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Metų mokytoja – Rasa Uleckienė

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Spalio 4-ąją, Mokytojų 
dienos išvakarėse, 
į Birštono kurhauzą 
susirinko gausus būrys 
Birštono mokytojų bei 

Gražiausi žodžiai ir 
apdovanojimai – mokytojams

darželio auklėtojų, taip 
pat buvusių pedagogų 
paminėti savo profesinės 
šventės. 

Mokytojų dienai skirtas 
renginys prasidėjo liaudies 
dainų atlikėjos Loretos Sun-
gailienės muzikiniu sveikini-
mu bei gimnazijos mokinių 

parengta menine kompozici-
ja. Renginio metu gerą nuo-
taiką dovanojo profesionalių 
atlikėjų trio „Loreta & Vy-
tautas Trio“ –trombonininkas 
Vytautas Pilibavičius, džiazo 
pianistas Leonidas Mielda-
žis ir balsingoji Loreta, kuri 

„Metų mokytojo“ titulas atiteko Remigijui Janušaičiui

Laima
DUOBLIENĖ

Tarptautinės mokytojų 
dienos išvakarėse 
Prienų KLC buvo pagerbti 
mokytojai ir apdovanoti 
geriausieji šios profesijos 
atstovai. 

Jau vienuoliktą kartą ren-
giamame Prienų rajono savi-
valdybės konkurse „Metų mo-
kytojas“ už profesinės veiklos 
nuopelnus, mokinių pasieki-
mus, demokratinės kultūros 
ir pilietinių vertybių ugdymą 
mokytojams ir mokyklų va-
dovams skiriamas Metų mo-
kytojo apdovanojimas ir padė-
kos raštai, vardiniai rašikliai ir 
knygos „Prienų kraštas“.  

Mokyklos ir Prienų švieti- Rasa Uleckienė

Prienų „Žiburio“ gimnazija 
Europos mokyklų sporto 
dienos dalyvė
Spalio 1 dieną Prienų 
„Žiburio“ gimnazija jau 
trečią kartą kartu su 
tūkstančiais kitų Europos 
Sąjungos šalių mokyklų 
dalyvavo „Europos 
mokyklų sporto dienos 
2018“ renginiuose.

Europos mokyklų sporto 
dienos atsiradimą įkvėpė Ven-
grijos mokyklų sporto dienos 
renginiai, skirti skatinti moki-
nių fizinį aktyvumą, išbandyti 
naujas fizinės veiklos ir sporto 
rūšis ir, žinoma, suteikti ga-
limybę įgyti teigiamą patirtį 
kūno kultūros ir sporto srity-
se .2015 metais renginys vyko 
Vengrijoje, Lenkijoje ir Bul-
garijoje, nuo 2016 metų  prie 
Vengrijos mokyklų sporto fe-
deracijos iniciatyvos prisijun-
gė ir kitos Europos Sąjungos 
šalys, o  2017 metais šis rengi-
nys vyko net 26-iose Europos 
sąjungos šalyse. 

Šią dieną  pirmų ir  antrų 
gimnazijos klasių mokiniai, 
jų auklėtojai bei tėvai buvo 
pakviesti dalyvauti smagiose 
ir kiek neįprastose  varžybose. 
Pirmų klasių komandos turėjo 
susiorientuoti gimnazijos pas-
tate ir suradę pagal užkoduo-
tas nuorodas 7 kontrolinius 
punktus (dalykų kabinetus) 
kuo greičiau atlikti kūrybines 
užduotis. Antrų klasių koman-
dos, gavusios Prienų miesto 
stilizuotus žemėlapius bei juo-
se nurodytus maršrutus, turėjo 
surasti 5 kontrolinius punktus 
ir juose  atlikti tam tikras  už-
duotis.  Komandoms už už-
duoties atlikimą buvo skiria-
ma nuo 0 iki 10 taškų. Pirmų 
gimnazijos klasių komandos 
turėjo galimybę išbandyti sa-

vo jėgas sportinėse veiklose, 
pasitikrinti  istorijos, sveika-
tos, geografijos žinias, o antrų 
klasių mokiniai savivaldybės 
aikštėje atliko komandinę už-
duotį, Prienų sporto ir pramo-
gų arenoje dalyvavo krepši-
nio trenerio Mariaus Leona-
vičiaus surengtame krepšinio 
baudų metimo konkurse,  jė-
gas išbandė prie „Žiburio“ 
kalnelio surengtame konkur-
se, užkopę į Mačiūnų piliakal-
nį atliko užduotį, skirtą akių 
ir proto miklumui, patobuli-
no savo praktinius pirmosios 
pagalbos įgūdžius.

Renginį, vadovaujami kū-
no kultūros mokytojų meto-
dinės  darbo grupės, organi-
zavo ir vykdė  trečių gimna-
zijos klasių mokiniai, jiems 
padėjo klasių vadovai, užsie-
nio kalbų, tiksliųjų ir sociali-
nių mokslų metodinių darbo 
grupių mokytojai, gimnazi-
jos mokinių seimo atstovai 
su  prezidente Goda prieša-
kyje bei Prienų rajono savi-
valdybės visuomenės sveika-
tos biuras. Renginio techniniu 
aprūpinimu rūpinosi gimnazi-
jos IT specialistas Mindaugas 
Račaitis, fotografavo – trečios 
a klasės mokinė Augustė Vo-
lungevičiūtė, ,  filmavo „Ži-
burio žinioms“   mokytojas 
Artūras Juočiūnas.

Lygiai 13 valandą, rengi-
nio vadovui, kūno kultūros 
mokytojui ekspertui Olegui 
Batučiui davus startą, visos 
komandos iškeliavo į dvi va-
landas trukusią, pilną įvairiau-
sių nuotykių kelionę.

Po  dviejų valandų koman-
dos su savo užduočių atlikimo 
lapais ir puikia nuotaika sugrį-
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Po rudens lygiadienio į 
gimtąjį kraštą vėl su-

grįžo menkas lašelis šilumos. 
Garsioji bobų vasara, kuri, ko 
gero, atitikmens neturi net vi-
same pasaulyje. 

Iš tiesų, net sunku būtų pa-
aiškinti kitataučiui svečiui, 
kokia čia vasara spalio vidu-
ryje, kodėl ji – ne kokių nors 
mergų, bernų, o bobų vasara. 
Gal net lygių galimybių, teisių 
ir lyčių specialistai 
šioje vietoje įnirtin-
gai naršo savo do-
kumentus, ieškoda-
mi bent mažiausios 
galimybės šią vasa-
rą pavadinti Bobų 
ir Diedų vasara. Na 
arba Diedbobių, o 
gal ir Bobadiedžių 
vasara. 

Ko gero, taip ne-
nutiks, nes visada 
bus lygesnių už ly-
gius. Ne dėl korupci-
jos, ne dėl žmogaus 
teisių nesilaikymo, o 
dėl elementarių sim-
patijų. Juk jeigu mums labai 
patinka gulėti prie jūros, o ne 
prie ežero, vardan lygybės 
nepradėsime pusę savo lais-
valaikio skirti poilsiui prie 
ežero ir vien dėl gražios idėjos 
sukandę dantis gulėti būtent 
prie jo? Žinoma, kad lėksime 
prie jūros! 

Jeigu mums patinka 
valgyti burokėlius, 
o ne morkas, dėl 
mistinio solidarumo 
nepradėsime galbūt 
braškančiais, o gal ir 
pakeistais dantimis 
graužti morkų? Deja, 
reikia pripažinti, kad 
žmogaus minčių ir 
veiksmų laisvė dažnai 
priklauso nuo aplinkinio 
pasaulio. 

Jei turime dantis – grau-
žiam morkas, jeigu jų neturim 
– negraužiam. Jeigu turime 
namuose burokėlių – valgo-

me juos. Jei burokėlių namuo-
se neturime, tik parduotuvėje, 
o mūsų kišenė sufleruoja, jog 
visai nieko ir tos morkos... Ką 
gi, minčių ir norų laisvė gana 
greitai pasikeičia...

Reikia pripažinti, kad lygy-
bė mums dar sunkiai supran-
tama. Kodėl? Tai nėra tiesiog 
matematinis terminas, kuris 
suteikia tik konkretaus rezul-
tato reikšmę. Jeigu išsakome 
mintį, kad visi žmonės yra ly-
gūs ir jiems visiems vienodai 
reikia visko suteikti, už sun-
kių durų su dešimtimi spynų 
užrakiname ne ką kita, o patį 

žmogų. Jeigu manome, kad 
visi žmonės lygūs, kaip tuo-
met reikėtų spręsti tą pačią 
mitybos problemą? Žmonėms 
reikia riešutuose esančių na-
tūraliųjų riebalų, tačiau dalis 
žmonių yra alergiški riešu-
tams. Tai ar galėtume vardan 
lygybės visiems duoti riešutų? 
Ne. O ar galėtume iš visų at-
imti riešutus ir juos paskelbt 
nuodais? Be problemų! Ta-
čiau tada mes suvaržytume 
žmonių laisvę gauti gamtinių 
riebalų, be to, ilgainiui paaiš-
kėtų, kad kiekvienas žmogus 
yra alergiškas vienam ar ki-
tam maisto produktui ir tek-
tų juos uždrausti visus. Ar tai 
lygybė? Taip. Ta lygybė, kuri 
galiotų ne ilgiau kaip savai-
tę. Tik tol, kol visi numirtų 
iš bado...

Ne sudėtingiau skirstosi ir 
lyčių lygybė. Žmogaus teisių 
aktyvistai kyla prieš geneti-
nius eksperimentus, tačiau 
nori, kad vyrai ir moterys bū-
tų lygūs. Ir tada kyla klausi-
mas, kaip suvienodint moters 

vaisingumą su vyro? Kaip be 
genų ir rimtos medicininės 
intervencijos moterį paversti 
apvaisintoja, o vyrui suteik-
ti galimybę išnešioti kūdikį? 
Taip, čia daugelis kovotojų 
už lygias teises ištaria, kad 
tai kvaili klausimai, kad reikia 
žiūrėti į lygybės esmę. 

Bet apie kokią šių laikų 
lygybę mes kalbame, 
jei pats šios teorijos 
pamatas yra kiauras? 

Puikiai žinome, jog namas 
be pamato arba ant kreivo pa-
mato nestovi arba stovi „ant 
garbės žodžio“. Kaip galime 

gyventi name, kuris svyruo-
ja? Lygiai taip pat, kaip da-
bar žmonija ir gyvena – plū-
duriuodama nuo bangos ant 
bangos. 

„Šiandien turėtų būti gerai. 
Jei rytoj bus viskas gerai, tai 
bus gerai.“

Gyvendami milijardus 
metų skaičiuojančiame 
pasaulyje mes vis dar 
nesuprantame visatos 
esmės. Nesuprantame 
jos stabilumo. 
Nesuprantame, kad 
mums duotas pasaulis 
nėra laikinas. Laikini tik 
mes. O mes – vis dar 
nesugebame gyventi 
stabiliai. 

Užuot ieškoję ir atradę savo 
stabilumo garantą, mes kas-
dien savo laisvę apribojame 
idėjomis, kaip sukurti naują 
pasaulį. Naują pasaulį? Ko-
kį naują pasaulį? Nuo kada 

Panaikinus Prienų rajono 
savivaldybės Ašmintos 
seniūniją, nuo 2018 m. 
rugsėjo 1 d. pasikeitė 
Išlaužo, Pakuonio, Prienų 
ir Balbieriškio seniūnijų 
ribos. 

Dalis kaimų, priklausiusių 
Ašmintos bei Balbieriškio 
seniūnijoms, dabar priklauso 
Prienų seniūnijai. Ta proga 
Prienų r. savivaldybės meras 
A. Vaicekauskas, Prienų se-
niūnijos seniūnas A. Matule-
vičius, seniūno pavaduotoja 
I. Stasytienė spalio 2 ir 3 die-
nomis dalyvavo susitikimuo-
se su dalies aplinkinių kaimų, 
priskirtų Prienų seniūnijai, gy-
ventojais.  

Norėta sužinoti, su kokiais 
rūpesčiais, problemomis su-
siduria bendruomenės. Su-
sitikimai vyko Strielčių bi-
bliotekoje ir buvusioje Ba-
grėno pradinėje mokykloje, 
dabar „Bagrėno dvaro“ ben-
druomenės namuose, Žarijų 
kaime. Kadangi Strielčiuose 
vykdomas vandentiekio plė-
tros projektas, susitikime su 
gyventojais Strielčiuose da-
lyvavo ir UAB „Prienų van-
denys“ atstovai. 

Susitikimuose gyvento-
jai kėlė kelių, viešųjų erdvių 
priežiūros, saugumo paukščių 
stebėjimo aikštelėje Bagrėne, 
apšvietimo kai kuriose vietose 
ir kitas problemas, pageidavo, 
kad būtų įrengtas greičio ma-
žinimo kalnelis pagrindinėje 
Strliečių gatvėje, nuotekų su-
rinkimo ir dujų trasos Bagrė-

Susitikimai su Prienų 
seniūnijai priskirtų Strielčių, 
Bagrėno ir aplinkinių kaimų 
bendruomenėmis

no ir Žarijų kaimuose.
Strielčių gyventojai netru-

kus gaus centralizuotai tiekia-
mo vandens ir nuotekų tvar-
kymo paslaugas, o Bagrėno 
ir Žarijų kaimuose vanden-
tvarkos infrastruktūros plėtra 
nenumatyta, kadangi šios te-
ritorijos neatitinka nustatytų 
kriterijų. Šių kaimų gyven-
tojai nuotekų valymo įren-
giniais turėtų pasirūpinti pa-
tys. Dėl dujų trasų įrengimo 
sutarta išsiaiškinti, koks yra 
poreikis, ir į kitą susitikimą 
Bagrėno bendruomenės na-
muose pakviesti dujų tiekimo 
įmonės atstovus. 

Seniūnas prašė visų nau-
jai priskirtų kaimų gyventojų 
įsirengti prie savo namų pašto 
dėžutes, taip pat ragino visus 
aktyviai dalyvauti naujuose 
seniūnaičių rinkimuose ir su 
jų pagalba aktyviai bendra-
darbiauti ateityje. 

Ir Savivaldybės vadovas, 
ir seniūnas bendruomenių 
narius patikino, kad, šalia sa-
vivaldybės centro esančias 
vietoves prijungus prie Prie-
nų seniūnijos, joms bus ski-
riama daugiau dėmesio. Vos 
keletą kilometrų nuo Prienų 
gyvenantiems gyventojams 
arčiau bus įvairios paslaugos. 
Socialinio darbuotojo, žemės 
ūkio specialisto paslaugos bus 
teikiamos taip, kaip ir anks-
čiau, tačiau žemės deklaraci-
jas gyventojai galės tvarkyti ir 
atvykę į Prienų r. savivaldybės 
administracijos Žemės ūkio 
skyrių.   SAVIVALDYBĖS inf. 

tapome dievais, kad, būdami 
laikini tarp daugybės laikinų 
elementų, galėtume sukurti 
kažką stabilesnio už pasaulį, 
kuriame gyvename nuo sun-
kiai suskaičiuojamų laikų? 

Žmogus gimsta, mokosi, 
gyvena ir miršta, kad išmok-
tų gyventi amžinojoje būtyje. 
Tačiau mes kasdien stengia-
mės ne siekti stabilumo, o dar 
labiau viską komplikuoti, kad 
taptume dar labiau laikinesni. 
O kartu su savimi nusitemp-
tume ir visą būrį aplink mus 
esančių žmonių. Štai čia ir iš-
lenda ta mūsų lygybė. Netgi 
draugiškas solidarumas – su-
kurti taisykles, jų laikytis, pri-
versti kitus jų laikytis ir išeiti 

anapus su labai aiškia 
minčių projekcija „po 
manęs nors ir tvanas“. 
Kaip kaliniai. Sėdė-
ję iki gyvenimo galo, 
laikęsi jiems primestų 
taisyklių, jomis „apdo-
vanoję“ kitus ir laukę, 
kada „pagaliau atsikra-
tys viso to“. O visa, kas 
veda į ilgaamžiškumą, 
tuo metu lieka... Ne, ne 
kalėjime ir ne kame-
ros draugams. Lieka 
tik mažų vaikų širdyse, 
kuriose dar vyrauja ra-
mybė, švara ir jokios ly-
gybės. Nes lygybė įka-

lina mintis, įkalina dvejones, 
įkalina pažinimą... 

Tik patys mažiausieji jums 
visada pasakys atvirą teisybę. 
Kodėl? Jie nėra varžomi ly-
gybės tylėti. Jie visada viską 
pasakys nuoširdžiai, nes nėra 
varžomi lygybės cenzūruoti 
save. Jie visada viską pasa-
kys draugiškai, nes lygybė 
dar nėra jų supažindinusi, kas 
yra geras, o kas – blogas. Ly-
gybė dar nėra supažindinusi 
jų su tuo, ką reikia liaupsinti, 
ką smerkti, ką girti, o apie ką 
reikėtų patylėti. 

Nes tikroji lygybė nėra lai-
kina. Ji amžina. Jį slypi kie-
kvieno iš mūsų esybėje tol, 
kol esame tik patys mieliausi, 
visų gerbiami mažučiukai. Tie 
mažučiukai, kuriems dar bi-
joma pasakoti apie dvasinius 
ir teisinius sunkumus, su ku-
riais jiems teks susidurti. Tie 
mažučiukai, kurie žino, kad 
lygybė – tai laisvė mąstyti, 
ieškoti, atrasti ir mylėti savo 
mažyte širdimi, o ne tai, kas 
nurodoma mylėti. 

Už pažeidimus gaus tūkstantinę kompensaciją 
Ukmergės teismas nusprendė, kad byloje įtarimų dėl galbūt 
fiktyvaus vaikų įrašymo į mokyklą sulaukusi Ukmergės 
Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorė Audra Uselienė iš 
pareigų atleista nepagrįstai. Jai teks išmokėti 3525 eurus.

Vyriausybė planuoja skolinti 7,6 mln. eurų 
Vyriausybė planuoja perskolinti 7,6 mln. eurų būsimam Vilniaus 
universiteto (VU) Medicinos fakulteto mokslo centrui Vilniuje. 
Bendra projekto vertė turėtų siekti daugiau nei 37 mln. eurų (per 
23 mln. sudarys ES lėšos), naujoji įstaiga turėtų iškilti iki 2021-ųjų.
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Interpolo vadovas atsistatydino 
Interpolui vadovavęs kinas Meng Hongvei atsistatydino, o 
Pekinas pirmadienį paskelbė, kad vyksta tyrimas dėl jo įtariamo 
kyšininkavimo. Tuo metu jo žmona išreiškė susirūpinimą dėl savo 
vyro gyvybės, jam dingus per kelionę į Kiniją.

Gali susitikti su Kinijos ir Rusijos lyderiais
Pietų Korėjos prezidentas pareiškė manantis, kad Šiaurės Korėjos 
lyderis Kim Čen Unas artimiausiu metu susitiks su Kinijos ir Rusijos 
prezidentais, vykstant intensyvioms diplomatinėms pastangoms 
sumažinti įtampą Korėjos pusiasalyje.

R. Karbauskio aplinka stiprina 
„Jonavos grūdų“ kontrolę

Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos 
(LVŽS) lyderio Ramūno 
Karbauskio aplinka 
stiprina įtaką valstybės 
grūdų rezervą bei 
kitas maisto atsargos 
saugančioje bendrovėje 
„Jonavos grūdai“, 
teigiama LRT Tyrimų 
skyriaus atliktame tyrime.

Valstybė per Žemės ūkio 
ministeriją valdo 70,13 proc. 
strateginę reikšmę nacionali-
niam saugumui turinčių „Jo-
navos grūdų“ akcijų, tačiau 
penkių asmenų valdyboje 
(dar vieno nario šiuo metu yra 
ieškoma) ji turi tik dvi vietas. 
Vieną vietą valdyboje turi R 
Karbauskiui netiesiogiai pri-
klausantys „Agrokoncerno 
grūdai“, valdantys 25,07 proc.  
„Jonavos grūdų“ akcijų, o dar 
du valdybos nariai yra nepri-
klausomi, tačiau vienas iš jų 
– Audrius Zalatoris – priklau-
so LVŽS.

Anot LRT, „Jonavos grū-
dai“ ataskaitose patys pripa-
žįsta, kad didžiausias jų kli-
entas bendrovėje  savo grū-
dus ir trąšas sandėliuojantys 
„Agrokoncerno grūdai“. Dalį 
sandėliuojamų trąšų „Jonavos 
grūdai“ perparduoda ar tei-
kia ūkininkams į skolą pagal 

vekselius. „Jonavos grūdai“ 
nėra perkančioji organizaci-
ja, todėl sandoriai su „Agro-
koncerno grūdais“ bei kito-
mis įmonėmis vyksta ne per 
viešuosius pirkimus – kitaip 
tariant, valstybės kontroliuo-
jama įmonė gali pirkti, iš ko 
nori ir už kiek nori, o sumos 
lieka konfidencialios.

Dar 2011-aisiais su korup-
cija kovojančios organizacijos 
„Transparency International“ 
Vilniaus biuras atskleidė, kad 
2006 metų pabaigoje, Kazi-
miros Prunskienės ministravi-
mo laikais, valstybiniam grū-
dų rezervui grūdus ŽŪM pir-
ko iš „Agrokoncerno grūdų“. 
Už tai R. Karbauskio verslui 
tuomet buvo atseikėta 1,41 
mln. eurų.

Žemės ūkio ministras Gie-
drius Surplys sakė negalintis 
nei patvirtinti, nei paneigti, 
kad grūdai perkami iš „Agro-
koncerno“. Jis taip pat pripa-
žįsta, kad planuojant atsisaky-
ti „Jonavos grūdų“ specialių-
jų funkcijų, bus galvojama ir 
apie jos privatizavimą. Minis-
tro teigimu, įmonė galėtų būti 
privatizuota po kelerių metų, 
o valstybinis grūdų rezervas 
būtų saugomas privačių įmo-
nių grūdų sandėliuose. BNS

JT perspėja dėl pasaulinio 
klimato chaoso
Norint išvengti klimato 
chaoso, pasauliui 
reikės esminių pokyčių 
visuomenėje ir pasaulio 
ekonomikoje, kurie 
privalės būti „savo 
mastu beprecedenčiai“, 
pirmadienį paskelbtoje 
ataskaitoje perspėjo 
Jungtinės Tautos (JT).

Žemės paviršiaus tempe-
ratūra jau pakilo 1 laipsniu 
Celsijaus – ko pakanka pakel-
ti vandenynų lygį bei sukel-
ti eilę mirtinų audrų, potvy-
nių ir sausrų – o temperatūra 
ateityje gali pakilti net 3 ar 4 
laipsniais.

Pagal dabartinį šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emi-
sijų lygį, globalinis atšilimas 
1,5 laipsnio Celsijaus ribą, 
sutartą Paryžiaus klimato su-
sitarime, gali kirsti jau 2030 
metais ir ne vėliau nei iki šio 
amžiaus vidurio, teigia Jung-
tinių Tautų klimato kaitos ko-
misija (IPCC).

400 puslapių ataskaitoje pa-
brėžiama, kaip greitai globa-
linis atšilimas pralenkė žmo-
nijos bandymus jį suvaldyti. 
IPCC taip pat išdėsto galimus 
paradigmų pokyčius, kurie 
leistų išvengti blogiausių kli-
mato atšilimo pasekmių.

Tam, kad turėtų bent 50:50 
tikimybę išlikti žemiau nei 
1,5 laipsnio Celsijaus riba, 
pasaulis privalo iki 2050-ųjų 
subalansuoti anglies dioksido 
emisijas.

„Tai reiškia, kad už kiekvie-
ną į atmosferą paleistą CO2 
toną, kita CO2 tona turės būti 
iš atmosferos pašalinta“, – sa-

kė vienas iš ataskaitos autorių, 
Oksfordo universiteto klima-
to tyrimų programos vado-
vas Mylesas Allenas (Mailsas 
Alenas).

Remdamiesi daugiau nei 
6 tūkst. naujų tyrimų, tyrėjai 
pabrėžė, kad vienas iš būdų 
apriboti klimato kaitą būtų 
radikaliai sumažinti energi-
jos suvartojimą bei pereiti nuo 
iškastinio kuro prie švaresnių 
šaltinių.

Klimato atšilimo apriboji-
mas iki 1,5 laipsnio Celsijaus 
ribos kainuos nemažai: maž-
daug 2,4 trln. JAV dolerių 
vertės investicijų į pasaulinę 
energetikos sistemą kasmet 
nuo 2016 iki 2035 metų, kas 
sudaro apie 2,5 proc. pasau-
lio bendrojo vidaus produkto 
(BVP) kiekvienais metais.

Savaitę trukusį ir taip gero-
kai užsitęsusį susitikimą Pie-
tų Korėjos mieste Inčeone dar 
labiau užtęsė Saudo Arabija, 
pareikalavusi ištrinti punktą, 
kuriame teigiama, kad CO2 
emisijos turi sumažėti „gero-
kai prieš 2030-uosius“.

Tačiau Saudo Arabijai atsi-
traukus ataskaita iškart buvo 
patvirtinta bendru sutarimu, 
naujienų agentūrai AFP sakė 
derybų dalyviai.

Tuo tarpu nerimas, kad pro-
cesą sutrikdyti bandys Jungti-
nės Valstijos, nepasitvirtino.

JAV prezidento Donaldo 
Trumpo (Donaldo Trampo) 
administracija panaikino vie-
tines oro taršos apribojimo 
programas bei pagrasino pa-
sitraukti iš Paryžiaus klimato 
susitarimo. BNS

Savivaldybėje vyko 
Konstitucijos egzaminas

Jau 12 metus iš eilės visi 
Lietuvos piliečiai spalio 4 
d. buvo kviečiami laikyti 
Konstitucijos egzaminą. 
Visuotinėje teisinių žinių 
įvertinimo akcijoje Prienų 
rajono savivaldybėje 
(Savivaldybės mažojoje 
salėje) dalyvavo trys 
piliečiai. 

Du iš jų pateko į antrąjį eta-
pą (teisingai atsakė į 25 ir dau-

giau testo klausimų iš 30).
Antrasis etapas vyks spalio 

12 d. (penktadienį) Savival-
dybės mažojoje salėje.

Spalio 25 d. geriausieji 
Konstitucijos žinovai bus pa-
gerbti Lietuvos Respublikos 
Prezidentūroje vyksiančioje 
ceremonijoje. Juos sveikins 
egzamino globėja – Preziden-
tė Dalia Grybauskaitė.  SAVI-
VALDYBĖS inf. 

„Sodra“: perskaičiuota senatvės 
pensija padidėjo 9 eurais

„Sodrai“ perskaičiavus 
senatvės pensijas, jos 
vidutiniškai padidėjo 
9 eurais. Šią savaitę 
maždaug 450 tūkst. 
senjorų pradėtos mokėti 
atnaujintos pensijos. 

Pasak „Sodros“, neprie-
mokos už pirmus šių metų 
mėnesius jau buvo išmokė-
tos rugpjūtį ir rugsėjį, todėl 
pensininkai spalį gaus tokią 
pensiją, kokia bus mokama 
kiekvieną mėnesį.

„Daliai pensininkų senatvės 
pensijos padidėjo, o padidė-
jimas daugiausia priklausė 
nuo stažo. Kuo daugiau stažo 
žmogus įgijo, tuo labiau pen-
sija padidėjo. Yra atvejų, kai 
pensija padidėjo ir 40 eurų, 
nemažai daliai – 10-20 eurų, 
o buvo ir tokių, kurie gaus gal 
tik simboliškai daugiau. Ke-
tvirtadaliui senjorų pensija po 
perskaičiavimo nepasikeitė“, 
– pranešime teigė „Sodros“ 
direktorius Mindaugas Sin-

kevičius.
Rugpjūtį ir rugsėjį buvo 

mokama ne tik padidinta 
senatvės pensija, bet ir ne-
priemoka už pirmus šių me-
tų mėnesius. Tai reiškia, kad 
žmogus gavo gerokai dides-
nę sumą, o spalį jau gaus per-
skaičiuotą pensiją be neprie-
mokos.

Pavyzdžiui, jeigu gyvento-
jo, gaunančio 320 eurų pen-
siją, ji buvo perskaičiuota 
rugsėjį ir padidėjo 9 eurais, 
tuomet rugsėjį jis iš viso gavo 
401 eurą – 329 eurų pensiją 
ir 72 eurų nepriemoką – po 9 
eurus už pirmus aštuonis šių 
metų mėnesius. Iki metų pa-
baigos jam toliau bus moka-
ma 329 eurų pensija, kuri ki-
tų metų sausį vėl bus indek-
suojama. 

Pensijas „Sodra“ perskai-
čiavo, nes tai buvo numaty-
ta nuo sausio įsigaliojusiose 
pensijų socialinio draudimo 
įstatymo pataisose. BNS

„Sodra“ kviečia į atvirų durų 
dieną

Spalio 11 d. nuo 8 iki 17 
val. (pietų pertrauka – nuo 
12 iki 12.45 val.), spalio 12 
d. nuo 8 iki 15.45 val. (pietų 
pertrauka – nuo 12 iki 12.45 
val.) ir spalio 23 d. nuo 8 iki 
17 val. (pietų pertrauka – nuo 
12 iki 12.45 val.)

„Sodros“ Alytaus skyriaus 
Klientų aptarnavimo skyriaus 
Prienų poskyryje (Vytauto g. 

53, Prienai; atitinkamai pagal 
dienas 7, 1, 9 kab., I a.) vyks 
atvirų durų diena tema „Pensi-
jų perskaičiavimas nuo 2018-
01-01“. 

Galima registruotis iš anks-
to: elektroniniu paštu prie-
nai@sodra.lt  arba telefonu 
(8 319) 51 697 (iki 14.45 val. 
darbo dienomis). 

Su savimi prašome turėti 
asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą.   SODRA 

Lietuva stato užtvarus Astravo 
AE elektrai
Lietuvai nusprendus 
neįsileisti į šalį 
Baltarusijoje statomos 
Astravo atominės 
elektrinės (AE) elektros, 
Energetikos ministerija 
parengė prekybos elektra 
bei jos importo ir eksporto 

tvarkos pakeitimus. 
Pasak ministerijos, naujoji 

tvarka numato, kad nuo elek-
tros gamybos Astravo AE 
technologinių bandymų pra-
džios jungiamųjų linijų tarp 
Lietuvos ir Baltarusijos pra-
laidumai prekybai bus nuli-
niai.    BNS



�
TREČIADIENIS, �018 m. SPALIO 10 D., www.NAUjASISgELUPIS.LT
ATgARSIAI

REKLAMA

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

2018-10-01 apie 22 val. 32 min. 
Prienų r., Balbieriškio mstl., Žalio-
joje g., patikrinimui sustabdytas 
automobilis “VW Golf”, kurį vaira-
vo neblaivus (2.62 prom.) vyras 
(g. 1994 m.). Vairuotojas sulaiky-
tas it uždarytas į areštinę.

2018-10-01 21:08 val. PK pranešė, 
kad Ašmintos sen., Pabališkių k. 
Kubilo g. reikia po eismo įvykio 
patraukti nuo važiuojamosios 
kelio dalies užvirtusį medį. Medis 
supjaustytas ir patrauktas nuo 
važiuojamosios kelio dalies.

2018-10-02 apie 15 val. 40 min. 
Prienų r., Jiezno sen., neblaivus 
(2.50 prom.) vyras (g. 1949 m.) 
smurtavo prieš sutuoktinę (g. 
1948 m.). Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

2018-10-02 Prienuose, S. Dariaus 
ir S. Girėno g., Revuonos parke, 
nepažįstamas asmuo, panaudojo 
fizinį smurtą prieš vyrą (g. 1942 
m.) ir pagrobė iš jo piniginę.

2018-10-03 Prienų r., Veiverių 
sen., Skriaudžių k., iš ekskava-
toriaus kuro bako, priklausančio 
uždarajai akcinei bendrovei, 
pavogta 60 litrų dyzelino ir skar-
dinėje taroje buvusio 20 litrų 
tepalo

2018-10-03 08:04 val. pranešė 
moteris, kad Prienuose, J. Basa-
navičiaus g. atėjo pas globotinę. 
Globotinė prašo pagalbos, pati 
negali atidaryti durų. Į butą 
patekta statybininkų stelažais 
per balkoną išdaužius langą. S. 
A. (1922 m.) sąmoninga gulėjo 
ant grindų. Po medikų apžiūros 
išnešta iš namų ir išvežta į gy-
dymo įstaigą.

2018-10-03 gautas pranešimas 
iš Prienų ligoninės, kad sugedus 
liftui reikalinga pagalba pernešti 
ligonį iš 1 į 3 aukštą. Atvykus 
PGP ligonis buvo jau perneštas, 
pagalbos neprireikė.

2018-10-04 apie 17 val. Prienų r., 
Lapupio k., moteris (g. 1977 m.) 
pastebėjo, kad iš jos statomo 
namo, pavogti šilumos siurblio 
lauko ir vidaus blokai bei kiti 
statybiniai įrankiai. Nuostolis – 6 

289 eurai.

2018-10-04 Prienų r. PK gautas 
vyro (g. 1976 m.) pareiškimas, 
kad spalio 3 d. jis už virtualią 
žaidimų valiutą, į nepažįstamos 
moters banko sąskaitą pervedė 
1900 eurų, tačiau paslaugos 
negavo.

2018-10-05 11:15 val. gautas 
pranešimas, kad Prienuose, 
Stadiono g. kaimynė neatidaro 
durų, prieš tai skundėsi sutriku-
sia savijauta. Ištraukiamosiomis 
kopėčiomis pasikelta iki antrojo 
aukšto, pro langą patekta į butą. 
Viduje nieko nebuvo, pranešimas 
nepagrįstas, pajėgos grąžintos į 
komandą.

2018-10-05 16:59 val. gautas 
pranešimas, kad Veiverių sen., 
Papilvio k., Rūtų g. deginamos 
šiukšlės. Atvykus PGP laužas 
baigė degti. Šeimininkė užge-
sino pati.

2018-10-05 18:39 val. gautas 
pranešimas iš PK, kad Prienuose, 
Stadiono g. reikia atidaryti duris. 
Durys atidarytos.

2018-10-05, Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK gautas M. B., gim. 
1979 m., gyv., Prienuose, dirb. 
Alytaus apskr. VPK Prienų r. PK 
tyrėju, pareiškimas, kad 2018-
10-04, apie 23.30 val., atėjęs iš 
matymo pažįstamas A. K., gim. 
1969 m., gyv. Prienuose, bandė 
įsibrauti į gyvenamąjį namą, gra-
sino nužudyti ir du kartus smogė 
į dešinę koją, tuo sukeldamas 
fizinį skausmą.

2018-10-05, apie 21.45 val., K. 
N., gim. 1991 m., Prienų m., ne-
pažįstami asmenys pavogė jam 
priklausantį mobiliojo ryšio tele-
fono aparatą SAMSUNG GALAXY 
J5, 20 eurų, bei jo vardu išduotą 
asmens tapatybės kortelę.

2018-10-06, apie 17.40 val., iš 
krautuvėlės, adresu , Birštonas, 
du nepažįstami vyriškiai (tam-
saus gymio) iš kasos pavogė 
keturis šimtus eurų, iš gėrimų 
lentynos pavogė du butelius 
viskio , ir vieną šampano butelį, 
bei du namų kvapus.

2018-10-06, 15.10 val., adresu 
Prienų r. sav., neblaivi G. K., gim. 
1960 m., fiziškai smurtavo prieš 
neblaivų sūnų Š. K., gim. 1991 
m. Vadovaujantis LR BPK 140 
str., G.K. sulaikyta ir uždaryta į 
Alytaus apskr. VPK areštinę.

2018-10-08 01:01 val. gautas 
pranešimas iš GMP, kad Prienuo-
se, Stadiono g. reikia pernešti 
nevaikštantį ligonį į GMP auto-
mobilį. P. R. (1950 m.) perneštas 
į GMP automobilį.

Iš namų pavogta juvelyrinių dirbinių ir pinigų 
Sekmadienį Kauno rajone esančiame Ramučių kaime ir Utenoje 
įsilaužus pavogta juvelyrinių dirbinių ir pinigų, žala siekia 
tūkstančius eurų. Bendras nuostolis Ramučių kaime siekia 14,7 
tūkst. eurų, Utenoje - 22,5 tūkst. eurų.

Naftos kainos mažėja dėl Saudo Arabijos
Naftos kainos pirmadienio rytą smuko Saudo Arabijos atstovams 
pareiškus, kad šalis yra pasiruošusi panaudoti laisvus naftos 
gavybos pajėgumus tam, kad atsvertų smūgį, kurį rinka patirs dėl 
JAV sankcijų Iranui. Kaina sumenko iki 83,37 JAV dolerio už barelį.

Mokytojų 
dienos 
regata

Laima
DUOBLIENĖ

Mokytojų dienos regata 
Mero taurei laimėti vyko 
jau vienuoliktą kartą.

Tarptautinės mokytojų die-
nos proga surengti pirmąsias 
plaukimo vikingų laivais var-
žybas kilo tuometiniam „Ži-
burio“ gimnazijos direktoriui 
A. Aldakauskui ir verslininkui 
A. Stašaičiui. Nors iš pradžių 
būta ir nerimo dėl vaikų sau-
gumo, ir abejonių dėl patirties 
stokos, naujovė prigijo ir Mo-
kytojų diena jau neįsivaizduo-
jama be regatos. 

Šiais metais regatoje da-
lyvavo tik trijų mokyklų ko-
mandos: Prienų „Žiburio“ 
gimnazijos, Veiverių Tomo 
Žilinsko gimnazijos ir „Re-
vuonos“ pagrindinės moky-
klos. Distanciją greičiausiai 
įveikė ir Mero taurę laimėjo 
„Žiburio“ gimnazijos ketvir-
tokai.

Kol vieni Nemune irkluo-
dami vikingų laivus siekė kuo 
geresnio rezultato, likusieji 
krante varžėsi rąsto stūmi-
mo ir žolės slidžių rungtyse, 
ieškojo lobio, dalyvavo Prie-
nų r. savivaldybės sveikatos 
biuro surengtoje viktorinoje 
ar šoko. 

Prizinių vietų laimėtojai 
buvo apdovanoti medaliais, 
diplomais, taurėmis, kurias 
įsteigė Prienų rajono savival-
dybės meras ir Prienų „Žibu-
rio“ gimnazija, bei saldžiai-
siais prizais. 

Išalkusius sportininkus ko-
še ir arbata vaišino LR Seimo 
narys Andrius Palionis. 
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Indonezijoje stichijos aukų padaugėjo iki 2 000
Žemės drebėjimo ir cunamio nusiaubtame Indonezijos mieste 
Palu iš griuvėsių iš viso buvo ištraukta beveik 2 tūkst. lavonų, 
pirmadienį paskelbė vienas pareigūnas ir perspėjo, kad 
tebeieškant tūkstančių dingusiųjų šis skaičius gali dar išaugti.

Rusijos atsargos šiemet paaugo 6 proc.
Rusijos tvirtos valiutos ir aukso atsargos per tris šių metų 
ketvirčius padidėjo 26,421 mlrd. JAV dolerių, arba 6,1 proc., iki 
459,163 mlrd. dolerių. Tačiau rugsėjį jos sumenko 1,452 mlrd. 
dolerių, arba 0,3 proc.

mo pagalbos tarnyba šiemet 
pateikė net 37 rekomenda-
cijas apdovanoti mokytojus. 
Prienų rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
įsakymu sudaryta Metų mo-
kytojo atrankos komisija pri-
ėmė sprendimą siūlyti 19 
mokytojų apdovanoti Prienų 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo skyriaus ve-
dėjo padėkomis, 18 mokytojų 
ir mokyklų vadovų – Prienų 
rajono savivaldybės mero pa-
dėkomis. 

Komisijos sprendimu Prie-
nų rajono savivaldybės 2018 
metų mokytoja tapo Prienų 
„Revuonos“ pagrindinės mo-
kyklos dailės ir technologijų 
mokytoja metodininkė Rasa 
Uleckienė. Ji apdovanota me-
ro padėka, pinigine premija ir 
specialiu prizu. 

Rasa Uleckienė „Revuo-

Metų mokytoja – Rasa Uleckienė
nos“ pagrindinėje mokyklo-
je dirba nuo 1999 metų. 2007 
metais jai suteikta dailės mo-
kytojo metodininko kvalifi-
kacinė kategorija, 2017 me-
tais – technologijų mokytojo 
metodininko kvalifikacinė 
kategorija. 

Mokytoja su mokiniais ak-
tyviai dalyvauja mokyklos, 
rajono, respublikos ir tarptau-
tiniuose renginiuose, konkur-
suose, projektuose ir festiva-
liuose, iš kurių grįžta su ap-
dovanojimais. 

Mokytoja kasmet dalyvau-
ja brandos egzaminų, rajoni-
nių olimpiadų komisijų dar-
be, vertinant kolegų praktinę 
veiklą. Ji aktyvi įvairių tarp-
tautinių projektų, mokyklos 
ir rajono metodinėje veikloje. 
Ji – projekto „Lyderių laikas“ 
kūrybinės grupės ir mokyklos 
veiklos kokybės įsivertinimo 
grupės narė, kalendoriaus bei 
logotipo, skirto „Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos šim-
tmečiui paminėti, mokyklos 
laiptinės skaitmeninės spau-

Romos Sinkevičiūtės nuotr.

dos fotografijos kūrybinių dar-
bų bendraautorė. Rasa Ulec-
kienė mokykloje ir už jos ribų 
rengia mokinių kūrybinių dar-
bų parodas, inicijuoja ir kartu 
su mokinais dalyvauja pilieti-
nėse socialinėse akcijose, kas-
met dalyvauja tradicinėje Prie-
nų krašto meno kūrėjų darbų 
parodoje.

Mokytoja šiltai bendrauja su 
mokiniais ir jų tėvais, pamokų 
metu ir būdama klasės vado-
ve stengiasi ugdyti pažangiai 
mąstančias, kūrybingas ir ini-
ciatyvias, doras bei atsakingas 
asmenybes.

Rasa Uleckienė dėkojo sa-

vo šeimai, kuri prisitaikė prie 
jos gyvenimo būdo, savo mo-
kytojams, kurie buvo pirmieji 
mokytojai ir įkvėpėjai, paska-
tinę rinktis mokytojo profesi-
ją, dailės ir technologijų mo-
kytojams, kurie įvertino jos ir 
jos mokinių veiklą, „Revuo-
nos“ pagrindinės mokyklos 
mokiniams ir jų tėveliams, su 
kuriais kartu įgyvendino savo 
tikslus, šios mokyklos mo-
kytojams ir vadovams, kurie 
padėjo organizuoti renginius, 
įgyvendinti projektus ir visus 
sumanymus, skatino tobulėti, 
siekti tikslų ir tikėjo sėkme. 

„Šis garbingas apdovanoji-

mas – tai ne mano vienos ap-
dovanojimas, tai visos „Re-
vuonos“ pagrindinės moky-
klos bendruomenės laimėji-
mas“, – sakė R. Uleckienė. 

Koncerte „Gražiausi duetai“ 
mokytojams dainavo Ramū-
nas Difartas ir Aušra Difartė. 

Tarptautinės mokytojų die-
nos proga mokytojus sveiki-
no Prienų rajono savivaldy-
bės meras A. Vaicekauskas, 
Švietimo skyriaus vedėjas R. 
Zailskas, administracijos di-
rektorius E. Visockas ir jo pa-
vaduotoja R. Zablackienė bei 
Seimo nariai R. Budbergytė ir 
J. Olekas.

„Nulipdyti gražią skulptū-
rą ir įkvėpti jai gyvybę – kil-
nu, bet išugdyti jauną protą, 
savaip subrandinti jauną sie-
lą ir įkvėpti jai tiesos jausmą 
– dar kilniau“, – šiais Vikto-
ro Hugo žodžiais Ašmintos 
bibliotekos bibliotekininkė 
R. Šiugždinienė ir Ašmin-
tos laisvalaikio salės rengi-
nių organizatorė R. Vilkienė 
pasveikino Prienų „Ąžuolo“ 

Mokytojas – tai pašaukimas

progimnazijos Ašmintos pra-
dinio ugdymo skyriaus mo-
kytojas Tarptautinės moky-
tojų dienos proga surengtoje 
šventėje „Mokytojas – tai pa-
šaukimas“. Šventės metu mo-
kytojams teko pabūti moki-
niais ir dalyvauti netradicinė-
je pamokoje, spręsti įdomias 
ir šmaikščias užduotis. 

R. Šiugždinienė ir  
R. Vilkienė 

žo į gimnazijos aktų salę, kur 
vyko iškilminga apdovanoji-
mo ceremonija.

Daugiausiai taškų (98) su-
rinko ir pirmą vietą  užėmė  
Id klasės komanda (jie buvo 
nepralenkiami sporto rung-
tyje, gavo maksimumą taš-
kų sveikatos viktorinoje , jų 
gretose buvo po vieną tėvų ir  
kt.šeimos narių atstovą). An-
trą vietą su 94 taškais užėmė 
Ic klasės komanda (jie geriau-
siai iš visų atliko geografijos 
užduotį ir dalyvavo net du tė-
vų atstovai). Trečią vietą ( 90 
taškų)  užėmė Ib klasė, o ke-
tvirti liko Ia klasės mokiniai 
(88 taškai).

Tarp antrų  klasių geriau-

Prienų „Žiburio“ gimnazija Europos mokyklų sporto dienos 
dalyvė

si buvo praėjusių metų pir-
mokų čempionai IIb klasės 
komanda. Antrą vietą su 63 
taškais iškovojo IId klasė. 
Trečia vieta atiteko IIa kla-
sės komandai ,surinkusiai 47 
taškus. Ketvirti liko ilgiausiai 
distancijoje užtrukę IIc klasės 
mokiniai(38 taškai).   

Visos komandos gavo ofici-
alius Europos mokyklų sporto 
dienos dalyvių sertifikatus bei 
gimnazijos direktorės Irmos 
Kačinauskienės įsteigtus pri-

zus – didžiulius arbūzus.
Oficialiais Europos moky-

klų sporto dienos dalyvių ser-
tifikatais su Europos mokyklų 
sporto dienos simbolika bu-
vo apdovanoti ir trečių klasių 
mokiniai.

Renginio vadovo Olego 
Batučio žodžiais tariant, ren-
ginys tikrai pasisekė, jį lydė-
jo geras oras, organizatorių 
bei dalyvių puiki nuotaika. 
Šį kartą, kaip ir buvo tikėta-
si, dalyvavo  daugiau dalyvių 

– 180 mokinių, 16 mokytojų, 
3 šeimų nariai ir 3 gimnazijo-
je dirbantys specialistai (IKT, 
sveikatos priežiūros ir bibli-
otekos darbuotojai), iš viso 
– 202, o tai trečdaliu daugiau 
nei pernai.  Renginys „Žibu-
rio“ gimnazijoje, , kaip ir vi-
soje Europoje, įgauna pagreitį 
ir kiekvienais metais pritrau-
kia vis daugiau ne tik gimna-
zijos, bet ir miesto bei rajono 
bendruomenės narių, tampa 
tradiciniu.

„Aš asmeniškai džiaugiuo-
si tuo, kad mums pavyksta 
įtraukti į šį renginį vis daugiau 
bendruomenės atstovų ir labai 
tikiuosi, jog mums pavyks iš-
laikyti renginio dinamiškumą 
ir naujoviškumą“ – dalijosi 
savo įspūdžiais O. Batutis. 

Žiburio gimnazijos inf. 

atKelta IŠ 1 p.
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Padidins perkamąją galią, tačiau kils ir kainos
Vyriausybei ketinant nuo kitų metų minimalią mėnesio algą 
(MMA) didinti 30 eurų – iki 430 eurų (realiai ji sieks 555 eurus), 
ekspertai mano, kad tai padidins mažiausias pajamas gaunančių 
gyventojų perkamąją galią, tačiau brangs prekės ir paslaugos.

Rinkėjų aktyvumas sužlugdė referendumą
Rumunijoje sekmadienį vykusiame plebiscite dėl konstitucinio 
santuokos apibrėžimo, kuriuo siekiama užkirsti kelią ja laikyti 
tos pačios lyties asmenų sąjungas, dalyvavo itin mažas rinkėjų 
skaičius, todėl referendumas turėtų būti paskelbtas neįvykusiu. 

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Spalio 3-iąją Birštono 
kurhauze vyko Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio ir 
Birštono sąjūdžio įkūrimo 
30-ųjų metinių minėjimas.

Pasidalijo 
prisiminimais

Renginyje dalyvavo Persi-
tvarkymo sąjūdžio dalyviai 
Romas Pakalnis, Agonita 
Rupšytė, Jonas Arbačiauskas, 
Vytautas Radžvilas, Vytautas 
Bubnys, dainininkas Vytautas 
Babravičius-Simas.

Renginys prasidėjo „Tau-
tine giesme“, po to savo dai-
ną dovanojo bardas Vytautas 
Babravičius, o grupė Birštono 
gimnazijos mokinių pristatė 
kompoziciją „Apie žmogaus 
poreikį būti“.

Sveikinimo žodį tarė ir pir-
mąjį pranešimą apie Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdį ir Birš-
tono sąjūdį perskaitė Biršto-
no savivaldybės merė Nijolė 
Dirginčienė.

Rašytojas V. Bubnys pa-
sidalijo 1988 metų birželio 
ir rugsėjo įspūdžiais. „Kaip 
greit prabėgo laikas, o viskas 
stovi prieš akis – lyg tai buvo 
vakar. Ėjimas į Persitvarkymo 
sąjūdį buvo anksčiau. Ėjo į jį 
inteligentai, tarp jų ir aš. Tada 
prasidėjo naujo gyvenimo pe-
riodas, kai reikėjo į šalį padėti 
kūrybą, rankraščius, nes buvo 
ėjimas į Nepriklausomybę. 
Žengėme drąsiai, atvirai, tuo 
patraukdami ir visuomenės 
mases. Sąjūdis augo, didėjo, 
per pusmetį sujudo visa Lietu-

Birštone paminėtos Persitvarkymo sąjūdžio ir Birštono sąjūdžio 
30-osios metinės

va“, – kalbėjo V. Bubnys, pa-
minėdamas, kad greta gimė ir 
kitas sąjūdis, norintis peršok-
ti Persitvarkymo sąjūdį. Taip 
vėliau ir atsitiko... Tikrieji, pir-
mieji Persitvarkymo sąjūdžio 
nariai buvo  nereikalingi. Liko 
prisiminimui tik medaliai...

Lietuvos persitvarkymo są-
jūdis buvo įkurtas 1988 metų 
birželio 3 dieną. Tuomet Lie-
tuvos mokslų akademijos sa-
lėje Vilniuje įvyko Sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės susirin-
kimas. Šią grupę sudarė 35 
žymūs Lietuvos mokslo ir 
meno žmonės. Steigiamasis 
organizacijos suvažiavimas 
įvyko 1988 metų spalio 22–

23 dienomis. Šis visuomeni-
nis judėjimas siekė ir įgyven-
dino Lietuvos valstybingumo 
atkūrimą 1990 metais.

V. Bubnys pasakojo, kad 
Pirmasis sąjūdis vyko dar 
XVIII amžiuje, kaip Tautinio 
sąjūdžio pradžia prieš carinę 
imperiją. Viskas augo ir vystė-
si iki Persitvarkymo sąjūdžio 
susikūrimo 1988 m. Pasak V. 
Bubnio, Sąjūdžio kelias ilgas 
ir gražus, nes jo dalyviai jau 
30 metų atsiminimus nešio-
ja širdyse.

Kas neduoda 
ramybės

Prisiminimais apie Lietu-
vos persitvarkymo sąjūdį dali-
josi ir miškininkas, ekologas, 
pedagogas ir visuomenės vei-
kėjas Romas Pakalnis, kartu 
užduodamas auditorijai klau-
simą, kokie momentai neduo-
da ramybės šiandien.

„Turim nepriklausomą Lie-
tuvą. O kas toliau? Persitvar-
kymo sąjūdžio metais vi-

suomenė aktyviai dalyvavo 
kuriant nepriklausomą vals-
tybę. O dabar įvyko kaip su 
pirma meile – lyg yra, lyg 
ir ne“, – polemizavo prane-
šėjas. Anot jo, dabar kalbant 
apie Lietuvos valstybę sako-
ma, kad „mūsų universitetai 
blogi, ruošia nekvalifikuotus 
specialistus, miškininkai – va-
gys, o mūsų tauta – didžiausi 
girtuokliai pasaulyje. Nepri-
klausomybės laikais neteko-
me milijono gyventojų, tai gal 
jie geria toliau kitose valsty-
bėse? Bet taip nėra...“ R. Pa-
kalnis patikino, kad Penktoji 
kolona iki šiol yra ir veikia 
Lietuvoje. (Penktoji kolona 
– tai slapta žmonių grupė, sie-
kianti griauti valstybės, tautos 
ar kitokios žmonių bendruo-
menės solidarumą.) Tam, kad 
išliktume, turime būti vienin-
ga valstybe, o jos žmonės tu-
ri pasakyti, kaip nori gyventi. 
Pasak R. Pakalnio, „Sąjūdis 
– ateitis, veikimo programa. 
Reikia, kad ateitų kartos, ku-

rios neštų nepriklausomybės 
vėliavą“. Tai lyg užuomina, 
kad vėl reikalingas sąjūdis, 
kuris suvienytų tautą...

„Ar būsime medžiai, 
ar tik trąša?“

Ne mažiau atvirai apie da-
bartinę situaciją kalbėjo ir V. 

Radžvilas. Kas buvo sąjūdis 
1988 metais? Sąjūdis kovojo 
už tai, kad būtų atkurta Lietu-
vos valstybė, kad taptume ne-
priklausomi ir galėtume kurti 
savo valstybę, kad gyventume 
oriai, kaip tikra valstybė. Bet 
po didelio džiaugsmo išsilais-
vinus atsirado grupuotės žmo-
nių, kurie nusprendė, kad ge-
riau ieškoti naujų šeimininkų 
ir jiems tarnauti. Profesorius 
sakė, kad Sąjūdis, kaip ir kie-
kvienas praeities įvykis, gali 
vėl gimti, tik su pakitusiomis 
interpretacijomis. „Kas buvo 
Sąjūdis? Tai buvo atgimusi 
lietuvių tauta. Šiuo metu kyla 
klausimas, ar mes dar esame 
tauta? Ar turime savo kultūrą, 
kalbą? Ilgai ja nebuvome, iki 
1918 metų, vėliau – politinės 
reorganizacijos, kol vėl atga-
vome savo tapatybę. Buvome 
vietiniai čiabuviai, ne tauta, o 
etnosai... Užteko jėgų sukur-
ti Sąjūdį. Tačiau nespėjome 
pasirengti ir neįvertinome, 
kad ne visi pasirengę. 1990 

m. pavyko atkurti valstybę, 
bet atkurti tautą – ne. Pakel-
ti rankas buvo pats lengviau-
sias darbas. O kas toliau? 
Kol žmonės netampa tauta, 
tokioje bendruomenėje nėra 
bendros kolektyvinės valios“, 
– sakė V. Radžvilas.

Jis paminėjo, kad pasaulis į 

mus žvelgia kaip į šeiminin-
kams tarnaujančius čiabu-
vius, su kuriais nesielgiama 
garbingai. Jeigu gyventojų 
skaičius auga, viskas gerai, 
bet dabar mūsų mažėja, mes 
nesugebame reprodukuotis, 
išmirštame lėtai, bet užtikrin-
tai. Taigi, Lietuva bus be lie-
tuvių. Buvome laikinai tapę 
tauta, bet labai trumpai. Visi 
gelbstisi kaip kas išmano ir 
palieka Lietuvą... 

Kalbėdamas apie tai, kas 

vyksta dabar, V. Radžvilas 
pastebėjo, kad vėl gyvename 
tarsi 1988 metais, kai byrėjo 
pasaulinė komunizmo sis-
tema. Dabar byra pasaulinė 
neoliberalizmo sistema. Ta-
da komunizmo sistemos cen-
tras buvo Sovietų Sąjunga, 
o pasaulinės neoliberalizmo 
sistemos centras yra JAV, ku-
ri pradeda byrėti dabartinio 
prezidento Donaldo Trumpo 
iniciatyva. Sovietų Sąjungos 
griūtį pagreitino ar paskatino 
prezidentas Michailas Gor-
bačiovas.

Savo kalboje profesorius 
išsakė aiškius nuogąstavimus 
dėl valstybės ateities, dėl gy-
ventojų migracijos. „Lietuviai 
tampa trąša, iš kurios kitos 
tautos kuria sau šlovę. Klau-
simas toks: ar tapsime tvirtu 
medžiu, ar būsime trąša?“ – 
klausė V. Radžvilas.

Labai įtikinamai poetiniu 
žodžiu ir daina pasisakė V. 
Babravičius, primindamas, 
kokie svarbūs gimtieji namai 
ir Tėvynė, ką ji reiškia kie-
kvienam žmogui.

Sąjūdžio stebuklas, 
prikėlęs tikėjimui

Buvusi sąjūdietė Angoni-
ta Rupšytė sakė, kad Sąjūdis 
buvo stebuklas, kuris davė ga-

limybę patikėti savimi, atsta-
tyti, kas buvo atimta, patikėti 
ir tikėtis. Ji pasakojo apie savo 
veiklą Sąjūdžio metais, apie 
žmonių tikėjimą, kad tapsime 
laisvi ir būsime savo krašto 
šeimininkai.

Apie sąjūdį Birštone ir ak-
tyviausius jo žmones pasako-
jo Birštono muziejaus direk-
toriaus pavaduotojas, buvęs 
sąjūdininkas Vytautas Šeš-
kevičius.

„Tai buvo nuostabus laikas, 

kai tauta patikėjo Sąjūdžiu, 
susitelkė apie jį, susivienijo 
ir pasiekė tikslą – nepriklau-
somą Lietuvą. 

O tam pradžią davė pokario 
partizaninis judėjimas, vėliau 
disidentinė veikla, uždraustos 
literatūros platinimas (,,Lie-
tuvos Katalikų Bažnyčios 
kronikos“ spausdinimas ir 
dauginimas, vėliau ,,Aušra“, 
,,Rūpintojėlis“), Laisvės ly-
gos atsiradimas. 

Birštone pirmaisiais są-
jūdiečiais laikyčiau buvusį 
partizaną Povilą Buzą, kuris 
nuo 1976 m. savo namuose 
kopijavimo aparatu daugino 
ir platino ,,Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kroniką“ ir kitus 
uždraustus leidinius, taip pat 
Albiną Grigonį, Stasę Belic-
kienę, kurie irgi užsiėmė šia 
veikla. Povilas Buzas 1980m. 
už šią veiklą buvo suimtas 
ir vėl įkalintas. Šie žmonės, 
taip pat Ona ir Vincas Lauke-
vičiai, Adelija ir Boleslovas 
Girdvainiai dalyvavo 1987 
m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos 
laisvės lygos mitinge Vil-
niuje Molotovo– Ribentropo 
paktui pasmerkti“, – sakė V. 
Šeškevičius.

1988 metų rugsėjo pra-
džioje Sąjūdžio idėjos pasie-
kė Birštoną, o jau  rugsėjo 18 

J. A. Vilko padėka ir gėlės A. Rupšytei

A. Sakalauskas ir D. Šaltienė

R. Pakalnis

Vytautas Šeškevičius Vytautas Bubnys



�
TREČIADIENIS, �018 m. SPALIO 10 D., www.NAUjASISgELUPIS.LT

atKelta IŠ 1 p.

REKLAMA

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

Sudužus limuzinui žuvo 20 žmonių 
Niujorko valstijoje 20 žmonių žuvo šeštadienį per limuzino 
avariją. Dideliu greičiu važiavęs „Ford Excursion“ nesustojo T 
raidės pavidalo sankryžoje ir įlėkė į stovėjimo aikštelę, kur rėžėsi į 
stovėjusį visureigį.

Per rinkimus sulaikyta daugiau nei 130 žmonių
Per sekmadienį Brazilijoje vykstančius prezidento rinkimus jau 
sulaikyta daugiau kaip 130 žmonių, dauguma jų - dėl bandymų 
papirkti rinkėjus bei neleistinos agitacijos, praneša „Globo“ 
televizija.

dieną, sekmadienio popietę 
Birštone prie Nemuno įvyko 
mitingas, kuriame dalyvavo 
daugybė žmonių. Mitinge 
savo nuomonę ekologine te-
ma išsakė gydytojas Almy-
ras Skiauteris ir miškininkė 
Teresė Murauskaitė, gydy-
toja Stasė Belickienė kalbėjo 
apie tikinčiųjų teises ir laisves, 
pasisakė ir mokytojai Jonas 
Arbačiauskas ir Andrius Pa-
biržis, vėliau tapę tikrais ak-
tyvistais, o Maironio ir savo 
eiles skaitė poetas Povilas 
Kulvinskas. Mitinge ir buvo 
priimta rezoliucija, kreiptasi 
į Vykdomąjį komitetą.

Pateikdamas dokumentinę 
apžvalgą, V. Šeškevičius pažy-
mėjo, kad 1988 m. spalio 12 d. 
vykusio Birštono iniciatyvinės 
grupės pasitarime delegatais į 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū-
džio steigiamąjį  suvažiavimą 
Vilniuje buvo išrinkti Ričardas 
Adomaitis, Andrius Pabiržis, 
Evaristas Vasiliauskas, Vero-
nika Bukevičienė, Rimvydas 
Kliūčius. 

Vienas iš Birštono iniciaty-
vinės grupės narių Jonas Arba-
čiauskas minėjimo dalyviams 
parodė ir 1988 m. naudotą 
Lietuvos valstybinę vėliavą 
sulankstomu kotu, kad būtų 
galima ją vežiotis į įvairias su-

sibūrimų ir mitingų vietas. J. 
Arbačiauskas taip pat dalijosi 
prisiminimais apie savo pa-
žintį su šiomis dienomis per-
laidotu partizanų vadu Adol-
fu Ramanausku-Vanagu, apie 
pirmosios trispalvės iškėlimo 
momentus.

Apdovanojimai
Padėkos raštus buvusiems 

Sąjūdžio dalyviams, iniciaty-
vinės grupės nariams Stasei 
Belickienei, Teresei Muraus-
kaitei, Jonui Arbačiauskui, 
Juozui Vyšniauskui, Veroni-
kai Bukevičienei, Rymantui 
Kučinskui ir kitiems įteikė 
Birštono savivaldybės merė 
N. Dirginčienė, Birštono kraš-
to muziejaus direktorė Vilije-
ta Šalomskienė, o Raimundas 
Kaminskas įteikė Kauno sąjū-
džio tarybos padėkas Vytautui 
Rasimavičiui, Stasei Belickie-
nei, Teresei Murauskaitei ir 
Olgai Žiūkaitei.

Renginys, skirtas Lietu-
vos persitvarkymo sąjūdžio ir 
Birštono sąjūdžio įkūrimo 30-
mečiui, baigėsi giesme „Lietu-
va brangi“. O dainius Vytautas 
Babravičius, renginio metu 
išsakęs daug gražių žodžių ir 
minčių apie savo tėvynę, pa-
stebėjo: „Tai – ne Sąjūdžio pa-
minėjimas, tai – apeiga.“

Padėkos raštai S. Belickienei ir T. Murauskaitei

J. Arbačiauskas su sąjūdžio vėliava

pamalonino klausytojus dau-
giausia gražiomis žemaitiško-
mis dainomis.

Susirinkusius pedagogus 
sveikino ir apdovanojimus 
įteikė Birštono savivaldy-
bės merė Nijolė Dirginčienė, 
merės pavaduotojas Vytas 
Kederys, administracijos di-
rektorius Valentinas Vincas 
Revuckas bei Švietimo, kul-
tūros ir sporto skyriaus vedėja 
Angelė Žiūraitienė.

Švietimo ir mokslo minis-
terijos padėka įteikta Birš-
tono vaikų lopšelio-darželio 
„Vyturėlis“ auklėtojai Rositai 
Ulinskienei.

Savivaldybės padėkomis 
buvo apdovanoti ir pasveikin-
ti mokytojai senjorai, šiemet 
šventę savo jubiliejus: Vida 
Černevičienė, Marija Mardo-
sienė, Janina Mikailionienė ir 
Antanas Kisielius.

Savivaldybės merės pa-
dėkomis apdovanoti šie mo-
kytojai:

Danutė Adamonienė, Birš-
tono vaikų lopšelio-darželio 
„Vyturėlis“ mokytoja metodi-
ninkė, už iniciatyvumą orga-
nizuojant projektines veiklas 
bei nuoširdų bendruomenės 
telkimą; 

Algis Guobys, Birštono 
gimnazijos technologijų mo-

Gražiausi žodžiai ir apdovanojimai – 
mokytojams

kytojas metodininkas, už gra-
žias idėjas, kūrybiškumą ir 
aktyvų dalyvavimą projekti-
nėje veikloje; Rūta Vileikie-
nė, Birštono gimnazijos anglų 
kalbos mokytoja ekspertė, už 
profesionalumą, puikų moks-
leivių paruošimą egzaminams 
ir jų motyvaciją siekti aukš-
čiausių įvertinimų; 

Kristina Justinavičienė, 
Birštono gimnazijos anglų 
kalbos mokytoja metodinin-
kė, už profesionalumą, puikų 
moksleivių paruošimą egza-
minams ir jų motyvaciją siekti 
aukščiausių įvertinimų; 

Rasa Mekionienė, Biršto-
no meno mokyklos vyresnioji 
dailės mokytoja, už kokybiš-
ką mokinių ugdymą, kūrybiš-
kumą ir profesionalumą.

Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus padėkos raštais ap-
dovanotos šios mokytojos:

Marytė Chadakauskienė, 
Birštono gimnazijos pradinių 
klasių mokytoja, už ilgametį 
nuoširdų pedagoginį darbą; 
Virginija Urbanavičienė, Birš-
tono gimnazijos pradinių kla-
sių mokytoja, už labai gerus 
ugdytinių nacionalinio moki-
nių patikrinimo rezultatus; 

Gražina Baranauskaitė, 
Birštono vaikų lopšelio-dar-
želio „Vyturėlis“ auklėtoja, už 
ilgametę profesionalią, kūry-
bišką veiklą su ugdytiniais ir 

bendruomene;
Asta Lasatienė, Birštono 

gimnazijos istorijos mokyto-
ja, už gražias iniciatyvas ir ak-
tyvią projektinę veiklą;

Ramunė Liutvynskienė ir 
Marija Kesminienė, Birštono 
meno mokyklos mokytojos, 
už puikius rezultatus ruošiant 
mokinius konkursui „Dainų 
dainelė 2018“.

Mokytojų dienos proga yra 
skelbiamas ir konkurso „Metų 
mokytojas“ laimėtojas, kuris 
išrenkamas vadovaujantis tam 
tikrais kriterijais ir nuostatais. 
Šiemet Metų mokytoju tapo 
Birštono meno mokyklos dai-
lės mokytojas ekspertas Re-
migijus Janušaitis. Jam buvo 

įteikta ir Birštono savivaldy-
bės merės padėka už aktyvų 
dalyvavimą tarptautiniuose ir 
respublikiniuose renginiuose 
ir projektuose, profesionalu-
mą, kūrybiškumą ir Birštono 
vardo garsinimą, už ilgametę 
visuomeninę veiklą.

Metų mokytojas Remi-
gijus, atsiimdamas apdova-
nojimus ir gėles, nedaugžo-
džiavo ir juokaudamas sakė: 
„Malonu, kada mane paglos-
to. Ačiū.“

Vakaras taip greit nesibaigė. 
Mokytojai turėjo apie ką pasi-
kalbėti prie puodelio arbatos, 
pasidžiaugti savo auklėtiniais, 
pasidalinti gražiais prisimini-
mais ir ateities planais.

Rosita Ulinskienė
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Autokatastrofa nusinešė 39 žmonių gyvybes 
39 žmonės žuvo per benzinvežio avariją vienoje judrioje Kongo 
Demokratinės Respublikos automagistralėje. Eismo įvykis įvyko 
greitkelyje, benzinvežiui susidūrus su kita transporto priemone ir 
staigiai išplitusioms liepsnoms apėmus aplinkinius namus.

Žiurkės sunaikino apie 7,8 tūkst. knygų
Štutgarto universiteto biblioteka susidūrė su žiurkių invazija, per 
kurią buvo sunaikinta apie 7,8 tūkst. knygų, kurių vertė siekia 200 
tūkst. eurų. Manoma, kad žiurkės į biblioteką pateko per nuotekų 
sistemą iš greta esančio parko, kuriame gausu maisto atliekų.

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Spalio 5-osios popietę 
į Birštono kultūros 
centrą rinkosi šio krašto 
fotografai ir žiūrovai, 
atėję pasidžiaugti paroda 
„Birštono krašto fotografų 
kūrybos almanachas“.

Šalia jau žinomų ir pripažin-
tų fotografų, tokių kaip Kazi-
mieras Lazauskas, Renatas 
Jakaitis, Audronė Šidiškienė, 
Vytautas Klimavičius, skam-
bėjo ir jaunesnių, mažiau ži-
nomų autorių pavardės. Savo 
darbais birštoniečius džiugina 
patyręs fotografas Romutis 
Gustaitis ir sėkmingai fotoa-
parato subtilybes perprantanti 
jo dukra Julija Gradeckienė, 
kūrybingai į fotografijos me-
ną žiūri ir pradedantys foto-
grafai Aivaras Požaitis, Linas 
Andriekus,Gabija Paškevi-

Krašto fotografai pristatė savo darbus

čiūtė, Samanta Jadzevičiūtė, 
Žilvinas Petrušauskas. Visa-
da malonu žiūrėti į Eglės Ja-
nušaitienės ar Remigijaus Ja-
nušaičio bei Jono Milaknio 
užfiksuotas akimirkas. Juk 
nuostabu, kai žmogus pastebi 
kokią nors ypatingą akimirką, 
ją užfiksuoja ir pasiūlo ja pa-
sidžiaugti daugeliui žmonių. Iš 
tikrųjų, daugelis praeiname ne-
pastebėdami besiskleidžiančio 
žiedo, laisve besidžiaugiančio 
žvėrelio, nepamatome tekan-
čios ar besileidžiančios sau-
lės, kalnų grožio...Tiek daug 
aplink mus visko gražaus, tik 
ne visada tą grožį matome 
plika akimi, kartais reikia pa-
žvelgti pro fotoaparato objek-
tyvą, kad tai pamatytume ir 
padovanotume kitiems.

Visada ypatingos ir roman-
tiškos mokytojos A. Šidiškie-
nės fotografijos, įdomios K. 
Lazausko, V. Klimavičiaus 
nuotraukos, o NKP specia-

Groja Lukas Isaak

listo R. Jakučio nuotraukose 
– tik gyvūnai, daugybė gy-
vūnų. Tokioms nuotraukoms 
prireikia ne tik daug laiko, bet 
ir kantrybės. Tad kiekvienas 
kadras turi savo istoriją, sa-
vo kainą, kurią teko sumokėti 
už galimybę įamžinti tą mo-
mentą. Fotobūrelio „Varpas“, 
kurio iniciatyva ir surengta ši 
paroda, vadovas Povilas Ve-
teris pristatydamas kiekvieną 
fotografą pasakė daug gerų ir 
padrąsinančių žodžių, kurie 
skatina eiti pirmyn ir būti is-
torijos ir gamtos metraštinin-
ku. Apie kūrėjus, fotografijos 
meno mylėtojus ir puoselėto-
jus buvo galima daug kalbėti, 
tačiau P. Veteris pristatė juos 
tik trumpai, pasakydamas es-
minius dalykus, kitaip tai būtų 
užėmę daug laiko.

Fotografijose užfiksuotos 
įvairios gyvenimo akimirkos. 
Kiekvienas fotografas turi 
savo temą, kurią sėkmingai 

plėtoja, atrasdamas vis naujų 
minčių. Ši unikali paroda yra 
skiriama Lietuvos šimtme-
čiui, joje eksponuojama 100 
fotografijų.

Birštoniečių fotografų dar-
bais džiaugėsi P. Veteris, me-
rė N. Dirginčienė, KC direkto-
rius Z. Vileikis. Apie fotografų 
darbus savo nuomonę išsakė 
ir Vilniaus dailės akademijos 
fotografijos ir medijų meno 
katedros docentas  Remigijus 
Zoluba. Jis paragino patyru-
sius ir pradedančius fotogra-
fus rinktis vieną temą ir ties 
ja dirbti.

Fotografai buvo pakviesti 
siųsti savo fotografijas į savi-
valdybę, kur iš geriausių bus 
atrinktos pačios geriausios, 
kurios papuoš  Birštono ka-
lendorių.

Visi fotografijų parodos da-
lyviai buvo apdovanoti padė-
kos raštais ir asmeninėmis do-
vanėlėmis.

Spalio 2-oji – Angelų sargų 
(policijos) diena – Alytaus 
apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato 
Birštono policijos 
komisariato darbuotojams 
prasidėjo Šv. Antano 
Paduviečio bažnyčioje, 
kur monsinjoras Jonas 
Dalinevičius aukojo šv. 
Mišias už Angelus Sargus. 

Po šv. Mišių kaip jau tampa 
tradicija Birštono policijos ko-
misariato durys buvo atviros 
visiems norintiems apsilan-
kyti jame, pasveikinti policijos 
pareigūnus profesinės šventės 
proga, iš arčiau susipažinti su 
policininko profesija, turimo-
mis priemonėmis. Komisaria-
te šurmuliavo gausybė svečių 
– suaugusiųjų, vaikų… Parei-
gūnai supažindino su polici-
jos veikla, vaizdo stebėjimo 

Birštono policijos komisariate šurmuliavo gausus lankytojų būrys

sistema, tarnybiniais automo-
biliais, riedžiais, specialiosio-
mis policijos priemonėmis. 
Sulaukta didžiulio jaunųjų 
smalsuolių dėmesio. Bene la-
biausiai mažuosius pradžiugi-
no ištikimasis policijos bičiulis 
Amsis, taip pat jaunųjų polici-
jos rėmėjų surengta viktorina, 
kurioje noriai dalyvavo ir dide-
li, ir maži, žinoma už teisingus 

atsakymus buvo apdovanoti 
atminimo dovanėlėmis, lan-
kytojai išbandė ir apsvaigimą 
nuo alkoholio imituojančius 
akinius, kriminalistų turimo-
mis priemonėmis pasidarė 
pirštų atspaudus.

Birštono policijos kolektyvą 
sveikino Birštono savivaldy-
bės vadovai ir administraci-
jos darbuotojai, įstaigų, orga-

nizacijų vadovai. Merė įteikė 
padėką „Už nepriekaištingą 
tarnybą“ Birštono policijos 
komisariato tyrėjui Žilvinui 
Mikušauskui.

Nuoširdžiai dėkojame vi-
siems šventės dalyviams už 
malonų bendravimą, sveiki-
nimo žodžius,  originalias do-
vanas.   Alytaus aps. VPK Birš-
tono PK inf. 



�
TREČIADIENIS, �018 m. SPALIO 10 D., www.NAUjASISgELUPIS.LT

VERTA žINOTI

REKLAMA

Iš senų padangų gamins krosnių kurą 
Estijos valstybinė energetikos bendrovė „Eesti Energia“ gavo 
leidimus senas automobilių padangas pradėti naudoti kaip 
didelės energetinės vertės antrinę žaliavą krosnių kuro gamybai. 
Planuojama, jog mišinys bus pradėtas gaminti 2019 metais.

Įtaria, kad užkratas pateko iš Baltijos valstybių
„Afrikinio kiaulių maro virusas į Belgiją galėjo patekti dviem 
būdais - šis virusas Belgijoje galėjo išplisti iš Baltijos šalių vilkikų 
vairuotojų maisto atliekų, arba jį galėjo atvežti iš misijų Baltijos 
valstybėse grįžę Belgijos kariai“, - pranešė Belgijos RTBF.

Prienų rajono savivaldybės 
administracija, siekdama 
pagerinti Prienų miesto 
socialinę infrastruktūrą, 
pradeda įgyvendinti 
projektą „Nemuno 
upės pakrantės ir 
Revuonos parko bei jo 
prieigų sutvarkymas 
ir pritaikymas 
bendruomenės ir verslo 
poreikiams“, kurio metu 
bus iš esmės tvarkomos 
trys reprezentacinės 
Prienų miesto viešosios 
erdvės. 

Kompleksiniai viešųjų er-
dvių atnaujinimo darbai vyks 
Revuonos parke ir jo priei-
gose, Nemuno upės pakran-
tėje, Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Kęstučio paminklo 
prieigose. Šiose teritorijose 
numatyta įrengti aktyvaus 
poilsio aikšteles, renginių 
aikštelę, fontaną, sutvarkyti 
gėlynus (želdinius). Planuo-
jamas pėsčiųjų takų kapitali-
nis remontas ir naujų pėsčių-

Kompleksiškai atnaujinamos 
Prienų miesto viešosios erdvės 

jų takų, pėsčiųjų ir dviračių 
takų įrengimas bei sujungi-
mas į vientisą sistemą. Taip 
pat bus įrengtas apšvietimas, 
automobilių stovėjimo aikšte-
lės, teritorijų vaizdo stebėjimo 
kameros, mažoji architektūra, 
ženklai, nuorodos ir kt. Teri-
torijos bus pritaikytos neįga-
liesiems.

Įgyvendinus projektą bus 
sukurta kokybiškesnė Prie-
nų miesto gyvenamoji aplin-
ka: vietos gyventojams bus 
sudarytos sąlygos turiningai 
leisti laisvalaikį sutvarkytose 
viešosiose erdvėse. Sukurta 
infrastruktūra ir padidėję gy-
ventojų srautai sudarys pa-
lankias sąlygas verslo plėtrai 
(pvz.: lauko prekybai, maitini-
mo, laisvalaikio ir 
kt. paslaugoms). 
Tikimasi, kad tai 
prisidės prie Prie-
nų miesto sociali-
nės-ekonominės 
gerovės augimo.

Bendra projekto vertė – 1 
313 497,63 Eur. Projektas fi-
nansuojamas Europos regio-
ninės plėtros fondo, Lietuvos 
Respublikos valstybės ir Prie-
nų rajono savivaldybės biu-
džeto lėšomis. Projektas vyk-
domas pagal 2014–2020 metų 
Europos Sąjungos fondų in-
vesticijų veiksmų programos 
7 prioriteto „Kokybiško už-
imtumo ir dalyvavimo darbo 
rinkoje skatinimas“ priemonę 
07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų 
kompleksinė plėtra“.

Projektavimo darbai jau yra 
užbaigti, artimiausiu metu bus 
pradėti vykdyti viešieji pirki-
mai rangos darbams įsigyti. 
Planuojama darbus užbaigti 
iki 2020 metų pabaigos. 
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Akcija galioja iki spalio 31 d. Nuolaidos nesumuojamos.

Bulgarijoje nužudyta televizijos žurnalistė
Bulgarijos šiaurėje išprievartauta ir žiauriai nužudyta televizijos 
žurnalistė, sekmadienį paskelbė prokurorai, o byla jau susilaukė 
pasmerkimo tarptautiniu mastu. Pasaulyje kas savaitę 
vidutiniškai nužudoma po vieną žurnalistą - RSF.

Negyvi rasti du buvę parlamentarai
Armėnijos policija skelbia, kad restorane buvo nužudytas buvęs 
šalies parlamentaras, o įtariamas žudikas, taip pat buvęs įstatymų 
leidėjas, vėliau, kaip įtariama, nusižudė. Tarp jų dėl nežinomų 
finansinių nesutarimų buvo įsiplieskęs konfliktas.

Keičiantis sezonams 
dažnas pajunta pirmuosius 
peršalimo simptomus – 
slogą, gerklės peršėjimą 
bei sausą arba duslų 
kosulį. 

Tiesa, mažieji serga daug 
dažniau nei suaugusieji, ka-
dangi jų kvėpavimo takų 
sandara yra mažiau atspari 
aplinkos veiksniams. Būtent 
kosulys, kuris vaiką ima var-
ginti ir dieną, ir naktį, kelia 
daugiausia baimių bei pavo-
jų, pastebi šeimos gydytoja 
Vidmantė Vilkė.

„Atėjus rudeniui jau paju-
tome viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijomis sergančių 
mažųjų mūsų pacientų ant-
plūdį. Dažniausi simptomai, 
dėl kurių kreipiasi tėveliai su 
savo ligoniukais, yra sloga, 
gerklės skausmas, kosulys. 
Mūsų pagalbos dažniausiai 
prireikia pasireiškus kosu-
liui, nes šis simptomas dažnai 
gąsdina tėvelius, auginančius 
mažamečius“, – komentuoja 
V. Vilkė.

Šeimos gydytojos teigimu, 
ne visi peršalimo simptomai 
turi kelti susirūpinimą: „Jei 
mažametį vaiką vargina sau-
sas ar viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijos (dažniausiai 
slogos) sukeltas kosulys, ta-
čiau temperatūra kyla nežy-
miai, vaikas žvalus, dažniau-
siai kartu pasireiškia ir sloga, 
greičiausiai tai – virusinė in-
fekcija, ir galima pradėti gy-
dytis namuose.“

Jeigu sausas kosulys daž-

Šeimos gydytoja pataria, kaip gydyti vaiką 
nuo kosulio

niausiai byloja apie viršuti-
nių kvėpavimo takų gleivinės 
pažeidimus, tai drėgnas, tirš-
tas – apie pažeistus apatinius 
kvėpavimo takus – bronchus 
ir plaučius. Todėl pasireiškus 
tokiems grėsmingiems simp-
tomams kaip dusulys, smar-
kus karščiavimas, vangumas, 
šlapias, klampus kosulys, rei-
kėtų kuo skubiau kreiptis į sa-
vo gydytoją.

Medikų pagalbos reikėtų 
ieškoti ir tais atvejais, kai pa-
sireiškia lojantis kosulys arba 

kosėja naujagimis ar kūdikis 
iki vienų metų (mažiems vai-
kams būdinga greitai progre-
suojanti ligos eiga).

Tikslas – padėti 
atsikosėti

Šeimos gydytojos pastebė-
jimu, svarbiausia suprasti, kad 
kosulys – natūralus refleksas, 
kurio metu iš organizmo yra 
pašalinami patologiniai mi-
kroorganizmai, dirginantys 
kvėpavimo takus. „Kosulio 
nereikia slopinti, mūsų tikslas 
– jį palengvinti, t. y. suskystin-

ti gleives, nuraminti skaudan-
čią, kosulio sudirgintą gerkly-
tę, padėti vaiko organizmui 
kovoti su patekusiais viru-
sais“, – pasakoja V. Vilkė.

Pirmiausia ji rekomenduo-
ja rinktis natūralias gydymo 
priemones – paskatinti vaiką 
išgerti kuo daugiau skysčių, 
daryti inhaliacijas, rinktis žoli-
niu pagrindu sukurtus sirupus 
vaikams, atkreipiant dėmesį, 
nuo kokio amžiaus juos gali-
ma vartoti.

„Gleivėms skystinti puikiai 
tinka čiobrelių, svilarožių eks-
traktai. Pastarasis taip pat var-
tojamas uždegimui slopinti, 

gerklės gleivinei nuraminti. 
Virusams blokuoti, tempera-
tūrai mažinti siūlau rinktis šei-
vamedžių ekstraktus. Imuni-
nei sistemai stiprinti reikalin-
gi vitamino C šaltiniai, kurio 
gausa pasižymi juodieji ser-
bentai, šeivamedis, erškėtuo-
gė, malpigija, kivis, brokolis“, 
– vardija šeimos gydytoja.

Kartu ji atkreipia dėmesį, 
kad svarbu pasirinkti tokį gy-
domąjį sirupą, kuris būtų ge-
ras ne tik sudėtimi, bet ir sko-
niu: „Bloga, „neskani“ patirtis 
apsunkina gydymąsi ne tik tos 

ligos atveju, bet ir ateityje. 
Rinkoje gausu įvairių prepa-
ratų, atidžiai perskaitykite eti-
ketes ir išsirinkite tuos, kurie 
turi geriausias savybes ir vai-
kui gerti bus skanūs.“

Kiti naudingi patarimai
Dar viena natūrali procedū-

ra, kurią rekomenduojama at-
likti mažyliams, neturintiems 
temperatūros, – vibracinis 
krūtinės ląstos masažas. Jo 
metu vaiko krūtinė yra švel-
niai stuksenama tam tikrose 
padėtyse, kad susirinkę skre-
pliai tekėtų burnos link ir būtų 
iškosimi. Nors šį masažą pa-
prastai skiria mažylio gydy-
tojas, o atlieka patyrusi masa-
žistė, norintys tėveliai taip pat 
gali nesunkiai jo išmokti.

Neturinčius temperatūros 
vaikus taip pat rekomenduo-
jama išsivesti į lauką pasi-
vaikščioti. Būvimas gryname 
ore palengvina kvėpavimą bei 
kosulį. Esant galimybėms, ge-
riausia rinktis žalias alėjas, ku-
riose yra daugiau spygliuočių 
medžių.

Svarbu žinoti ir tai, kad li-
gos atveju vaiko kambaryje 
būtina pasirūpinti tinkamu 
mikroklimatu. Optimalu, jei 
patalpos, kurioje jis praleidžia 
daugiausia laiko, temperatūra 
siekia 18–21 ºC, o drėgmės 
lygis yra ne mažesnis nei 40 
proc. (idealu, jei siekia 60–70 
proc.).

Nepamirškite – jei ligos ei-
ga sunkėja arba užsitęsia, t. y. 
vaikui negerėja ilgiau nei 2 sa-
vaites, dėl tolimesnio gydymo 
būtina skubiai pasitarti su savo 
gydytoju. 
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Laukia tyrimo dėl dingusio žurnalisto
Turkijos prezidentas teigia laukiantis tyrimo dėl dingusio 
žurnalisto rezultatų Manoma, kad leidiniui „The Washington Post“ 
straipsnius rašęs žurnalistas Džamalas Chašogis buvo nužudytas 
kuomet įėjo į Saudo Arabijos konsulatą Stambule. 

Vokietijoje – žydiško partijos sparno planas
Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ 
(AfD) planai kurti žydiškąjį partijos sparną, siekiant atsikratyti 
antisemitiško įvaizdžio, išprovokavo pasipiktinimą.

Visuose Lietuvos „Tele2“ 
salonuose galima ne 
tik apžiūrėti ir išbandyti 
išmaniuosius, įsigyti naują 
įrenginį ar paslaugą, bet ir 
palikti sugedusį telefoną 
remontui. Taisymas trunka 
greitai, o atliktiems 
darbams yra suteikiama 3 
mėnesių garantija.

„Žinoma, įrenginys nėra 
taisomas salone, jis keliauja 
„Telefonų priežiūros centrą“ 
sostinėje, tačiau tuo rūpinasi 
darbuotojai. Beje, mūsų re-
monto paslaugos yra teikia-
mos visiems, ne tik „Tele2“ 
klientams“, – sakė Evaldas 
Viselga, „Tele2“ Telefonų 
priežiūros verslo vadovas.

Greita, profesionalu, 
patogu

Telefonui sugedus, jį terei-

Sugedo telefonas? Neškite jį į „Tele2“ saloną!

kia atnešti į artimiausią savo 
mieste esantį „Tele2“ saloną. 
Sugedę įrenginiai yra sudeda-
mi į specialias dėžutes, kurias 
salono darbuotojai sandariai 
užplombuoja ir išsiunčia į 
sostinę.

„Nepaisant gedimo, dėl ku-
rio įrenginys pas mus paten-
ka, specialistai papildomai 
patikrina ryšį, kitus telefono 
jutiklius, ekrano jautrumą lie-
timui, kamerą. Visa tai daro-
me dėl klientų – kad jie atgau-
tų tobulai veikiantį telefoną. 
Jei prieš gedimą, įrenginiui 
galiojo garantija, po remon-
to pas mus – ji išlieka, o jei 
tokios nebuvo – suteikiame 3 
mėnesių garantiją centre atlik-
tiems darbams“, – pasakojo 
E. Viselga.

Dėl papildomų patikrini-

mų remontas netrunka ilgiau. 
Standartiniu atveju klientas 
atgauna savo telefoną per 3-
5 darbo dienas nuo atidavimo 
taisymui, nesvarbu kokioje 
vietovėje begyventų. Be to, 
kiekvienam klientui, prida-
vusiam taisyti savo telefoną 
– yra pasiūlomas pakaitinis, 
kuriuo jis gali naudotis iki at-
gaus savąjį.

Išmaniesiems 
telefonams – dar 

išmanesnės 
technologijos

Šiuolaikiniai įrenginiai rei-
kalauja ir inovatyvios priežiū-
ros: pačių naujausių technolo-
gijų, originalių detalių ir savo 
sritį išmanančių profesionalų. 
Viso to tikėtis galima tik iš te-
lefonų gamintojų sertifikuotų 

centrų.
„Svarbu atminti, kad po re-

monto neautorizuotoje taisy-
kloje, telefonui yra panaiki-
nama garantija. Be to, niekas 
neprisiims atsakomybės, jei 
įrenginys kitą dieną ir vėl pra-
dės neveikti. Net jei atrodo, 
kad telefonas sugedo nepa-
taisomai – užsukite į „Tele2“ 
saloną. Darbuotojai patars ir 
pasiūlys pačią geriausią išei-
tį“, – sakė E. Viselga.

„Tele2“ Telefonų priežiū-
ros centre galima taisyti vi-
sus „Samsung“, „Huawei“ 
„LG“, „Getnord“, „Coolpad“, 
„Meizu“, „Sony“ ir „Xiaomi“ 
įrenginius bei mygtukinius 
„Nokia“ telefonus. Garanti-
nis ir negarantinis remontas 
čia atliekamas ne tik „Tele2“ 
pirktiems įrenginiams. 

Rusijos istorikų ir 
archeologų komanda 
išanalizavusi nuotrauką, 
padarytą vieno nacistinės 
Vokietijos piloto, nustatė, 
kur Maskvoje yra masinės 
kapavietės, kuriose 
palaidoti tūkstančiai 
žmonių, įskaitant daugelio 
okupuotų Baltijos šalių 
veikėjų, sušaudytų per 
Josifo Stalino vykdytas 
represijas.

Apie tai, kad pietvakarių 
Maskvos rajone Komunar-
koje slypi masinės kapavie-
tės, paaiškėjo paskutinėmis 
Sovietų Sąjungos gyvavimo 
dienomis, kai KGB pavieši-
no savo archyvus.

Tai buvo vieni iš trijų 
Maskvos mirties laukų, kur 

Nacių nuotrauką ištyrę Rusijos mokslininkai nustatė Stalino 
eros masinių kapų vietą

NKVD 4-ame dešimtmetyje 
vykdė masines egzekucijas.

Istorikai mano, kad Komu-
narkoje 1937–1941 metais 
buvo sušaudyti ir masinėse 

kapavietėse palaidoti maž-
daug 6 609 žmonės.

Šiame aptvertame miškin-
game sostinės rajone kadaise 
gyveno NKVD vadovas Gen-

richas Jagoda, turėjęs jame 
vasarnamį.

Vėliau jis užsitraukė SSRS 
režimo nemalonę ir 1936-ai-
siais buvo nušalintas nuo par-
eigų. Praėjus dvejiems me-
tams jis buvo sušaudytas, o jo 

kūnas veikiausiai taip pat bu-
vo užkastas Komunarkoje.

Iki šiol buvo manoma, kad 
masinės kapavietės buvo vie-
noje miško dalyje, kur arti-

mieji įrengė memorialą. Ta-
čiau dabar istorikai mano, kad 
kapų vieta buvo klaidingai 
nustatyta.

„Luftwaffe“ 
nuotrauka

Anot vieno iš tyrimo vado-
vų, Maskvos GULAGo isto-
rijos muziejaus direktoriaus 
Romano Romanovo, Komu-
narkoje anksčiau nebuvo at-
likta jokių rimtų archeologi-
nių tyrimų.

„Anksčiau (Komunarkoje) 
nieko nebuvo – žmonės ten 
grybaudavo“, – sakė jis.

Ši teritorija yra daug ma-
žiau ištirta nei didesni J. Sta-
lino eros mirties laukai Mas-
kvos Butovo rajone, nurodė 
R. Romanovas.

tĘsINys KItame 
laIKraŠčIo NUmeryje 
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Prienų 
turguje

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Pirmas spalio šeštadienis 
buvo gražus ir pilnas 
rudeniško žavesio. 
Turguje, kaip ir kiekvieną 
šeštadienį, anksti ryte 
atvykę prekiautojai 
skubėjo išsidėstyti 
atsivežtas gėrybes ant 
prekystalių, nes atsirado ir 
ankstyvų pirkėjų.

Prekės tos pačios – mūsų 
daržuose (daugiausia) išau-
gintos daržovės, taip pat mū-
sų soduose užaugę obuoliai, 
kriaušės, slyvos, avietės  ir 
svarainiai. Pieno produktai 
irgi tikrai iš niekur neatvež-
ti, tačiau, jeigu kalbėsim apie 
mėsą ir jos gaminius, gali-
ma tikėtis, kad jie pagaminti 
iš kaimyninėje šalyje 
užaugintų bekoniukų 
mėsos. Žinoma, nieko 
baisaus, juk ir patys ten 
dažnai nuvažiuojam, 
tik nemalonu, kai par-
davėjas tvirtina prie-
šingai.

Taigi, kilogramas 
bulvių kainavo 0,25–
0,4 euro, kopūstų – 
0,45–0,5 euro (papras-
tai artėjant raugimo se-
zonui jie būna pigesni), 
morkų – 0,45–0,7 eu-
ro, svogūnų – 0,5–0,6 
euro (raudonieji ir bal-
tieji svogūnai šiek tiek 
brangesni), pomidorų 
– 1–1,8 euro, agurkų – 1,5–
1,8 euro, paprikų – 1,5–

2 eurai, burokėlių – 0,5 eu-
ro, kaliaropių – 1 euras, ka-
lafiorų ar žiedinių kopūstų 
– 1,5–1,8 euro, topinambų 
– 1–2 eurai, česnakų galvu-
tė (nemaža) kainavo 0,4–0,5 
euro, o perkant kilogramą – 
2,5–3,5 euro. Ryšelis krapų, 
petražolių ar svogūnų laiškų 
kainavo 0,3–0,5 euro.

Kai kas jau pirko ir raugin-
tų kopūstų, kurių kilogramas 
kainavo 1 eurą, ir raugintų 
agurkų, mokėdami 1,5 euro 
už kilogramą.

Nenuostabu, kad didėja 
ir naminio sėmenų aliejaus 
paklausa. Prekiautojai šaltai 

spaustu sėmenų aliejumi, kaip 
ir visada, už pusės litro butelį 
prašė 3,5 euro.

Kai kurios moterys jau turė-
jo parduoti įvairių mišrainių. 
Šiuo metu bene populiariau-
sios mišrainės su cukinijo-
mis, moliūgais, svogūnais ir 
pomidorais, taip pat džemai ir 
uogienės su morkomis, obuo-
liais, moliūgais. Už pusės litro 
stiklainį tokių gardumynų te-
ko mokėti 1,2–1,8 euro.

Kadangi jau prasidėjo vi-
durinis rudens mėnuo, tad 
beveik visos daržovės baigia-
mos nuimti ir saugiai sudėti į 
rūsius. Miestiečiai (turintys 
kur laikyti) kai kurių daržo-
vių, tokių kaip bulvės, bu-
rokėliai ar morkos, stengiasi 
nusipirkti didesnius kiekius 
pigiau, o kiti perka po kilo-
gramą ar du įprastomis kai-
nomis.

Gausiai užderėję sodai le-
pina mus gražiais obuoliais ir 
mažomis kainomis.  Prastos 
kokybės ir negražių obuolių 

turguje jau netenka matyti. 
Kilogramas raudonšonių kai-
navo 0,4–0,6 euro, kriaušių – 
0,8–1,2 euro, slyvų – 1 euras, 
svarainių – 1–2 eurus, litras 
spanguolių – 3 eurus, pusė 
kilogramo aviečių (geltonų) 
kainavo 1,5–1,8 euro.

Po truputį moterys gamina 
sultis ir sirupus iš šaltalankių 
bei svarainių. Pusė litro šalta-
lankio ar svarainio sulčių kai-
navo 2 eurus,  o toks pats kie-
kis sirupo – 3–3,5 euro.

Kaip jau įprasta, šalia vaisių 
ir daržovių dažnas prekiauto-
jas turėjo naminių vištų kiau-
šinių. Už dešimtį didesnių ar 
mažesnių kiaušinių prašė 1,6–
2 eurus, o už paukštyno viš-

tų kiaušinius – 1,2–1,4 euro. 
Taip pat buvo ir išskrostų mė-
sinių paukščių. Kilogramas 
vištienos kainavo 3,5–4 eurus, 
o antienos – 5–6 eurus.

Pieno produktų kainos per 
savaitę nepasikeitė. Litras 
pieno kainavo 0,5 euro, o 
grietinės –3,4–3,6 euro, už 
pusę kilogramo sviesto pra-
šė 3,5–4 eurų, už kilogramą 

varškės – 1,8–2,2 euro. 
Sūriai kainavo 1,5–2,5 
euro, priklausomai nuo 
dydžio ir sudėties. Di-
desni, suslėgti iš saldaus 
pieno, kainavo brangiau, 
o iš varškės – pigiau.

Paviljone ir kioske ne-
trūko rūkytos ir šviežios 
mėsos bei jos gaminių. 
Kilogramą rūkytų ar sū-
dytų lašinukų buvo gali-
ma nusipirkti už 5,4–6,4 
euro, kumpio – už 6,5–
7,8 euro, suktinio – už 
8–9 eurus, rūkytos pūs-
lės ar išpjovos – už 8–11 
eurų. Dešrų buvo galima 
nusipirkti ir storesnių, ir 

plonesnių, ir rūkytų, ir vytin-
tų. Kilogramo kaina svyravo 
tarp 6,5–8,5 euro.

Kilogramas šviežios kiau-
lienos šoninės kaip ir anksčiau 
kainavo 3,2–3,9 euro, pažan-
dės – 2,58 euro, kauliukų – 
3,33 euro, kumpio – 3,78–4,9 
euro, sprandinės ar karbonado 
– 4,5–5,1 euro, maltos kiaulie-
nos – 3,2–3,8 euro. Kilogramą 
jautienos buvo galima nusi-
pirkti už 8–10 eurų, avienos 
– už 7–11 eurų.Teko paste-
bėti, kad kioske parduodama 
mėsa yra kur kas pigesnė negu 
paviljone.

Gyvūnijos turgavietėje šį 
šeštadienį buvo nedaug pre-
kiautojų naminiais gyvūnė-

liais. Už gaidžius augintojai 
norėjo 5–6 eurų, antį buvo ga-
lima nusipirkti už 8–10 eurų, 
tiek pat prašė ir už kalakutus, 
o žąsys kainavo 25–45 eu-
rus, priklausomai nuo dydžio. 
Triušių paklausa ir pasiūla 
šiuo metų laiku minimali. Su-
augusį triušį buvo galima nu-
sipirkti už 20–25 eurus. 

Ūkininkai, kaip įprastai, 
prekiavo grūdais. Kainos kol 
kas tos pačios – centneris 
kviečių ar miežių kainavo 9–
10 eurų. Pigiau pardavė pras-
tesnės kokybės ir išvaizdos 
javus (centnerio kaina – 8 eu-
rai). Centnerį kombinuotųjų 
pašarų buvo galima nusipirkti 
už 20–25 eurus, o kilogramas 
lesalų paukščiukams kainavo 
0,5–0,6 euro, tad 10 kilogra-
mų pakuotė kainavo 5–6 eu-
rus. Didelį gabalą laižomosios 
druskos karvėms buvo galima 
nusipirkti už 3,5 euro.

Turgavietėje vis daugėja 
prekiautojų rudeninėmis gė-
lėmis, ypač chrizantemomis 
ir viržiais. Chrizantemų vazo-
nas kainavo 2–5 eurus, viržių 
– 1,8–3,5 euro, krūmelis naš-
laičių – 0,3 euro.

Vaismedžių sodinukai kai-
navo 7–10 eurų, serbentų, 
agrastų ar aviečių krūmai 
– 3–5 euro, šilauogės – 8–10 
eurų.

Turgavietėje buvo prekiau-
jama buitine technika, baldais 
ir kilimais bei kitokiais dar 
tinkamais naudoti sendaik-
čiais. Tačiau tenka pastebėti, 
jog vis mažiau žmonių perka 
naudotą buitinę techniką, vi-
si nori įsigyti naują ir su do-
kumentais.

Graži šeštadienio diena dar 
kvietė pabūti gamtoje, pasi-
džiaugti šiltu rudenišku oru.  

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).

Atminimą pagerbė 30 šalių diplomatai
Partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago atminimą 
valstybinėse laidotuvėse penktadienį ir šeštadienį pagerbė 
diplomatai iš 30 šalių, įskaitant Jungtines Valstijas, Didžiąją 
Britaniją, Vokietiją, Japoniją ir Izraelį.

Žemės drebėjimas pareikalavo 11 gyvybių
Šiaurės vakarinę Haičio pakrantę vėlų šeštadienį supurtęs 5,9 balo 
žemės drebėjimas pareikalavo mažiausiai 11 gyvybių ir padarė 
žalos pastatams šioje Karibų valstybėje. Požeminio smūgio 
židinys buvo 11,7 km gylyje.
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PAPRASTO SKELBImO KAINA VIENAm KARTUI  
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NUKelta Į 14 p. 

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

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

Įvairias malkas kaladėmis. Prista-
to. Tel. 8 671 94231.

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

Sausas, skaldytas pušines malkas. 
Atveža. Tel. 8 609 14843.

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

PASLAUGOS

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

Paskolos!!! Suteikiame paskolas 
ir refinansuojame Jūsų skolas (ir 
antstolių) iki 10 000 Eur laikotar-
piui iki 48 mėn. Konkurencingai 
mažiausios palūkanos rinkoje. 
AKCIJA - PASKOLAS iki 1000 Eur 
laikotarpiui iki 6 mėn. suteikiame 
nemokamai - be palūkanų. Kon-
sultuojame pensijų II-III kaupimo 
pakopos klausimais. Tel. 8 601 
50935.

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

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

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

S u p e r ka m e  ka r -
ves, bulius ir tely-
čias. KREKENAVOS 
AGRO FIRMOS supir-
kėja Olga Smailienė. 

Tel. 8 612 02125.

Gerai įmitusius, liesus 
ir traumuotus galvi-
jus (AB „Krekenavos 
agrofirma“ kaino-
mis). Taip pat arklius.

Sveriame elektroninėmis 
svarstyklėmis. Atsiskaitome 
iš karto. Tel. 8 616 43646. 

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

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

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

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

Labai skubiai dirbanti ir tvarkinga 
moteris butą, namą arba dalį 
namo Prienuose arba Prienų 
rajone. Gali ir prižiūrėti sodybą . 
Tel. 8 647 72919.

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

Automobiliai ir 
jų dalys

Parduoda
„VW Passat“ (1995 m., B/D, 
universalas, 550 Eur). Tel. 8 606 
13696. 

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

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

Superku visų markių automo-
bilius, 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.

Paršelius. Tel. 8 600 60827.

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

Apie 200 kg kiaules. Tel. 8 679 
20670. 

6 mėn. eržiliuką, kiaulę pjovimui, 
grūdus pašarams. Tel. 8 650 
10595.

Arklį, kultivatorių ir šieno pūstu-
vą. Tel. 8 609 78487.

1 m. pieninę telyčią. Tel. 8 699 
63243.

Maistines bulves. Tel. 8 608 
08574.

Šių metų šieną  „kitkomis“. Gali-
mas pristatymas Prienų rajone. 
Tel. 8 675 84559.

Nekilnojamasis 
turtas

Parduoda
NAMUS
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.

Namą Prienuose ir sodybą netoli 
Birštono. Tel. 8 671 62995.

ŽEMĖS SKLYPUS
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
2 k. butą (I arba II aukšte) Prie-
nuose. Tel. 8 646 23567.

2 k. butą (I arba II aukšte) Prie-
nuose. Nesiūlyti Stadiono mikro-
rajone. Tel. 8 687 79665.

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

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

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

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

Tel. 8 682 61641.

Išnuomoja
4 k. bt su autonominiu šildymu 
Prienų miesto centre. Tel. 8 698 
29042.

Vieną arba du didelius garažus 
gamybinei veiklai Prienuose. 
Parduoda stacionarų gaterį. Tel. 
8 656 35185.

Išsinuomoja
Dvi moterys, be žalingų įpročių 
2 k. bt. Prienuose. Tel. 8 682 
31141.

REKLAMA

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...
UAB „GEONETAS“  

 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu

sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614 

38124. 

Kaminų įdėklai, gaminimas, 
montavimas, kaminų valymas. 
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).

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

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

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

Santechnikos darbai: vamzdynų 
keitimas, klozetų keitimas ir 
tvarkymas, maišytuvų keitimas 
ir kiti santechnikos darbai. Skylių 
gręžimas nerūdijančio plieno 
kriauklėse, metalinių vamzdžių 
sriegimas. Katilų prijungimas ir 
medžiagų komplektavimas. At-
vykstu bet kurią savaitės dieną ir 
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių 
gedimų ir darbų) bei į rajonus. 
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.: 
8 684 55308, 8 619 54866.

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

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

Remontuojame 
skalbykles, džiovy-
kles, el. virykles ir 
kt. Suteikiame ga-
rantiją, taikome

nuolaidas! Atvykstame į 
namus, dirbame ir savait-
galiais. Tel. 8 645 04370.

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

Vežame birius krovinius: malkas, 
žvyrą, smėlį, skaldą. Manipulia-
toriaus nuoma ir žemės kasimo 
darbai. Tel. 8 699 12672.

Pigiausiai vežame žvyrą, smėlį, 
juodžemį, skaldą ir kitus birius 
krovinius. Tel. 8 678 56007.
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UAB „Gensera“ siūlo darbą 
statybos darbų vadovams, meis-
trams, brigadininkams, lauko 
vamzdynų montuotojams ir 
pagalbiniams darbininkams 
vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų statybos ir aplin-
kos tvarkymo darbams visoje 
Lietuvoje (yra galimybė rinktis 
darbą pagal gyvenamąją vietą). 
Suteikiame visas darbui reikalin-
gas priemones, transportą atvyki-
mui į darbą. Daugiau informacijos 
suteiksime tel.: 8 691 86121, (8 
46) 416188, el. paštas ausra@
gensera.lt.

Metalo apdirbimo įmonei reika-
lingi darbuotojai. Darbo vieta: 
Ilgakiemio k., Kauno r. Tel. (8 
37) 536110.

Prienuose autoservise reikalingas 
darbuotojas. Atlyginimas iki 1000 
Eur. Tel. 8 600 50426.

Vilkikų vairuotojai su CE kate-
gorija darbui po Lietuvą. Atly-
ginimas pagal susitarimą. Tel. 8 
699 11549.

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, cho-
ro studijoje (II aukšte). Kolektyvo 
vadovė Aldona Šyvokienė, tel. 8 
687 24 993

Folkloro grupė „Gija“. Naujų narių 
priėmimas – rugsėjo mėn. antra-
dieniais ir ketvirtadieniais  18.00 
val. Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre, choro studijoje (II aukšte). 
Kolektyvo vadovė  Dalė Zagurskie-
nė, tel. 8 685 01 263

Mišrus choras „ Šilas“.Prienų kul-
tūros 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. antra-
dieniais ir ketvirtadieniais 18.00 
val. Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre, choreografijos salėje (II 
aukšte). Kolektyvo vadovė Ligita 
Gediminienė, tel. 8 612 70 673

Atliekame įvairius žemės kasi-
mo, lyginimo darbus: kasame, 
valome tvenkinius, darome pyli-
mus, šlaitus, lyginame, tvarkome 
teritorijas. Konsultuojame. Turi-
me patirtį. Dirbame kokybiškai. 
Tel. 8 640 50090.

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

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

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

Mobiliuoju juostiniu gateriu 
pjauname medieną iki 9 m il-
gio, apipjauname lentas kliento 
kieme. Pjauname ir nedidelius 
kiekius. Tel. 8 610 03983.

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

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

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Meistras išmontuoti kiemo var-
tus ir sumontuoti atgal Pakuonio 
mstl. Tel. 8 677 24418.

Statybos įmonė ieško ventiliuo-
jamo fasado apšiltintojų ir pagal-
binių darbininkų darbui Kaune. 
Teirautis tel. 8 677 01314.

REKLAMA

Mėgėjų teatras „Langas“. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre, 
teatro studijoje (II aukšte). Kolek-
tyvo vadovė Alma Vaišnienė, tel. 
8 610 34 625

Liaudiškų šokių ansamblis „Trapu-
kas” (amžius nuo 18 m.). Naujų 
narių priėmimas –  rugsėjo mėn. 
pirmadieniais ir trečiadieniais 
19.00 val. Prienų kultūros ir lais-
valaikio centre, choreografijos 
salėje (II aukšte). Kolektyvo vado-
vas Džordanas Jogimantas Akse-
navičius, tel. 8 687 81 565

PRIENŲ KULTŪROS IR 
LAISVALAIKIO CENTRAS 
KVIEČIA VAIKUS Į 
KOLEKTYVUS

Prienų kultūros ir laisvalaikio cen-
tro Jaunučių liaudiškų šokių grupė 
„Pliauškutis” (amžius 8–10 m.). 
Naujų narių priėmimas – rugsėjo 
mėn. antradieniais ir ketvirtadie-
niais 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 cen-
tro Šokių studija „Solo” merginų 
grupė (amžius 14–16 m.). Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre, 
konferencijų salėje (II aukšte). 
Kolektyvo vadovė Ilona Aksenavi-
čienė, 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 ketvirtadie-
niais 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 10 d. 14 val. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre – Trečiojo am-
žiaus universiteto Naujųjų mokslo 
metų atidarymo šventė.Maloniai 
kviečiame visus. Laukiame ir naujų 
universiteto lankytojų.

Spalio 11 d. 18 val. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre – kino filmas 
„Pliusas“ (N 16). Bilieto kaina – 4 
Eur.

Spalio 12 d. Prienų rajono savivaldy-
bėje (Savivaldybės mažojoje salėje, 
Laisvės a. 12 (I a.) – Konstitucijos 
egzamino II etapas. II etapas skirtas 
geriausiai I etape pasirodžiusiems 
piliečiams. Į II etapą patekę egza-
mino 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.lt

Spalio 12 d. 16 val. Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešojoje bibliote-
koje – susitikimas su Europos Parla-
mento nariu Petru Auštrevičiumi.

Spalio 14 d. 13 val. Želkūnų ben-
druomenės namuose – mėgėjų 
teatrų festivalis „Rudens samba-
riai“. Įėjimas nemokamas. Dalyvaus 
mėgėjų teatrai iš Prienų, Elektrėnų, 
Tauragės, Kauno ir Trakų savivaldy-
bių. Per pertrauką bus vaišinama 
karštu troškiniu, o pabaigoje – ren-
ginio dalyvių laukia jaukus pasikal-
bėjimas prie vaišių stalo.

Spalio 14 d. Stakliškių kultūros ir 
laisvalaikio centre – Stakliškių seniū-
nijos žemdirbių šventė. 13.00 val. 
– Šv. Mišios Stakliškių Švč. Trejybės 
bažnyčioje. 14.00 val. – Žemdirbių 
ir gražiausių seniūnijos sodybų 
apdovanojimai Stakliškių kultūros 
ir laisvalaikio centre. Dainos, šokiai 
ir linksmybės su suneštinėmis 
vaišėmis.  Jums gros ir dainuos 
muzikantas Romas Kuncevičius 
(„Nemuno vingis“).

Spalio 18 d. 18 val. Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre – grupės „Funky“ 
ir Igorio Jarmolenko jubiliejinis 
koncertas. Bilieto kaina – 6 Eur. 
Renginio dieną bilieto kaina – 8 Eur. 
Vaikams iki 7 m. – nemokamai.

Spalio 19 d. 19 val. Veiverių šaulių 
namuose – romansų vakaras „Aš 
tave myliu. Galbūt...“. Įėjimas ne-
mokamas.

Spalio 19 d. 19 val. Balbieriškio kul-
tūros ir laisvalaikio centre – Poilsio 
ir susitikimų vakaras senjorams 
„Šiandien širdį pasivaikščioti iš-
leisiu...“.  Kviečiame dalyvauti, 
maloniai praleisti vakarą, pasišokti 
skambant gyvai muzikai. Įėjimas 
nemokamas. 

Spalio 20 d. Prienų kultūros ir laisva-
laikio centre – šou visai šeimai „Di-
nozaurų nuotykiai Prienų mieste“. 
Bilieto kaina – 4 Eur. Vaikai iki 5 m. 
su tėvų priežiūra įleidžiami nemo-
kamai. Matysite net 16 personažų. 
Jūsų lauks maži drakoniukai ir net 
4 m. dydžio dinozauras.

Spalio 26 d. Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre – filmų „Šre-
kas“ ir „Namai“ kūrėjų animacinė 
komedija „Du ančiukai ir žąsinas“. 
Bilieto kaina – 4 Eur.

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 Staro-
šaitės 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 
centro fojė 2 aukšte eksponuoja-
ma Richard Schofield fotografijų 
paroda „Back to Shul“ (fotografijų 
apie buvusias sinagogas paroda). 
Paroda veiks iki spalio 5 d.

Prienų kultūros ir laisvalaikio cen-
tre eksponuojama skulptoriaus  
Algimanto Sakalausko autorinių 
monumentalių darbų paroda „Kū-
rybos fotorestrospektyva“,  skirta 
autoriaus kūrybos 30-mečiui. 
Paroda veiks iki spalio 19 d.

Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje 
eksponuojama eskizų paroda „Liū-
desys (autorius Virgilijus Kedys).

Išlaužo seniūnijos salėje eksponuo-
jama tautodailininkės Ramutės 
Onutės Bidvienės autorinė darbų 
paroda „Prakalbintas linas“.

Pakuonio bibliotekoje ekspo-
nuojama Prienų meno mokyklos 
fotografijos darbų paroda „Alpių 
refleksijos“. 

Šilavoto laisvalaikio salėje eks-
ponuojama Elenos Krušinskaitės 
tapybos darbų paroda „Lietuvos 
piliakalniai“. 

Prienų sporto arenoje eksponuo-
jama sporto žurnalisto, sporto fo-
tografo Alfredo Pliadžio fotografijų 
paroda „Sporto akimirkos“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje eksponuo-
jama paroda „Justinas Marcin-
kevičius ir Lietuvos valstybingu-
mas“. Parodą parengė Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijos 
Informacijos ir komunikacijos 
departamento Parlamentarizmo 
istorinės atminties skyrius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Spalio 10 d. 19:00 val. Jubiliejinis 
‘’el Fuego’’ 10-mečio turas. Biršto-
no kultūros centras 

Spalio 11 d. 19:00 val. Pliusas. 
Birštono kultūros centras 

Spalio 13 d. 18:00 val. Šefo Dariaus 
Dabrovolsko degustacinė vakarie-
nė. Vytautas Mineral SPA 

Spalio 18 d. 19:00 val. Trys myli-
mos / rež. Algirdas Latėnas / gas-
trolės Birštone. Birštono kultūros 
centras 

Spalio 20 d. 18:00 val. Šefo Dariaus 
Dabrovolsko degustacinė vakarie-
nė. Vytautas Mineral SPA 

Spalio 20 d. 19:00 val. Rudens 
divertismentas. Birštono kur-
hauzas 

Spalio 26 d. 19:00 val. Švęskime 
laisvę!. Birštono kultūros centras 

Spalio 27 d. 21:30 val. Ten, kur tu / 
Jurga. Vytautas Mineral SPA 

Spalio 27 d. 18:00 val. Šefo Dariaus 
Dabrovolsko degustacinė vakarie-
nė. Vytautas Mineral SPA

Lapkričio 07 d. 18:30 val. Premjera 
/ Scenos Gražuolė. Birštono kultū-
ros centras 

Lapkričio 15 d. 19:00 val. Cinkas / 
Valstybinio jaunimo teatro spekta-
klis. Birštono kultūros centras 

Lapkričio 17 d. 12:00 val. Vaikų ir 
jaunimo dainų festivalis-konkursas 
„Muzikinė karuselė“. Birštono 
kultūros centras 

Lapkričio 17 d. 21:30 val. Tvanas 
Balaganas / Antikvariniai Kašpi-
rovskio dantys. Vytautas Mineral 
SPA 
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:15 senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 1 
11:10 Komisaras Reksas 12:00 
Gyvenimas 13:00 Klauskite dak-
taro 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 Lo-
terija „jėga” 21:30 UeFa „tautų 
lygos” futbolo turnyras. lietuva 
– rumunija. tiesioginė translia-
cija iš Vilniaus 23:45 Klausimėlis 
00:00 lrt radijo žinios 00:10 
Štutgarto kriminalinė policija 1 
01:00 lrt radijo žinios 01:05 Va-
karas su Edita  

 
06:05 mano gyvenimo šviesa 
(382-384) 07:30 madagaskaro 
pingvinai (16) 07:55 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (19) 08:55 Rytas 
su LNK 10:55 KK2 11:25 meilės 
sparnai (117) 12:25 meilės spar-
nai (118) 13:25 Gyvenimo daina 
(93) 14:25 Dvi širdys (1190-1193) 
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 (24) 21:30 Žinios 
22:24 sportas 22:28 orai 22:30 
VaKaro seaNsas Nusikaltėlių 
šalis 00:35 akloji zona (1) 01:30 
piktas vairuotojas 03:20 alche-
mija XXXII. Vienos knygos istorija 
03:50 retrospeKtyVa

 
05:25 rouzvudas 06:10 Televi-
trina 06:25 Kempiniukas plačia-
kelnis 06:55 simpsonai 07:25 
simpsonai 07:55 Gero vakaro 
šou 08:50 meilės sūkuryje 09:50 
Tai - mano gyvenimas 12:00 Lau-
kinė žemė 13:00 pažadėtoji 15:00 
simpsonai 15:30 simpsonai 16:00 
tV3 žinios 16:28 TV3 orai 16:30 
tV pagalba 18:30 tV3 žinios 
19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 orai 
19:30 Farai 20:30 moterys meluo-
ja geriau 21:00 tV3 vakaro žinios 
21:52 TV3 sportas 21:57 TV3 orai 
22:00 Dredas 23:50 Nuodėmių 
daktaras 00:50 Nusikalstami pro-
tai. Kitapus sienų 01:40 rouzvu-
das 02:30 specialioji jūrų policijos 
tarnyba 03:20 Kaip išsisukti įvyk-
džius žmogžudystę 04:10 pasku-
tinis žmogus Žemėje 04:35 Nuo-
dėmių daktaras  

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(5) 07:30 Žiniuonis (2) 08:30 Fa-
rų karai (19) 09:30 Teisingumo 
agentai (35) 10:35 Kobra 11 (3) 
11:40 muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (37) 12:45 Įstatymas 
ir tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(7) 13:45 Žiniuonis (3) 14:50 Farų 

karai (20) 15:50 Teisingumo agen-
tai (36) 16:50 Kobra 11 (4) 18:00 
muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (38) 19:00 Įstatymas ir 
tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(8) 20:00 DelFI dėmesio centre 
su edmundu jakilaičiu 20:30 In-
fo diena 21:00 Įsakymo vykdy-
mas 22:55 apgaulė 00:45 Kortų 
namelis (4) 01:35 Nusikaltimų 
miestas (9)   

 
05:35 „Neprijaukinti. Naujoji Ze-
landija“ 05:55 programa 05:59 TV 
parduotuvė 06:15 Lietuva tiesio-
giai 06:50 Kaimo akademija 07:20 
Kitoks pokalbis su D 07:50 „Glu-
chariovas“ (2/16) 09:00 „ant ban-
gos“ 10:00 10 min iki tobulybės su 
jurijumi 10:10 „Širdies plakimas“ 
(3; 4) 12:20 „Bitininkas“ (2/4) 13:30 
tV parduotuvė 13:45 „Gluchario-
vas“ (2/39) 14:55 „mentų karai: 
Kijevas. Klusnūs kareivėliai“ (2/4) 
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva 
tiesiogiai 16:57 orai 17:00 „moterų 
daktaras“ (3/33) 18:00 Reporteris 
18:47 orai 18:50 rubrika „Verslo 
genas“.” 18:55 „mentų karai: Ki-
jevas. Užmušti blogį“ (3/1) 20:00 
Reporteris 20:30 Lietuva tiesio-
giai 20:57 orai 21:00 „ant bangos“ 
22:00 Reporteris 22:52 orai 22:55 
rubrika „Verslo genas“.” 23:00 
„ant bangos“ 00:00 „Gluchario-
vas“ (2/36) 01:05 „Bitininkas“ (1/2) 
02:10 „mentų karai: Kijevas. Klus-
nūs kareivėliai“ (2/1)  

 
06:15 Televitrina 06:30 6 kadrai 
07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 Vienam gale kablys 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 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 18:30 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 19:00 Univeras 19:30 Uni-
veras 20:00 saša ir tania 20:30 
Žinios 20:58 orai 21:00 Visu 
greičiu pirmyn 22:50 rezidentas 
23:50 pėdsakai 00:50 Daktaras 
Hausas 01:40 amerikiečiai 02:35 
Naujakuriai 

 
05:10 Kultūringai su Nomeda 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Koncertuoja justina 
Gringytė (mecosopranas) ir pe-
tras Geniušas (fortepijonas) (kart.) 
07:00 Neribotos žmogaus galimy-
bės 07:30 auklė mun 07:40 Riteris 
rūdžius 07:55 Nauji piterio peno 
nuotykiai 2 08:20 Į sveikatą!  08:50 
Kaip atsiranda daiktai 11 09:15 
Labas rytas, Lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba 12:15 Do-
kumentinė istorinė laida „lietuvos 
kolumbai” 13:10 stambiu planu 
13:55 atspindžiai. paveldo kolek-
cija 14:20 Gamtos akcijos 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 Dirigento sauliaus sondec-
kio 90-osioms gimimo metinėms 
20:10 Kultūros diena 20:30 pa-
norama 21:00 Dienos tema 21:20 
sportas. orai. 21:30 lietuvių kino 
klasika. marius 22:35 anapus čia 
ir dabar 23:25 Vienuolynų kelias 
lietuvoje 

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:15 senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 1 
11:10 Komisaras Reksas 12:00 
(Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų 
kontrolė 13:58 loterija „Keno lo-
to” 14:00 Žinios 14:15 Laba die-
na, Lietuva 16:30 premjera. se-
serys 17:30 Žinios. sportas. orai 
18:00 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba 
19:30 Beatos virtuvė 20:25 Lote-
rija „Keno loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 sportas 
21:29 loterija „jėga” 21:30 Auk-
sinis protas 22:50 Fantastiškas 
penktadienis. premjera. Krydas. 
gimęs kovoti 01:00 lrt radijo 
žinios 01:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 1 02:00 lrt radijo žinios 
02:05 Gyvenimas 03:00 LRT radi-
jo 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 
(385-387) 07:30 madagaskaro 
pingvinai (17) 07:55 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (20) 08:55 Rytas 
su LNK 10:55 KK2 11:25 meilės 
sparnai (119) 12:25 meilės spar-
nai (120) 13:25 Gyvenimo daina 
(94) 14:25 Dvi širdys (1194-1197) 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
17:35 Gyvūnų policija 18:30 Ži-
nios 19:25 sportas 19:28 orai 
19:30 KK2 penktadienis 21:00 
saVaItĖs HItas. premjera 
Šnipas iš U.N.C.l.e. 23:20 Gro-
bis 01:05 Žmogus-paukštis 03:10 
Nusikaltėlių šalis 

 
05:20 rouzvudas 06:10 Televitri-
na 06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 simpsonai 07:25 simpsonai 
07:55 Farai 08:50 meilės sūkury-
je 09:50 Tai - mano gyvenimas 
10:55 Tai - mano gyvenimas 12:00 
laukinė žemė 13:00 pažadėtoji 
15:00 simpsonai 15:30 simpso-
nai 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 mulan 21:10 Bė-
gantis labirintu 2 23:50 Lemtin-
gas posūkis 6 01:35 Geriausias 
egzotiškas marigold viešbutis 2 
03:40 persekiojama daktaro. su-
grįžimas 05:15 Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(6) 07:30 Žiniuonis (3) 08:30 Fa-
rų karai (20) 09:30 Teisingumo 
agentai (36) 10:35 Kobra 11 (4) 
11:40 muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (38) 12:45 Įstatymas 
ir tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(8) 13:45 Žiniuonis (4) 14:50 Farų 
karai (21) 15:50 Teisingumo agen-
tai (37) 16:50 Kobra 11 (5) 18:00 

muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (39) 19:00 Įstatymas 
ir tvarka. specialiųjų tyrimų sky-
rius (9) 20:00 @rimvydasvalatka 
20:30 Info diena 21:00 skolos 
kaina 23:05 Įsakymo vykdymas 
01:00 Kortų namelis (5) 01:50 
skolos kaina 

 
05:35 Kitoks pokalbis su D 05:55 
programa 05:59 tV parduotuvė 
06:00 „pasaulis iš viršaus“ 06:15 
Lietuva tiesiogiai 06:25 „Nuosta-
būs pojūčiai“ 06:50 10 min iki to-
bulybės su jurijumi 07:50 „Glucha-
riovas“ (2/17) 09:00 Nuoga tiesa 
10:30 10 min iki tobulybės su juri-
jumi 10:40 čempionai 11:20 „ant 
bangos“ 12:20 „Bitininkas“ (2/5) 
13:30 tV parduotuvė 13:45 „Glu-
chariovas“ (2/40) 14:55 „mentų 
karai: Kijevas. Užmušti blogį“ (3/1) 
16:00 Reporteris 16:30 Kitoks 
pokalbis su D 16:57 orai 17:00 
„moterų daktaras“ (3/34) 18:00 Re-
porteris 18:53 orai 18:55 „mentų 
karai: Kijevas. Užmušti blogį“ (3/2) 
20:00 Reporteris 20:30 Kitoks 
pokalbis su D 20:57 orai 21:00 
„adomo obuolys“ 22:00 Reporte-
ris 22:55 orai 23:00 „ant bangos“ 
01:15 „moterų daktaras“ (2/17; 
2/18) 03:05 „Baltoji vergė“ (45; 
46) 04:30 „Neprijaukinti. Norvegija“ 
04:50 „Iššūkis“ (4/1; 4/2) 

 
06:15 Televitrina 06:30 saša ir ta-
nia 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 ma-
ma 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 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 18:30 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 19:00 
Univeras 19:30 Univeras 20:00 
Farai 21:00 Žinios 21:53 spor-
tas 21:58 orai 22:00 Eurolygos 
rungtynės. Kauno “Žalgiris” - Vito-
rijos “Baskonia” 00:00 Įkalintos po 
vandeniu 01:35 rezidentas 02:25 
rezidentas 

 
05:10 Istorijos detektyvai 06:05 
Klaipėdos pilies džiazo festivalis 
2018 07:05 Už kadro 07:30 Au-
klė mun 07:40 riteris rūdžius 
07:55 Nauji piterio peno nuotykiai 
2  08:20 Garsiau 08:50 Kaip atsi-
randa daiktai 11 09:15 Labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba 12:15 Istorijos detektyvai 
13:00 7 Kauno dienos 13:30 stop 
juosta 13:55 lietuva mūsų lūpose 
14:25 Žmonės, kurie sukūrė lietu-
vą 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 Kelias. 
laida apie evangelikų bendruo-
menes lietuvoje 18:20 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai 19:20 Kio-
tas. romantiška pažintis su na-
cionalinėmis vertybėmis 20:10 
Kultūros diena 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 sportas. 
orai 21:30 europos kinas. Idea-
lus miestas 23:15 tolimųjų rytų 
griausmas. Dalyvauja būgnininkai 
iš japonijos Ichitaro, duetas „Ko-
kubu spirits”, ryotaro sakamoto 
ir saulius petreikis 

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, spalio 10 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietu-
va 06:30 Žinios 09:15 senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 1 11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Nacionalinė paieškų tar-
nyba 13:00 Klauskite daktaro 
13:58 loterija „Keno loto” 14:00 
Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva 
16:30 premjera. seserys 17:30 
Žinios. sportas. orai 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Gyveni-
mas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 sportas 21:29 Lo-
terija „jėga” 21:30 mano mama 
gamina geriau! 22:30 Dviračio ži-
nios 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 02:00 
lrt radijo žinios 

 
06:05 mano gyvenimo šviesa 
(379-381) 07:30 madagaskaro 
pingvinai (15) 07:55 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (18) 08:55 Rytas 
su LNK 10:55 KK2 11:25 meilės 
sparnai (115) 12:25 meilės spar-
nai (116) 13:25 Gyvenimo daina 
(92) 14:25 Dvi širdys (1186-1189) 
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 reika-
lai (23) 21:30 Žinios 22:24 sportas 
22:28 orai 22:30 VaKaro se-
aNsas piktas vairuotojas 00:35 
akloji zona (23) 01:30 13 valandų. 
slaptieji Bengazio kariai 

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 simpsonai 
07:25 simpsonai 07:55 prieš sro-
vę 08:50 meilės sūkuryje 09:50 Tai 
- mano gyvenimas 12:00 laukinė 
žemė 13:00 pažadėtoji 15:00 
simpsonai 15:30 simpsonai 
16:00 tV3 žinios 16:28 TV3 orai 
16:30 tV pagalba 18:30 tV3 ži-
nios 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 
orai 19:30 Gero vakaro šou 20:30 
moterys meluoja geriau 21:00 TV3 
vakaro žinios 21:52 TV3 sportas 
21:57 TV3 orai 22:00 persekio-
jama daktaro. sugrįžimas 22:25 
Filmo pertraukoje - “Vikinglotto” 
22:30 persekiojama daktaro. su-
grįžimas 23:55 Nuodėmių dak-
taras 00:50 Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų 01:40 rouzvudas 
02:30 specialioji jūrų policijos tar-
nyba 03:20 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę 04:10 paskutinis 
žmogus Žemėje 04:35 Nuodėmių 
daktaras 05:25 rouzvudas  

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(4) 07:30 Žiniuonis (1) 08:30 Fa-
rų karai (18) 09:30 Teisingumo 
agentai (34) 10:35 Kobra 11 (2) 
11:40 muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas (36) 12:45 Įstatymas 
ir tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(6) 13:45 Žiniuonis (2) 14:50 Farų 
karai (19) 15:50 Teisingumo agen-
tai (35) 16:50 Kobra 11 (3) 18:00 
muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (37) 19:00 Įstatymas ir 
tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(7) 20:00 DelFI dėmesio cen-
tre su edmundu jakilaičiu 20:30 
Info diena 21:00 apgaulė 22:50 
specialistas 01:00 Kortų namelis 
(3) 01:55 Velniški stivo ostino iš-
bandymai (6) 

 
05:35 „Neprijaukinti. Naujoji Ze-
landija“ 05:55 programa 05:59 
tV parduotuvė 06:15 Lietuva tie-
siogiai 06:50 Vantos lapas 07:20 
Krepšinio pasaulyje su V 07:50 
„Gluchariovas“ (2/15) 09:00 „pa-
triotai“ 10:00 „Neišsižadėk“ (44; 
45) 12:20 „Bitininkas“ (2/3) 13:30 
tV parduotuvė 13:45 „Gluchario-
vas“ (2/38) 14:55 „mentų karai: 
Kijevas. Klusnūs kareivėliai“ (2/3) 
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva 
tiesiogiai 16:57 orai 17:00 „moterų 
daktaras“ (3/32) 18:00 Reporteris 
18:47 orai 18:50 rubrika „reno-
vacija. tikrai verta“.” 18:55 „mentų 
karai: Kijevas. Klusnūs kareivėliai“ 
(2/4) 20:00 Reporteris 20:30 Lietu-
va 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“ (2/35) 01:05 
„Bitininkas“ (1/1) 02:10 „mentų ka-
rai: Kijevas. Užpuolikai“ (1/4) 

 
06:15 Televitrina 06:30 saša ir ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 statybų gidas 09:30 CsI 
majamis 10:30 simpsonai 11:00 
simpsonai 11:30 Kobra 11 12:30 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 13:30 Univeras 14:00 Unive-
ras 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 19:30 
Univeras 20:00 europos taurės 
krepšinio rungtynės. Kazanės 
“Unics” - Vilniaus “rytas” 22:00 
Įkalintos po vandeniu 23:50 Re-
zidentas 00:50 pėdsakai 01:40 
Daktaras Hausas 02:30 Ameri-
kiečiai 03:20 Naujakuriai 

 
05:10 Giminės po 20 metų 6 s 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2018 07:00 Kultūrų kryž-
kelė. rusų gatvė 07:30 auklė mun 
07:40 riteris rūdžius 07:55 Nau-
ji piterio peno nuotykiai 2 08:20 
pradėk nuo savęs 08:50 Kaip 
atsiranda daiktai 11 09:15 Labas 
rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba 12:15 mūsų miesteliai. 
pivašiūnai. 2 d 13:10 Kultūringai 
su Nomeda 14:00 linija, spalva, 
forma 14:30 Kultmisijos 15:15 
Kaip atsiranda daiktai 11 15:40 
auklė mun 15:50 riteris rūdžius 
16:05 Nauji piterio peno nuoty-
kiai 2 16:30 Laba diena, Lietuva 
18:00 Kultūrų kryžkelė. trembita 
18:15 UeFa „tautų lygos” futbo-
lo turnyro apžvalga. 19:15 Gam-
tos akcijos 20:10 Kultūros diena 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 sportas. orai 21:25 
FIBa čempionų lyga. Bolonijos 
„segafredo Virtus” – Klaipėdos 
„Neptūnas” 23:30 elito kinas. 
premjera. Galopas 01:15 DW 
naujienos rusų kalba 

�1.10 val.

„Bėgantis labirintu 2“

 

��.�0 val.

„Piktas vairuotojas“

 

��.00 val.

„Dredas“

 

Šeštadienis, spalio 1� d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą” 07:00 Gim-
toji žemė 07:25 premjera. jokas. 
09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 
Žinios 12:00 pasaulio dokumenti-
ka. planeta Žemė 2 12:55 pasau-
lio dokumentika. premjera. misija 
„Galapagai” 13:50 premjera. Dže-
sika Flečer 4 15:25 Klausimėlis 
15:43 loterija „Keno loto” 15:45 
Žinios. orai 16:00 sveikinimų kon-
certas 17:30 Žinios. sportas. orai 
18:00 teisė žinoti 18:30 Vakaras 
su Edita 19:30 stilius 20:25 Lote-
rijos „Keno loto” ir „jėga” 20:30 
panorama 20:52 sportas 21:00 
muzikinė pramoginė programa 
„Du balsai – viena širdis” 23:10 
premjera. antikvariato paslap-
tys 8. Žmogžudystė ir paplūdi-
mys 00:35 Krydas. gimęs kovoti 
02:45 pasaulio dokumentika. 
planeta Žemė 2 03:35 pasaulio 
dokumentika. misija „Galapagai” 
04:25 Džesika Flečer 4  

 
06:20 Dienos programa 06:25 
madagaskaro pingvinai (16) 06:50 
Įspūdingasis Žmogus-voras (18) 
07:15 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (17) 07:40 sveiki 
atvykę į “Veiną” (18) 08:05 Kung 
Fu triušis 09:50 KINo pUsry-
čIaI tomas ir Džeris lobių salo-
je 11:15 Karališkasis sofijos ir 
rouzės nuotykis 12:55 Kas aš 
esu? 15:25 Bėgimas džiunglėse 
17:30 Bus visko 18:30 Žinios 
19:25 sportas 19:28 orai 19:30 
sUperKINas. premjera Vai-
duoklių medžiotojai 21:50 prem-
jera prekybos centro kietuolis. 
Las Vegas 23:45 premjera 
pabrolių nuoma 01:45 Šnipas iš 
U.N.C.l.e. 

 
05:15 Nusikalstami protai. Kita-
pus sienų 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 Kempi-
niukas plačiakelnis 09:00 Virtu-
vės istorijos 09:30 Gardu Gardu 
10:00 svajonių ūkis 10:30 moky-
tis niekada nevėlu 11:00 misija: 
dirbame sau 11:30 Inoeksper-
tai 12:00 Druska brangesnė už 
auksą 13:50 Draugės - priešės 
15:45 Havajai 5.0 16:45 Ekstra-
sensų mūšis 18:30 tV3 žinios 
19:17 TV3 sportas 19:22 TV3 
orai 19:25 eurojackpot 19:30 Il-
gai ir laimingai: pelenės istorija 
22:00 Vanduo drambliams 00:25 
Bėgantis labirintu 2 02:45 Grei-
sė 04:35 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę 05:20 Naujokė 
05:45 Naujokė 

06:15 Didžiojo sprogimo teorija 
(2,3,4,5,6) 08:45 sveikatos aBC 
televitrina 09:00 lietuvos galiū-
nų čempionato atrankinis etapas 

10:00 Vaikai šėlsta (30) 10:30 Ry-
kliai (2) 11:40 Velniški stivo osti-
no išbandymai (7) 12:40 Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami kraštai 
(7) 13:40 ekstrasensų mūšis (9) 
16:00 Nusikaltimų miestas (10) 
16:30 raudona linija 17:00 Bet-
safe–lKl. Dzūkija - rytas 19:30 
Dainuok mano dainą 21:35 ma-
No HerojUs Greitojo reaga-
vimo būrys. Ugnies audra 23:25 
aŠtrUs KINas apokalipsės 
pranašai 01:10 Kortų namelis (4) 
02:00 Kortų namelis (5) 02:55 
Dainuok mano dainą 

 
06:20 „pasaulis iš viršaus“ 06:40 
„Nuostabūs pojūčiai“ 07:00 pro-
grama 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“ 
(1/2) 13:15 „Širdies plakimas“ 
(13; 14) 15:25 Kitoks pokalbis su 
D 15:55 europos vartotojų centras 
pataria 16:00 Žinios 16:18 orai 
16:20 čempionai 16:50 „Nepri-
jaukinti. aliaska“ 17:25 „Neišsiža-
dėk“ (46) 18:00 Žinios 18:27 orai 
18:30 „Neišsižadėk“ ( 46 tęs.; 47) 
20:00 Žinios 20:22 orai 20:25 
„Šėtono medžioklė“ (5; 6) 22:00 
Žinios 22:27 orai 22:30 „Šėtono 
medžioklė“ ( 6 tęs.) 23:10 „mentų 
karai: Kijevas. Užpuolikai“ (1/3; 
1/4) 00:45 „Širdies plakimas“ (9; 
10) 02:45 „merdoko paslaptys“ 
(2/12; 2/13) 04:10 skinsiu raudo-
ną rožę 04:40 „juodosios katės“ 
(5) 05:30 Grilio skanėstai

 
06:15 Televitrina 06:30 Ledo ke-
lias 07:30 Babuinas. Karaliaus 
pašaukimas 08:30 sandėlių ka-
rai 09:00 Vienam gale kablys 
09:30 statybų gidas 10:00 Ga-
zas dugnas 10:30 Autopilotas 
11:00 lietuvos mokyklų žaidynės 
11:30 sandėlių karai 12:00 Candy 
Crush 13:00 Dramblys. Kalahario 
karalius 14:00 atšiaurioji aliaska 
15:00 Ledo kelias 16:00 Iš pe-
ties 17:00 sandėlių karai 17:30 
sandėlių karai 18:00 skorpionas 
19:00 Amerikos talentai 20:00 
Dainų dvikova 20:30 Dainų dvi-
kova 21:00 Žinios 21:53 sportas 
21:58 orai 22:00 Grotos gyve-
nimui 01:05 Visu greičiu pirmyn 
02:35 skorpionas 

 
05:05 skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Duo-
kim garo! 07:30 lietuva mūsų lū-
pose 08:00 misija 08:30 arts21 
09:00 mano mama gamina ge-
riau! 10:00 Į sveikatą! 10:30 
Garsiau 11:00 Už kadro 11:30 
mokslo sriuba 11:55 Laimis Vil-
končius. roko opera „eglė” 13:40 
romo Dambrausko ir grupės gy-
vo garso koncertas „prisiliesk...” 
15:30 Kultūrų kryžkelė. rusų 
gatvė 16:00 Euromaxx 16:30 
Klauskite daktaro 17:20 stilius 
18:15 Daiktų istorijos 19:00 Žmo-
nės, kurie sukūrė lietuvą 19:45 
stambiu planu 20:30 panorama 
20:52 sportas. orai 21:00 Kino 
žvaigždžių alėja 22:45 olivier 
messiaen. simfonija „turangali-
la” 00:05 Už kadro 00:30 Dabar 
pasaulyje 01:00 europos kinas. 
Idealus miestas 02:45 tolimųjų 
rytų griausmas 04:15 Klauskite 
daktaro 05:05 stilius 

1�.�0 val.

„Draugės - priešės“

 



1�
TREČIADIENIS, �018 m. SPALIO 10 D., www.NAUjASISgELUPIS.LT
PASKUTINIS PUSLAPIS

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+13 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+11 KAUNO MARIOS 
+12 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+11 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G1Numatomos mažos 
geomagnetinės audros.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

40KAUNE 
nSv/val. 

41ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8380 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.
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um
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ym
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)

Lošimo Nr. 1174
Data: 2018-10-07

    
64 56 66 36 61 58 42 10 14 71 
06 24 73 07 67 47 69 39 49 55 
30 31 38 17 15 74 44 21 45 40 
68 09 11 12 46 13 37 53

 VISA LENTELĖ
33 57 75 35 59 48 70 62 43 
51 60 26 16 23

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

579477.00€   2
34.50€ 638
2.00€ 20355
1.00€ 86963

PAPILDOMI PRIZAI
0384249 Automobilis “FORD 
FIESTA”
0758314 Automobilis “TOY-
OTA AURIS”
073*271 Pakvietimas į TV 
studiją
066*473 Pakvietimas į TV 
studiją
043*044 Pakvietimas į TV 
studiją
024*422 Pakvietimas į TV 
studiją

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
200 000 Eur

Lošimo Nr. 666
Data: 2018-10-07

Tel. 1634
3000 Eur - 666-0038037
3000 Eur - 666-0042242
3000 Eur - 666-0042546
300 Eur - 666-0004*04
300 Eur - 666-0008*36
300 Eur - 666-0045*69

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
RENAULT CLIO, 10 x 500€ IR 
100 x 50€

Lošimo Nr. 297
Data: 2018-10-05

SKAIČIAI
12, 15, 32, 44, 49 + 5, 7

LAIMĖJIMAI
2+1 7,70 € 1 407
1+2 8,30 € 558
3 15,40 € 158

SPALIO

10
T R E Č I A D I E N I S

VILNIUS
+18

+7
SPALIO

11
KETVIRTADIENIS

+18
KLAIPĖDA

+8 +18+8

SPALIO

12
P E N K TA D I E N I S

SPALIO

13
š E š TA D I E N I S

SPALIO

14
S E K m A D I E N I S

SPALIO

15
P I R m A D I E N I S

SPALIO

16
A N T R A D I E N I S

VILNIUS
+15

+8
+16
KLAIPĖDA

+7 +16+11

VILNIUS
+16

+10
+18
KLAIPĖDA

+10 +19+11

VILNIUS
+17

+10
+18
KLAIPĖDA

+9 +19+11

VILNIUS
+17

+9
+18
KLAIPĖDA

+8 +18+10

VILNIUS
+17

+8
+18
KLAIPĖDA

+7 +17+8

VILNIUS
+17

+9
+18
KLAIPĖDA

+8 +18+10

3+1 17,10 € 90
2+2 17,60 € 94
3+2 49 € 6
4 108,80 € 5
4+1 233,90 € 1
4+2 2 638 €           -
5 87 055,10 €         -
5+1 493 312,50 €       -

5+2 49 850 407,18 €  -

PROGNOZĖ: 61 000 000 Eur

Spalio 10 d.
TREČIADIENIS

Pasaulinė psichinės  
sveikatos diena 

Vietos savivaldos diena 
Tarptautinė diena prieš  

stichines nelaimes 
Saulė teka 07:35
leidžiasi 18:36

Dienos ilgumas 11.01
Jaunatis (0 mėnulio diena)

Danielius, Pranciškus, Gilvydas, 
Butautė, Danys

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

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

salierus, salotas, špinatus, lapi-
nius burokėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti.

Spalio 11 d.
KETVIRTADIENIS

Pasaulinė paliatyviosios  
pagalbos diena 

Pasaulinė regėjimo diena 
Saulė teka 07:37
leidžiasi 18:34

Dienos ilgumas 10.57
Jaunatis (1 mėnulio diena)

Germanas, Rimgaudas, Dau-
gvydė, Zinaida, Zina

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

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

salierus, salotas, špinatus, lapi-
nius burokėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti.

Spalio 12 d.
PENKTADIENIS

Ispanų kalbos diena
Saulė teka 07:39

leidžiasi 18:31
Dienos ilgumas 10.52

Jaunatis (3 mėnulio diena)
Rudolfas, Serapinas, Gantas, 
Deimintė, Salvinas, Ralfas

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

rokėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti ir šaldy-
ti vaisius.

Spalio 13 d.
ŠEŠTADIENIS

Europos saugaus eismo diena 
Pasaulinė kostiumų diena 
Pasaulinė organų donorys-

tės diena 
Derliaus diena 
Saulė teka 07:41
leidžiasi 18:29

Dienos ilgumas 10.48
Jaunatis (4 mėnulio diena)

Eduardas, Mintaras, Nortautas, 
Venancijus, Edvardas, Nortau-

tė, Edgaras
Tinkamas laikas sėti: 

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

rokėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti ir šaldy-
ti vaisius.

Spalio 14 d.
SEKMADIENIS

Karaliaus Mindaugo vardo 
diena 

Pasaulinė standartizacijos 
diena 

Saulė teka 07:43
leidžiasi 18:26

Dienos ilgumas 10.43
Jaunatis (5 mėnulio diena)

Kalikstas, Vincentas, Mindau-
gas, Rimvydė, Fortunata
Tinkamas laikas sėti: 

laiškinius svogūnus, krapus, 
garstyčias, pankolius, kalen-
dras, salierus, salotas, špina-

tus, lapinius burokėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti ir šaldy-
ti vaisius.

Spalio 18 dieną 
Birštono kultūros 
centre bus parodytas 
Valstybinio Jaunimo 
teatro spektaklis „Trys 
mylimos“. 

Režisierius Algirdas 
Latėnas seniai puoselėjo 
mintį sukurti spektaklį, 
kuriame skambėtų unika-
li įvairių Lietuvos kraštų 
šnekta. Šiam tikslui pasi-
rinko lietuvių literatūros 
klasikės Julijos Beniu-
ševičiūtės-Žymantienės, 
geriau žinomos Žemaitės 
slapyvardžiu komediją 
„Trys mylimos“. Ne kartą 
Lietuvos teatruose staty-
ta, vis iš naujo atgimstanti 
pjesė atliepia režisieriaus 
sumanymą: spektaklyje 
kiekvienas herojus praby-

Spektaklis „Trys mylimos“: žymiausių 
aktorių susitikimas Žemaitės komedijoje

la vis kita tarme.
Šią istoriją žino beveik 

kiekvienas: jaunas kaimo 
bernas Liudvikas vienu 
metu vilioja tris moterė-
les. Vilioja ne šiaip sau, 
o tam, kad išpeštų pinigų 
ir pabėgtų su savo myli-
ma Barbele į kitą pasaulio 
kraštą. Visą padėtį apsun-
kina tai, kad trys mylimos 
– vienoje troboje gyvenan-
čios motina ir dvi dukros. 
Bernui tenka visaip išsi-
sukinėti ir gudrauti, kad 
neišaiškėtų jo kurpiamos 
melagystės. Kai merginų 
motina, vyriausioji Liu-
dviko mylimoji, nuspren-
džia, kad užteks našlauti ir 
pats laikas būtų tekėti dar 
kartą,  jaunikiui pradeda 
gerokai svilti padai...

Vaidina: Nijolė Nar-
montaitė, Giedrė Giedrai-
tytė, Jonė Dambrauskaitė, 
Neringa Varnelytė, Neri-
jus Gadliauskas, Kristina 
Ovčinikaitė, Gediminas 
Storpirštis, Romualdas 
Gražinis.
Spalio 18 d., 19:00 val. 

Birštono  
kultūros centras I

Trukmė: 2 val. 30 min.
Bilietus galite įsigyti 

Birštono kultūros cen-
tro kasoje ir Tiketa.lt  


