatyti 35 proc. Lietuvos nacionalinių kūrinių kvotą.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
palis. Dar ilgai šio mėnesio pavadinimą tarsime galvoje turėdami ne auksinio rudens virsmą į pilką lietaus skalaujamą dykynę, bet
didžiąsias „spalio šventes“
bei raudonus transparantus.
Žmogaus atmintis, įpročiai
bei istorija tampa jo dalimi visam gyvenimui net tada, kai
visa tai įdiegta per prievartą.
Žmogaus protas galingas. Todėl, prabėgus daugeliui metų,
netgi susidaro įspūdis, kad tai,
kas buvo praeityje blogai, gal
nėra visai blogai. Gal, palyginti su dabartine patirtimi,
naujaisiais laikais ir santvarka, tada buvo visai gerai.
Mūsų protas yra pakankamai galingas, kad galėtume
mąstyti, analizuoti ir priimti
sprendimus, bet, keisčiausia,
tas galingasis protas kartais
ima ir suklysta.
Vyresni žmonės dažnai sako, kad anksčiau buvo geriau. Ar tai tiesa? Gyvenome, ko gero, sveikiau, nes
nebuvo tiek sintetinio maisto,
tik darže ir tvarte užaugintos
gėrybės. Vis tiek reiktų „pasiknaisioti“ giliau. Nuo pat
Antrojo pasaulinio karo pabaigos Lietuva, būdama Sovietų Sąjungos įtakoje, buvo
ūkiškai modernizuojama. Iš
tikrųjų, nesigilinant į tai, kad
iš visų Lietuvos žmonių buvo atimta žemė ir jie turėjo
nepakeldami galvų bet kokiu
oru ir skaudančiais sąnariais
bei nugara dirbti neribotą valandų skaičių kolektyviniuose ūkiuose, žemės ūkis mūsų
šalyje ištobulėjo. Netgi pelkynai ir molynai tapo maisto
teikiančiu žemės lopinėliu.
Tačiau visi iki šiol prisimena „kombikormą“ bei pesticidus ir silosą it Niagaros
krioklio srovė trykštančius
ant gimtinės žemės iš didelių
cisternų.
Tik praėjus dešimtmečiams
buvo pripažinta, kad šios trąšos – netgi labai nuodingos.
Todėl vertinant, kuri ta daržovė buvo ir yra sveikesnė, reikėtų nemažai pasukti galvą.

S

Nors senais laikais visi ūkiai
buvo valstybiniai, o dabar –
komerciniai, visgi senųjų kokybė ir saugumas buvo vertinamas tik pagal valdžios nustatytus standartus. Sovietinių
saugumo standartų neblogas
pavyzdys yra ir Černobylio
atominės elektrinės avarija.
Tuo tarpu šiandieninės komercijos saugumo standartus prižiūri ne tik valstybinės
įstaigos, bet ir konkurentai. O
kas svarbiausia – net mes patys, klientai.

Dar prieš kelis
dešimtmečius
vienintelis, ką galėjome
skųsti, buvo kaimynas
arba bendradarbis.
Iš tikrųjų, dažnai kalbos
apie nuostabią praeitį tampa
gan sunkiai vertinamu paradoksu. Kai žmonės prieštarauja dabartinei technologijų pažangai ir kai kiekvieno
žmogaus namuose yra elektros šviestuvai, šaldytuvai,
skalbyklės, dujinės ar elektrinės viryklės, televizorius,
vandentiekis arba vandenį
šildantis boileris, iškyla klausimas – kas norėtų grįžti į šių
technologijų priešistorę, į
„balanos gadynę“?
Kodėl skundžiamės įvairiomis išlaidomis už šias
technologijas? Juk galime
grįžti į „senus gerus laikus“
ir gyventi be šių, buitį palengvinančių įrengimų. Kodėl
važinėjame automobiliais
ir autobusais? Taigi galime,
kaip „senais“ laikais, keliauti
pėsčiomis. Juk dar ir šiandien
puikiai prisimename žodžius:
„Reikėjo iki mokyklos nueiti
dešimt varstų“. Ir niekas tuomet per jokį „žydrąjį“ ekraną
nepasakydavo: „Mieli pradinukai, šiandien lauke minus
25 laipsniai, todėl į mokyklą
galite neiti.“
Ir visa tai – ne prieškaris,
ne karo metai, o pokaris. Tie
laikai, kai technologijos dar
tik pamažu skverbėsi į mūsų šalį.
Dažnai pykstame ant žiniasklaidos, kad ji rašo neteisybę arba nepeikia valdžios.
„Senais“ laikais buvo papras-

čiau. Visa žiniasklaida ne tik
nepeikė, bet gyrė valdžią. Iki
pat 1989 metų, kai lietuviai
galiausiai patys pripažino,
kad ne tik valdžia ir laikraščiai, bet ir jie patys kelis dešimtmečius sau „dūmė akis“
su „šviesiu rytojumi“. Tai
buvo metai, kai po kelių dešimtmečių „tarybinės“ istorijos „zubrijimo“ pripažinome,
kad visa tai – melas, ir storais
šios istorijos tomais pradėjome kūrenti savo krosnis.

Iš tikrųjų, labai
stebėtis nereikėtų.
Žmogaus genuose
užprogramuota kančia
dėl laimės. Kaip
moteriai faktiškai
per prievartą tenka
iškęsti gimdymo
skausmus, kad gimtų
jos džiaugsmas ir
laimė, taip ir kiekvienas
žmogus, norėdamas
savo akimis pamatyti
džiaugsmą ir laimę,
privalo per kančias
prisiversti atsimerkti.
Taip jau yra – norime laimės pigiausia kaina.
Tačiau už pigiausią kainą
mes gauname ne patį geriausią produktą, o tik jo imitaciją
– blankų šešėlį.

Kaip ir viską savo
gyvenime – istoriją mes
suabsoliutiname.
„Viskas, kas yra dabar –
klaida. Viskas, kas buvo anksčiau – gerai“.
O kodėl negali būti, kad
praeityje buvo klaidų, kurias
ištaisius arba jų nedarant būtų „viskas dabar yra geriau“?
Kodėl viską sukapojam į pavienius gabalus „gera“, „bloga“, sudedame ir paliekame
laukti amžinybės?
Gali būti, dėl to, kad nebenorime „gimdyti“. Norime,
kad laimei pajusti užtektų
vieno rankos mosto – tarsi
atidarytum trilitrinį raugintų
agurkų stiklainį. Nukirsdami
esmę, nukertame ne tik tai,
kas buvo negerai, bet ir tai,
kas buvo gerai.
Deja, žmogus ir jaunimui
perduoda savo patirtį – skųstis
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absoliučiai viskuo. Sėdi vyresnis ir sako: „Dabar viskas
blogai, anksčiau buvo gerai“,
o jaunuolis jam atsako: „Viskas dabar gerai, anksčiau buvo blogai“. Kodėl? Nes viską
suabsoliutiname.

Algimanto Sakalausko
kūrybinei kelionei – 30

Ėjimas į finišą nėra
peršokimas į jį.
Tai yra kelias su savo danga, sankryžomis, su pakelėmis, pakeleiviais, o kur dar
oro sąlygos... Ar galima sakyti, jog pusės savo kelio nenuėjau? Mes nueiname savo
kelią. Kartais saulei šviečiant,
kartais lietui lyjant. Ar galime sakyti, kad 10 metų be
pertraukos lijo lietus? Netgi
biblinis Nojus gelbėdamas
kūriniją tiek savo laive neišbuvo.
Nereikia pamiršti, kad net
bėgimo varžybas pralaimi ne
tas, kuris atbėgo paskutinis,
bet tas, kuris net nepradėjo
bėgti. Pralaimi ne tas, kuris
užėmė ne pirmą vietą, bet
tas, kuris net neišdrįso bėgti. Finišo linijos kirtimas atneša džiaugsmo ne tik dėl to,
kad atbėgai pirmas, bet ir dėl
to, jog pasiekei ją. Prisiversdamas ir sunkiai bėgdamas
aplenki visus, kurie net neišdrįso bėgti ir kartu atsisakė
vienintelės galimybės kirsti
finišo liniją.
Rytojus ateina po šiandienos. Tai, ko nepadarom šiandien – nebegalėsime padaryti
ir rytoj. Nes rytojus bus kita
diena su kitomis galimybėmis
ir kitais iššūkiais.Kiek visko
nukelsime rytojui, tiek sumažės galimybė įgyvendinti rytojaus užduotis ir, svarbiausia,
pasiimti viską.

Jei loterija vyksta
sekmadienį, tai bilieto
į ją nepirksime rytojaus
dieną – pirmadienį?

Rugsėjo 21 d. Prienų
kultūros ir laisvalaikio
centre buvo atidaryta
autorinių skulptoriaus
Algimanto Sakalausko
monumentalių darbų
paroda „Kūrybos
retrospektyva“.

Parodoje tik maža dalis per
trisdešimt kūrybos metų sukurtų Prienų krašto skulptoriaus, drožėjo Algimanto Sakalausko darbų. Turbūt mažai
kam pavyktų suskaičiuoti visus kūrinius, kuriuos A. Sakalauskas per tris dešimtmečius
yra sukūręs.
Apie tai, kaip plačiai yra
paplitę skulptoriaus darbai
ir garsas apie juos, liudijo ir
sausakimša Prienų kultūros
ir laisvalaikio centro fojė.
Susirinkę draugai, kolegos,
gerbėjai ir netgi mokiniai negailėjo drožėjui gražių žodžių. Iškilmingame kūrybos
trisdešimtmečio paminėjime
apsilankęs dainininkas Vytautas Babravičius (Simas) A.
Sakalauską pavadino ir tikru
drūtmedžiu.
A. Sakalausko vadovaujamoje VšĮ „Meninė drožyba“
ne tik kuriami unikalūs drožiniai, bet galima ir išmokti
šio amato. Ko gero, vieni įžymiausių ir nuolatinių šių „pamokų“ moksleiviai – „Misijos

Sibiras“ dalyviai. Jie kasmet
prieš išvykdami į istorines
lietuvių tremties vietas tvarkyti tremtinių kapų apsilanko
Prienų drožėjų artelėje ir mokosi kryžių drožybos bei restauravimo subtilybių. Šiemet
misijos dalyvių – A. Sakalausko studentų rankomis kryžiai
iškilo Kazachstano teritorijoje, o jau keli metai jie kyla ir
Rusijos rytuose.
Tačiau ypač daug pagyrimų ir padėkų A. Sakalauskas
sulaukė už Trakų krašte iškilusią Angelų kalvą. Joje stovi
jo drožti angelai. Daugelį A.
Sakalausko bendražygių bei
draugų sužavėjusi Angelų
kalva išskirtinė ne tik skulptūromis. Ir Prienų krašto žmonės, ir kiti joje apsilankę žmones kalba apie mistinę šios
vietos galią. Ne vienas šioje
kalvoje yra pajautęs dvelkiančią ramybę ir paslaptingas šilumą skleidžiančias jėgas. Kai
kurie liudija ir apie savo gyvenime nutikusius pokyčius,
stebuklus po apsilankymo A.
Sakalausko rankomis lytėtų
skulptūrų parke.
A. Sakalauskas renginio
metu dėkojo savo šeimai, nes
visos skulptūros, visa kūryba
dažniausiai susižeria visą laiką, kurį jis galėtų praleisti su
šeima. NG

Todėl visada prieš viską susidarant nuomonę, reikia pasitikrinti, ar tikrai mūsų „viskas“ yra viskas. Ar tikrai tai,
dėl ko abejojame, yra neįgyvendinama? Ar tikrai tai, ką
nusprendžiame palikti kitai
dienai, netaps amžinybe? Ar
tikrai tai, apie ką daug kalbame, bet nedrįstame pradėti
– turės pabaigą?
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Gruzijoje - vienkartinių maišelių draudimas

Iranas paleido raketų į „teroristus“ Sirijoje

Gruzijoje siekiant mažinti aplinkos taršą nuo spalio 1 dienos
įvedamas vienkartinių plastikinių maišelių, kurių sienelės
plonesnės nei 15 mikronų, gamybos, importo ir prekybos
draudimas.

Irano Revoliucinė gvardija pirmadienį pranešė paleidusi raketų į
„teroristų būstinę“ Sirijoje, taip atsakydama į rugsėjo išpuolį Irano
mieste Ahvaze. Per rugsėjo 22 dieną surengtą išpuolį prieš karinį
paradą Ahvaze žuvo mažiausiai 24 žmonės.

Skausmo kalnelyje
Pradedama rudeninė laukinių Susitikime su verslininkais
pasirašyti konkurso „Sukurta
besiilsinčių devynių partizanų gyvūnų oralinė vakcinacija
Prienų krašte“ nuostatai
atminimas bus įamžintas
nuo pasiutligės
dėl vykdomų remonto darbų,
Gyventojus informuojame,
Praėjusią savaitę Prienų
memorialiniu ženklu
kad rugsėjo 28 d. iš
teiravosi apie Savivaldybei
kultūros ir laisvalaikio

Rugsėjo 26 d. Prienų
r. savivaldybės
administracijos direktorius
E. Visockas, Kultūros,
sporto ir jaunimo
skyriaus vyr. specialistė
E. Jakimavičiūtė kartu su
Prienų krašto muziejaus
direktore L. Batutiene,
Lietuvos politinių kalinių
ir tremtinių sąjungos
(LPKTS) pirmininku L.
Sakalavičiumi lankėsi
Veiverių seniūnijoje,
Lietuvos partizanų
užkasimo vietoje ir
kapuose, vad. Skausmo
kalneliu, dėl ten palaidotų
partizanų atminimo
įamžinimo.

Š. m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centras
(LGGRTC) atsiuntė Prienų r.
savivaldybei parengtą istorinį
archyvinį tyrimą ir projektinį
siūlymą dėl Skausmo kalnelyje palaidotų devynių Tauro
apygardos partizanų įamžinimo memorialiniu ženklu pagal skulptoriaus Jono Jagėlos
parengtą projektą. Darbams
kultūros paveldo objekte gau-

tas Kultūros paveldo departamento leidimas bei Prienų r.
savivaldybės pritarimas.
Memorialinio ženklo įrengimo vietos apžiūroje ir darbų detalių aptarime taip pat
dalyvavo buvusi LPKTS pirmininkė, Skausmo kalnelio
įkūrėja bei ilgametė puoselėtoja D. Raslavičienė, Veiverių
seniūnijos seniūnas V. Ramanauskas, LGGRTC atstovai,
darbų rangovai.
Memorialinė lenta bus pašventinta Veiverių Skausmo
kalnelio 30 metų įkūrimo
minėjimo spalio 7 d. metu.
Nuo Skausmo kalnelio bus
išlydėti 21 km pilietinio patriotinio pėsčiųjų žygio, skirto
Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Mato Šalčiaus ir Veiverių krašto Lietuvos partizanų
atminimui pagerbti, dalyviai.
Žygį kartu su pagrindiniu partneriu Prienų r. savivaldybe
organizuoja Jiezno seniūnija
ir LŠS Kauno Vytauto Didžiojo II rinktinės Prienų 206
kuopa.
Skausmo kalnelyje iš viso
ilsisi 75 partizanų palaikai.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Paluknių aerodromo
pradedama rudeninė
laukinių gyvūnų
vakcinacija nuo pasiutligės
. Laukinių gyvūnų
vakcinacija nuo pasiutligės
bus atliekama buferinėje
zonoje pasienyje su
kaimyninėmis šalimis:
Lenkijos ir Baltarusijos
Respublikomis. Į šią
zoną patenka Birštono
savivaldybė ir dalis Prienų
raj. savivaldybės.

Viename kvadratiniame kilometre bus išmėtyti ne mažiau kaip 25 jaukai su vakcina nuo pasiutligės. Iš viso
Lietuvos teritorijoje bus išmėtyta apie 505 000 jaukų su šia
vakcina. Jeigu bus palankios
meteorologinės oro sąlygos,
rudeninę laukinių gyvūnų
vakcinaciją nuo pasiutligės
planuojama baigti iki gruodžio 10 d.
Lėktuvuose sumontuota
vakcinos mėtymo įranga už-

programuota taip, kad vakcina nebūtų mėtoma virš miestelių, gyvenviečių, sodybų,
vandens telkinių, tačiau gamtos sąlygos, vėjo kryptis ir stiprumas, gali pakoreguoti vakcinos nukritimo vietą. Todėl
norime perspėti gyventojus,
kad radus jaukus su pasiutligės vakcina, jų negalima liesti. Jeigu jaukai su vakcina aptinkami prie gyvenamųjų namų, būtina apie tai nedelsiant
pranešti teritorinei Valstybinei
maisto ir veterinarijos tarnybai. Atvykę darbuotojai surinks jaukus su vakcina. Jaukai su vakcina nėra pavojingi
naminiams gyvūnams, tačiau
perdozavus jauko, galimos
komplikacijos. VMVT inf. 

Konstitucijos egzaminas 2018

Tęsdama tradiciją Lietuvos
Respublikos teisingumo
ministerija kartu su
Prienų rajono savivaldybe
jau dvyliktus metus
organizuoja visuotinę
teisinių žinių įvertinimo
akciją – Konstitucijos
egzaminą.

Egzamine kviečiame dalyvauti visus piliečius, mylinčius savo šalį ir norinčius
dar geriau išmanyti pagrindinį Lietuvos įstatymą – Konstituciją.
Konstitucijos egzamino I
etapas vyks 2018 m. spalio 4
d. (ketvirtadienį) 12 val. Prienų rajono savivaldybėje (Savivaldybės mažojoje salėje,
Laisvės a. 12 (I a.)). I etapo
REKLAMA

centro mažojoje
konferencijų salėje įvyko
tradicinis susitikimas su
krašto verslininkais.

metu dalyviai atsakinės į 30
uždarų klausimų. Egzamino
trukmė 45 min.
II etapas vyks 2018 m. spalio 12 d. (penktadienį) Prienų
rajono savivaldybėje (Savivaldybės mažojoje salėje,
Laisvės a. 12 (I a.)).
II etapas skirtas geriausiai
I etape pasirodžiusiems piliečiams. Į II etapą patekę egzamino dalyviai apie tikslų
laikymo laiką bus informuoti
individualiai.
Daugiau informacijos tel.:
(8 319) 61 107; (8 319) 61 181
(Prienų rajono savivaldybės
administracijos Teisės ir personalo skyrius), taip pat www.
konstitucijosegzaminas.lts.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Susitikimą inicijavo Prienų
rajono savivaldybės meras A.
Vaicekauskas, taip pat dalyvavo mero pavaduotojas A.
Marcinkevičius, administracijos direktoriaus pavaduotoja
R. Zablackienė, mero patarėja
J. Zailskienė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
(KPPAR) prezidentas B. Žemaitis, KPPAR Prienų atstovybės vadovė, UAB „Ekofrisa“ direktorė L. Dužinskienė
bei kiti atstovybės nariai.
Susitikimo pradžioje buvo
pasirašyti konkurso „Sukurta
Prienų krašte“ nuostatai, juos
pasirašė Prienų rajono savivaldybės meras A. Vaicekauskas ir KPPAR prezidentas B.
Žemaitis. Meras pasidžiaugė,
kad bendradarbiavimas tarp
savivaldybės ir KPPAR Prienų atstovybės bus dar glaudesnis. „Jau spalio mėnesį
pakviesime įmones pristatyti
gaminamą produkciją arba
paslaugą, todėl raginu verslo
atstovus aktyviai dalyvauti“,
– sakė A. Vaicekauskas.
Padėkodamas į susitikimą
atvykusiems verslininkams
Savivaldybės vadovas pasidžiaugė galimybe tiesiogiai
išgirsti, kuo gyvena verslininkai, kokios problemos juos kamuoja ir ką būtų galima padaryti vietos savivaldos lygmeniu, kad jos būtų išspręstos.
Jis pakvietė dalintis patirtimi,
teikti pasiūlymus, kaip galima
pagerinti verslo ir gyvenimo
sąlygas Prienų krašte.
Diskusijos metu verslininkai atviravo apie susidariusius nepatogumus verslui

priklausančių nenaudojamų
pastatų likimą, laisvas ekonomines zonas ir galimybes
verslo plėtrai, siūlė Savivaldybei plačiau ir išsamiau reklamuoti gražias krašto vietas
ir apylinkes, tinkamas turto
investuotojams ir verslininkams, išsakė pageidavimus
rengti dažnesnius susitikimus
dėl planuojamų projektų ir
kitų darbų bei dalintis informacija, skatinančia smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimą
ir klestėjimą.
Meras pristatė vykdomus
projektus, kuriuos įgyvendinus kraštas taps patrauklesnis
ne tik turistams, bet ir verslui,
todėl kvietė verslininkus siūlyti kolegoms ir patiems pamąstyti apie galimybes įsigyti
valstybinių ir privačių asmenų
parduodamų teritorijų, pastatų, pritaikyti naujai kuriamam verslui ar verslo plėtrai,
pavyzdžiui, viešbučio, naujų
butų statybai, naujų viešųjų
paslaugų kūrimui.
„Daugelį verslo problemų
galime išspręsti tiesiog diskutuodami vieni su kitais“, – pabrėžė meras. Jis patikino, kad
Savivaldybė ir KPPAR Prienų atstovybė dirbs ta kryptimi, kad bendradarbiavimas su
verslu būtų dar artimesnis.
Mero pavaduotojas A. Marcinkevičius paragino verslininkus pasinaudoti Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo
programa, kurioje šiais metais
dar likę apie 20000 eurų. Taip
pat pakvietė krašto verslininkus dar glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje, pasidalinti
savo paslaugomis, pirkti vieniems iš kitų vietoje gaminamą produkciją.
SAVIVALDYBĖS inf. 
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NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-09-28 Prienų mieste, atliekant
dalinę apžiūrą E. K., gyv. Prienuose,
kišenėse rasti du cigarečių pakeliai,
kuriuose buvo 12 pakuočių su galimai augalinės kilmės narkotinėmis
medžiagomis. Vadovaujantis LR BPK
140 str., E. K. sulaikytas ir uždarytas į
Alytaus apskr. VPK areštinę.
2018-09-28 apie 10.21 val. gautas
vaiko pranešimas, kad Veiverių sen.,
Mauručių k. dega tvartas. Gaisro
požymių nepastebėta.
2018-09-29 apie 13.3 val. pranešta,
kad Jiezno sen., Jiezne, Technikos
g., malkų įmonėje dega malkos.

Susitarė dėl NAFTA pakeisiančios sutarties

Japoniją talžant taifūnui žuvo du žmonės

Kanados ir JAV derybininkai sugebėjo pasiekti susitarimą dėl
naujos laisvosios prekybos sutarties, kuri apims ir Meksiką.
Ja atnaujinama ir pakeičiama prieš beveik 25 metus sudaryta
Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartis (angl. NAFTA).

Du žmonės žuvo per galingą taifūną, kuris savaitgalį talžė
Japoniją. Iki pirmadienio ryto taifūnas „Trami“ pasitraukė iš
Japonijos, bet žmonėms savaitės pradžioje bandant pasiekti
darbus Tokijuje, kilo chaosas dėl padarytos žalos kelių tinklui.

UAB ,,Baltic Hewer“ teritorijoje
1,5 m atstumu nuo pastato degė
sukrauta mediena. Apdegė 2 m3
medienos rąstų.

Dienotvarkėje – tik dešimt klausimų

2018-09-29 moteris 15.09 val. pranešė, kad Balbieriškio sen., Žagarių k.,
Tuopų g. per langą mato, kad viduje
sukniubęs tėvas, reikia pagalbos
patekti į vidų. Į namą patekta išėmus medinį lango rėmą, atidarytos
durys ir įleisti policijos pareigūnai
bei medikai. Viduje rastas miręs J.
K. (gim. 1941 m.).

ATKelta IŠ 1 p.
naudojimo tvarkos bei Prienų
rajono savivaldybės mokyklų
vadovų darbo apmokėjimo
tvarkos aprašai. Sprendimo
projektus pristatęs Švietimo
skyriaus vedėjas R. Zailskas
atkreipė dėmesį, kad priimami sprendimai ne dėl pinigų paskirstymo, bet tik dėl
skirstymo tvarkos. Pirmame
apraše pakeista ugdymo lėšų apskaičiavimo metodika
(anksčiau ugdymo lėšos buvo
apskaičiuojamos pagal mokinių skaičių, dabar – pagal

2018-09-29, apie 10.00 val., išėjusi iš
Prienų turgaus A. Š. pastebėjo, kad iš
rankinės pagrobta piniginė.
2018-09-29, apie 15.00 val., A. K.
(gim. 1995 m.) pastebėjo, kad iš
nerakinto garažo, esančio Prienuose, pagrobta įvairių daiktų.
2018-09-29, apie 6.00 val., Prienų
m. neblaivus V. A. fiziškai smurtavo
prieš tėvą.
2018-10-01 apie 02.28 val. PK pranešė, kad Ašmintos sen. prie Pašventupio I k. dega šalikelėje išverstos
šiukšlės. Užgesinta.

klasių skaičių). Mokyklų vadovų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma koeficientais pagal LR valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo priedą. Pasikeitus šiam
priedui ir nuo 2019 m. kovo
1 d. atsiradus pareiginės algos kintamajai daliai, buvo
patvirtintas naujas mokyklų
vadovų darbo apmokėjimo
tvarkos aprašas.
Pakeistas ir Mokesčio už
vaikų išlaikymą Prienų rajono
švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo
tvarkos aprašas. Jame atsirado punktas, kad mokestis neskaičiuojamas už tą dieną, kai
vaikai, kuriems skirtas pritaikytas maitinimas, maitinami
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iš namų atsineštu maistu.
Vienbalsiai buvo pritarta, kad Išlaužo pagrindinėje
mokykloje būtų padidintas
leistinas pareigybių skaičius
iki 30,3. Pusė (0,5) naujos
pareigybės bus skirta mokytojo padėjėjui, kurio prireikė
pradėjus ugdyti du pirmos
klasės mokinius, iš kurių vienam Prienų švietimo pagalbos
tarnyba yra rekomendavusi
mokytojo padėjėjo pagalbą
visos veiklos metu, o kitam
– mokytojo padėjėjo pagalbą
jos prireikus.

Atsakydamas į A. Šidlausko klausimą, kodėl nuolat prireikia naujų mokytojo padėjėjų, jei dalis vaikų, kuriems
padeda mokytojo padėjėjas,
išeina iš mokyklos, R. Zailskas apgailestavo, kad vaikų,
kuriems rekomenduojama
mokytojo padėjėjo pagalba,
vis daugėja.
Buvo pritarta ir projekto
„Prienų rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumo ir
kokybės gerinimas“ įgyvendinimui. Šiame projekte, prie
kurio 7,5 proc. lėšų prisidės
ir savivaldybė, dalyvaus penkios viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios
įstaigos: VšĮ Prienų rajono
PSPC, VšĮ Veiverių PSPC,
VšĮ Jiezno PSPC, VšĮ Balbie-

riškio PSPC, VšĮ Stakliškių
PSPC. Pasinaudoti kokybiškesnėmis sveikatos priežiūros paslaugomis galimybę
turės 11 385 Prienų rajono

du – susilaikė priimant sprendimą dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto
pakeitimo.
Vienbalsiai buvo patvirtin-

gyventojai.Preliminari projekto vertė – daugiau nei 200
tūkst. eurų.
Diskusijų kilo priimant
sprendimą dėl turto (buto)
įsigijimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn. Butai
perkami įgyvendinant projektą „Prienų rajono socialinio
būsto fondo plėtra“. Numatyta įsigyti 20 butų.
Sprendimo projekte buvo
numatyta, kad už 25 tūkst.
eurų bus perkamas dviejų
kambarių butas, tačiau buto
savininkė atsisakė jį parduoti. Buvo paaiškinta, kad butų savininkai kartais atsisako
pasirašyti pirkimo–pardavimo sutartį, nes butai perkami
pagal turto vertintojų nustatytą kainą, kuri būna mažesnė
nei rinkos kaina. Vietoj anksčiau planuoto perkamas kitas
– vieno kambario butas už 14
tūkst. eurų. Tai būtų jau dvidešimtasis butas, kurį savivaldybė įsigyja siekdama padidinti
socialinio būsto fondą.
Sprendimo projektui pritarė
15 Tarybos narių, penki – susilaikė, vienas – nebalsavo.
20 Tarybos narių pritarė,

ta Prienų rajono savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita. Į ataskaitą
įtrauktas visas Prienų rajono
savivaldybei nuosavybės teise
priklausantis turtas ir visi įsipareigojimai, t. y. kiekvienos
Prienų rajono savivaldybės
biudžetinės įstaigos patikėjimo teise valdomas turtas ir
įsipareigojimai.
Vienbalsiai buvo pritarta,
kad Prienų rajono savivaldybės administracijai patikėjimo
teise valdyti, naudoti ir disponuoti būtų perduotas šiuo metu Prienų rajono savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centro
patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas – pastatas
(sandėlis), esantis Kęstučio g.
18C. Šis pastatas 2012 m. buvo pripažintas avariniu. Pastatą bus siūloma įtraukti į viešame aukcione parduodamų
Prienų rajono savivaldybės
nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.
Posėdžio pabaigoje Prienų
„Žiburio“ gimnazijos direktorė pakvietė dalyvauti gimnazijos šimtmečio šventėje, kuri
vyks spalio 20 d.
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Indonezija prašo tarptautinės pagalbos

Po žemės drebėjimo pabėgo šimtai nuteistųjų

Indonezijos vyriausybė paprašė tarptautinės pagalbos po virtinės
niokojančių žemės drebėjimų ir cunamio, smogusiems Sulavesio
salai bei pražudžiusiems mažiausiai 832 žmones. Tikėtina, kad 7,5
balo žemės drebėjimo ir cunamio aukų skaičius dar didės.

Žemės drebėjimo ir cunamio nuniokotoje Indonezijos Sulavesio
provincijoje iš trijų kalėjimų pabėgo maždaug 1,2 tūkst. nuteistųjų,
pirmadienį pranešė Teisingumo ministerijos pareigūnė.

Pagerbti Prienų rajono socialiniai darbuotojai Jubiliejinių mokslo metų
ATKelta IŠ 1 p.
kuri ir išrinko nugalėtojus.
„Jūs atsiduriate ten, kur
krizės, kur labiausiai reikia
pagalbos, kur labiausiai pažeidžiami žmonės. Jūsų darbas reikalauja daug fizinių ir
psichologinių jėgų“, – sakė
meras Alvydas Vaicekauskas, sveikindamas šios labai
garbingos, labai reikalingos
ir labai sunkios profesijos atstovus. Jis linkėjo stiprybės,
geros sveikatos ir pažadėjo
dėti pastangas, kad socialinių
darbuotojų atlyginimai ir toliau didėtų.
„Ačiū jums už darbą, o
ypač už darbą po darbo“, –
visiems dirbantiems socialinį
darbą dėkojo Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė, l. e. skyriaus vedėjos pareigas Sandra
Mekionienė.
Meras A. Vaicekauskas ir
S. Mekionienė apdovanojo
geriausius socialinius darbuotojus bei socialinio darbuotojo
padėjėjus.
Šiais metais Geriausio socialinio darbuotojo titulas ir 700 eurų premija atiteko Prienų globos namų socialinei
darbuotojai Jūratei
Kuzmickienei. Ji apdovanota už ilgametį
profesionalų darbą,
toleranciją ir pagarbą
žmonėms.
Už nuoširdų ir sąžiningą darbą, mokėjimą išklausyti, pagalbą ir rūpinimąsi vaikais mero padėka įteikta
Prienų rajono Jiezno paramos
šeimai centro socialinio darbuotojo padėjėjai Irenai Brazauskienei.
Už toleranciją, atsakomybę,
gebėjimą išklausyti ir suprasti – Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų cen-
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Geriausia 2018 m. socialinė darbuotoja – Jūratė Kuzmickienė.

tro Paramos šeimai skyriaus
vadovei Danguolei Juodsnukienei.
Už atsakingumą, nuoširdumą, sąžiningumą ir puikų darbą – Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro
socialinio darbuotojo padėjėjai Zitai Saldienei.
Už nuoširdumą ir paprastumą, asmeninę iniciatyvą

darbą – Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiajai specialistei
Ritai Stravinskienei.
„Visai nesvarbu, kiek gyvenime yra dienų, svarbu – kiek
tose dienose yra gyvenimo“,
– citavo žinomus žodžius
administracijos direktorius
Egidijus Visockas ir dėkojo

dirbant su senjorais – Prienų
globos namų socialinio darbuotojo padėjėjai Kristinai
Račaitienei.
Už ilgametį ir profesionalų
socialinį darbą – Prienų rajono Jiezno paramos šeimai
centro socialiniam darbuotojui Arūnui Žigui.
Už atsakingumą, kruopštumą ir sąžiningai atliekamą

socialiniams darbuotojams,
jų padėjėjams už tai, kad jie į
dienas įneša gyvenimo.
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė socialiniams darbuotojams linkėjo, kad tai,
kiek jie savęs kiekvieną dieną
išdalina profesinėje veikloje,
grįžtų dvigubai.
Administracijos direkto-

riaus padėkos buvo įteiktos
Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro socialinio
darbuotojo padėjėjai Vilijai
Alubauskienei – už ilgametį,
atsakingą ir profesionalų darbą su tėvų globos netekusiais
vaikais; Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų
centro socialinio darbuotojo
padėjėjai Rasai Kazevičienei
– už profesionaliai ir atsakingai atliekamą darbą teikiant
pagalbos namuose paslaugas
seniems ir neįgaliems asmenims; Prienų globos namų
socialinio darbuotojo padėjėjai Salomėjai Bujanauskienei
– už sąžiningumą, nuoširdumą, paslaugumą ir profesinius
gebėjimus teikiant paslaugas
globos namų gyventojams;
Prienų rajono savivaldybės
administracijos Veiverių seniūnijos specialistei, dirbančiai socialinį darbą Virginijai
Pacevičienei – už atsakingumą, kruopštumą ir sąžiningai
atliekamą darbą.
Socialinius darbuotojus su
profesine švente sveikino ir
Tarybos nariai Loreta Jakinevičienė bei Cezaras
Pacevičius. Jie linkėjo ištvermės, atkaklumo, drąsos priimant sprendimus,
kūrybiškumo, širdies
šilumos ir įteikė apdovanojimus Prienų
r. savivaldybės l. e.
Socialinės paramos
ir sveikatos skyriaus
vedėjos pareigas Sandrai Mekionienei, Prienų socialinių
paslaugų centro direktorei
Aurelijai Urbonienei ir Prienų
globos namų direktorei Ingai
Barkauskienei.
Šventės dalyviams dainą
„Baltas paukštis“ dovanojo
prieniškė Vytautė Radzevičiūtė, o grupės „DAR“ koncertą
– Prienų rajono savivaldybė.

pradžia – įspūdinga!

Veiverių T. Žilinsko gimnazijos pradinukai atidžiai klausosi Mato Jalovecko.

Jubiliejiniai, 30-tieji
mokslo metai Veiverių
Antano Kučingio meno
mokyklos bendruomenei
prasidėjo labai intensyviai
– rugsėjo 5 dieną įvyko
tradicinis mokslo metų
atidarymas, o rugsėjo 6–
7 dienomis jau kvietėme
Skriaudžių pagrindinės
mokyklos ir Veiverių
T. Žilinsko gimnazijos
pradinių klasių mokinius
su mokytojomis į atvirų
durų dienas.

Meno mokyklos mokiniai
atvirų durų dienose demonstravo instrumentus, kuriais
mokoma groti mokykloje, ir
savo meistriškumą. Koncertuose dalyvavo fleitos klasės
mokinės Rimgailė Maksvytytė ir Raminta Celiešiūtė
(mokytoja A. Sipavičienė),
pianistės Gustėja Čibirkaitė,
Simona Surginaitė (mokytoja
R. Bimbaitė), Goda Bartkevičiūtė (mokytoja R. Morkūnienė), į fortepijoninį ansamblį
„Veiverių triolė junior“ neseniai susibūrusios Rugilė Macijauskaitė, Viktorija Kubiliūtė ir Gabija Tiškutė (mokytoja
R. Derbutienė). Smuiku grojo
Samanta Pučkaitė (mokytoja
R. Kasparaitytė), akordeonu
– Miglė Stelmokaitė (mokytoja V. Malinauskienė), elektroniniais vargonais – Vytis
Černauskas, Eidas Žilinskas,
Rita Damijonaitytė (mokytojas J. Derbutis), gitara – Matas Jaloveckas (mokytojas N.
Ardzevičius).
Rugsėjo 12 dieną naują juodą, blizgantį Prienų kultūros
ir laisvalaikio centro fortepijoną, kurio taip ilgai laukėme ir pagaliau sulaukėme (!),

išbandė „Veiverių triolė junior“ ir šiuo metu daugiausiai
laurų tarptautiniuose konkursuose nuskynęs duetas – pianistė Augustė Januškevičiūtė ir fleitistė Beatričė Tūtlytė
(mokytojos A. Sipavičienė,
R. Bimbaitė).
Toks instrumentas pakelia
Prienų miesto kultūrinį ir muzikinį gyvenimą į daug aukštesnį lygį, nes fortepijonus turi toli gražu ne visų didžiųjų
miestų kultūros centrai. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė, buvusi Veiverių
A. Kučingio meno mokyklos
mokinė, pirmosios pianistų
laidos absolventė ir pirmoji
rimta konkursantė Virginija
Naudžiūtė ir šios meno mokyklos direktorius Mindaugas Labanauskas nuoširdžiai
dėkojo Prienų savivaldybei
ir ypač merui Alvydui Vaicekauskui už idėjos palaikymą
ir įgyvendinimą.
Labai džiaugiamės, kad
„savo“ fortepijoną pagaliau
turės II tarptautinio jaunųjų
muzikantų konkurso „Trofeo musicale“ dalyviai, kurie
į Prienus rinksis 2019 m. birželio 4–6 dienomis.
Tačiau prieš „Trofėjų“ dar
bus galybė įvairiausių renginių, parodų, plenerų, koncertų, festivalių, kelionių po
Lietuvos dvarus ir į konkursus Budapešte, Drezdene,
Riminyje bei daug kitų įdomių veiklų!
Tad belieka palinkėti visiems skambių, harmoningų,
žaismingų ir lengvų 2018–
2019 mokslo metų!
Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos mokytoja ekspertė Rasa Derbutienė 
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Vilniuje mirė grybais apsinuodijęs vyras

Vynuogių derlius Gruzijoje - rekordinis

Vilniaus ligoninėje pirmadienio naktį mirė, kaip manoma, grybais
apsinuodijęs vyras. 69 metų Švenčionių rajono gyventojas į
ligoninę atvežtas penktadienį. Rugsėjį, apsinuodiję grybais,
Lietuvoje mirė mažiausiai du žmonės.

Gruzija šiemet surinks rekordinį per tris dešimtmečius vynuogių
derlių - ne mažiau kaip 200 tūkst. tonų vynuogių. Gruzijos vyno
eksportas praėjusiais metais išaugo 1,5 karto. 53 šalys iš Gruzijos
importavo 76,7 mln. 0,75 talpos butelių vyno.

Rudenį paskelbė mugė ir sporto šventė

ir Kamilė Mickevičiūtė) pasirodymu.
Stadiono rekonstrukcijos
darbų vertė – per 1,19 mln.
eurų. Darbus atlieka UAB
„Rūdupis“.
Šalia Sporto arenos jau
prasidėję ir baseino statybos
darbai.

Prienų krašto
šimtmečio patiekalo
autorė – Ramutė
Dumalakienė

Laima

DUOBLIENĖ
Paskutinį rugsėjo
šeštadienį visi prieniškiai
ir miesto svečiai skubėjo
į Prienų sporto arenos
teritoriją, kur vyko Prienų
krašto mugė ir sporto
šventė „Rudens spalvos
2018“.

Net ir saulė, paneigdama
sinoptikų prognozes, šventės
proga dosniai dalijo šilumą.
Kaip kasmet ateina ruduo,
taip jau daugybę metų Prienų
krašte vyksta rudens šventė.
Keičiasi vieta, forma, dalyviai, tačiau pasidžiaugti dosnaus rudens gėrybėmis ir spalvomis privalu kasmet.

Ruduo turi būti
linksmas!
Šių metų šventę daina „Vyš-

REKLAMA

nių sodai“, priminusia, kad su
vasara atsisveikinome visai
neseniai, pradėjo Veiverių
KLC vokalinės studijos „Cukraus pudra“ duetas Elena ir
Raminta.

tuvėms ir nuoširdžiam bendravimui.
Vaikų jiems skirtoje erdvėje „Pasaką kuria vaikai“ laukė
įdomūs užsiėmimai ir burbulų
kaskados. Sportininkai var-

nematytų gaminių.
Šventės pradžią paskelbė
suplevėsavusi šventės vėliava
ir Prienų rajono savivaldybės
mero Alvydo Vaicekausko
sveikinimas.

Net 24 dalyviai varžėsi
„Gardžiausio patiekalo“ konkurse, kurio tikslas buvo puoselėti tradicinį kulinarijos paveldą, propaguoti sveiką mitybą, skatinti bendruomenės
narių kūrybiškumą. Konkurse galėjo dalyvauti seniūnijų,
įstaigų ir įmonių, nevyriausybinių organizacijų komandos,
šeimos ir pavieniai asmenys.
Patiekalus vertino specialiai
šiam konkursui organizatorių sudaryta komisija, kuriai
vadovavo Alytaus profesinio
rengimo centro profesijos mokytoja Lina Žiurinskienė.
Prienų krašto šimtmečio
patiekalu buvo išrinktas ba-

Šventės šūkis – „Ruduo turi
būti linksmas!“. Kitaip ir būti
negali, juk „Rudens spalvomis“ pasipuošusi diena kvietė linksmybėms, sportinėms
varžyboms, vaišėms, varžy-

žėsi įvairiose rungtyse. „Gardžiausio patiekalo“ konkurso
dalyviai demonstravo kulinarinio paveldo ir sveikos mitybos privalumus. Mugės prekeiviai siūlė įsigyti matytų ir

Merui vaikai padovanojo
staigmeną – tuščią gėrybių
maišą, reiškiantį kad jau laikas pradėti planuoti naujas
iniciatyvas, rinkti naujas idėjas, pasiūlymus ir kaupti pinigėlius naujiems darbams,
kad Prienų kraštas ir toliau
klestėtų.
Šventės dalyviai buvo pakviesti apžiūrėti baigiamo
rekonstruoti stadiono – pasivaikščioti bėgimo takais, pamindyti naują dirbtinę aikštės
dangą, o atsisėdus žiūrovų tribūnoje pasigrožėti Kūno kultūros ir sporto centro aerobinės gimnastikos sportininkių
(trenerės Giedrė Vaitauskienė

joriškų šaknų turinčios jieznietės Ramunės Dumalakienės patiekalas „Bajorų gūžta“
– kepti kiaulienos šonkauliai,
marinuoti raudonojo vyno padaže su česnakais ir rozmarinais, paskaninti medumi. Komisijos pirmininkė L. Žiurinskienė, kalbėdama apie šį patiekalą, sakė, kad jis sužavėjo
savo originalumu, senovinio
recepto pritaikymu šiuolaikinėje virtuvėje. R. Dumalakienė buvo apdovanota 100
eurų piniginiu prizu, Prienų
r. savivaldybės dovanomis bei
sertifikatu„Prienų krašto šimtmečio patiekalas“. Šis patiekalas bus rekomenduojamas

gaminti Prienų r. savivaldybės
maitinimo įstaigose.
Paskatinamaisiais prizais
apdovanotos pakuoniškės Rūta Aliukonienė ir Sonata Radzevičienė (už sūrius ir šonkaulių kelmą), Balbieriškio
seniūnijai atstovavusi Valė
Pangonienė (už desertą „Kaštonai“) bei Alytaus profesinio
rengimo centro mokiniai Gediminas Dargevičius ir Lukas
Kerevičius (už grybų sūrį ir
grikių blynus).
Konkurso dalyviai taip pat
rinko gardžiausią patiekalą.
Daugiausiai balsų surinko
Prienų sveikos gyvensenos
klubo „Versmenė“ (pirmininkė L. Kalantienė) patiekalai:
dzūkiška babka, grikių chalva, grikinė boba, grikių žiedų
ir lapų arbata. Klubo šeimininkės buvo apdovanotos 50
eurų čekiu.
Be dovanų neliko nė vienas
gardžių patiekalų autorius –
visiems konkurso dalyviams
buvo įteikti organizatorių padėkos raštai ir atminimo dovanos (rudens šventę priminsiančios prijuostės).
Patiekalų ir skonių įvairovė

stebino bei džiugino ir komisijos narius, ir šventės dalyvius. „Revuonos“ bendruomenė siūlė paskanauti taukinės (užkulo), kurio receptas
buvo žinomas dar XIV amžiuje, Paprienės bendruomenė
vaišino tortu „Paprieniukas“,
pagamintu iš... virtų bulvių,
Jiezno seniūnijos atstovai
– duonkepėje krosnyje 7 valandas kepta „Grafo žąsimi“,
LSDP Prienų skyrius – keptos
duonos ir sūrio tortu, balbieriškiečiai – šilkine koše, išvirta pagal Danutės Babrauskaitės-Černiuvienės, kilusios iš
Uosos kaimo, mamos receptą,
Dvariuko bendruomenė – tar-
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Rusijos užsienio skola sumenko 5,3 proc.

Valdžios perteklius šiemet – 469,5 mln. eurų

Rusijos bendra užsienio per pirmus šešis šių metų mėnesius
sumažėjo 27,4 mlrd. JAV dolerių, arba 5,3 proc., iki 490,7 mlrd.
dolerių. Vien tik per antrąjį šių metų ketvirtį ši suma sumenko
29,5 mlrd. dolerių, arba 5,7 procento.

Centrinės valdžios perteklius šių metų sausio–rugpjūčio mėnesiais
buvo 469,5 mln. eurų ir sudarė 1,05 proc. prognozuojamo šių
metų bendrojo vidaus produkto (BVP). Šiemet centrinės valdžios
balansas yra 174 mln. eurų geresnis nei pernai tuo pačiu laiku.

Rudenį paskelbė mugė ir sporto šventė

ke, kurią Antanas Bendrinskas išvirė pagal iš Pakuonio
krašto kilusios močiutės receptą, bei švilpikais, dažnam
ragavusiam priminusiais močiutės gamintus, naujaūtiškiai
– duonos kepaliukuose patiekta grybiene, Veiverių seniūnijos atstovai – tuno tortu...
Tai – tik dalis patiekalų, kuriuos šventės dalyviai galėjo
paragauti ir užsirašyti receptus, kurie buvo pateikti prie
kiekvieno patiekalo.

Apdovanoti konkurso
„Tapkime žydinčia
savivaldybe“
nugalėtojai
Šiemet Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas vėl pakvietė krašto
gyventojus ir verslininkus
puošti viešąsias erdves aplink
namus ar įstaigas, daugiabučių kiemus ir balkonus.
Atsiliepdamos į raginimą
Prienų rajono seniūnijos organizavo konkursus ir išrinko
gražiausiai tvarkomas sody-

REKLAMA

bas, daugiabučius, įstaigų ar
įmonių teritorijas.
Nugalėtojams buvo įteiktos
mero padėkos, lentelės su užrašu „Gražiausia sodyba“ (įstaiga, daugiabutis) bei Prienų
krašto nuotraukų albumai.
Apdovanojimus pelnė: Balbieriškio parapijos bažnyčia
(klebonas Remigijus Veprauskas), Daivos ir Raimundo
Mieliauskų sodyba Balbieriškio mstl. (Balbieriškio seniūnija), Virginijos Juodžiukynienės (Čiudiškių k.) bei
Inos ir Kęstučio Ruseckų,
(Išlaužo k.) sodybos (Išlaužo
seniūnija), Danutės Stankevičienės (Jieznas) bei Nijolės ir
Algio Lukoševičių (Jieznas)
sodybos (Jiezno seniūnija),
Dainutės ir Mindaugo Alaveckų (Tartupio k.) bei Jurgitos ir
Dainiaus Deltuvų (Naujosios
Ūtos k.) sodybos (Naujosios
Ūtos seniūnija), Aldonos Jakučionienės (Bačkininkų k.)
bei Ramintos ir Tado Mickų
(Pakuonio mstl.) sodybos (Pakuonio seniūnija), Ramintos

ir Sauliaus Baranauskų (Prienai) bei Irenos ir Jono Plauškų
(Strielčių k.) sodybos, daugiabučių kiemai Vytauto g. 30,
Prienai (atstovė Angelė Kostė
Micienė) bei Kęstučio g. 75,
Prienai (atstovė Rita Margelevičiūtė) ir VšĮ Prienų ligoninė
(direktorė Jūratė Milaknienė)
(Prienų seniūnija), Palmiros ir
Romo Kuklių sodyba (Pieštuvėnų k.) ir daugiabutis Kauno
g. 11A, Stakliškių k. (atstovė
Julė Ražaitienė) (Stakliškių
seniūnija), Irenos ir Kastyčio
Tarasevičių (Klebiškio k.) bei
Audronės ir Ginto Galinių (Ingavangio k.) sodybos (Šilavoto seniūnija), Dianos ir Rimanto Danisevičių (Mauručių
k.) bei Jūratės ir Žydrūno Ramilių (Veiverių mstl.) sodybos
(Veiverių seniūnija).

Sveikiausia įstaiga –
Socialinių paslaugų
centras
Siekiant skatinant sveikos
gyvensenos iniciatyvas įmonėse ir įstaigose, ugdyti svei-

kos gyvensenos įgūdžius bei
domėjimąsi savo sveikata buvo surengtas konkursas „Sveikiausia įmonė/įstaiga 2018“.
Konkursą organizavo Prienų
r. savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras.
Konkurso nugalėtoju tapo
Prienų rajono savivaldybės
socialinių paslaugų centro
kolektyvas, kuris buvo apdovanotas piniginiu prizu, diplomu, gėlėmis, Prienų krašto
nuotraukų albumu bei lentele
su užrašu „Sveikiausia įstaiga 2018“. Antrąją vietą užėmė Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos
Alytaus skyriaus Prienų poskyrio, trečiąją – UAB Prienų
butų ūkio kolektyvai. Jiems
taip pat įteikti diplomai bei
dovanos.
Padėkomis apdovanoti ir
Alytaus apskrities VPK Prienų policijos komisariato, UAB
SCAPA BALTIC kolektyvai.

Sporto šventėje – šimtai
sportininkų
Sportininkai jėgas galėjo
išmėginti tradiciniame bėgime „Prienai 2018“, krepšinio
3x3, stalo teniso ir sportinio
ėjimo varžybose. Varžybų rezultatus galima sužinoti www.
prienusportas.lt.
Futbolo aistruolius nudžiugino Prienų komandos pergalė Lietuvos futbolo federacijos
III lygos varžybose. Prienų
futbolininkai 4:1 nugalėjo komandą „HegelmannLitauen
B“ (Kauno r.).



laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams
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Ukraina norėtų įsigyti oro gynybos sistemų

Rusijos admirolai: neleisime jūrinės blokados

Ukraina norėtų iš Jungtinių Valstijų įsigyti oro gynybos sistemų,
interviu CNN televizijai pareiškė Ukrainos prezidentas Petro
Porošenka. Neseniai Ukrainos karinės jūrų pajėgos iš JAV gavo du
patruliavimo katerius.

JAV valdžios atstovų idėja surengti Rusijos jūrinę bloką vertintina
tik kaip viešųjų ryšių akcija, pareiškė Rusijos vyriausiojo štabo
buvęs vadovas admirolas Viktoras Kravčenka.

Birštono savivaldybės tarybos posėdyje priimti
svarbūs sprendimai
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Rugsėjo 28 dieną
vykusiame Birštono
savivaldybės tarybos
posėdyje buvo svarstomi
sprendimų projektai
ir priimti Birštono
savivaldybės gyventojams
svarbūs sprendimai.

Prieš pradedant svarstyti
darbotvarkės klausimus buvo pasveikinti rugsėjo mėnesį
gimę Tarybos nariai: merė Nijolė Dirginčienė, Valė Petkevičienė, Vytautas Šeškevičius
ir rugsėjo 28-ąją savo gimtadienį švenčianti savivaldybės
administracijos Strateginio
planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Jovita Tirvienė.

jų). Nuo rugsėjo 1 d., įvedus
etatinį mokytojų darbo apmokėjimą, mokytojų pareigybės
yra tvirtinamos kartu su kitų
etatinių darbuotojų pareigybėmis. Taip pat Taryba nustatė
didžiausią leistiną pareigybių
(etatų) skaičių Birštono meno mokykloje – 22. Seimas
priėmė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir Švietimo
įstatymų pataisas, kuriomis
nutarta nuo šių metų rudens
įvesti mokytojų etatinio darbo
apmokėjimo modelį. Siekiant
teisingai ir adekvačiai įvertinti visas mokytojui nustatytas
pareigas, nuspręsta visas mokytojo etato valandas, kon-

iš jų 15 – pedagoginės. Mokytojai turi kontaktines darbo
valandas, neformaliojo ugdymo, visuomenines valandas.
Visi tarybos nariai puikiai supranta, kad paruošti mokinius
konkursams, ypač tarptautiniams, reikia nemažai laiko
ir pastangų. Merė pastebėjo,
kad meno mokyklos mokiniai
dalyvauja daugelyje savivaldybės renginių, koncertuoja
ir yra gerai matomi visuomenėje, tad reikia juos palaikyti
ir skatinti.
Tarybos nariai tarėsi, kaip
rasti trūkstamus 14 tūkstančių eurų, apžvelgė visas įmanomas galimybes, diskutavo,
ar nebūtų galima truputį padidinti ir taip nedidelį mokestį,
išieškoti skolas ir taupyti visais įmanomais būdais. Savi-

biudžeto, skaičių – 56. Nuo
2019 metų sausio 1 dienos
įsigalios Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio
pakeitimas, kuris reglamentuoja, kad skyrių (biurą, tarnybą), kuris nėra departamento
(valdybos) struktūrinė dalis,
sudaro ne mažiau kaip 4 pareigybės, išskyrus vidaus audito tarnybas ir centralizuoto
audito tarnybas, kurias sudaro ne mažiau kaip 2 pareigybės. Kadangi kai kuriuos
administracijos padalinius
sudaro mažiau nei 4 pareigybės, buvo patvirtinti tokie pakeitimai: naikinti Apskaitos
skyrių, keisti Biudžeto skyriaus pavadinimą į Biudžeto
ir apskaitos skyrių, naikinti
Civilinės metrikacijos skyrių
ir pakeisti Teisės ir personalo

Patvirtintas sodininkų
bendrijos detalusis
planas

„Metų mokytojas“
gaus didesnį piniginį
prizą
Artėjant Mokytojo dienai,
posėdžio metu buvo nutarta
pakeisti Birštono savivaldybės konkurso „Metų mokytojas“ nuostatus. Pagal naujai
patvirtintus nuostatus, „Metų
mokytojas“ bus apdovanojamas diplomu ir piniginiu
prizu, kurio dydis yra 1000
eurų (anksčiau buvo 760 eurų). Kiekvienais metais komisijos sprendimu diplomas
ir piniginis prizas skiriamas
vienam Birštono savivaldybės
mokytojui.

Daugiausia sprendimų
projektų pateikta
švietimo klausimais
Taryba patvirtino sprendimą, pagal kurį nustatytas didžiausias leistinas pareigybių
(etatų) skaičius Birštono gimnazijoje. Siekiant įgyvendinti
2017 m. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymo nuostatas bei įgyvendinti etatinio darbo apmokėjimo modelį, patvirtintas didžiausias
leistinas pareigybių skaičius
Birštono gimnazijoje – 78,6
(42,6 pedagoginių darbuotoREKLAMA

tolių dėl 2018 metais užsitęsusios daugiau nei dviejų mėnesių sausros, Taryba pritarė
sprendimui 50 proc. sumažinti
žemės ūkio paskirties žemės
mokestį 2018 metams. Ūkininkai dar 2017 metais patyrė
nuostolių dėl liūčių, kadangi
negalėjo nuimti derliaus, taip
pat pasėti žiemkenčių, o 2018
metais žemės ūkio kultūros
nukentėjo dėl nuo gegužės iki
liepos pradžios užsitęsusios
sausros – derlius sumažėjo
iki 60 proc. Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbė
ekstremalią situaciją šalies
mastu. Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 16
straipsnio 2 dalies 18 punkte
nustatyta, kad Savivaldybės
tarybos kompetencija yra įstatymų nustatytų lengvatų teikimas savivaldybės biudžeto
sąskaita.

taktines ir nekontaktines, apmokėti vienodu įkainiu. Mokytojams turi būti atlyginama
už visus atliekamus darbus, ne
tik už pamokas ir pasiruošimą
joms pagal kvalifikacinę kategoriją ir darbo stažą.

Diskusija dėl meno
mokyklos
Buvo kilusi diskusija dėl
Birštono meno mokyklos
mokinių skaičiaus, kurį reikėtų mažinti iki 200, nes trūksta ugdymui skirtų lėšų. Tam
prieštaravo Juozas Aleksandravičius, kuris paminėjo, kad
Birštono meno mokykla yra
prestižinė, žinoma toli už šalies ribų, mokiniai dalyvauja
tarptautiniuose konkursuose
ir laimi prizines vietas, dažnai
tampa ir laureatais.
Birštono meno mokykloje
šiuo metu yra 22 pareigybės,

valdybė šiais mokslo metais
turės rasti lėšų mokytojų darbo apmokėjimui, o mokykla
turės išsiaiškinti su esamais
skolininkais. Manoma keisti
apmokėjimo už mokslą tvarką, kad tokių atvejų nebūtų.
Džiugu, kad Birštono savivaldybės vaikai gali ir nori mokytis meno mokykloje,
tobulėti ir augti visuomenei
naudingais piliečiais. Tai jau
jokiais pinigais neišmatuojama.

Pokyčiai savivaldybės
administracijos
struktūroje
Taryba patvirtino Birštono
savivaldybės administracijos
didžiausią leistiną valstybės
tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės

skyriaus pavadinimą į Teisės,
personalo ir civilinės metrikacijos skyrių; naikinti į struktūrinius padalinius neįeinančio
tarnautojo vyriausiojo specialisto (viešiesiems pirkimams)
pareigybę, kurią numatoma
perkelti į Strateginio planavimo ir investicijų skyrių.
Atsižvelgiant į Tarybos priimtą sprendimą bei nuo 2019
m. sausio 1 d. įsigaliosiančią
Valstybės tarnybos įstatymo
naują redakciją, sprendimus
dėl skyrių nuostatų, pareigybių keitimo, kitus sprendimus
dėl struktūros priims ir vykdys
Administracijos direktorius.
Bus taupomos savivaldybės
biudžeto lėšos bei laikomasi
teisės aktų reikalavimų.

Pagalba ūkininkams
Kadangi Birštono savivaldybės ūkininkai patyrė nuos-

Birštono savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti sodininkų bendrijos „Rūta“ teritorijos Birštono savivaldybės
Birštono mieste detalųjį planą.
Šiuo metu SB „Rūta“ teritorijoje žemės naudojimo būdas
– mėgėjų sodo žemės sklypai,
skirti sodininkystei. Patvirtinus detalųjį planą, bus galima
keisti žemės naudojimą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų teritorijas, konvertuoti
sodų bendrijos teritoriją į kurorto gyvenamąjį kvartalą.

Kiti klausimai
Tarybos posėdyje buvo priimti sprendimai dėl savivaldybės turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo keitimo, dėl savivaldybės Birštono seniūnijos
vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo ir Birštono savivaldybės Birštono miesto gatvių aprašo patvirtinimo, dėl
Birštono viešosios bibliotekos
projektų bendrojo finansavimo, dėl Birštono strateginio
2018–2020 metų veiklos plano papildymo.
Tarybos nariai patvirtino
sprendimus visais pateiktais
klausimais.

Šunys ne
tik ištikimi
bičiuliai, bet ir
gydytojai

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Rugsėjo 24 d. Birštono
viešojoje bibliotekoje
vyko ypatingas renginys,
kuriame dalyvavo
kaniterapijos specialistės
iš Vilniaus Joana Grygutis
ir Veslava Citovič-Rul su
specialiai išmokyta kalyte
labradoro retrivere Kija.
Renginyje dalyvavo ir
žmonės, turintys negalią
ar vystymosi raidos
sutrikimą.

Joana pirmiausia paaiškino, kas yra kaniterapija, kaip
jai paruošiami šunys ir ką jie
veikia būdami su žmonėmis.
Kaniterapija, arba šunų terapija, tinka ir vaikams, ir suaugusiesiems bei vyresnio amžiaus
senjorams. Tai tokia terapija,
kai specialiai apmokyti šunys
padeda žmogui atsipalaiduoti, užmiršti savo problemas ir
džiaugtis bei mėgautis šuns
draugyste ir artumu, geriau
pažinti save ir susigaudyti
aplinkoje. Žmogus bendraudamas su šunimi jaučiasi geriau, sumažėja kraujospūdis,
sumažėja įtampa.
Dar 1874 metais buvo pastebėtas atvejis, kai šunys padėjo pasveikti juos prisijaukinusiems ligoniams.
Joana plačiau supažindino su savo šunelio veisle, jos
kilme ir ypatumais. Retriveriai yra kilę iš Kanados, tai –
vandens medžiokliniai šunys,
mokomi medžioti vandens
paukščius, juos atnešti šeimi-

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KALNO
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ninkui. Kija yra beveik 4 metų
amžiaus, niekada nemedžiojo, ji yra paruošta ir apmokyta padėti žmonėms. Pasak
kaniterapeutės, ne visų veislių
šunys tinka terapijai, ne visi
vienodai pasiduoda dresūrai.
Be to, šuo turi būti vidutinio
ūgio, ramaus būdo.
Viešnios susirinkusiems
buvo paruošusios ir užduočių
bei žaidimų apie šuns ir žmogaus santykius.
Kaip elgtis su kaniterapijai
parengtu šuneliu, kaip paskatinti jį atlikti norimą komandą, galėjo pabandyti kiekvienas. Pasirodo, ne visi iš karto
išdrįso paglostyti draugiškąją
Kiją. Štai Žydrūnas pasakojo,
kad nuo vaikystės turėjo nelabai gerą patirtį, tad ir dabar nemaloniai jaučiasi, kai arti yra
šuo. Tačiau vaikinas nugalėjo
baimę ir paglostė kalytę, o vėliau kartu atliko ir komandą,
už tai pavaišindamas Kiją skanėstu. Labai noriai su šuneliu
bendravo Kasparas, jis komandas atliko net du kartus.
Kija patiko ir Juozukui.
Joana ir Veslava terapijos
užsiėmimo dalyviams pasakojo, kad 2012 metais yra
įsikūrusi asociacija, vienijanti
12–13 kaniterapeučių. Joana
pažymėjo, kad kaniterapijai
tinkamų šunų nėra daug, be
to, jie greitai sensta. Norinčių
dalyvauti kaniterapijos užsiėmimuose netrūksta. Daugumai žmonių šunys sukelia
teigiamas emocijas – žmogus
šypsosi, nori paglostyti gyvūnėlį. Kaniterapeutės pažymėjo, kad šunų buvimas greta
labai padeda vaikams, kurie
turi kalbos raiškos sutrikimų
ir dėl to prasčiau skaito. Pasirodo, kai iš jų niekas nesišaipo
ir nesityčioja, jie skaito visai
neblogai, o ilgainiui ir visai
pasveiksta.
Kaniterapeutai su savo augintiniais eina į mokyklas, ligonines, senelių namus, taip
pat individualiai lanko ligonius. Tai nauja, įdomi patirtis
ir atradimas. Ne vienam kilo
mintis, jog būtų gerai, kad ir
Birštone atsirastų tokia terapijos rūšis, o norinčių ja pasinaudoti atsirastų ne vienas.
Šis renginys Birštono viešojoje bibliotekoje vyko bendradarbiaujant su Kauno apskrities viešąja biblioteka.
REKLAMA

Rusija: Sirijoje netekome 112-os karių

Per rusų antskrydžius žuvo 18 tūkst. žmonių

Rusija per trejus karinio konflikto Sirijoje metus neteko 112-os
savo karių. “Per pirmus trejus metus Afganistane netekome 4,8
tūkst. karių, mažiausiai 60 tankų, per 400 šarvuotų pėstininkų
mašinų, 15 lėktuvų, 97 sraigtasparnių”, - sakė V. Bondarevas.

Daugiau nei 18 tūkst. žmonių, iš kurių beveik pusę sudarė civiliai,
žuvo Sirijoje per rusų pajėgų trejus metus vykdytus antskrydžius,
skelbia stebėtojai. Per Rusijos pajėgų vykdytus antskrydžius žuvo
7988 civiliai ir 5233 „Islamo valstybės“ kovotojai bei sukilėliai.

Sveikatingumo stovykla sugrįžo į Birštoną

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Rugsėjo 28–29 dienomis
Birštone jau antrą kartą
vyko „Sveikatingumo
stovykla“, kurią
organizavo Kauno
visuomenės sveikatos
biuras.

Pereitais metais šis renginys sulaukė daug norinčiųjų
sužinoti apie sveikatą, fizinį
aktyvumą bei teisingą mitybą,
todėl ir šiemet netrūko žmonių, norinčių pagilinti žinias.
Birštono savivaldybės gydytoja Eglė Grinevičienė, pristatydama šio renginio tikslus,
paminėjo ir tai, kad Lietuvoje,
kaip ir visame pasaulyje, nemažėja sergančiųjų įvairiomis širdies ir kraujagyslių bei
kraujotakos ligomis, kurių būtų galima išvengti. Nuo 1999
metų sveikatingumo renginiais stengiamasi atkreipti
dėmesį į plintančias ligas, sergančius žmones ir į tuos, kurie
dar neserga, kad būtų galima
išvengti rizikos veiksnių. Kiekvieną dieną patiriame stresą,
įvairias įtampas,o tai neigiamai veikia sveikatą bei žmonių tarpusavio santykius.
Sveikinimo žodį stovyklos
dalyviams tarė Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė. Ji pasidžiaugė, kad
savivaldybės gyventojams
yra suteikiama galimybė dalyvauti sveikatingumo stovyklose, galimybė būti sveikiems, ir palinkėjo visiems
stovykloje dalyvaujantiems
žmonėms geros nuotaikos,
puikiai praleisti laiką bei įgyti žinių ir patirties, kas padėtų
stiprinti sveikatą.

Birštono PSPC direktorius
Dainius Kryžanauskas palinkėjo stovyklos dalyviams
gražaus ir aktyvaus laiko bei
sveiko savaitgalio.
Kauno rajono visuomenės
sveikatos biuro vadovas Laurynas Dilys pasidžiaugė, kad
sveikatingumo renginiai yra
populiarūs, pritraukia daug
žmonių, kurie nori pagerinti
savo sveikatą, daugiau sužinoti apie taisyklingą ir teisingą mitybą bei fizinį aktyvumą. Vadovas paminėjo, kad
yra galimybė nemokamai
dalyvauti tokiose stovyklose,
kurios rengiamos iš ES lėšų,
vykdant tęstinius projektus.
L. Dilys padėkojo savo kolektyvo nariams, judėjimo
„Sportas visiems“ atstovams
bei Birštono savivaldybei už
palaikymą ir visokeriopą pagalbą.
Savo ugninga kalba sveikatingumo stovyklos dalyvius uždegė Lietuvos moterų
sporto asociacijos prezidentė
Joana Bartaškienė, netrukus
surengusi ir nedidelę, tačiau
labai gerą mankštą ten pat,
savivaldybės posėdžių salėje. Pasirodo, jeigu nori judėti
ir mankštintis, tam tinka ir paprastas kambarys, ir paprasta

kėdė, o jeigu šalia yra ir kitas
žmogus, galima tikrai gerai
pamankštinti savo kūną.
Vėliau sveikatingumo stovykla persikėlė į viešbutį
„Royal SPA Residence“. Čia
fizinio aktyvumo užsiėmimus
(pilatesą ir jogą) vedė Joana
Bartaškienė ir sveikatingumo
klubo „Impuls“ trenerė Giedrė Vaitauskienė,
Po vakarienės laukė įdomus
užsiėmimas „Sąmoningas
kvėpavimas“, kurį vedė birštonietė trenerė Rima Vičienė.
Atrodo, kad šie kvėpavimo
pratimai, po kurių atsiranda
dar nepatirtų pojūčių, kai ką
sudomino, ir ateityje teks ieškoti galimybių juos panaudoti. Pirmoji stovyklos diena pasibaigė gongų muzika.
Šeštadienio rytas prasidėjo
mankšta su J. Bartaškiene, po
jos sveikos gyvensenos paskaitą skaitė Lietuvos moterų
sporto asociacijos viceprezidentė, mokslų daktarė Asta
Mockienė.
Po mankštos baseine ir pirčių sveikatos stovyklos dalyviai klausėsi antrosios sveikos gyvensenos paskaitos, o
po vakarienės pasižiūrėjo kiną ir atsisveikino iki kitų susitikimų.
Gaila, kad tokios stovyklos
ir užsiėmimai vyksta tik kartą
per metus. Vyresnio amžiaus
žmonėms būtų gerai, kad tokie sveikatinimo renginiai,
ypač įvairūs užsiėmimai ir
fizinio aktyvumo renginiai,
vyktų reguliariai ar bent dažniau nei dabar. O siekiant, kad
žmonės norėtų juose gausiau
dalyvauti, reikia juos motyvuoti ir uždegti, kaip tai daro energingoji trenerė Joana,
sugebanti išjudinti ir įtraukti į
mankštą kiekvieną dalyvį.

Patirtimi dalijosi Baltijos šalių
gydytojai ir slaugytojai

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Rugsėjo 27–28 dienomis
Birštono kurhauze vyko
tarpautinė VIII Baltijos
šalių slaugytojų, dirbančių
su hemofilija sergančiais
pacientais, konferencija,
kurioje dalyvavo įvairių
sričių medikai iš Lietuvos,
Latvijos, Estijos ir Suomijos.

Susirinkusius medikus pasveikino Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė,
trumpai pristatydama Birštoną, palinkėdama gero darbo
konferencijoje ir puikios nuotaikos kurorte.
Birštono sanatorijos „Tulpė“ direktorė Liucija Patinskienė paminėjo, kad sanatorijoje nuolat gydosi ir gauna
reabilitaciją pacientai, kurių
ligos atvejai bus aptarti konferencijos metu. „Hemofilija
– ypatinga liga, kuriai skiriama daug dėmesio, kuo turime
džiaugtis, bet yra ir nemažai
spręstinų problemų“, – sakė
L. Patinskienė.
Reikia priminti, kad 2013
m. balandžio 17 d. ,,Tulpės“
sanatorijos sudėtyje įsteigtas
Suaugusiųjų hemofilija sergančių pacientų reabilitacijos
centras. Tai vienintelis toks
centras Rytų Europoje žmonėms, sergantiems ypač reta
ir sunkia genetine liga. „Tulpės“ sanatorijos medicinos
personalas ir gydytojai jau turi
nemažai patirties gydant ir teikiant reabilitacijos paslaugas
šia reta genetine liga sergantiems pacientams.
Pastaraisiais metais hemofilijai skiriama vis daugiau
dėmesio, ieškoma naujų bū-

dų ir metodų, kaip gydyti ligą, kokias taikyti prevencines
priemones. Hemofilija – tai
visą gyvenimą trunkanti nepagydoma liga. Išgijimo viltis siejama su genų terapija.
Taigi, hemofilijos gydymas
yra kompleksinis, trunka visą
gyvenimą, tačiau jau gali būti
gerai kontroliuojamas ir prognozuojamas.Visame pasaulyje taikomi tie patys gydymo
principai, kurių pagrindas yra
pakaitinė terapija, skiriant
trūkstamo kraujo krešėjimo
faktoriaus koncentrato(KFK).
Netinkamai gydoma hemofilija gali sukelti ir daugiau
įvairių lėtinių ligų, su kuriomis teks gyventi likusį gyvenimą.
Kadangi dėl patirtos traumos konferencijoje nedalyvavo Lietuvos žmonių, sergančių hemofilija, asociacijos
prezidentas Egidijus Šliaužys,
sveikinimo žodį tarė LSMU
MA profesorė, Slaugos fakulteto dekanė Jūratė Macijauskienė.
Konferencijoje kalbėjo ir
skaitė pranešimus ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Suomijos ir Estijos specialistai,
dirbantys su hemofilija sergančiais pacientais, dalijosi
įgyta patirtimi bei praktinėmis žiniomis.
Pranešimą apie „Tulpėje“
veikiantį Hemofilijos centrą
ir jo veiklą pristatė L. Patinskienė, patirtimi bei pastebėjimais apie procedūras ir kineziterapiją dalijosi ir personalo
darbuotojai.
Konferencijos dalyviai turėjo progą apsilankyti Hemofilijos centre, susipažinti
su jo veikla ir gydymo procedūromis.
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Rytų Ukrainoje žuvo trys vaikai

Traukiasi iš „Tesla“ valdybos pirmininko posto

Sukilėlių kontroliuojamoje Rytų Ukrainoje sekmadienį sprogus
priešpėstinei minai, žuvo trys vaikai, o dar vienas buvo sužeistas.
Sprogimas driokstelėjo Horlivkos mieste, esančiame už 30
kilometrų į šiaurę nuo Donecko.

Ilonas Maskas pasiekė susitarimą dėl kaltinimų sukčiavimu, pagal
kurį jis pasitrauks iš „Tesla“ valdybos pirmininko posto ir sumokės
20 mln. JAV dolerių baudą. JAV vertybinių popierių ir biržų komisija
(SEC) jį apkaltino sukčiavimu su vertybiniais popieriais.

Artėjant šaltajam
sezonui: pyragų receptai,
kurie sušildys ir namus

Geras filmas ar knyga, garuojantis puodelis arbatos ir
nuostabaus skonio pyragas. Argi tai neskamba jaukiai
ir šiltai? Artėjant vėsesniems orams, pripildykite savo
namus šviežiai kepto pyrago kvapu ir palepinkite
kepiniais savo šeimą bei draugus. „Maximos“ maisto
gamybos vystymo skyriaus vadovas Aidas Poleninas
siūlo 3 receptus, kurie leis ne tik skaniai, bet ir sveikai
pasmaližiauti.

Obuolių tarta
Reikės: 375 g šaldytos bemielės sluoksniuotos tešlos, šiek tiek miltų, 1 kg nuluptų ir supjaustytų obuolių, 100 g sviesto, 1
citrinos žievelės, 1 papildomo obuolio papuošimui, 5 valgomųjų šaukštų abrikosų džemo ir džiovintų žirnių (naudosime, kad
išvengtume tešlos iškilimo).
Tartos kepimo formą šiek tiek apibarstę miltais išklokite bemiele sluoksniuota tešla. Tešlą skardoje subadykite šakute ir trumpam padėkite į šalį. Įkaitinkite keptuvę ir į ją įpilkite 2 valgomuosius šaukštus vandens, sudėkite sviestą bei obuolius. Nuolat
maišydami virkite apie 15 minučių tol, kol obuoliai suminkštės. Išvirusią obuolių masę prakoškite ir suverskite atgal į keptuvę. Įmeskite citrinos žieveles ir kepkite tol, kol sutirštės. Įkaitinus orkaitę iki 190 °C pašaukite tartos kepimo skardą. „Kepant
tešlą užklokite kepimo popieriumi ir ant jo priberkite džiovintų žirnių ir kepkite apie 12 minučių. Ištraukus kepimo popierių
su žirniais tešlą pakepkite dar 5 minutes. Žirniai padeda išvengti tešlos kilimo, o papildomo specifinio skonio jie nesuteikia.
Iškeptą tešlą padenkite obuolių mase, ir papuoškite plonai supjaustytais obuoliais. Skardą vėl pašaukite ir kepkite apie 30 minučių arba tol, kol obuoliai gražiai paruduos. Praskieskite abrikosų džemą šaukštu šilto vandens ir šiuo mišiniu aptepkite ką
tik iškepusį pyragą.

Obuolių pyragas
Reikės: 2 obuolių, 1 valgomojo šaukšto citrinų sulčių, 125
g kambario temperatūros sviesto, 140 g cukraus, 3 kiaušinių,
225 g miltų, 2 arbatinius šaukštus kepimo miltelių, ½ arbatinio
šaukšto druskos, 5 valgomųjų šaukštų pieno bei cinamono.
„Įkaitinkite orkaitę iki 170°C. 23cm skersmens (arba panašaus dydžio) kepimo skardą ištepkite sviestu tik tiek, kad skarda pasidengtu riebaliniu sluoksniu. Obuolių skilteles ištepkite
citrinų sultimis. Sviestą ir cukrų išmaišykite atskirame dubenyje, įmuškite ir išplakite kiaušinius. Suberkite miltus, kepimo miltelius, druską ir viską gerai išmaišykite. Neskubėdami
supilkite pieną ir viską vėl išmaišykite. Gautą tešlą supilkite
į skardą, sudėkite obuolius ir viską pagardinkite cukrumi bei
cinamonu. Pyragą kepkite apie 45 minutes.

Morkų keksas
Reikės: 450 ml aliejaus, 400 g miltų, 2 arbatinių šaukštų sodos, 550 g cukraus, 5 kiaušinių, ½ arbatinio šaukšto druskos, 3
arbatinių šaukštelių cinamono, 550 g morkų, 150 g graikinių kapotų riešutų.
Kremui pasigaminti reikės: 200 g grietinėlės sūrio (maskarponės, rikotos ar pan.), 150 g cukraus, 100 g sviesto.
„Įkaitinkite orkaitę iki 180°C. Sumaišykite visus tešlos ingredientus, išskyrus morkas ir riešutus. Sutarkuokite morkas ir kartu su riešutais suberkite jas į tešlą bei viską išmaišykite. Visą tešlą supilkite į sviestu išteptą kepimo formą. Keksą kepkite 1 valandą ir 15 minučių, iškepę palaukite, kol jis pilnai atvės. Laukiant, kol pyragas atvės, atskirame dubenyje suplakite grietinėlės
sūrį, cukrų ir sviestą. Atvėsusį keksą ištepkite grietinėlės kremu.

Akcija galioja iki spalio 31 d. Nuolaidos nesumuojamos.
REKLAMA
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Žolininko kertelė
Girdėjome, kad vaistinė
ožragė padeda nuo
daugelio ligų. Gal galite
papasakoti, kur ji auga,
kaip ją rasti bei vartoti?

Lietuvoje ožragė, priklausanti ankštinių šeimai, savaime neauga, tačiau ją galima
sėkmingai auginti darže. Lietuvoje auginamos vaistinė
ir mėlynžiedė ožragės (Trigonella foenum-graecum),
turinčios panašių vaistinių
gydomųjų savybių. Man asmeniškai labiau patinka mėlynžiedė ožragė – vienmetis
prieskoninis augalas nuo visų ligų! Norint vartoti kaip
prieskonį, reikia ožragę, jai
subrandinus sėklas, nurauti
ar nukirpti prie pat žemės kaip
kmynus ir, surišus į pėdelius,
džiovinti pastogėje, o išdžiūvus nukulti, išvalyti. Galima
dėti po šaukštą sėklų į sriubas,
troškinius, padažus. Ožragė
patiekalams suteikia džiovintų grybų kvapą ir nuostabų skonį. Ožragės sėklos padeda palaikyti tvirtas sąnarių
kremzles. Šviežių ožragės la-

Didėjant MMA, paslaugos ir prekės brangs

Girtas vyras prekybos centre pribarstė parako

Nuo kitų metų minimaliai mėnesio algai (MMA), tikėtina,
didėsiant 30 eurų – iki 430 eurų, analitikai sako, kad tai gali
pakenkti smulkiam ir vidutiniam verslui regionuose. Smulkieji
verslininkai sako būsiantys priversti kelti kainas.

Prekybos centre Vilniuje sulaikytas vyras su šoviniais ir parako,
kurį buvo išbarstęs ant grindų, likučiais. Sulaikytasis, apie 18 val.
30 min. prekybos centre ant grindų pabarstė galimai parako ir
bandė padegti. Vyriškis buvo neblaivus (1,58 promilės).

Į skaitytojų klausimus atsako biologėžolininkė Monika Smilgytė
cukraus ir blogojo cholesterolio kiekį kraujyje, normalizuoti apetitą ir medžiagų apykaitą, padeda kosint, sergant
astma, osteoporoze ir osteomielitu, valo kraują,
padeda užkietėjus viduriams, padeda sulieknėti, normalizuoja
hormonų darbą, padeda sureguliuoti mėnesinių ciklą, jaunoms
mamytėms padidina
pieno gamybą, padeda
gydant akių, kepenų,
plaučių ligas, skatina
plaukų augimą, tinka žaizdoms ir uždegimams
gydyti.
Šiais metais daug kaštonų.
Kalbama, kad jie padeda
sergant sąnarių ligomis,
kai juos sutrini ir pašildai.
O kiti sako, kad galima
daryti trauktines su
degtine ir tada trinti
skaudamas vietas. Kaip
geriau naudoti?

Jeigu nespėjote pavasarį
prisirinkti paprastojo kaštono
(Aesculus hippocastanum)
žiedų arbatai, tai rudenį galima prisirinkti jo
vaisių, tačiau juos
galėsite naudoti tik
išoriškai. Kaštonų
vaisius galite supjaustyti peiliu arba sutraiškyti kūjeliu, suberti į butelį
ar siaurakaklį stiklainiuką ir užpilti stipria degtine.
Laikykite spintelėje, retsykiais supurtykite, po poros
savaičių jau galėsite naudoti įtryniOžragė
mams. Tiks norint
pelių galima dėti į salotas ir sustiprinti kraujagysles ir kažalius kokteilius, sriubas, tin- piliarus, pagerinti kraujotaka ir džiovinti lapeliai. Kuo ką, skystinti kraują, mažinti
ypatinga ši žolelė? Mėlynžie- kraujo krešėjimą, turint išsidė ir vaistinė ožragės mažina plėtusias varikozines venas,
skrandžio rūgštingumą, pui- hemorojų, sumažinti venų
kiai tinka turint skrandžio ir nepakankamumo simptomus
dvylikapirštės žarnos opų, tu- (blauzdų traukulius, edemą,
rint aukštą kraujospūdį, norint niežulį blauzdose, opas), nuo
atgauti jėgas po sunkių ligų, reumatinių sąnarių skausmų.
sergant širdies ir kraujagyslių Beje, tiek nepažeisti kaštonų
ligomis, padeda sureguliuoti žiedai arbatoje, tiek gražūs
REKLAMA

lietaus negavę kaštono vaisiai
kišenėje sureguliuoja žmogaus bioenergetiką– tik būtina
juos laikyti kuo arčiau kūno.
Patariama moterims užsikišti

Paprastasis kaštonas

kaštonų net už liemenėlės ir
taip vaikščioti per dieną – atslūgs patinimai, suminkštės
gumbeliai, pagerės kraujotaka. Sumaltų ir pašildytų kaštonų kompresą galima dėti
tiesiai ant odos, aprišti šiltai
vilnoniu šaliku ir taip miegoti per naktį. Iš kaštonų galima pasigaminti ekologišką
skalbimo priemonę švelniems
šilkiniams ir vilnoniams rūbams skalbti. Sumalkite ar
suskaldykite kaštono vaisius,
užpilkite šiltu vandeniu, įdėkite truputį valgomosios sodos,
palaikykit parą, vis sukratydami. Kitą dieną nukošę galėsite
naudoti kaip skalbimo skystį.
Norint malšinti sąnarių skausmus, galite susmulkintus kaštonus užpilti actu ir pasidaryti
kompresą ar palaikius kurį laiką naudoti įtrynimams.
Rudeniui artėjant
daržuose ypač gausu
smulkiažiedės galinsogos.
Gal ji gali būti vaistas nuo
kokių nors ligų?

Prieš du šimtmečius iš
Amerikos Andų kalnų į Europą atkeliavusi piktžolė užkariavo mūsų daržus. Nors ji ir ramunėlės
giminaitė, savo vaistinėmis savybėmis lenkianti daugumą žolelių,
tačiau dėl savo vislumo
ir „pasiutusio“ augimo
nemėgstama. Siūlau
pažvelgti į smulkiažiedę galinsogą (Galinsoga parviflora) kitomis
akimis ir įvertinti jos

naudą sveikatai. Nėra už ją
labiau aukštą kraujo spaudimą mažinančios žolelės. Galinsoga reguliuoja ir cukraus
kiekį kraujyje, mažina karščiavimą, padeda gydyti
sunkiai gyjančias žaizdas,
malšina niežulį. Ji labai
naudinga sergantiesiems
mažakraujyste, nusilpusiems, nes savo baltymų
kiekiu lenkia špinatus,
turi daug kalcio, magnio,
kalio, cinko, vitaminų
B1, B2, B3 ir C. Tinka ne
tik mažakraujystei, bet ir
vandenligei gydyti, turintiems skydliaukės sutrikimų,
stiprina imunitetą. Žolelę galima vartoti šviežią, panašiai
kaip špinatus ar raudonėlį,
įvairiems patiekalams pagardinti, dėti į sriubas, troškinius,
salotas, žaliuosius kokteilius.
Rudenį ji karaliauja daržuose,
jos nereikia sėti, ji visada po
ranka. Kadangi galinsoga mažina aukštą kraujo spaudimą,
ji netinka tiems, kurių kraujospūdis yra žemas. Jei norite
išsivirti šios gyduolės arbatos,
tiesiog prisirinkite saują šakelių su žiedais ir lapais, užplikinkite puse litro verdančio
vandens, palaukite pusvalandį, kol pritrauks, ir gerkite į
sveikatą. Dar stipriau kraujo
spaudimą mažina galinsogos
arbata, išvirta kartu su medetkomis ir krapais, vakare
galima įdėti ir melisos lapelių. Galinsoga stabdo kraujavimą, dezinfekuoja, tad susižeidę laukuose drąsiai galite
patrinti galinsogos lapelius,
kol išsiskirs sultys, ir uždėti
ant žaizdos. Jei turite galimybę, prisidžiovinkite jos šakelių
arbatai žiemą. 

Smulikiažiedės galinsogos

12 verta žinoti

užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
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JAV „subsidijuoja“ Azijos kariškius - Trampas

Apvogta Skapiškio bažnyčia

JAV prezidentas Donaldas Trampas pasiskundė, kad Jungtinės
Valstijos „subsidijuoja“ Artimųjų Rytų sąjungininkės Saudo
Arabijos, taip pat Japonijos ir Pietų Korėjos kariškius. „Jie mums
sumokės. Problema ta, kad to niekas niekada nepaprašo“- D.T.

Ilgapirščiai apšvarino Skapiškio Šventojo Hiacinto (Jackaus)
bažnyčią. Apie tai pranešė 1972 metais gimęs vyras. Jis teigė
pastebėjęs, kad iš bažnyčios pavogtos žvakidės, mišių taurės ir
kiti daiktai.

Prienų
turguje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Paskutinis rugsėjo
šeštadienis buvo
rudeniškai vėsus,
tačiau be lietaus. Anksti
susirenkantys prekiautojai
jau turėjo apsirengti
šilčiau, apsiauti šiltus
batus, o ir pirštinių
nepamiršti. Vėliau, kai
rinkosi pirkėjai, jau buvo
kur kas šilčiau. Nors ir
vėluodamas, atėjo ruduo,
vis dar gražus ir saulėtas.

SPALIO 20 d. Bilieto kaina – 4 Eur. Vaikai iki 5 m. su tėvų priežiūra įlei-

džiami 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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Žmonių turguje nebuvo
daug, matyt, daugelis ruošėsi
dalyvauti Prienų sporto arenoje vyksiančioje mugėje.
Bet įprastų, kasdienių maisto prekių ir buityje bei namų
ūkyje reikalingų daiktų buvo
pakankamai.
Rudenį turguje užtenka ir
spalvų, ir kvapų, ir įvairių
skonių. Labiausiai rudeninį
turgų puošia gražiausios rudens gėlės – astros bei jurginai. Iš jų sukomponuotomis
puokštėmis, kainuojančiomis
6–8 eurus, prekiavo gėles auginanti Laimutė. Beje, ji dar
turėjo ypatingų moliūgėlių,
primenančių ilgakakles vazas, o gal ir nuodingąsias kobras. Šios grožybės kainavo
1–4 eurus, priklausomai nuo
dydžio.
Dar buvo gausu daržovių.
Nors mažėja lietuviškų agurkų bei pomidorų, tačiau jau
galima nusipirkti raugintų
agurkų ir kopūstų. Kilogramas agurkų kainavo 0,85–
1,6 euro, pomidorų – 0,99–
1,5 euro, kopūstų – 0,4–0,5
euro, morkų – 0,5–0,7 euro,
burokėlių – 0,5 euro, svogūnų – 0,5–0,7 euro, česnakų
– 2,5–3,5 euro, bulvių – 0,3–
0,2 euro (perkant didesnį kiekį), kalafiorų – 1,2–1,5 euro,
kaliaropių – 1 eurą, saldžiųjų
paprikų – 1,2–1,5 euro. Šiemet užaugo daug cukinijų ir
moliūgų, tad ir kainos jau sumažėjo – už kilogramą prašė
0,5 euro.
Šiais metais gausiai užderėjo soduose vaisiai, tad ir
kainos gana nedidelės. Kilo-

gramą gražių obuolių buvo
galima nusipirkti už 0,5 euro, šiek tiek brangesnės buvo
kriaušės, kurių kilogramas
kainavo 0,5–0,8 euro, slyvų
kilogramą buvo galima nusipirkti už 0,8–1 eurą. Už pusę kilogramo aviečių prašė
2,2–2,5 euro, už kilogramą
svarainių – 1–2 eurų. Litrinis
stiklainis bruknių ar spanguolių kainavo 2,5–3 eurus.
Kai kurios moterys šalia
daržovių ar pieno produktų
turėjo ir vieną kitą dešimtį
kaimiškų vištų kiaušinių, už
kuriuos prašė 1,7–2 eurų.
Pieno ir jo produktų kainos
nepakito. Litras pieno kainavo 0,5 euro, grietinės – 3,4–
3,6 euro, puskilogramis sviesto – 3,5–4 eurus, toks pats
kiekis varškės – 0,8–1,3 euro,
o sūrius pardavė po 1,5–3 eurus, priklausomai nuo dydžio
ir sudėties. Brangesni buvo
pagaminti iš saldaus nenugriebto pieno, o pigesni – iš
varškės. Ožkos sūris kainavo
irgi panašiai – 2–3 eurus.
Šviežia mėsa buvo prekiaujama kioskuose ir paviljone.
Tik šį šeštadienį buvo mažiau prekiautojų, nors norimos mėsos galėjo nusipirkti
kiekvienas. Vitrinose ir ant
prekystalių daugiausia buvo
kiaulienos, nemažai vištienos ir kalakutienos. Kilogramas kiaulienos šoninės kainavo 3,2–3,9 euro, kumpio
– 3,68–3,95 euro, sprandinės
ar karbonado – 4,95–5,2 euro,
karkos – 1,88–2,17 euro, kauliukų – 3,8–4 eurai, lašinukų
– 1–1,2 euro, maltos mėsos
– 3,2–3,8 euro. Kilogramą
mėsinio viščiuko buvo galima

nusipirkti už 2,4 euro paviljone, o namie auginto kilogramą pardavė už 3,5–4 eurus,
tad už nemažą vištą prekiautojai prašė 13–14 eurų. Kilogramą triušienos buvo galima
įsigyti už 6 eurus, o ėrienos už
6–10 eurų.
Rūkytos mėsos gaminių
kainos irgi kol kas nedaug
keičiasi, bet jau pakilo 20–30
euro centų. Kilogramas nestorų lašinukų su raumeniu kainavo 5,3–6,5 euro, su kumpiu
– 6,7–7,8 euro, sukto kumpio
– 12 eurų, dešros – 6,5–8 eurai, dešrelių – 4,5–5,5 euro,
lašiniuočio – 5,8–6 eurus.
Panašiai kainavo ir sūdyti lašinukai bei nugarinė – 5,4–6,5
euro. Nieko nepadarysi, viskas brangsta – vadinasi, gyvename geriau. Tenka pastebėti,
kad turguje mažėja pirkėjų.
Daugelis eina į prekybos centrus, kur dažnai būna nuolaidų
mėsai ir jos gaminiams.
Šeštadienį turgavietėje buvo daug ir įvairių paukščių.
Žąsys kainavo 25–45 eurus,

kalakutai – 8–11 eurų, antys
– 8–10 eurų, vištos – 5,5–8
eurus. Beje, viena moteris
dar turėjo savaitės ančiukų, už
kuriuos prašė po 2 eurus.
Taip pat buvo ir didelių bei
gražių triušių, kainuojančių
25–30 eurų. Daug žiūrovų sutraukė žmogus, parduodantis
vokiečių aviganių veislės šuniukus be kilmės dokumentų,
kainuojančius 150–170 eurų.
Pardavėjas aiškino, kad šuneliai, kurių motina atsivedė
net 10, yra kilmingi, nes jų tėvai buvo Maskvos policijoje
dirbę šunys. Tiesa, dar viena
netikėta prekė tikrai stebino
– rusakalbė moteris prie vartų siūlė pirkti mažų vėžliukų
(plaukiojo vandenyje).
Džiugino akį ir rudeninės gėlės bei dekoratyviniai
medeliai. Labai gražių, lauke augintų našlaičių krūmelis kainavo 0,3 euro, krūmas
(vazone) chrizantemų – 3–5
eurus, viržių – 1,5–3,5 euro.
Vaismedžių buvo galima įsigyti už 7–10 eurų, vaiskrūmių
– už 3–6 eurus.
Grūdų kainos išliko tokios pačios. Centneris kviečių, miežių, kvietrugių, avižų ar žirnių kainavo 8–10
eurų. Brangiau teko mokėti
už švaresnius grūdus, mažiau už tuos, kuriuos dar reikia valyti.
Šeštadienis dar buvo puiki
diena prekiautojams dėvėtais
rūbais, baldais ar kitokiais
sendaikčiais. Tačiau orams
atšalus sąlygos prastės, tad
žmonės tikisi, kad turgaus šeimininkai jau uždengs daugiau
prekyvietės.
Taigi, pasibaigė rugsėjis,
kitą savaitgalį jau bus pirmas
spalio turgadienis.
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Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.
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SKELBIAMI BIRŠTONO MIESTO III SENIŪNAITIJOS
SENIŪNAIČIO RINKIMAI
Gerbiami Birštono miesto III seniūnaitijos gyventojai, informuojame
Jus, kad Birštono savivaldybės administracija skelbia pakartotinius
seniūnaičio rinkimus, kurie vyks rinkimų grafike nurodytu laiku.
Seniūnaitija Rinkimų
Rinkimų vieta
Kandidatų iškėlimo
būdas, data
laikotarpis ir dokuir laikas
mentų priėmimo
vieta
Susirinkimas Išlaužo girininki- Kandidatų dokumenBirštono
2018-10-26
jos patalpos,
tai registruojami
miesto III
17.00 val.
Turistų g. 20,
Birštono savivaldybės
seniūnaitija
Birštonas
administracijoje, 106
Turistų g.,
kabinete,
Kampiškių g.
iki 2018-10-19 imtinai
Administracijos direktorius

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
NAMUS
Medinį namą (116 kv. m, yra
vietiniai centrinis šildymas ir
kanalizacija, miesto vandentiekis, mūrinis ūkinis pastatas,
7 a žemės) arti Prienų miesto
centro. Tel. 8 601 61247.
Medinį apmūrytą gyvenamąjį
namą (66 kv. m, yra vietiniai
centrinis šildymas, vandentiekis,
kanalizacija, mūrinis garažas ir
tvartas, 18 a žemės) arti Prienų
miesto centro. Tel. 8 607 59331.

ŽEMĖS SKLYPUS
2 ha ūkio paskirties žemę (geras privažiavimas) Apušoto k.,
Ašmintos sen., Prienų r. Tel. (8
319) 47537.
4,53 ha žemės ūkio paskirties
žemę Mieleiškampio k., Šilavoto
sen., Prienų r. Tel. 8 604 72168.
5,39 ha ūkio paskirties žemę
Stakliškių sen. Prienų r. Tel. 8
613 57641.

Perka

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

PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.
Tel. 8 682 61641.

Išsinuomoja
Dvi moterys, be žalingų įpročių
2 k. bt. Prienuose. Tel. 8 682
31141.
Ūkininkas išsinuomoja arba perka žemės ūkio paskirties žemę
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio,
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda
„Ford Galaxy“ (1998 m. 11 mėn.,
85 kW, 2 l, B, TA iki 2018 m. 11
mėn., 7 vietos). Kalvio priekalą,
dvi savaeiges žoliapjoves. Tel. 8
647 51102.

2 k. butą (I arba II aukšte) Prienuose. Tel. 8 646 23567.

„Renault Megane Scenic“ (1999
m. gruodžio mėn., B/D, TA iki
2019 m. 05 mėn., dujų patikra iki
2022-03-15). Tel. 8 605 16782.

2 k. butą (I arba II aukšte) Prienuose. Nesiūlyti Stadiono mikrorajone. Tel. 8 687 79665.

Perka

Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
Brangiai perkame įvairius miškus:
jaunuolynus, pusamžius, brandžius. Žemę, apaugusią krūmais.
Tel. 8 625 44123.
REKLAMA

Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.
Perkame automobilius, pagamintus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.
Superku visų markių automobilius, bet kokios būklės. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 8 646
84017.

žemės ūkis
Parduoda
Ūkininkas parduoda paaugintus
mėsinius viščiukus. Tel. 8 686
79659.
Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną. Perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina 2,30
Eur/kg. Atvežame. Tel. 8 607
12690.
Kiaulę. Tel. 8 601 82688.
Arklį, kultivatorių ir šieno pūstuvą. Tel. 8 609 78487.
Pieningos Holšteinų veislės karvės 13 mėn. telyčaitę (360 Eur).
Tel. 8 648 21256.
Maistines bulves. Tel. 8 608
08574.
Pašarines bulves. Tel.: 8 675
54742, 8 600 76532.
Pašarines bulves (0,05 Eur/kg).
Tel. 8 601 05587.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.

Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.

Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.

Skaldytas skroblines malkas.
Turime ir sausų pušinių malkų.
Atvežame. Tel. 8 625 97091.

A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).

Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.

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

Lengvų konstrukcijų šiltnamiai
su polikarbonato danga. Polikarbonato danga, stogeliai. Perkant lietuvišką šiltnamį, dovana
– laistymo sistema arba takelio
atskyrimas. Garantija 10 metų.
Tel.: 8 659 08776, 8 604 98184.
Mažai naudotas dvi vaikiškas
lovytes (iki 7 mėn. ir iki 5 m.
vokiškos, baltos spalvos). Tel.: (8
319) 51535, 8 656 54740.
Mažai naudotą vokišką neįgaliojo
vežimėlį. Tel. 8 602 10648.

PASLAUGOS

Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

Šių metų šieną „kitkomis“. Galimas pristatymas Prienų rajone.
Tel. 8 675 84559.

PERKA

8 638 77387. Dirbame visą parą

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

Naujai, moderniai įrengtoje
spaudykloje spaudžiame ir
pasterizuojame obuolių sultis. Buvę UAB „EKO SULTYS“.
Adresas: Piliakalnio g. 2, Prienai. Tel. 8 606 10196.
Paskolos!!! Suteikiame paskolas
ir refinansuojame Jūsų skolas (ir
antstolių) iki 10 000 Eur laikotarpiui iki 48 mėn. Konkurencingai
mažiausios palūkanos rinkoje.
AKCIJA - PASKOLAS iki 1000 Eur
laikotarpiui iki 6 mėn. suteikiame
nemokamai - be palūkanų. Konsultuojame 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.

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).
Statome nerūdijančio plieno
apšildomus kaminus. Dedame
nerūdijančio plieno įdėklus į
kaminus, židinius, pirtis ir t.t.,
gaminame prijungimus. Tel. 8
685 60129.
Kvalifikuotas krosnių meistras
stato krosnis, virykles, šildymo
sieneles, lauko židinius ir kt. Tel.
8 602 52537.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, 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 dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
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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. Atvykstu 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.

UAB „PARAMA“ siūlo
nuolatinį darbą
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Prienuose autoservise reikalingas
darbuotojas. Atlyginimas iki 1000
Eur. Tel. 8 600 50426.
B kat. vairuotojas-ekspeditorius, galintis įmonės transportu
naktimis 5 kartus per savaitę
(antradieniais–šeštadieniais)
nuo 20:00 iki 4:00 val. išvežioti
spaudos leidinius iš Vilniaus po
Prienus, Alytų, Varėną. Tel. 8 686
47241 (d. d. 9–16 val.)

Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

Vilkikų vairuotojai su CE kategorija darbui po Lietuvą. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8
699 11549.
Pavojingų medžių pjovimas,
genėjimas. Sklypų valymas.
Tel. 8 683 99 233,
www.greblysirbebras.com

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
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, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Vežame birius krovinius: malkas,
žvyrą, smėlį, skaldą. Manipuliatoriaus nuoma ir žemės kasimo
darbai. Tel. 8 699 12672.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Mini ekskavatoriaus (3,3 t) nuoma. Vandentiekio, elektros, nuotekų, drenažo tranšėjų kasimas ir
kiti darbai. Tel. 8 645 20612.
REKLAMA

Reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis techninis
išsilavinimas; kelių statybinių
mašinų, mechanizmų bei
autotransporto remonto,
priežiūros ir darbo organizavimo įgūdžiai; darbo kompiuteriu
įgūdžiai; pareigingumas.

CV siųsti el. p.
info@alytausparama.lt arba
registruotis tel. 8 615 14903.

Greitai ir kokybiškai už prieinamą 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.

Remontuojame
skalbykles, džiovykles, el. virykles ir
kt. Suteikiame garantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 645 04370.

MECHANIKUI

Statybos įmonė ieško ventiliuojamo fasado apšiltintojų ir pagalbinių darbininkų darbui Kaune.
Teirautis tel. 8 677 01314.
UAB „Gensera“ siūlo darbą
statybos darbų vadovams, meistrams, brigadininkams, lauko
vamzdynų montuotojams ir
pagalbiniams darbininkams
vandentiekio, buitinių ir lietaus
nuotekų tinklų statybos ir aplinkos tvarkymo darbams visoje
Lietuvoje (yra galimybė rinktis
darbą pagal gyvenamąją vietą).
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui į darbą. Daugiau informacijos
suteiksime tel.: 8 691 86121, (8
46) 416188, el. paštas ausra@
gensera.lt.
Metalo apdirbimo įmonei reikalingi darbuotojai. Darbo vieta:
Ilgakiemio k., Kauno r. Tel. (8
37) 536110.
Automechanikas-šaltkalvis prižiūrėti ir remontuoti sunkiasvores
mašinas. Atlyginimas 1000 Eur
ir daugiau. Tel.: 8 675 46350, 8
640 22776.

DOVANOJA
Gražius šuniukus. Tel. 8 611
56063.

Kviečia
PRIENŲ KULTŪROS IR
LAISVALAIKIO CENTRAS
KVIEČIA SUAUGUSIUOSIUS Į
KOLEKTYVUS
Moterų ansamblis „Pienė“. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre, choro studijoje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Aldona Šyvokienė, tel. 8
687 24 993
Folkloro grupė „Gija“. Naujų narių
priėmimas – rugsėjo mėn. antradieniais ir ketvirtadieniais 18.00
val. Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre, choro studijoje (II aukšte).
Kolektyvo vadovė Dalė Zagurskienė, tel. 8 685 01 263
Mišrus choras „ Šilas“.Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, choro
studijoje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Aldona Šyvokienė, tel. 8
687 24 993
Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių
kolektyvas „Vajaunas”. Naujų narių
priėmimas – spalio mėn. antradieniais ir ketvirtadieniais 18.00
val. Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre, choreografijos salėje (II
aukšte). Kolektyvo vadovė Ligita
Gediminienė, tel. 8 612 70 673
Mėgėjų teatras „Langas“. Prienų

kultūros ir laisvalaikio centre,
teatro studijoje (II aukšte). Kolektyvo vadovė Alma Vaišnienė, tel.
8 610 34 625
Liaudiškų šokių ansamblis „Trapukas” (amžius nuo 18 m.). Naujų
narių priėmimas – rugsėjo mėn.
pirmadieniais ir trečiadieniais
19.00 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, choreografijos
salėje (II aukšte). Kolektyvo vadovas Džordanas Jogimantas Aksenavičius, tel. 8 687 81 565
PRIENŲ KULTŪROS IR
LAISVALAIKIO CENTRAS
KVIEČIA VAIKUS Į
KOLEKTYVUS
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro Jaunučių liaudiškų šokių grupė
„Pliauškutis” (amžius 8–10 m.).
Naujų narių priėmimas – rugsėjo
mėn. antradieniais ir ketvirtadieniais 15.30 val. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre, choreografijos
studijoje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Rasa Jurevičienė, tel. 8
694 68 243
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro Šokių studija „Solo” merginų
grupė (amžius 14–16 m.). Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre,
konferencijų salėje (II aukšte).
Kolektyvo vadovė Ilona Aksenavičienė, tel. 8 686 69 009
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro Jaunučių liaudiškų šokių
grupė „Pipiras” (amžius 5–7 m.).
Naujų narių priėmimas – rugsėjo
mėn. antradieniais ir ketvirtadieniais 17.00 val. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre, choreografijos
studijoje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Rasa Jurevičienė, tel. 8
694 68 243

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Spalio 3 d. 18 val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – Irūna ir
Marius Jampolskis teatralizuotoje programoje „Nepamirštos
melodijos“. A. Šabaniausko ir D.
Dolskio legendinės dainos. Bilieto
kaina – 15 Eur.
Spalio 7 d. – pėsčiųjų žygis, skirtas
Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo
Mato Šalčiaus ir Veiverių krašto
Lietuvos partizanų atminimui
pagerbti. 21 km. žygis nuo Veiverių
iki Čiudiškių. Žygio dalyvių registracija tel. 8 687 25919, 8 610 01936,
el. paštu prienu6kuopa@gmail.
com, jiezno_seniunija@prienai.
lt. Žygio programa Žygio dalyviai
renkasi prie veiverių Skausmo
kalnelio. 10.00–10.40 Galutinė
registracija. Iškilminga rikiuotė,
žygio programos pristatymas.

10.45–11.20 Dalyvavimas Veiverių
Skausmo kalnelio 30-mečio minėjime. 11.25–12.30 Iškilmingos
žygeivių palydėtuvės. Pirmas
etapas (4760 m) Veiveriai–Juodbūdis. 12.30–12.50 Susitikimas su
Juodbūdžio kaimo bendruomene.
12.50–14.20 Antras etapas (5860
m) Juodbūdis–Pajiesys. 14.20–
14.40 Susitikimas su Pajiesio
kaimo bendruomene prie Jiesios
upelio. 14.40–16.10 Trečias etapas
(5780 m) Pajiesys–Klebiškis. Lietuvos partizanų kapinaičių lankymas
Klebiškio miške. 16.10–16.30
Susitikimas su Klebiškio kaimo
bendruomene Klebiškio kaime.
16.30–17.40 Ketvirtas etapas
(5400 m) Klebiškis–Čiudiškiai.
17.40–18.30 Poilsis, vakarienė
(Prienų šauliai vaišins koše ir arbata). Žygio dalyvius pasitiks ir globos Išlaužo krašto bendruomenė.
Iškilminga rikiuotė. Žygio dalyvių
pažymėjimų įteikimas. Žygio pabaiga. Žygio dalyviai iš Čiudiškių
į veiverius bus parvežti užsakytu
transportu. Išsamesnė informacija
apie žygį – www.prienai.lt.
Spalio 7 d. – Veiverių Skausmo
kalnelio 30-mečio minėjimas. 9.30
val. Šv. Mišios Veiverių Šv. Ludviko
bažnyčioje. Šv. Mišių metu giedos
vyrų choras „Perkūnas“. 10.45 val.
Partizanų kapavietės Skausmo kalnelio 30 metų įkūrimo minėjimas
ir memorialinės lentos, skirtos
Tauro apygardos partizanams,
šventinimas. 11.30 val. Renginio
metu nuo Skausmo kalnelio išlydėsime Pilietinio patriotinio žygio
dalyvius į Čiudiškes, Mato Šalčiaus
tėviškę. Po renginio Veiverių šaulių
namuose – atsiminimų popietė.
Spalio 7 d. 15 val. Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre – regioninė vokalinių ansamblių šventė
„Skambėk, daina“. Dalyvauja
vokaliniai ansambliai: „Re nata“
(Pakuonis), „Crescendo“ (Butrimonys), „Radasta“ (Veiveriai),
„Žiežmara“ (Žiežmariai), „Vienkiemis“ (Birštonas), „Guosta“ (Stakliškės). Įėjimas nemokamas.
Spalio 20 d. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre – spektaklis
vaikams „Dinozaurų nuotykiai“
Lapkričio 21 d. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – jubiliejinis
grupės „El Fuego“ 10-mečio turo
koncertas
Gruodžio 18 d. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre – Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio jubiliejinis
25-mečio turo koncertas
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų r. savivaldybės fojė (2
aukšte) eksponuojama Arūno
Aleknavičiaus fotografijų paroda
„Kalnai iš arti“.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama fotografijų
konkurso „Mano miesto bliuzas

– Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui“ darbų paroda.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre eksponuojama skulptoriaus
Algimanto Sakalausko autorinių
monumentalių darbų paroda „Kūrybos fotorestrospektyva“, skirta
autoriaus kūrybos 30-mečiui.
Paroda veiks iki spalio 19 d.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro fojė 2 aukšte eksponuojama Richard Schofield fotografijų
paroda „Back to Shul“ (fotografijų
apie buvusias sinagogas paroda).
Paroda veiks iki spalio 5 d.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama tautodailininkės Ramutės Onutės Bidvienės
autorinė darbų paroda „Prakalbintas linas“.
Pakuonio bibliotekoje eksponuojama Jolitos Linkevičiūtės tapybos
darbų paroda.
Šilavoto laisvalaikio salėje eksponuojama Elenos Krušinskaitės
tapybos darbų paroda „Lietuvos
piliakalniai“.
Prienų sporto arenoje eksponuojama sporto žurnalisto, sporto fotografo Alfredo Pliadžio fotografijų
paroda „Sporto akimirkos“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos
departamento Parlamentarizmo
istorinės atminties skyrius.
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Spalio 06 d. 19:00 val. Koncertas
„Džiazo karuselė“. Birštono kurhauzas
Spalio 06 d. 18:00 val. Šefo Dariaus
Dabrovolsko degustacinė vakarienė. Vytautas Mineral SPA
Spalio 10 d. 19:00 val. Jubiliejinis
‘’el Fuego’’ 10-mečio turas. Birštono kultūros centras
Spalio 11 d. 19:00 val. Pliusas.
Birštono kultūros centras
Spalio 13 d. 18:00 val. Šefo Dariaus
Dabrovolsko degustacinė vakarienė. Vytautas Mineral SPA
Spalio 18 d. 19:00 val. Trys mylimos / rež. Algirdas Latėnas / gastrolės Birštone. Birštono kultūros
centras
Spalio 20 d. 18:00 val. Šefo Dariaus
Dabrovolsko degustacinė vakarienė. Vytautas Mineral SPA
Spalio 20 d. 19:00 val. Rudens
divertismentas. Birštono kurhauzas

TV PROGRAMA 15

užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
Trečiadienis, spalio 3 d.

18.30 val.
LKL čempionatas.
Šiauliai - Prienų Skycop

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Premjera.
Senis 10:20 Štutgarto kriminalinė
policija 1 11:10 Komisaras Reksas 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 Gyvenimas 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 radijo žinios 00:10 Štutgarto
kriminalinė policija 1 01:00 LRT radijo žinios 01:05 Stilius. Gyvenimo
būdo žurnalas 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(364-366) 07:30 Madagaskaro
pingvinai (10) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (13) 08:55 Rytas
su LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės
sparnai (105) 12:25 Meilės sparnai (106) 13:25 Gyvenimo daina
(87) 14:25 Dvi širdys (1166-1169)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Kaip
Liveta pasakys 21:00 Rimti reikalai (19) 21:30 Žinios 22:24 Sportas
22:28 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Menas vogti 00:20 Akloji zona (19) 01:15 Skubi siunta
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 07:55 Prieš srovę 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 sportas 19:27 TV3
orai 19:30 Gero vakaro šou 20:30
Moterys meluoja geriau 21:00 TV3
vakaro žinios 21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai 22:00 12 galimybių 2. Perkrauta 22:25 Filmo
pertraukoje - “Vikinglotto” 22:30
12 galimybių 2. Perkrauta 23:55
Nuodėmių daktaras 00:55 Kaulai
01:45 Rouzvudas 02:35 Specialioji jūrų policijos tarnyba 03:25
Kaip išsisukti įvykdžius žmogžudystę 04:15 Paskutinis žmogus
Žemėje 04:40 Nuodėmių daktaras
05:30 Naujokė
07:00 Didžiojo sprogimo teorija (23) 07:30 Kijevo operatyvinė
grupė (28) 08:30 Farų karai (13)
09:30 Teisingumo agentai (29)
10:35 Kobra 11 (14) 11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (34) 12:45 Įstatymas ir tvar-

ka. Specialiųjų tyrimų skyrius (3)
13:45 Kijevo operatyvinė grupė
(29) 14:50 Farų karai (14) 15:50
Teisingumo agentai (30) 16:55
Kobra 11 (15) 18:00 Info diena
18:30 LKL čempionatas. Šiauliai
- Skycop 21:00 Teisingumo misija
23:05 Gyvatės lėktuve 01:05 Strėlė (22) 02:00 Velniški Stivo Ostino
išbandymai (4)

Ketvirtadienis, spalio 4 d.

21.00 val.

mistika (16) 12:45 Reali mistika
(17) 13:45 Kijevo operatyvinė
grupė (30) 14:50 Farų karai (15)
15:50 Teisingumo agentai (31)
16:55 Kobra 11 (16) 18:00 Info diena 18:30 LKL čempionatas. Dzūkija - Neptūnas 21:00 Aukšta įtampa
22:55 Teisingumo misija 00:55
Strėlė (23) 01:50 Reali mistika (16)
02:45 Reali mistika (17)

„Aukšta įtampa“

05:35 „Neprijaukinti. Jukonas“
05:55 Programa 05:59 TV parduotuvė 06:15 Lietuva tiesiogiai 06:50
Vantos lapas 07:20 Krepšinio pasaulyje su V 07:50 „Gluchariovas“
(2/10) 09:00 „Patriotai“ 10:00 „Neišsižadėk“ (42; 43) 12:20 „Bitininkas“ (1/30) 13:30 TV parduotuvė
13:45 „Mentų karai. Kijevas. Užpuolikai“ (1/2) 14:55 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“ (14) 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:57 Orai 17:00 „Moterų daktaras“ (3/27) 18:00 Reporteris 18:47
Orai 18:50 Rubrika „Renovacija.
Tikrai verta“.” 18:55 PREMJERA.
„Mentų karai. Kijevas. Užpuolikai“
(1/3) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00
„Ant bangos“ 22:00 Reporteris
22:52 Orai 22:55 Rubrika „Renovacija. Tikrai verta“.” 23:00 „Patriotai“ 00:00 „Gluchariovas“ (2/31)
01:05 „Bitininkas“ (2/28) 02:10
„Baudėjas“ (12) 03:00 „Moterų
daktaras“ (2/15) 03:50 „40 plius,
arba jausmų geometrija“ (3)
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Tania 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
09:00 Statybų gidas 09:30 CSI
Majamis 10:30 Simpsonai 11:00
Simpsonai 11:30 Kobra 11 12:30
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 13:30 Univeras 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 20:00 Saša ir Tania 20:30 Žinios 20:58 Orai 21:00
Baradač’ius 21:30 6 kadrai 21:45
UEFA čempionų lygos rungtynės.
“SSC Napoli” – “Liverpool FC”
23:50 Rezidentas 00:50 Pėdsakai 01:40 Daktaras Hausas 02:30
Amerikiečiai 03:20 Naujakuriai

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Premjera.
Senis 10:20 Štutgarto kriminalinė policija 1 11:10 Komisaras
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 tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Gimę
tą pačią dieną 22:30 Dviračio
žinios 23:00 Premjera. Prieš audrą 1 00:10 Štutgarto kriminalinė
policija 1 01:00 LRT radijo žinios
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 kodėl?” 03:30
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Specialus tyrimas
05:00 Seserys

06:05 Mano gyvenimo šviesa
(367-369) 07:30 Madagaskaro
pingvinai (11) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (14) 08:55 Rytas
su LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės
sparnai (107-108) 13:25 Gyvenimo daina (88) 14:25 Dvi širdys
(1170-1173) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 KK2 20:00 Valanda
su Rūta 21:00 Rimti reikalai (20)
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA Vidury vandenyno
00:50 Akloji zona (20) 01:40 Menas vogti 03:15 Alchemija XXXI.
Visa tiesa apie vamzdį 03:45 RE05:15 Giminės po 20 metų (2 s) TROSPEKTYVA
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XVI tarptautinis džiazo festi- 05:30 Naujokė 06:10 Televitrina
valis „Vilnius Mama Jazz 2017” 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:05 Nacionalinis turtas 07:30 06:55 Simpsonai 07:55 Gero
Alvinas ir patrakėliai burundukai vakaro šou 08:50 Meilės sūku2 07:40 Riteris Rūdžius 07:55 ryje 09:55 Tai - mano gyvenimas
Nauji Piterio Peno nuotykiai 2 12:00 Laukinė žemė 13:00 Pa08:20 Pradėk nuo savęs 08:50 žadėtoji 15:00 Simpsonai 16:00
Kaip atsiranda daiktai 11 09:15 TV3 žinios 16:28 TV3 orai 16:30
Labas rytas, Lietuva 12:00 DW TV Pagalba 18:30 TV3 žinios
naujienos rusų kalba 12:15 Mūsų 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 orai
miesteliai. Pivašiūnai. 1 d. 13:05 19:30 Farai 20:30 Moterys meluoNes man tai rūpi 13:50 Linija, spal- ja geriau 21:00 TV3 vakaro žinios
va, forma 14:20 1956-ieji. Naujojo 21:52 TV3 sportas 21:57 TV3 orai
pasaulio gimimas 15:15 Kaip atsi- 22:00 12 galimybių 3. Padėtis be
randa daiktai 11 15:40 Premjera. išeities 23:45 Nuodėmių daktaras
Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 00:40 Kaulai 01:35 Rouzvudas
15:50 Riteris Rūdžius 16:05 Nau- 02:25 Specialioji jūrų policijos tarji Piterio Peno nuotykiai 2 16:30 nyba 03:15 Kaip išsisukti įvykdžius
Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų žmogžudystę 04:05 Paskutinis
kryžkelė. Trembita 18:15 Giminės žmogus Žemėje 04:30 Nuodėmių
po 20 metų 19:00 ARTi 19:15 Klai- daktaras 05:20 Naujokė
dinimo menas. Nežinoma kamufliažo istorija 20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 21:00 Dienos 07:00 Didžiojo sprogimo teoritema 21:20 Sportas. Orai 21:30 ja (24) 07:30 Kijevo operatyvinė
Elito kinas. Premjera. Žmogus, grupė (29) 08:30 Farų karai (14)
pažinojęs begalybę 23:15 „Lietu- 09:30 Teisingumo agentai (30)
vos kolumbai”
10:35 Kobra 11 (15) 11:40 Reali
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Penktadienis, spalio 5 d.

Info diena 21:00 Trintukas 23:20
Aukšta įtampa 01:15 Kortų namelis
(1) 02:10 Reali mistika (18) 03:00
Reali mistika (19)

21.15 val.
„Bėgantis labirintu“

05:35 „Neprijaukinti. Afrika“ 05:55
Programa 05:59 TV parduotuvė 06:15 Lietuva tiesiogiai 06:50
Kaimo akademija 07:20 Gyvenimo būdas 07:50 „Gluchariovas“
(2/11) 09:00 „Ant bangos“ 10:10
10 min iki tobulybės su Jurijumi
10:20 „Širdies plakimas“ (1; 2)
12:20 „Bitininkas“ (1/31) 13:30
TV parduotuvė 13:45 „Mentų karai. Kijevas. Užpuolikai“ (1/3) 14:55
„Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (15)
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 „Moterų
daktaras“ (3/28) 18:00 Reporteris
18:47 Orai 18:50 Rubrika „Verslo genas“.” 18:55 PREMJERA.
„Mentų karai. Kijevas. Užpuolikai“
(1/4) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00
„Ant bangos“ 22:00 Reporteris
22:52 Orai 22:55 Rubrika „Verslo
genas“.” 23:00 „Ant bangos“ 00:00
„Gluchariovas“ (2/32) 01:05 „Bitininkas“ (2/29) 02:10 „Iššūkis“ (1/1)
03:00 „Moterų daktaras“ (2/16)
03:50 „40 plius, arba jausmų geometrija“ (4) 04:45 „Iššūkis“ (1/1)
05:35 „Neprijaukinti. Norvegija“
05:55 Programa 05:58 Pasaulis iš
viršaus“ 05:59 TV parduotuvė
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Tania 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 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 20:00 Saša ir Tania 20:30
Žinios 20:58 Orai 21:00 Grūdintas plienas 23:30 Rezidentas
00:30 Pėdsakai 01:20 Daktaras
Hausas 02:10 Amerikiečiai 03:00
Naujakuriai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XVI tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Mama Jazz 2017”
07:30 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 07:40 Riteris Rūdžius
07:55 Nauji Piterio Peno nuotykiai
2 08:20 Neribotos žmogaus galimybės 08:50 Kaip atsiranda daiktai 11 09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:15 „Lietuvos kolumbai” 13:10
Stambiu planu 13:55 Mokslo sriuba 14:20 Klaidinimo menas. Nežinoma kamufliažo istorija 15:15
Kaip atsiranda daiktai 11 15:40
Auklė Mun 15:50 Riteris Rūdžius
16:05 Nauji Piterio Peno nuotykiai
2 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
18:15 Giminės po 20 metų 19:00
ARTi 19:15 Žmogus, kuris fotografavo Vietnamą 20:10 Kultūros
diena. 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Lietuvių kino klasika 22:40
Anapus čia ir dabar 23:30 Poezijos ir muzikos vakaras su Agne ir
Giedriumi Arbačiauskais

Šeštadienis, spalio 6 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 08:50 Adolfo Ramanausko-Vanago valstybinės laidotuvės 10:30 Nematomas frontas
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 Nacionalinė paieškų tarnyba 19:30 Beatos virtuvė
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Auksinis protas 22:50
Fantastiškas penktadienis 00:30
Klausimėlis 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gyvenimas 02:00 LRT radijo
žinios 02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo 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
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(370-372) 07:30 Madagaskaro
pingvinai (12) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (15) 08:55 Rytas
su LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės
sparnai (109) 12:25 Meilės sparnai
(110) 13:25 Gyvenimo daina (89)
14:25 Dvi širdys (1174-1177) 16:30
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Gyvūnų policija 18:30 Žinios 19:25
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2
penktadienis 21:00 SAVAITĖS
HITAS Ugnies žiedas 23:30 Absoliutus blogis. Išnykimas 01:20
Naktinis pasivažinėjimas 03:00
Vidury vandenyno
05:20 Naujokė 06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai 07:55 Farai
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 sportas
19:27 TV3 orai 19:30 Karališka
drąsa 21:15 Bėgantis labirintu
23:35 1303 butas 01:15 12 galimybių 03:10 12 galimybių 2. Perkrauta 04:50 Rouzvudas 05:35
Naujokė
07:00 Didžiojo sprogimo teorija (1)
07:30 Kijevo operatyvinė grupė
(30) 08:30 Farų karai (15) 09:30
Teisingumo agentai (31) 10:35 Kobra 11 (16) 11:40 Reali mistika (18)
12:45 Reali mistika (19) 13:45 Kijevo operatyvinė grupė (31) 14:50
Farų karai (16) 15:50 Teisingumo
agentai (32) 16:55 Kobra 11 (17)
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (35) 19:00 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(4) 20:00 @rimvydasvalatka 20:30

05:35 „Neprijaukinti. Norvegija“
05:55 Programa 05:58 Pasaulis
iš viršaus“ 05:59 TV parduotuvė 06:15 Lietuva tiesiogiai 06:25
„Nuostabūs pojūčiai“ 06:50 10
min iki tobulybės su Jurijumi 07:50
„Gluchariovas“ (2/12) 09:00 Nuoga
tiesa 10:30 10 min iki tobulybės su
Jurijumi 10:40 Gyvenimo būdas
11:20 „Ant bangos“ 12:20 „Bitininkas“ (1/32) 13:30 TV parduotuvė
13:45 „Mentų karai. Kijevas. Užpuolikai“ (1/4) 14:55 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“ (16) 16:00
Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis
su D 16:57 Orai 17:00 „Moterų
daktaras“ (3/29) 18:00 Reporteris
18:53 Orai 18:55 PREMJERA.
„Mentų karai. Kijevas. Klusnūs
kareivėliai“ (2/1) 20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis su D 20:57
Orai 21:00 „Adomo obuolys“ 22:00
Reporteris 22:55 Orai 23:00 „Ant
bangos“ 01:15 „Moterų daktaras“
(2/15; 2/16) 03:05 „Baltoji vergė“ (43; 44) 04:30 „Neprijaukinti.
Afrika“ 04:50 „Iššūkis“ (3/11; 3/12)
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Tania 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
09:00 Praeities žvalgas 09:30 CSI
Majamis 10:30 Simpsonai 11:00
Simpsonai 11:30 Kobra 11 12:30
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 13:00 Kaip aš susipažinau su
jūsų mama 13:30 Univeras 14:00
Univeras 14:30 Televitrina 15:00
Kaulai 16:00 CSI Majamis 17:00
Kobra 11 18:00 MultiGyn Moterų
lygos krepšinio rungtynės. Kauno
,,Aistės-LSMU” - Klaipėdos ,,Fortūna” 20:00 Farai 21:00 Žinios 21:53
Sportas 21:58 Orai 22:00 Brėkštanti aušra. 1 dalis 00:20 Grūdintas
plienas 02:35 Rezidentas
05:15 Giminės po 20 metų (4 s.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 2018. „Pokaz trio” 07:05
Durys atsidaro 07:30 Auklė Mun
07:40 Riteris Rūdžius 07:55 Nauji
Piterio Peno nuotykiai 2 08:20 Ei,
tai vija pinavija. Aktorė Lilija Žadeikytė skaito lietuvių poetų eiles
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba. 12:15
Istorijos detektyvai 13:00 Septynios Kauno dienos 13:30 Lietuva
mūsų lūpose 14:00 ARTi 14:20
Žmogus, kuris fotografavo Vietnamą 15:15 Kaip atsiranda daiktai 11
15:40 Auklė Mun 15:55 Premjera.
Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 16:10
Premjera. Detektyvė Miretė 16:20
Premjera. Aviukas Šonas 5 16:30
Laba diena, Lietuva 18:00 Mokslo
sriuba 18:15 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 19:05 ARTi 19:20 Kiotas.
Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis 20:10 Kultūros
diena 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Koncertas, skirtas tarptautinei Mokytojų dienai 23:00 Nepapasakotos istorijos. Atlikėjai „Colours
of Bubbles”, Jurga ir Šv. Kristoforo
kamerinis orkestras 00:10 DW
naujienos rusų kalba 00:25 Dabar
pasaulyje 00:55 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis 2018. Tevet Sela
01:45 Lietuvių kino klasika

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

13.55 val.
„Nuleist periskopą!“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Gimę tą pačią dieną
07:00 Gimtoji žemė 07:25 Premjera. Patrakėliai futbolininkai. Legenda gyva 09:00 Labas rytas,
Lietuva 09:30 Žinios 11:30 Adolfo
Ramanausko-Vanago valstybinės
laidotuvės Antakalnio kapinėse
16:13 Loterija „Keno Loto” 16:15
Žinios. Orai 16:30 Nenugalimas
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
Teisė žinoti 18:30 Vakaras su
Edita 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena širdis” 22:40
Premjera. Antikvariato paslaptys
7. Žudymo menas 00:10 Rokis
Balboa 00:20 Premjera. Žaidimas
01:50 Nematomas frontas 02:30
Pasaulio dokumentika. Stebuklingi metų laikai 03:20 Nenugalimas
03:25 Pasaulio dokumentika. Singapūras – klestintis atogrąžų rojus
04:15 Puaro 04:20 Dainos Lietuvai 04:45 Auksinis protas
06:25 Dienos programa 06:30
Madagaskaro pingvinai (11) 06:55
Įspūdingasis Žmogus-voras (16)
07:20 “Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda (15) 07:45 Sveiki
atvykę į “Veiną” (16) 08:10 Riterių
princesė Nela (4) 08:35 Tomo ir
Džerio nuotykiai (11) 09:00 Ogis
ir tarakonai (52) 09:15 Ponas Bynas (2) 09:40 KINO PUSRYČIAI
Peliukas Stiuartas Litlis 11:20
Sidnė Vait 13:30 Agentas Kodis
Benksas 15:30 Mamos eina į trasą 17:30 Bus visko 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
SUPERKINAS. PREMJERA
Monstrų ratai 21:35 Prekybos
centro kietuolis 23:25 PREMJERA
Bernvakaris Australijoje 2 01:10
Absoliutus blogis. Išnykimas
05:35 Naujokė 06:15 Televitrina 06:30 Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą 07:00 Keršytojų komanda 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
Misija: dirbame sau 11:30 Inoekspertai 12:00 Nevykusi diena
13:55 Nuleist periskopą! 15:45
Havajai 5.0 16:45 Ekstrasensų
mūšis 18:30 TV3 žinios 19:17
TV3 sportas 19:22 TV3 orai 19:25
Eurojackpot 19:30 Veidrodėli, veidrodėli 21:40 Geras melas 23:55
Kaltinamoji Keisė Antony 01:40
Bėgantis labirintu 03:35 1303 butas 05:05 Rouzvudas
06:15 Didžiojo sprogimo teorija
(21-24) 08:15 Didžiojo sprogimo
teorija (1) 08:45 Sveikatos ABC
televitrina 09:00 Galiūnų mačas
Lietuva – Pasaulio rinktinė 10:00

Vaikai šėlsta (28) 10:30 Katės ar
šunys? Kas geresnis (2) 11:40
Velniški Stivo Ostino išbandymai
(5) 12:50 Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai (6) 13:50 Ekstrasensų mūšis (7) 16:30 Raudona linija 17:00 LKL čempionatas.
Nevėžis - Šiauliai 19:30 Dainuok
mano dainą 21:35 MANO HEROJUS 10 000 metų prieš Kristų
23:45 AŠTRUS KINAS Demonas
viduje 01:35 Strėlė (23) 02:20
Kortų namelis (1) 03:15 Dainuok
mano dainą
06:20 „Pasaulis iš viršaus“ 06:30
„Nuostabūs pojūčiai“ 07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“ 08:30
10 min iki tobulybės su Jurijumi
08:45 Skinsiu raudoną rožę 09:30
Vantos lapas 10:00 „Ant bangos“
11:00 „Pagrindinis įtariamasis“
(1/1) 13:15 „Širdies plakimas“
(11; 12) 15:25 Kitoks pokalbis su
D 15:55 Europos vartotojų centras
pataria 16:00 Žinios 16:18 Orai
16:20 „Čempionai“ 16:50 „Neprijaukinti. Kodjako sala“ 17:25
„Neišsižadėk“ (44) 18:00 Žinios
18:27 Orai 18:30 „Neišsižadėk “
( 44 tęs.; 45) 20:00 Žinios 20:22
Orai 20:25 „Šėtono medžioklė“ (3;
4) 22:00 Žinios 22:27 Orai 22:30
„Šėtono medžioklė“ ( 4 tęs.) 23:10
„Mentų karai. Kijevas. Užpuolikai“
(1/1; 1/2) 00:45 „Širdies plakimas“
(7; 8) 02:45 „Merdoko paslaptys“
(2/10; 2/11) 04:10 Skinsiu raudoną rožę 04:40 „Juodosios katės“
(4) 05:30 Grilio skanėstai
06:15 Televitrina 06:30 Ledo kelias 07:30 Atšiaurioji Aliaska 08:30
Sandėlių karai 09:00 Vienam gale
kablys 09:30 Statybų gidas 10:00
Gazas dugnas 10:30 Autopilotas
11:00 Lietuvos mokyklų žaidynės
11:30 Sandėlių karai 12:00 Candy
Crush 13:00 Richardo Hammondo nuotykiai džiunglėse 14:00 Atšiaurioji Aliaska 15:00 Ledo kelias
16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių
karai 17:30 Sandėlių karai 18:00
Skorpionas 19:00 Amerikos talentai 20:00 Dainų dvikova 21:00
Žinios 21:53 Sportas 21:58 Orai
22:00 Vėlaus vakaro panorama
22:30 Grotos gyvenimui 01:30
Ambicinga blondinė
05:05 Teatras 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:30 Lietuva mūsų lūpose 08:00 Misija 08:30 ARTS21
09:00 Mano mama gamina geriau! 10:00 Į sveikatą! 10:30 Garsiau 11:00 Už kadro 11:30 Mokslo sriuba 12:00 Adolphe Adam.
Baletas „Žizel” 13:40 Sodininkas
14:15 Koncertas „Edmundo Kučinsko šou” 15:30 Kultūrų kryžkelė
16:00 Euromaxx 16:30 Klauskite
daktaro 17:20 Stilius 18:15 Daiktų istorijos 19:00 Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą 19:45 Stambiu
planu 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Kino žvaigždžių alėja. Premjera. Sabotažas
22:45 Šimtmečio rečitalis 00:00
Anapus čia ir dabar 00:20 Dabar
pasaulyje 00:50 Koncertas, skirtas tarptautinei Mokytojų dienai
02:20 Nepapasakotos istorijos.
Atlikėjai „Colours of Bubbles”,
Jurga ir Šv. Kristoforo kamerinis
orkestras 03:25 Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą 04:10 Klauskite
daktaro 05:05 Stilius
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Spalio 4 d.
KETVIRTADIENIS
Pasaulinė gyvūnijos diena,
šv. Pranciškus
Saulė teka 07:24
leidžiasi 18:51
Dienos ilgumas 11.27
Delčia (24 mėnulio diena)
Pranciškus, Mąstautas, Eivydė,
Pranas
Tinkamas laikas sėti:
salierus.
Sode, darže:
tinkamas laikas šaldyti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.
Spalio 5 d.
PENKTADIENIS
Tarptautinė mokytojų diena
Tarptautinė šypsenos diena
Saulė teka 07:26
leidžiasi 18:49
Dienos ilgumas 11.23
Delčia (25 mėnulio diena)
Edvinas, Galė, Placidas, Palemonas, Gilda, Donata
Tinkamas laikas sėti:
salierus.
Sode, darže:
tinkamas laikas šaldyti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.
Spalio 6 d.
ŠEŠTADIENIS
Kūno kultūros ir sporto diena
Saulė teka 07:28
leidžiasi 18:46
Dienos ilgumas 11.18
Delčia (26 mėnulio diena)
Brunonas, Budvydas, Vytenė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, dirbti sodo darbus, netinkamas laikas kaupti bei konservuoti vaisius.
Spalio 7 d.
SEKMADIENIS
Krašto apsaugos diena
Diena už orų darbą
Saulė teka 07:30
leidžiasi 18:44
Dienos ilgumas 11.14
Delčia (27 mėnulio diena)
Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina, Justina
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, dirbti sodo darbus, netinkamas laikas kaupti bei konservuoti vaisius.
Spalio 8 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 07:31
leidžiasi 18:41
Dienos ilgumas 11.10
Delčia (28 mėnulio diena)
Benedikta, Marcelis, Sergijus,
Daugas, Gaivilė, Brigita, Demetras, Aina
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
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Lošimo Nr. 1173
Data: 2018-09-30

TREČIADIENIS

+8
+10

KLAIPĖDA

VILNIUS

+6 +9

44 37 01 69 54 24 55 75 70 23
71 29 30 38 57 28 26 36 59 33
51 47 07 32 39 58 11 63 53 56
06 42 62 13 46 49 27 22
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VISA LENTELĖ

+9 +10

KETVIRTADIENIS

+7
+11

KLAIPĖDA

VILNIUS

+6 +10

61 52 20 74 60 64 35 03 16
02 34 41 15 08

SPALIO

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

5

10959.00€ 2
27.00€ 487
2.00€
12948
4.00€
5978

+8 +11

P E N K TA D I E N I S

+3
+14
KLAIPĖDA

VILNIUS

+3 +12

PAPILDOMI PRIZAI
SPALIO

0336322 Automobilis “TOYOTA AURIS”

6

018*878 Pakvietimas į TV
studiją
013*231 Pakvietimas į TV

+8 +14

Š E ŠTA D I E N I S

+12
+17

KLAIPĖDA

VILNIUS

010*880 Pakvietimas į TV

+12 +16

028*334 Pakvietimas į TV

SPALIO

PROGNOZĖ: Aukso puode –
1 150 000 Eur

7

+11 +16

SEKMADIENIS

+9
+19
KLAIPĖDA

VILNIUS

+8 +17

Lošimo Nr. 665
Data: 2018-09-30

SPALIO
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Tel. 1634

+9 +17

PIRMADIENIS

+10
+19

7000 Eur - 665-0059499
700 Eur - 665-0001422

+9 +18

700 Eur - 665-0023175

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

700 Eur - 665-0033052
700 Eur - 665-0036188

Lošimo Nr. 296
Data: 2018-09-28

700 Eur - 665-0051282
700 Eur - 665-0061143
70 Eur - 665-0003*01
70 Eur - 665-0003335
70 Eur - 665-0010592
70 Eur - 665-0011608
70 Eur - 665-0015*90
70 Eur - 665-0016162
70 Eur - 665-0020*05
70 Eur - 665-0022302
70 Eur - 665-0026*16
70 Eur - 665-0038305
70 Eur - 665-0040*32
70 Eur - 665-0048*70
70 Eur - 665-0055*47
70 Eur - 665-0064687
Sekančio tiražo prizas:
3 x 3000€ ir 30 x 300€

Sudoku

KLAIPĖDA

VILNIUS

700 Eur - 665-0002750

SKAIČIAI
03, 08, 13, 18, 40 + 06, 10

LAIMĖJIMAI
5+2

38885703.24€ 0

5+1

454542.60€

0

5

106951.20€

0

4+2

5217.10€ 0

4+1

224.30€

2

4

72.30€

6

3+2

72.30€

7

2+2

27.90€

94

3+1

19.40€

115

3

13.00€

210

1+2

13.00€

401

2+1

8.40€

1321

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

ANTRADIENIS

+10
+20
KLAIPĖDA

VILNIUS

+10 +20

VANDENS TEMPERATŪRA
+14 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+13 KAUNO MARIOS
+13 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+12 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 49 000 000 Eur
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

+10 +18

+10 +19

(šio numerio atsakymai)

Spalio 3 d.
TREČIADIENIS
Tarptautinė Veltinio diena
Saulė teka 07:22
leidžiasi 18:54
Dienos ilgumas 11.32
Delčia (23 mėnulio diena)
Evaldas, Kristina, Milgintas,
Alanta, Teresė
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

GAMA RADIACINIS FONAS

39
40

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8350 nSv/val.

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

