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„Knyga gali
prakalbinti ir
gydyti“
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3 klaidos, kurias
dauguma
daro ruošdami
pusryčius

Jauni – nes mokosi ir džiaugiasi
gyvenimu
Laima

DUOBLIENĖ
Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre
(KLC) naujus mokslo

metus pradėjo Prienų
rajono Trečiojo amžiaus
universiteto (TAU)
studentai, kuriuos jau
antrus metus buria Prienų
švietimo pagalbos tarnyba.

Iš visos širdies džiaugtis
gyvenimu ir studijuoti, ir studentauti, ir daug naujo sužinoti, ir naujų įspūdžių patirti, ir
naujų pažinčių užmegzti stu-

dentams linkėjo Prienų rajono
savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius,
administracijos direktorius
EgidijusVisockas ir Švietimo
skyriaus vedėjas Rimvydas
Zailskas.
Muzikinį sveikinimą TAU
studentams atvežė Jiezno muzikos mokyklos mokiniai ir
NUKelta Į 2 p. 

Žaliosios vėliavos apdovanojimai –
Balbieriškio ir „Revuonos“ mokykloms

SKAITYKITE 9 p.

Nustatė Stalino
eros masinių
kapų vietą.
Tęsinys.

Spalio 12 d. Prienų
r. savivaldybėje
Žaliosiomis vėliavomis ir
Aplinkosauginio švietimo
fondo sertifikatais
buvo apdovanotos dvi
sėkmingai dirbančios

švietimo įstaigos.

Žaliosios vėliavos apdovanojimas – tai aukščiausias
tarptautinis apdovanojimas
už gamtosauginę veiklą. Tokiu apdovanojimu Prienų
„Revuonos“ pagrindinės mo-

kyklos veikla įvertinta 7 kartą, Balbieriškio pagrindinės
mokyklos – 4 kartą. O žinant,
kad Balbieriškio pagrindinė
mokykla yra ne tik savo vėliavos nešėja, bet ir buvusios
NUKelta Į 4 p. 

SKAITYKITE 11 p.
REKLAMA
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Spalio 1 d. registruotas nedarbas
Kauno apskrityje – 8,5 proc.
Spalio 1 d. duomenimis
Kauno teritorinėje darbo
biržoje buvo užregistruota
29,5 tūkst. bedarbių - 8,5
proc. Kauno apskrities
darbingo amžiaus
gyventojų.

Per mėnesį bendras Kauno
apskrities registuoto nedarbo
rodiklis nepasikeitė, tačiau nedarbas atskirose savivaldybių
teritorijose kito kiek skirtingai: Kauno, Jonavos, Kėdainių, ir Prienų rajonų bei Birštono savivaldybėse - paaugo,
Kauno miesto, Kaišiadorių
rajono savivaldybėse – sumažėjo, o Raseinių rajono savivaldybėje nepasikeitė.
Per rugsėjį Kauno teritorinės darbo biržos skyriuose
bedarbiais užsiregistravo 4,4
tūkst. Kauno apskrities gyventojų. Darbdaviai ieškantiems darbo per mėnesį siūlė
apie 7,7 tūkst. laisvų darbo
vietų. Darbo biržos duomenimis rugsėjo mėnesį į darbo
rinką sugrįžo virš 5,5 tūkst.
regiono gyventojų. Iš jų 3,4
tūkst. – įsidarbino, beveik 1,4
tūkst. - pradėjo savarankišką
veiklą įsigijus verslo liudijimus laikotarpiui iki 6 mėn.
Remiamas užimtumas, pradėjus dalyvauti aktyvios darbo
rinkos politikos priemonėse,
suteiktas 707-iems asmenims,
dar 47 žmonės nusiųsti dalyvauti užimtumo didinimo
programose.
Prienų rajono ir Birštono
savivaldybes aptarnaujančiame Prienų skyriuje spalio
1 d. bedarbiais buvo užsiregistravę netoli 1,4 tūkst. šių
savivaldybių gyventojų, dar
208 - dalyvavo laikino užimtumo priemonėse. Skyriaus

aptarnaujamoje teritorijoje
bendras registruotas nedarbas per rugsėjį padidėjo 0,2
proc. punkto ir mėnesio gale sudarė 7,6 proc. (Prienų
rajono savivaldybėje padidėjo 0,3 proc. punkto iki 7,9
proc., Birštono savivaldybėje
- paaugo 0,1 proc. punkto iki
5,9 proc.). Per mėnesį Prienų
skyriuje bedarbiais užsiregistravo 179 šių savivaldybių
gyventojai, ieškantiems darbo
pasiūlytos 308 laisvos darbo
vietos skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje. Įsidarbino
163 asmenys, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones
nukreipti - 32, verslo liudijimą
laikotarpiui iki 6 mėn. įsigijo
- 98. Dar 3 žmonės nusiųsti
dalyvauti užimtumo didinimo
programose. Išduoti (Prienų
sav.) 2 leidimai įdarbinti užsieniečius. Prieš metus nedarbas skyriaus teritorijoje buvo
6,4 proc.: Prienų rajone – 6,7
proc., Birštono savivaldybėje
– 4,5 proc.
Daugiausia laisvų darbo
vietų Kauno teritorinės darbo
biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo siūloma: specialistams - pardavimo vadybininkams, statybos darbų vadovams, administratoriams,
logistikos specialistams, bendrosios praktikos slaugytojams, socialiniams darbuotojams; paslaugų sektoriaus
darbuotojams ir kvalifikuotiems darbininkams - pardavėjams, virėjams, mėsininkams, tarptautinių pervežimų
ir kitiems vairuotojams, statybininkams, santechnikams,
elektrikams, grindinio klojėjams, staliams, apsaugos darbuotojams. LDB 
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Pradėtas tyrimas dėl ligoninėje rastų narkotikų

Nepalaiko algų didinimo kultūrininkams

Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Laisvės atėmimo vietų
ligoninėje Pravieniškėse aptiktų narkotikų. Ligoninės vidaus
ligų skyriuje, kameros tipo palatoje, praeitą savaitę buvo atlikta
neplaninė krata.

Susitarimą dėl spartesnio atlyginimų kėlimo su Kultūros
ministerija pasirašė 55 iš 60 savivaldybių. Viena savivaldybė
susitarimui žada pritarti netrukus, dar dvi lauks tarybų sprendimo,
memorandumą pasirašyti atsisakė Biržų ir Ignalinos savivaldybės.

„Svarbiausia – bendras sutarimas“

Jauni – nes mokosi ir džiaugiasi
gyvenimu
ATKelta IŠ 1 p.
mokytojai.
„Mes jauni, nes mokomės,
nes džiaugiamės gyvenimu–
tai yra pats svarbiausias mūsų tikslas. Neatidėliokime
nieko rytdienai, prisiminkime, pasidžiaukime, kas buvo
vakar, bet gyvenkime čia ir
dabar – naudokimės visomis
progomis ir galimybėmis“,
– sveikindama antrus mokslo
metus pradedančius studentus kalbėjo Prienų švietimo
pagalbos tarnybos direktorė
Danutė Stankevičienė.
Ji priminė praeitais metais
vykusius užsiėmimus, susitikimus, keliones, daugybę
paskaitų, kurias skaitė įdomūs, charizmatiški lektoriai:
Zenona Šimaitienė, Roma
Ruočkienė, Lidija Laurinčiukienė, Gražina Kadžytė,
Janina Kuncienė, Ričardas
Diržys, Marius Lasinskas,
Viktoras Gerulaitis ir kiti. O
kur dar artimesnės ar tolimesnės kelionės, kompiuterinio
raštingumo kursai... Visai tai

priminė ir demonstruojamos
nuotraukos.
Pernai TAU užsiėmimus
lankė 136 studentai. Iš jų apie
90 buvo labai aktyvūs – dalyvavo ne mažiau nei 80 proc.
užsiėmimų. Trys studentai
nepraleido nė vieno užsiėmimo, nemažai studentų praleido vos po vieną, du ar tris užsiėmimus. TAU veikloje dalyvavo net septynios šeimos.
Dauguma studentų – 91 proc.
– moterys. Dauguma gyvena
Prienuose, tačiau kitų gyvenamosios vietos geografija labai
plati ir apima ko ne visą Prienų rajoną.
Šiais metais pirmąją mokslo metų dieną užsiregistravo
ir 20 naujų studentų. Kas nespėjo, tai gali padaryti atvykę
į artimiausią užsiėmimą (susitikimą su klimatologe A. Galvonaite), kuris vyks spalio 24
d. Prienų KLC 14 val.
Šiais metais taip pat laukia
daugybė ne mažiau įdomių
užsiėmimų. Jau numatyti susitikimai su Audrone Galvonaite, Liutauru Degėsiu, Liudu
Mažyliu, Romualda Bartuliene, Monika Smilgyte, planuo-

jama mokytis užsienio (anglų)
kalbos ir ieškoma savanorio
mokytojo, ketinama aplankyti
Panevėžio dramos teatrą, susitikti su kitų TAU studentais,
surengti ir tolimesnių kelionių
į užsienio šalis.
Pernai socialinė pedagogė,
psichologė Dalė Daiva Gasparavičiūtė paskaitose skyrė
dėmesio, kaip geriau pažinti aplinkinius. Šiais metais
pirmoji paskaita buvo skirta
savęs pažinimui – „Savęs pažinimas – lengviausias kelias
tobulėti“.
Prienų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
direktorė Ilona Lenčiauskienė studentus pakvietė dalyvauti projekto „Prienų rajono
gyventojų sveikatos stiprinimas“ veiklose: fizinio aktyvumo užsiėmimuose, paskaitose bei pasimėgauti baseino
malonumais. Fizinio aktyvumo užsiėmimai (mankštos) jau vyksta: trečiadieniais
– Prienų KLC, penktadieniais
– Prienų rajono savivaldybės
socialinių paslaugų centre.
Daugiau informacijos tel. (8
319) 54427.
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Laima

DUOBLIENĖ
Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje viešėjo
Europos Parlamento
narys Petras
Auštrevičius.

„Man visada patiko dirbti viešą darbą – bendram
labui, ieškant bendro sutarimo“, – apie save kalbėjo
politikas.
Jis papasakojo apie savo darbus, iš kurių vienas
reikšmingiausių – vyriausiojo derybininko pareigos
derybose dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje.
Kalbėdamas apie dabartinę padėtį Lietuvoje P. Auštrevičius pastebėjo, kad didžiausia problema – tai, jog
nėra bendro sutarimo tarp
aukščiausių valdžios atstovų: „Visi traukia vežimą į savo pusę.“
Taip, anot politiko, neturėtų būti – reikia rasti bendrą

sutarimą, reikia žinoti, kaip
gyvensime artimiausius dešimt ar penkiolika metų, nustoti eksperimentuoti su mokyklomis, kultūra, medicina,
būtinas tęstinumas, o ne pokyčiai ir reformos kas ketve-

rius metus.
„Europos Sąjungoje niekas
nenori ir nesiekia, kad valstybės prarastų savo tapatumą“,
– apie vieną iš dažnai girdimų mitų kalbėjo P. Auštrevičius. Jo teigimu, Lietuvos
ateitis gali būti tik kartu su
Europos Sąjunga, mokantis
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

vieniems iš kitų, ieškant geriausių sprendimų.
Anot politiko, kiek mes
daug pasiekę, kiek toli nuėję, galime pamatyti lygindami save su Ukraina. Vienu
didžiausių Europos Sąjungos
privalumų jis laiko ne gaunamą finansinę paramą, bet
galimybę laisvai prekiauti
visoje Europos Sąjungoje
bei keliauti.
„Keliaudami pastebime,
kad nėra jokių stebuklų kitose šalyse“, – kalbėjo europarlamentaras.
Jis kalbėjo ir apie tai, kas
laukia lietuvių, gyvenančių
Didžiojoje Britanijoje, ir
apie ES investicijas, krašto
gynybos reikalus, emigrantų grįžimą ir pagalbą jiems,
apie atskirtį tarp regionų, dvigubą pilietybę ir kitus aktualius klausimus.
Linkėdamas nepasimesti
tarp pažadų, kuriuos artėjant
rinkimams dalys politikai, jis
siūlė kandidatų į įvairius postus pirmiausia klausti, ne kas
pasikeis, bet kaip pasikeis.
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Karalius teigia nežinantis žurnalisto likimo

Rusijoje klube mirė Nigerijos princas

JAV prezidentas pirmadienį sakė, kad kalbėjosi su Saudo Arabijos
karaliumi Salmanu, kuris neigė žinantis, kas nutiko dingusiam
Saudo Arabijos žurnalistui Džamalui Chašogiui šiam įėjus į Saudo
Arabijos ambasadą Turkijoje.

Rusijos šiaurės vakaruose esančios Vologdos srities tyrėjai tikrina
Nigerijos princo – 32 metų Gabrielio Seguno Adžajo mirties
Čerepoveco naktiniame klube aplinkybes. Pradiniais duomenimis,
jis mirė nuo infarkto.

Tyrimas: kurioje Europos šalyje gyventi
brangiausia, o kurioje - pigiausia?

Brangiausios
transporto paslaugos

Prieš dešimtmetį pasaulį
sudrebino finansų krizė, po
kurios visos šalys atsitiesė
skirtingu tempu - tačiau
Lietuvoje atlyginimus ir
kainas gerokai supurtė
ir euro įvedimas 2015-ais
metais.

EBPO duomenimis, per dešimtmetį nuo krizės Lietuvoje
realusis vidutinis atlyginimas
augo labiausiai, lyginant su
kitomis organizacijos šalimis
- net 40 proc. Tuo tarpu „Eurostat” duomenimis, maisto
kainos po euro įvedimo šalyje
tepakilo 5,3 proc.
Greičiausiai Europoje augantis fintech startuolis „Revolut” palygino Europos šalių gyventojų vidutines pajamas ir būtiniausias išlaidas,
kad įvertintų, kiek žmonėms
kainuoja gyvenimas kiekvienoje Europos šalyje. Įmonės
duomenų analitikai įvertino
vidutinius kiekvienos šalies
altyginimus, ir paskaičiavo,
kiek jose gyventojai išleidžia
nekilnojamojo turto nuomai,
transportui (skaičiuota viešojo
transporto, taksi bei pavežėjimo paslaugų kainų suma) bei
maisto prekėms.
Įvertinus, kuriose šių sąrašų vietose atsiduria Lietuva,
matome, kad visose kategorijose šalis užima beveik tą
pačią vietą - tarp 4-tos ir 6tos pozicijos nuo sąrašo pabaigos. Tačiau kai kurioms
šalims ne taip pasisekė: tarkime, Didžioji Britanija išlaidų
kategorijose užima 1-ą arba
3-ią vietą, tačiau pagal vidutinio atlyginimo dydį (2220
EUR po mokesčių) yra 11-ta
Europoje.

Atlyginimai
Greičiausiai jau nieko nebenustebins, kad didžiausi atlyginimai mokami Šveicarijoje,
kur vidutinis atlyginimas siekia net 3303 eurus atskaičiavus mokesčius. Skandinavija
taip pat žinoma dėl aukštų atlyginimų - Norvegija, Danija,
Švedija ir Suomija patenka į
aukščiausių Europos atlyginimų šešetą, o trečioje vietoje
įsiterpia Liuksemburgas.
REKLAMA

Lietuva, deja, atsiduria šio
reitingo žemutinėje dalyje šiuo metu esame ketvirti nuo
sąrašo galo pagal mažiausią
vidutinį atlyginimą visų Europos Ekonominės erdvės šalių
tarpe (722 EUR po mokesčių). Žemiau Lietuvos sąraše
rikiuojasi Vengrija, Rumunija
ir Bulgarija, kurioje vidutinis
atlyginimas tesiekia 457 eurus
per mėnesį.

Didžiausi vidutiniai
atlyginimai (po
mokesčių)
Šveicarija €3303
Danija
€3270
Liuksemburgas €3159
Norvegija
€3124
Švedija
€2570

Mažiausi vidutiniai
atlyginimai (po
mokesčių)
Latvija
€738
Lietuva €722
Vengrija €635
Rumunija €565
Bulgarija €457

Būsto nuoma
Brangiausiai nuomotis būstą Europoje kainuoja Londone - čia kaina vidutiškai siekia
net 2426 eurų per mėnesį. Nedaug atsilieka ir tokie miestai kaip Paryžius (2166 eurai
per mėnesį), Liuksemburgas
(2108 eurai) ir Ženeva (1989
eurai), kurie visame pasaulyje
žinomi kaip vieni iš aukščiausią gyvenimo kokybę užtikrinančių vietų.
Tarp miestų, kuriuose būsto
nuoma yra brangiausia, „laimi” Bulgarijos sostinė Sofija

- čia vidutinė nuomos kaina
mėnesiui yra 443 eurai. Vilnius šiame sąraše yra penktas
pagal pigumą - skaičiuojama,
kad vidutinė būsto nuomos
kaina čia siekia 619 eurų per
mėnesį.

Brangiausia būsto
nuoma
Londonas
€2426
Paryžius
€2166
Liuksemburgas €2108
Ženeva
€1989
Ciurichas
€1970

Pigiausia būsto
nuoma
Vilnius
Budapeštas
Bratislava
Bukareštas
Sofija

€550
€509
€440
€381
€359

Transporto paslaugos
Pažvelgus į išlaidas transportui matome, kad keturis
brangiausius miestus skiria
vos 3 eurai: britai ir danai kas
mėnesį tam išleidžia dau-

giausiai - vidutiniškai po 151
EUR. 150 eurų transporto
paslaugoms atseikėja švedai,
o norvegai - 148 eurus.
Bulgarija ir vėl išsiskiria
mažiausiomis transporto kainomis - čia per mėnesį transporto paslaugomis vidutiniškai pakanka 27 eurų. Vos
truputį daugiau -28 eurus išleidžia rumunai. Lietuva ir
šiame sąraše yra penkta pagal
pigiausias keliones - vienam
lietuviui transporto paslaugos
vidutiniškai atsieina 48 eurus
per mėnesį.

Didžioji Britanija €151
Danija
€151
Švedija
€150
Norvegija
€148
Liuksemburgas €117

Pigiausios transporto
paslaugos
Lietuva
Latvija
Lenkija
Rumunija
Bulgarija

€48
€47
€32
€28
€27

Maisto prekės
Diskusijos dėl maisto prekių kainų šalyje netyla nuo pat
euro įvedimo. Visgi įvertinus
išlaidas matosi, kad lietuviai
maisto prekėms vidutiniškai
išleidžia vieną iš mažiausių
sumų Europos Ekonominėje erdvėje - Lietuvoje maisto prekėms per mėnesį žmogus vidutiniškai skiria apie
115 eurų.
Pigiau nei lietuviai apsiperka Serbijos, Juodkalnijos,
Čekijos, Ukrainos ir Lenkijos
gyventojai - pastarieji per mėnesį maistui išleidžia mažiausiai, apie 90 eurų.
Prie daugiausiai išlaidaujančių šalių vėl matome tuos
pačius pavadinimus: Liuksemburge vienas gyventojas
maistui vidutiniškai išleidžia
277 eurus per mėnesį, Šveicarijoje - 253 eurus, Didžiojoje
Britanijoje maisto prekių mėnesiui vidutiniškai nuperkama
už 231 eurą, o Italijoje ir Belgijoje - už 227 eurus.

Brangiausios maisto
prekės
Liuksemburgas €277
Šveicarija
€253
Didžioji Britanija €231
Italija
€227
Belgija
€227

Pigiausios maisto
prekės
Serbija
Juodkalnija
Čekija
Ukraina
Lenkija

€107
€105
€104
€90
€90.

REVOLUT 

Savivaldybėje – diskusija etatinio
mokytojų darbo apmokėjimo tema
Šiuo metu didžiausią
mokytojų susirūpinimą
kelia etatinio mokytojų
darbo užmokesčio
įvedimas. Nuo 2018 m.
rugsėjo 1-osios atlyginimai
mokytojams pradėti
skaičiuoti kaip ir daugumai
kitų darbuotojų: už etatą, o
ne už atskiras valandas.

Reforma sukėlė daug diskusijų, klausimų, kuriuos mėginama aiškintis tiek spaudoje,
tiek susitikimuose.
Spalio 9 d. Prienų r. savivaldybėje taip pat įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo Prienų r. savivaldybės meras A.
Vaicekauskas, vicemeras A.
Marcinkevičius, administracijos direktorius E. Visockas,
ŠMM ministro patarėjas Arminas Varanauskas, Švietimo
kokybės ir regioninės politikos
departamento direktorius Aidas Aldakauskas, Savivaldybės administracijos Švietimo,
Finansų skyrių, Kontrolės ir
audito tarnybos specialistai, rajono mokyklų vadovai. Susitikime pagrindinis dėmesys buvo skiriamas naujai mokyklų
finansavimo tvarkai ir su tuo
susijusiems pokyčiams.
Savivaldybės vadovai padėkojo ministerijai už parodytą dėmesį, tačiau turėjo jai
bei naujos reformos vykdytojams ir priekaištų – dėl netinkamos komunikacijos, didėjančių reikalavimų įstaigų vadovams, valdymo ir pagalbos
mokiniui išlaidų finansavimo,
vadovų darbo apmokėjimo
sistemos spragų, bendradarbiavimo su savivaldybėmis
trūkumo ir kt.
Kaip teigė A. Vaicekauskas,
Savivaldybė yra pasiruošusi
padėti švietimui spręsti finansines problemas, susitvarkyti
su iššūkiais, bet ministerija taip
pat turi labiau bendradarbiauti,

padėti problemas spręsti kartu
ir visų rūpesčių nepalikti ant
savivaldybių pečių.
Švietimo skyriaus vedėjas
R. Zailskas nepritarė ministerijos neigiamai nuomonei
dėl etatinio mokytojų darbo
užmokesčio įvedimo Prienų
rajone. R. Zailskas pažymėjo, kad tokių problemų, apie
kurias kalbėjo ministerija, nėra. Tai patvirtino ir susirinkę
švietimo įstaigų vadovai, jie
kalbėjo, kad padėtis nebloga,
dokumentai tvarkomi, didžiajai daliai mokytojų atlyginimai
daugiau ar mažiau padidėjo.
Mokytojai domėjosi, kaip bus
sprendžiami finansiniai klausimai, susiję su mokyklų vadovų
darbo apmokėjimu, mokinių,
turinčių didelių ir labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių,
ugdymu, aiškinosi klausimus,
susijusius su mokytojų kontaktine ir nekontaktine veikla.
Ministerijos atstovų teigimu, etatinio mokytojų darbo
užmokesčio tvarka dar bus tobulinama, jeigu to reikės. Buvo pripažinta, kad naujajam finansavimo modeliui įsisavinti
reikės mažiausiai metų, tačiau
tikima, jog tai teisingas kelias,
kuris leis mokytojams atlyginti už visus mokyklos bendruomenei atliekamus darbus, ne
tik pamokas ir su jomis susijusią veiklą, bei padidins mokytojų darbo efektyvumą.
Susitikimas Savivaldybėje
buvo naudingas visiems. Ministerijos atstovai pažadėjo
atsižvelgti į švietimo bendruomenės pastabas, pasidžiaugė išgirdę tikslią informaciją
apie reformos įgyvendinimą
ir pakvietė Švietimo skyriaus
vedėją R. Zailską pasidalinti
savo gerąja patirtimi pereinant
prie naujo mokytojų darbo apmokėjimo modelio. SAVIVALDYBĖS inf. 
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Deportavo rugsėjo 11-osios atakų bendrininką

Planuoja išleisti naujus 50 svarų banknotus

Vokietija į Maroką deportavo kaip 2001 metų rugsėjo 11-osios
atakų Jungtinėse Valstijose bendrininką nuteistą marokietį. 2007
metų sausį Vokietijos teismas jį nuteisė 15 metų kalėti už pagalbą
pagrobiant atakoms panaudotus lėktuvus ir keleivių žūtį.

Anglijos bankas patvirtino planus išleisti naujus 50 svarų
banknotus, kurie bus pagaminti iš polimerinių medžiagų.
Užsimenama, kad tai įvyks jau po 2020-ųjų, kuomet Anglijos
bankas išleis atnaujintus 20 svarų banknotus.

(g. 1962 m.), atvykęs į jam priklausančią sodybą, pastebėjo,
kad sugadinus durų varčią, bei
įsibrovus į gyvenamąjį namą,
pavogtas automobilinis akumuliatorius. Nuostolis – 81 euras.

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

2018-10-11 apie 22 val. 20 min.
Prienų r., Stakliškių sen., Krasaušiškių k., Pušyno g., vyras (g.
1998 m.) smurtavo prieš savo
neblaivų (2.16 prom. alkoholio)
brolį (g. 1997 m.). Įtariamasis
iš įvykio vietos pasišalino, nesulaikytas.
2018-10-11 apie 10 val. 5 min.
Prienuose, F. Vaitkaus g., vyras
(g. 1966 m.), atvykęs į objektą,
pastebėjo, kad pavogti kieme
stovėję pastoliai. Nuostoliai
– 300 eurų.
2018-10-11 apie 20 val. 15 min.
kelio Kaunas-Prienai-Alytus 30
km, patikrinimui sustabdžius automobilį „Opel Astra“, jį vairavęs
neblaivus (2.33 prom. alkoholio)
vyras (g. 1966 m.) sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
2018-10-11 10:57 val. gautas
pranešimas, kad Birštono sen.,
Dzingeliškių k. atvira liepsna
dega lengvasis automobilis.
Sudegė lengvojo automobilio
„Opel Zafira“ (2003 m.) visos
degios detalės.
2018-10-12 12:17 val. gautas
pranešimas, kad Išlaužo sen.,
Išlaužo k, Kauno pl. apsivertė
automobilis, prispaustas žmogus.
Prispaustų žmonių nebuvo. Automobilis „Hyundai Terracan“ buvo
griovyje apsivertęs, buksyravimo
lynu ištrauktas ir atverstas. Ant
kelio buvo išsilieję tepalo, , kelio
danga nuvalyta. Automobilio vairuotoją V. O. išsivežė medikai.
2018-10-14 apie 9 val. Prienų
r., Stakliškių k., Trakų g., vyras
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2018-10-14 apie 21 val. 40 min.
Prienuose, Vytauto g., neblaivaus
(1.91 prom. alkoholio) vyro (g.
1976 m.) vairuojamas automobilis „Peugeot 407“ atsitrenkė į
priekyje, prie šviesoforo sustojusį
automobilį „Saab“. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2018-10-14 apie 2 val. 30 min.
Prienuose, Žemaitės g., vyrą (g.
1997 m.) sumušė du iš matymo pažįstami asmenys. Įvykis
tiriamas.
2018-10-14 apie 17 val. 45 min.
Prienų r., Pakuonio sen., Antakalnio k., Ilgojoje g., patikrinimui
sustabdžius motociklą „YAMAHA“ be valstybinių numerių, jį
vairavęs neblaivus (2.24 prom.
alkoholio) vyras (g. 1990 m.)
sulaikytas.
2018-10-14 13:12 val. Prienuose,
Vytauto g. suteikta pagalba
policijos pareigūnams atidaryti
duris.
2018-10-14 14:12 val. pranešė, kad
Veiverių sen., Skriaudžių k. Statybininkų g. prie darželio kūrenami
lapai. Laužas užgesintas.
2018-10-14 16:50 val. GMP pranešė, kad Prienuose, Statybininkų
g. reikalinga pagalba medikams
išnešti sunkiasvorę ligonę. Išnešta ir įkelta į GMP automobilį L. J.,
sverianti daugiau nei 100 kg.
2018-10-14 15:28 val. pranešė,
kad Kaišiadorių r. kelyje Kruonis–Jieznas, prieš sankryžą į
Darsūniškio kaimą, melioracijos
griovyje apvirtęs automobilis,
ar viduje yra žmonių, nežino. Į
melioracijos griovį buvo nuvažiavęs automobilis „VW Passat“.
Automobilis užrakintas ir paliktas, viduje prispaustų žmonių
nebuvo. Atjungtas automobilio
akumuliatorius ir sulaukta policijos pareigūnų.

Verslo pradžiai kaime – naujos galimybės
Lapkričio mėnesį bus
galima teikti paraiškas
pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020
m. programos (KPP)
priemonės „Ūkio ir verslo
plėtra“ veiklos sritį
„Parama ekonominės
veiklos pradžiai kaimo
vietovėse“. „Kaime
verslo imtis sunkiau nei
mieste, todėl ši parama
yra didelė paspirtis“, –
sako jaunas verslininkas
Rokas Galvonas iš
Taujėnų.

Skatinama veiklų
įvairovė
Paraiškos bus priimamos
nuo šių metų lapkričio 2 iki
30 d. Paramos galės kreiptis fiziniai asmenys, kurie
nevykdė jokios ne žemės
ūkio ekonominės veiklos
nuo 2014 m. gegužės 2 d. iki
2017 m. gegužės 2 d., taip pat
naujai įsteigti privatūs juridiniai asmenys – labai mažos
įmonės.
Parama skiriama ne žemės
ūkio veiklai pradėti (yra išimčių). Štai Beižonių kaime (Elektrėnų r.) gyvenanti
Eglė Palčiauskaitė, dokumentus teikusi ankstesniuoju paraiškų priėmimo etapu,
gavo paramą mediniams
mokomiesiems žaidimams
gaminti, o jos brolis Dainius
Palčiauskas – pramogoms ir
poilsiui organizuoti. Jaunuoliai džiaugiasi, kad turės galimybę gimtajame kaime vystyti mėgstamą veiklą. Tiesa,
apie ne per seniausiai gautą
paramą kalba atsargiai. „Kai
bus rezultatai, tada ir galė-

Taujėnų miestelyje (Ukmergės r.) gyvenantis jaunasis virtuvės šefas
Rokas Galvonas sako, kad beveik 22 tūkst. Eur siekusi parama buvo didelė paspirtis vystant verslą. (R. Galvono asmeninio archyvo nuotr.)

sime pašnekėti“, – šypsosi E.
Palčiauskaitė.

Pataria daug skaityti
ir domėtis
Taujėnų miestelyje (Ukmergės r.) gyvenantis R. Galvonas drąsesnis – jis sako, kad
beveik 22 tūkst. Eur siekusi
parama buvo didelė paspirtis
imtis verslo.
R. Galvonas – jaunas ir
charizmatiškas virtuvės šefas.
Prieš kelerius metus, dar būdamas moksleivis, jis pribloškė Lietuvą savo kulinariniais
sugebėjimais. Dabar Taujėnų
dvare R. Galvonas yra įkūręs
restoraną ir kepyklėlę „Roko
virtuvė“, ruošia išvažiuojamuosius banketus. Prie jaunuolio sėkmės daug prisidėjo
ir parama.
Ją gauti, anot taujėniškio,
nelengva, tačiau įmanoma.

„Popierizmo nemažai, tikrai
reikia padirbėti. Mano patarimas – apsišarvuokite kantrybe,
labai daug skaitykite ir domėkitės, o bandyti tikrai verta“,
– sako jis.

Vienam projektui –
iki 40 tūkst. Eur
Didžiausia paramos suma
vienam projektui – 40 tūkst.
Eur, finansuojama 100 proc.
tinkamų išlaidų. 50 proc. paramos išmokama avansu per
10 d. d. po paramos sutarties pasirašymo. Likusieji 50
proc. išmokami po to, kai tinkamai įgyvendinamas verslo
planas (atliktos investicijos,
sukurtos darbo vietos, tinkami ekonominio gyvybingumo

kriterijai).
Prie tinkamų finansuoti
išlaidų priskiriama gamybinių ir kitų būtinų statinių
nauja statyba, taip pat rekonstravimas ir kapitalinis
remontas. Juos atliekant
ūkio būdu, finansuojamas
tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas.
Į tinkamas finansuoti išlaidas taip pat patenka naujos technikos ir įrangos,
skirtos projekto reikmėms,
įsigijimas. Tai gali būti speciali kompiuterinė ir programinė įranga arba motorinė transporto priemonė
(yra apribojimų). Dar viena
tinkamų finansuoti išlaidų
kategorija – verslo infrastruktūros kūrimas privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose: apšvietimo įrengimas;
vandens tiekimo (įskaitant
vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimas ir sutvarkymas; kitos
su projekto įgyvendinimu
susijusios infrastruktūros
kūrimo ar gerinimo darbų
išlaidos.
Projektai vertinami balais. Privalomas mažiausias
balų skaičius – 45, didžiausias – 100.
Priemonė finansuojama
iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto.
UžsK. Nr. 011

Žaliosios vėliavos apdovanojimai – Balbieriškio ir „Revuonos“ mokykloms
ATKelta IŠ 1 p.
Kunigiškių pagrindinės mokyklos vėliavų saugotoja, šis
skaičius yra gerokai virš dešimties.
Į apdovanojimų įteikimo
renginį Savivaldybės tarybos
posėdžių salėje susirinko mokyklų bendruomenių atstovai,
įstaigų vadovai, gamtosauginės programos koordinatoriai. Įteikti apdovanojimus
atvyko Gamtosauginių mokyklų programos nacionali-

nis koordinatorius Renaldas
Rimavičius. Jis visiems padėkojo už bendradarbiavimą
ir kartu pasiektą tikslą.
Aktyviai dirbančias ir įvairiuose aplinkosauginiuose
projektuose dalyvaujančias
bendruomenes pasveikino
Prienų rajono savivaldybės
vadovai.
Meras Alvydas Vaicekauskas pasidžiaugė mokyklų aktyvumu, vykdoma veikla ir
įteikė padėkos raštus moky-

klų gamtosauginės veiklos
koordinatoriams – „Revuonos“ pagrindinės mokyklos
mokytojoms Virginijai Abramavičienei ir Zitai Ferevičienei bei Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokytojoms
Linai Guobienei ir Irenai Petraškienei.
Švietimo skyriaus vedėjas
Rimvydas Zailskas linkėjo
mokiniams tęsti gamtosauginę veiklą ir pabrėžė, kad gerus rezultatus lemia ir Žaliąja

vėliava įvertinamas tik nuolatinis sistemingas darbas.
Vicemeras Algis Marcinkevičius pabrėžė, kad nuo to,
kaip elgsimės šiandien, kaip
sutarsime su gamta, priklausys mūsų rytojus ir mūsų Žemės likimas.
Apdovanojimų metu mokyklų atstovai pasidalijo mintimis apie gamtosauginę veiklą, apie nuveiktus darbus,
pristatė vykdytus projektus.
SAVIVALDYBĖS inf. 
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Vokietijos policija vykdo kratą „Opel“ patalpose

Rusija sparčiai didina naftos gavybos apimtis

Vokietijos policija patvirtino atliekanti kratas Prancūzijos koncernui
„PSA Peugeot Citroen“ priklausančio vokiečių automobilių
gamintojo „Opel“ patalpose. „Opel“ taip pat įsivėlė į vadinamąjį
„dyzelgeito“ skandalą ir įtariama sukčiavusi per testus.

Naftos gavyba Rusijoje per dvi spalio savaites išaugo iki
vidutiniškai 11,4 mln. barelių per parą. Gavybą šį mėnesį labiausiai
padidino naftos koncernai „Rosneft“, „Lukoil“ ir „Tatneft“. Šiemet
OPEC+ sutarė šiemet gavybą padidinti 1 mln. barelių per parą.

Patarimai, kaip protingai išsirinkti padangas

Žieminės arba vasarinės
– išsirinkti padangas
atrodo labai paprasta,
tačiau, kai ateina pirkimo
metas, paprastai kyla
labai daug klausimų.
Varle.lt specialistai
parengė padangų pirkimo
gidą, kuriame rasite
pagrindinius parametrus,
į kuriuos vertėtų atkreipti
dėmesį renkantis
padangas lengvajam
automobiliui.

Padangų tipai
Įprastai padangos skirstomos į tris pagrindinius tipus:
> Vasarinės padangos skirtos eksploatuoti šiltuoju metų laiku.
> Žieminės padangos skirtos naudoti šaltuoju metu laiku. Žieminės padangos skirstomos į dygliuotas ir nedygliuotas padangas. Žieminės
padangos dar skirstamos į kietesnio ir minkštesnio mišinio
padangas. Kietesnio mišinio
padangos labiau rekomenduojamos tiems vairuotojams, kurie daugiau važinėja
mieste, minkštesnio mišinio
– tiems vairuotojams, kurie
daugiau važinėja užmiestyje,
nevalytais kelias, ant sniego
ir ledo. Tam, kad galima būtų atskirti padangos kietumą,
žmogui galima orientuotis į
indeksus: jeigu sukibimo ant
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šlapios kelio dangos indeksas
yra A B C– tai kietesnio mišinio padanga, jei indeksas E
F – tai minkštesnio mišinio
padanga
> Universalios padangos
tinkančios visiems sezonams.
Padangų sezoniškumą lemia gumos mišinio sudėtis,
protektoriaus raštas ir kiti
techniniai sprendimai, skirti užtikrinti optimalias automobilio eksploatavimo savybes prie tam tikrų oro sąlygų.
Nors universalios padangos
leidžia išvengti papildomų
išlaidų, Varle.lt specialistai rekomenduoja rinktis specialiai
sezonui pritaikytas padangas,
nes konkretūs sprendimai yra
labiau pritaikyti eksploatavimui konkrečiam metų laikui ir
užtikrina didesnį saugumą.

milimetrais ir apibūdina padangos plotį. Antroji reikšmė
– padangos profilio aukštis
procentais santykyje su pločiu. Paskutinis skaičius apibrėžia ratlankio dydį ir yra
nurodomas coliais. „R“ raidė
reiškia konstrukcijos tipą, šiuo
atveju reikalų turime su radialine padanga.

Padangos apkrovos ir
greičio indeksai

indeksu (t.y. didesniu nei siūlo automobilio gamintojas),
tačiau jokiais būdais – ne
mažesniu.

Protektorius
Protektorius – pagrindinė
padangos dalis. Protektoriaus
forma lemia, kokiuose paviršiuose padanga pasiteisins labiausiai ir kokio tipo automobilyje turėtų būti taikoma.

Pagrindinės
protektoriaus
sandaros dalys:

Kitos reikšmės – tai apkrovos indeksas, pvz. 83 (487 kg)
bei greičio indeksas, pvz. V
(iki 240 km/val.). Šios reikšmės yra labai glaudžiai susijusios, nes apibūdina maksimalią apkrovą esant maksimaliam greičiui.

> Grioveliai (išsklaido vandenį, sniegą ir purvą);
> Blokai (jų forma ir dydis
lemia padangos paskirtį);
> Lamelės (padeda išsklai-

Žemiau esančioje lentelėje pateikti apkrovos indeksai.
Indeksai užrašomi skaičiais
nuo 62 iki 126, kur apkrova
padangai siekia nuo 265 iki
1700 kg. Pateikiame lentelę,
kurios paskutinis indeksas
yra 90, nes labai retai sutinkami lengvieji automobiliai,
kurie sveria daugiau nei 2,4
tonos. Kitoje lentelėje yra
pateikiami greičio indeksai ir
juos atitinkantys maksimalūs
greičiai km/val.
Atkreipkite dėmesį, kad
ant jūsų automobilio ratų atsirastų padangos su atitinkamu greičio indeksu. Varle.
lt padangų specialistai pažymi, kad be problemų galima
rinktis padangas su didesniu

dyti vandenį, ypač aktualu
žieminėms padangoms);
> Briauna (centrinis elementas, einantis per visą protektoriaus ilgį).
> Padangų pagaminimo data (DOT)
DOT (angl. Department of
Transportation) nusako padangos pagaminimo datą. Jį
sudaro 4 skaitmenys, kurių
pirmieji du reiškia metų savaitę, o kiti du – metus. Pavyzdžiui, žemiau pateiktas
padangos DOT užrašo pavyzdys nusako, kad padanga
buvo pagaminta 2008 m. 42
savaitę. Iškart po DOT užrašu seka ženklai, kurie apibūdina padangų gamintoją. Varle.
lt specialistai rekomenduoja

Pagrindiniai padangų
parametrai
Tinkamų padangų pasirinkimas susijęs ne tik su važiavimo patogumu, bet ir
saugumu. Egzistuoja keletą
parametrų, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį renkantis
padangas.

Padangos dydis
Ant kiekvienos padangos
gamintojas nurodo jos dydį,
pavyzdžiui: 195/65 R15. Pirmoji reikšmė yra pateikiama

pirkti ne senesnes nei trijų
metų padangas.

ES padangų
ženklinimas
Ant lipduko esantis žymėjimas pasižymi labai naudinga informacija apie padangas,
kuri apima:
> Sąnaudų efektyvumą
(nuo A iki G): nuo padangų
pasipriešimo riedėjimui priklauso degalų sąnaudos.
> Sukibimą su šlapia kelio
danga apibrėžimas indeksais

nuo A iki G.
> A – maksimali reikšmė,
saugiausias indeksas (minimalus stabdymo kelias)
> G – žemiausias sukibimo
su šlapia kelio danga lygis. D
ir G indeksas nenaudojamas
lengvųjų automobilių padangų sukibimui su šlapia kelio
danga indeksui apibūdinti,
todėl šiuo atveju žemiausias
yra F indeksas.
> Triukšmo klasę – tai matuojamas decibelais triukšmo
lygis. 



laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams
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Stasė

Teigia, kad Rusijos Kaukaze buvo pagrobtas

Indijoje iš lėktuvo iškrito ir skrydžių palydovė

Vienas teisių gynimo organizacijos „Amnesty International“
tyrėjas pirmadienį sakė, kad nuvykęs į Šiaurės Kaukazą stebėti
taikių protestų buvo pagrobtas ir žiauriai sumuštas vyrų,
prisistačiusių Rusijos saugumo tarnybos nariais.

Mumbajuje iš lėktuvo pirmadienį iškrito viena skrydžio palydovė,
mėginusi uždaryti orlaivio duris, informavo oro linijų bendrovė
„Air India“. Kaip pranešama, moteris, nukritusi ant kilimo ir
tūpimo tako, susilaužė koją.

„Knyga gali prakalbinti ir gydyti“

ASIPAVIČIENĖ
Penktadienį, spalio 12
dieną, Birštono kurhauze
vyko 4-oji biblioterapijos
konferencija „Knyga gali
prakalbinti ir gydyti“,
į kurią susirinko per
100 bibliotekininkų,
psichologų, žurnalistų,
mokytojų bei įvairių
nevyriausybinių
organizacijų atstovų iš
Kauno apskrities, Šiaulių,
Vilniaus, Klaipėdos,
Akmenės ir Birštono.
Konferencijoje dalyvavo
ir grupė bibliotekininkų iš
Punsko (Lenkija).

Konferencija, kurią organizavo Birštono viešoji biblioteka kartu su Kauno apskrities
viešąja biblioteka, skirta Kauno apskrities viešųjų bibliotekų specialistams, neįgaliųjų
draugijų atstovams. Konferenciją rėmė Birštono savivaldybė, LR kultūros ministerija, o partneriai – Lietuvos
biblioterapijos asociacija, Humanistinės egzistencinės psichologijos institutas (HEPI),
Birštono kultūros centras.

Biblioterapija
sugrąžina gyvenimo
džiaugsmą
Šiandieninėje visuomenėje
žmonės patiria daug streso,
įtampos, blogėja visuomenės
psichinė sveikata, daugėja
sergančiųjų depresija, auga
savižudybių skaičius, tad biblioterapija ir kitos menų terapijos padeda atsipalaiduoti, pakelia darbingumą, gerą
nuotaiką, sugrąžina gyvenimo
džiaugsmą. Bibliotekų specialistai kartu su psichologais,
medikais, kurdami ir teikdami terapines paslaugas, gali
padėti žmonėms pakviesdami juos dalyvauti terapiniuose užsiėmimuose, paskatinti
skaityti specialistų rekomenduojamas knygas, gerinti gyvenimo kokybę.
Tai, kad knygos galia žmogaus sveikatos ir gyvenimo
kokybės gerinimui yra neišsemiama, kad knygų terapija atlieka svarbų vaidmenį ir
mūsų gyvenime, ir reabilitacijoje, patvirtino ir konferencijos dalyvių pranešimai.
REKLAMA

Svarbi ir muzikos
terapija
Žmogui susigaudyti savyje
ir rasti išeitį iš sunkios situacijos padeda ne tik knygų skaitymas, bet ir įvairios meno
rūšys: muzika, šokis, tapyba
arba piešimas. Muziką antikoje vadino dievų kalba.
Skaidriu neįprasto instrumento skambesiu konferenciją pradėjo Diana Gečė, muzikos terapeutė, 2008 metais
baigusi Augsburgo aukštąją
mokyklą Vokietijoje. Ji specializuojasi muzikos terapijos,
psichiatrijos, psichoterapijos
ir psichosomatikos srityse, yra
muzikos pedagogė, Lietuvos
muzikos terapijos asociacijos
narė. Daugiau žinių apie muzikos terapiją ji pateikė patyriminiame seminare „Mano
gyvenimo melodija“.

Biblioterapijos galia
Lietuvos biblioterapijos
asociacijos valdybos narė,
prof. dr. Daiva Janavičienė
pasidalino įžvalgomis apie
biblioterapijos paslaugas bibliotekoje. Profesorė apie biblioterapiją yra parašiusi ne
vieną straipsnį, skaičiusi nemažai paskaitų. Profesorė ne
tik mėgsta skaityti knygas,
bet ir kalbėti apie perskaitytą tekstą su kitais. Ji taip pat
dalinasi skaitymo rekomendacijomis savo asmeniniame
tinklaraštyje.
„Skaityti ar rašyti?“ – į šį
klausimą savo pranešime pabandė atsakyti Timas Petraitis, psichologas psichoterapeutas, kuris taiko savo pacientams biblioterapiją, bando
juos suprasti skaitydamas jų

mėgstamus tekstus ir kūrybą.
T. Petraitis gana dažnai apsilanko ir Birštone, bendrauja
su žmonėmis, dalyvauja užsiėmimuose. Savo pranešime
jis bandė pažvelgti į dviejų
reiškinių – skaitymo ir rašymo – ypatybes, kurie abu yra
terapiniai.
Labai įdomus ir svarbus
buvo VšĮ Šv. Pranciškaus
onkologijos centro direktorės
Aldonos Kerpytės ir komunikacijos specialistės Nijolės
Raudytės pranešimas „Biblioir logoterapija onkologinės ligos kelyje“.
Šv. Pranciškaus onkologijos centre, greta dvasinės
pagalbos, psichosocialinių ir
sveikatinimo paslaugų sergantiesiems vėžiu, skiriami
ir biblioterapijos užsiėmimai.
Onkologiniam ligoniui greičiau sveikti padeda kompleksinė socialinė ir psichologinė
pagalba. Pranešimo autorių
atlikta onkologinių ligonių
anketinė apklausa „Žodžio terapinis poveikis onkologinio
ligonio sveikimo procese“ ir
pavienių atvejų analizė patvirtino, kad biblio- ir logoterapija
gali būti efektyvi sergančiųjų
vėžiu psichosocialinės reabilitacijos priemonė.

Knyga padeda ir
paliestiems netekties
Apie pagalbą netekties paliestiems arba kaip gyven-

ti ramybėje savo pranešime
kalbėjo Lietuvos biblioterapijos asociacijos valdybos
narė, Šiaulių profesinio rengimo centro lietuvių kalbos
ir literatūros mokytoja metodininkė Branguolė Šimkūnienė.
„Pagalbos sistema mūsų
visuomenėje labai savita.
Kai tuokiamės, giminaičiai,
draugai susirenka norėdami
padėti žengti mums į naują
gyvenimo etapą. Kai gimsta
vaikas, tėvai sulaukia sveikinimų bei patarimų.Galų gale
norintiems numesti vieną ar
kitą kilogramą rengiami net
televizijos projektai.Tačiau
susidūrus su MIRTIMI, kai
bendrauti sunkiausia, visuomenė nejaukiai tylėdama atsitraukia. Kenčiantys netekties skausmą paliekami vienatvėje.
Nors kiekvienas žmogus
gedi ir tokius įvykius išgyvena skirtingai, kartais tinkama
knyga gali būti pati geriausia
paguoda. Kol gedulo skausmas veikia fiziškai: sunku atsikelti, apsirengti, pavalgyti
– į pagalbą galėtų ateiti biblioterapeutas (ar kitas tekstų skaitovas), kuriam ir siūlau
knygelę „Paguodos žodžiai“
(sudarė Helen Exley). Užsiėmimų metu garsinį trumpų
tekstų skaitymą turėtų lydėti
ekspresyvus atskirų žodžių,
sakinių ar dienoraščio rašy-

mas. Svarbu, kad vedėjas
gebėtų valdyti psichologinę
įtampą ir įtikintų klausytoją
(gedėtoją) susitaikyti su savo gyvenimu. Kai netekties
paliestasis susitaikys su dykuma virtusiu savo gyvenimu ir galės jau pats skaityti
savarankiškai, jam į rankas
reikėtų įduoti Dorothy F. Etgerton knygą „Eiki ramybėje. Vadovas kenčiantiems netekties skausmą“, – kalbėjo
pranešėja.

Kvapo poveikis
žmogaus emocijoms
Po pranešimų apie tai, ko
priklausomų asmenų istorijose ieškojo menininkai
(lektorius VDU filosofijos
doktorantas Vidas Dusevičius), kaip literatūra keičia
mąstymą (Regina Vaišvilienė ir Daiva Širkaitė), kas yra
sensoriniai skaitymai (lektorė
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos
vyresnioji bibliotekininkė
A. Pranckutė) ir „Skaitymo
pievelės“ (lektorė Lietuvos
aklųjų bibliotekos direktorė dr. Rasa Januškevičienė)
buvo perskaitytas dar vienas
įdomus pranešimas „Kvepiančios istorijos. Pojūčių
sesija“, kurį pristatė Kauno
apskrities viešosios bibliotekos komunikacijos specialistė Agnė Norkutė.
Aplinkos ir savęs kvėpi-

nimas – ypatingas ritualas,
minimas senovės istoriniuose šaltiniuose. Mokslininkai
teigia, kad kvapas gali pažadinti emocijas, prisiminimus,
tiesiogiai veikia žmogaus
nuotaiką bei elgesį instinktyviu ar pasąmonės lygmeniu. Kvapo poveikį žmogaus
emocijoms savo kūriniuose
ypač akcentavo rašytojas M.
Prustas, todėl kvapų pažadinti prisiminimai vadinami
Prustu efektu. Kvapus, sumaniai sujungtus su literatūros
sritimi, galima pajusti vienoje
iš Kauno apskrities viešosios
bibliotekos ekspozicijų.
„Kvepiančių knygų salonas“ – tai intriguojantis, žaismingas, skaityti, diskutuoti
ir per kvapo prizmę literatūrą raginantis pažinti kultūros
produktas. Ekspozicijoje – 15
įdomiausių, kvapus ryškiausiai iliustruojančių knygų bei
15 jose aprašomų kvapų.

Darbas vyko ir
sekcijose
Antroje konferencijos dalyje darbas vyko ir sekcijose, kur buvo pasidalinta savo
patirtimi.
Klaipėdos universiteto docentė, Lietuvos biblioterapijos asociacijos prezidentė Jūratė Sučylaitė pastebėjo, kad
žmonėms labai reikia psichologinės pagalbos, nesvarbu
kokia forma ji pateikiama.
Žinoma, mes galime tik apgailestauti, kad gydymo įstaigose, ypač ten, kur atliekami
tyrimai ir pranešama sunki
diagnozė, reikėtų, kad kartu būtų ir psichologas, kuris
žmogų tam paruoštų, kad gydytojas mokėtų pateikti žinią
su viltimi, ne stačiokiškai…
Žmogus turi žinoti apie savo
sveikatos būklę, bet svarbu
tai pateiki padoriai, nevarant
į neviltį ir beprasmybę.
Apibendrindama konferenciją Birštono viešosios
bibliotekos direktorė Alina
Jaskūnienė džiaugėsi, kad
kartu su Kauno viešąja biblioteka organizuota konferencija pavyko ir buvo naudinga
visiems.
Džiugu, kad Birštono viešoji biblioteka ir „Tulpės“ sanatorija dirba išvien, o pacientai gali rasti jiems tinkamų
knygų, kurias rekomenduoja
biblioteka.

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KALNO
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Staigių potvynių aukų padaugėjo iki 13

Bulgarija pasitraukė iš „Eurovizijos“ konkurso

Per smarkias audras pietvakarių Prancūzijoje, sukėlusias potvynių
ir užblokavusias kai kuriuose kelius, žuvo 13 žmonių, pirmadienį
pranešė Vidaus reikalų ministerijos gelbėtojų tarnyba. Šis Odo
upės potvynis buvo aukščiausias per daugiau kaip 100 metų.

Bulgarija nedalyvaus 2019 metų gegužę Tel Avive įvyksiančiame
dainų konkurse „Eurovizija“, pirmadienį paskelbė visuomeninis
transliuotojas BNT, priežastimi nurodydamas finansinius
apribojimus.

„V-2. Nuo Pėnemiundės iki
pradėjo krypti VokietiKanaveralo“ karas
jos nenaudai, Trečiojo reicho

Birštono trečiojo amžiaus universitetas
pradėjo naujus mokslo metus
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Spalio 11 d. kurhauze į
mokslo metų atidarymo
šventę susirinko
Birštono trečiojo amžiaus
universiteto (TAU)
studentai ir nemažai
svečių. TAU studentus
pirmiausia pasveikino
Birštono gimnazijos
mokiniai literatūrine
kompozicija, o vėliau
sveikinimo žodį tarė
naujoji direktorė, iki tol
ėjusi dekanės pareigas
Nijolė Jakimonienė.

Birštone TAU buvo įkurtas
Romos Urbonienės, Albertinos Grigarienės ir Aleksandro Gorino iniciatyva. Per
ketverius savo veiklos metus
TAU išleido 140 absolventų.
Šiemet naujus mokslo metus
pradeda irgi gausi auditorija
– 70 pirmakursių. Tai rodo,
jog vyresnio amžiaus studentai yra labai smalsūs, aktyvūs,
nori kuo daugiau patirti, pamatyti ir būti naudingi įvairiose veiklos srityse, taip pat
neprarasti gerų santykių su
jaunesniais šeimos nariais.
Dalyvaujantys TAU veikloje labai praplėtė savo
akiratį, įgijo vertingų žinių
sveikatinimo srityje, sužinojo, kaip teisingai sportuoti,
kaip išmokti gyventi ir sutarti ne tik su aplinkiniais, bet
ir pačiam su savimi. Paskaitas TAU studentams skaitė ir
Birštono sanatorijos „Tulpė“
direktorė Liucija Patinskienė,
Kauno technologijos dėstytojai, buvo surengti susitikimai
su psichologais, organizuotos
išvykos į teatrą bei s kelionės
į užsienio šalis.
REKLAMA

Iš kairės A. Ferevičienė, A. Kisielius, R. Urbonienė ir N. Jakimonienė.

Labai teisingai sakė TAU
direktorė N. Jakimonienė,
kad senatvė ateina tada, kai
žmogus nustoja tobulėti ir domėtis, kas vyksta pasaulyje ir
artimoje aplinkoje. Suprantama, kad labiau užsiėmę ir universitetą lankantys senjorai
pakelia savo savivertę, tampa
aktyvūs ir geros nuotaikos, jie
mažiau serga, mažiau reikia ir
vaistų. O kai kurie apskritai
ligas pamiršta ir gyvena visavertį gyvenimą.
Renginio metu padėkota
buvusiai direktorei R. Urbonienei už įkurtą ir gerai sustyguotą TAU veiklą, padėkota
ir visai jos komandai – Astai
Ferevičienei, kuri dabar imsis dekanės pareigų, Antanui

Kisieliui už kultūrinių renginių organizavimą, sekretorei Valei Turčinavičienei bei
Genutei Vaitkelevičienei už
kruopštų buhalterinių dokumentų tvarkymą.
N. Jakimonienė pristatė
TAU veiklos planą 2018 metams. Pirmas renginys vyks
spalio 30 dieną – susipažinimo vakaras „Širdim į širdį“.
Lapkričio mėnesį suplanuotas susitikimas su fotomenininku Ričardu Anusausku,
susitikimo tema „Laukinė
Lietuvos gamta“. Gruodžio
pradžioje TAU studentų laukia išvyka į Tytuvėnų vienuolyną, ten jie dalyvaus edukacinėse programose: „Dievo
dovanos ir kvapai“ bei „Pili-

grimų giria“.
Tradiciniai „Tarpušvenčio
pašnekesiai“ su Birštono savivaldybės mere vyks gruodžio 28 dieną. Šio renginio
metu kurhauze koncertuos
ir gerą nuotaiką dovanos ansamblis „Dzūkijos aidas“.
Muzikinę dovaną senjorams parengė Birštono meno
mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojos Ramunės
Liutvynskienės.
Atidarymo šventėje su naujų mokslo metų pradžia senjorus sveikino Seimo nario
Andriaus Palionio padėjėja
Valė Petkevičienė, savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė,
administracijos bei visuomeninių organizacijų atstovai.

Birštono meno mokyklos mokinių kocertas

Dieter K. Huzel. V-2. Nuo
Pėnemiundės iki Kanaveralo. Vertėjas Norbertas Venckevičius. – Vilnius: Briedis
[2018]. – 352 p. iliustr.
Leidykla „Briedis“ pristato
serijos „II pasaulinis karas“
naujieną – Dieterio Huzelio
knygą „V-2. Nuo Pėnemiundės iki Kanaveralo“. Tai pasakojimas apie šiaurės Vokietijoje esančioje Uzedomo
saloje Trečiojo reicho laikais
veikusį slaptą tyrimų centrą –
pagrindinę A. Hitlerio „keršto
ginklo“ kalvę.
Pėnemiundė. Šis žodis iki
šiol apgaubtas paslaptimi.
Apie mįslingą mokslinį kompleksą Baltijos pajūryje, kuriame kurtos laiką aplenkusios raketos V-1 ir V-2, parašyta daugybė straipsnių ir
knygų, kuriami filmai. Tačiau
paprastai tai būna žvilgsnis iš
šalies, istoriniai faktai maišomi su prielaidomis, spėlionėmis, nepatvirtintais gandais.
Inžinieriaus D. Huzelio
knyga yra kitokia. Jis aprašė,
ką matė ir patyrė, nes dirbo
įvairiuose šio mokslinio centro skyriuose, bendravo su
raketų kūrimo pionieriais W.
von Braunu ir W. Dornbergeriu, dalyvavo bandant raketų
variklius ir paleidžiant V-2,
buvo atsakingas už sudėtingos įrangos suderinamumą.
Prieš pat karo pabaigą D.
Huzeliui teko rūpintis, kad
svarbiausia mokslinė Pėnemiundės dokumentacija būtų saugiai paslėpta. Pokariu
autorius su savo
kolegomis iš Pėnemiundės dirbo
kuriant JAV raketų programą.
Autoriaus kelias į Pėnemiundę buvo labai vingiuotas. Įsiliepsnojus Vokietijos–
Sovietų Sąjungos karui, jaunas
„Siemens“ kompanijos inžinierius pateko į Rytų
frontą, buvo atsakingas už techninį kariuomenės
aptarnavimą. Kai

vyriausybė griebėsi šiaudo –
kurti slaptą ginklą. Iš fronto
atšaukė tūkstančius patyrusių
mokslininkų ir inžinierių, tarp
jų ir D. Huzelį.
Paskirtas į Pėnemiundę
jis susipažino su sudėtinga mokslinio tyrimų centro
sistema, eksperimentinėmis
laboratorijomis, gamybos
angarais, raketų bandymo
stendais. Autorius pasakoja
apie kartu dirbusius žmones,
raketų gamybos ypatumus,
pavykusius ir nepavykusius
bandymus, tiekimo sunkumus, Pėnemiundės bombardavimus, kovinį V-2 panaudojimą, raketą nukreipiant į
Didžiąją Britaniją. Taip pat
tyrimo centro evakavimą paskutiniais Trečiojo reicho mėnesiais, iškiliausių Vokietijos
protų pasidavimą Vakarų sąjungininkams ir jų darbą JAV
pokariu, V-2 pagrindu kuriant
pirmąją amerikiečių raketą
„Redstone“.
Daug dėmesio knygoje skiriama ir vokiečių raketų kūrimo istorijai, taip pat legendiniam konstruktoriui, būsimajam JAV raketų programos tėvui W. von Braunui. Jis knygos įžangoje rašo:
„Tik Pėnemiundėje dirbęs
žmogus gali suprasti, kaip
tiksliai šioje knygoje atkurta
tyrimų centro aplinka. Žinoma, ten buvau ir aš. Autorius
Dieteris Huzelis mano atmintyje atgaivino ryškų Pėnemiundės vaizdą. Čia viskas
aprašyta taip, kaip buvo“. 
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JAV prekybos tinklas „Sears“ skelbia bankrotą

Į Japoniją ketina eksportuoti šunis ir kates

JAV mažmenininkė „Sears Holdings“, kuri daugelį dešimtmečių
pirmavo JAV mažmeninės prekybos rinkoje, bet pastaraisiais
metais nesugebėjo prisitaikyti prie sektoriuje vykstančių pokyčių,
paskelbė bankrotą. „Sears“ skola viršija 10 mlrd. JAV dolerių.

Lietuva į Japoniją ketina eksportuoti maisto pusfabrikačius bei
augintinius. Tarp potencialių eksportuojamų produktų minimos
picos ir kibinai, kurių sudėtyje yra paukštienos ir sūrio. Netrukus
turėtų būti baigti derinti ir šunų bei kačių eksporto sertifikatai.

Birštono viešojoje bibliotekoje – unikali
kurčiųjų dailininkų paroda
Stasė

ASIPAVIČIENĖ

„Šreko“ kūrėjai pristato naują
animacinę komediją „Du
ančiukai ir žąsinas“
kia visai kitoks likimas.

Paskutinę vasaros dieną
Lietuvos kino teatrus
pasieks naujas filmų
„Šrekas“ ir „Namai“
kūrėjų darbas – animacinė
komedija „Du ančiukai ir
žąsinas“.

Ko gero, savo pažįstamų tarpe turite tokį senbernį vienišių,
kurio bambėjimas jau gerokai
įgrisęs? Jis vis dar vaizduojasi esąs kietas bičas, nors visi
aplink žino – tas peraugęs paauglys jau seniai turėjo suaugti.
Toks ir jis – žąsinas Alfis. Visiškai be stabdžių ir jokios atsakomybės, o pulko taisyklės
jam atrodo juokingos. Tačiau
tai amžinai tęstis negali. Alfiui
nepasiseka – jis susižeidžia
skrydyje, ir kitą pavasarį jo lau-

O tuo metu du linksmai žavūs ančiukai pasimeta nuo
savo pulko. Mažyliai tikrai
pražus, jeigu jais kas nors nepasirūpins. Ančiukai atsiduria
būtent vienišiaus Alfio globoje, ir dabar Alfis turi surizikuoti – prisiimti atsakomybę už
šiuos įžūlokus mažius. Keistoji trijulė turės tapti tikra šeima,
kad po ilgos kelionės saugiai
pasiektų pietus.
Filmas bus rodomas dubliuotas lietuviškai, be subtitrų.
REŽISIERIUS:Christopher Jenkins.
Filmo treileris: https://www.
youtube.com/watch?v=UB_
Q-ZEQPeg 

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).
REKLAMA

Šeštadienį, spalio 13ąją, Birštono viešojoje
bibliotekoje vyko
susitikimas su Vilniaus
kurčiųjų reabilitacijos
centro nariais. Susitikimo
metu buvo pristatyta
paroda „Kurčiųjų meno
pasaulis – pamatykime ir
susipažinkime“.

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras įgyvendina
projektą „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime (2018). Pristatant
projektą pažymėta, kad kurtieji yra gana uždara kalbinė
ir kultūrinė bendruomenė, nes
kurtumas riboja informacijos
prieinamumą ir bendravimo
galimybes, kurtiesiems daug
sunkiau pasauliui duoti žinią
apie save.

Dailės darbai – žinia
apie save
Daugelio kurčiųjų
gimtoji kalba yra gestų
kalba, kurią moka nedaugelis. Lietuvių gestų kalbą (LGK) vartoja
apie 6000 asmenų – turinčių klausos sutrikimą ir girdinčiųjų (pvz.,
gimusių kurčiųjų šeimose).
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras stengiasi supažindinti plačiąją visuomenę su kurčiųjų
pasiekimais vykdydami tam
skirtą projektą „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir
pažinkime“, kuris pristato
kurčių dailininkų tapybos ir
tekstilės darbus.
Atkūrus nepriklausomybę,

kurtieji įgijo galimybę studijuoti aukštosiose mokyklose,
keletas jų baigė Vilniaus dailės akademiją, kiti dar tebestudijuoja. Vizualinis menas
yra kurtiesiems artimiausia
meno sritis, kur jie pasirenka tapybos, grafikos, keramikos, tekstilės ar restauravimo sritis.

Kurčiųjų meno
istorijoje – daug
garsių vardų
Parodos pristatymo metu
Joana Vanagienė, demonstruodama skaidres, apžvelgė kurčiųjų meno istoriją nuo XVI a. iki šių
dienų, pasakodama apie
kurčiųjų menininkų gyvenimus ir tapybos darbų
prasmę. Pirmas žinomas
kurčias dailininkas buvo
ispanas Juan Fernández
de Navarrete, kuris nutapė
daug paveikslų religine tema,
bet su kai kuriomis paprastomis kasdieninėmis detalėmis.
Kurčias buvo ir olandų tapy-

Vytautas Vanagas

tojas Hendrikas Averkampas
(Hendrick Avercamp), kurio kūriniai labai spalvingi,
ryškūs ir dinamiški. Pasaulio garsų negirdėjo ir amerikiečių dailininkas portretistas Džonas Brevsteris (John
Brewster), kuris keliaudavo

po Ameriką ir piešdavo pagal užsakymą šeimų portretus. Olandų dailininkas Elkas
J. Elkenas, puikiai piešęs gėles, labai spalvingus natiurmortus, tapė ir piešė tol, kol
prarado ir regėjimą. Įdomūs
ir kiti dailininkai, tokie kaip
belgų dailininkas Eženas Lermensas, kuris apako būdamas
11 metų. Jo paveiksluose labai akivaizdžiai matosi pesimizmas, būdingas tragiškumas. Pristatymo metu buvo
paminėta ir daugiau kurčių
dailininkų, kurių darbai įeina

į pasaulio meno istoriją.
Lektorė pasakojo ir kurčiųjų dailininkų judėjimą
De’VIA, kurį 1989 metais
įkūrė grupė Amerikos kurčių

Ieva Augaitytė

dailininkų. De’VIA reiškia
Menas kurčiųjų žvilgsniu.
Judėjimas De’VIA atstovauja kurtiems dailininkams ir
per vizualinį meną atspindi
ir išreiškia kurčiųjų patirtį, jų
kultūrą ir santykį su aplinkiniu pasauliu. Šiam judėjimui

priklauso tapytojai Dr. Betty
G. Miller, Chuck Baird, Nancy Rourke ir kt.

„Gyvenime
svarbiausia tobulėti“
Vėliau kuratorė pristatė ir
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro dailininkus, kurių
darbai eksponuojami Birštono viešojoje bibliotekoje.
Tai Silvana Graviškytė-Hacking, Vytautas Vanagas, Ieva
Augaitytė, Linas Podiriaka.
Šiame susitikime dalyvavo
du menininkai – Ieva Augaitytė ir Vytautas Vanagas,
kurie pristatė savo kūrybą,
papasakojo, ką mėgsta ir ką
dirba, kokiose parodose
dalyvavo.
V. Vanagas pažymėjo, kad jam labiau patinka restauravimo darbai,
nors yra nutapęs nemažai
paveikslų. Vytautas pirmiausia baigė Justino Vienožinskio mokyklą, 2016
metais gavo Lietuvos dailės
akademijos molbertinės tapybos restauratoriaus diplomą ir magistro laipsnį. O štai
I. Augaitytė pasakojo (gestų
kalba), kad lankė muzikos mokyklą, vėliau baigė VDU tekstilės meno ir
dizaino studijas, turi magistro laipsnį, yra sukūrusi nemažai darbų tekstilės
technika ir mėgsta keliauti bei fotografuoti, jau dalyvavo respublikinėse ir
tarptautinėse parodose.
Ievos credo: „Man gyvenime visų svarbiausia
tobulėti“.
Tiek lektorės paskaita apie
pasaulio kurčiuosius dailininkus, tiek parodoje pristatomi
kurčiųjų menininkų darbai
yra saviti ir įdomūs. Manoma, kad paroda sudomins
Birštono kurorto gyventojus
ir miesto svečius.

verta žinoti 
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„Brexit“ smukdo Europos akcijų indeksus

Latvija patvirtino 2019-ųjų biudžeto projektą

Neslūgstant nerimui dėl įtampos pasaulio prekyboje ir
neapibrėžtumo dėl „Brexit“, praėjusią savaitę smarkiai kritę
pagrindiniai Europos akcijų indeksai toliau išlieka „raudonojoje
zonoje“, praneša agentūra „Dow Jones“.

Latvijos ministrų kabinetas pirmadienį patvirtino 2019 metų
valstybės iždo įstatymo projektą. Palyginti su šių metų biudžetu,
pajamos turėtų augti 217 mln. eurų iki 9,178 mlrd. eurų, išlaidos
- 96 mln. eurų iki 9,205 mlrd. eurų.

JUOZAS ERLICKAS „Laisvoji programa“
Lapkričio 7 d. 18 val. Prienų kultūros centre

3 klaidos, kurias dauguma daro ruošdami
pusryčius
Pusryčius suvalgyk
pats, pietus pasidalink
su draugu, o vakarienę
atiduok priešui sako kinų
patarlė. Vis dėlto, siekiant
maitintis sveikiau, svarbu
ne tik papusryčiauti
sočiai, bet ir tinkamai
pasirinkti, ką ryte valgyti.
Mitybos specialistės
Vaidos Kurpienės teigimu,
dažnas čia ir suklumpa.
Tad ekspertė išskiria tris
klaidas, kurias dauguma
daro per pusryčius, ir
paaiškina, kokie pusryčiai
– išties vertingi.

1 klaida: saldūs
pusryčiai
Nors atrodytų, kad saldžios bandelės, sirupais gardinti blyneliai ar mėgstama
uogiene paskaninta varškė
pusryčiams – idealus pasirinkimas, V. Kurpienė sako, kad
rytais valgyti saldžiai – nėra
naudinga.
„Daugelis yra girdėję, kad
jei jau nori paskanauti saldumynų, juos valgyti turėtų
pirmoje dienos pusėje. Interpretuodami tokią taisyklę
žmonės dažnai nusprendžia,
kad ir pusryčiai turėtų būti
saldūs – tada iš pat ryto prisivalgo saldžiai. Sprendimas
nėra teisingas, nes, liaudiškai
tariant, taip nuo pat ryto žmogaus kraujyje „užkeliamas“
cukrus, prasideda uždegiminiai procesai ir išbalansuojami hormonai. Rezultate, vėREKLAMA

liau visą dieną žmogus nori
vis daugiau ir daugiau saldaus
maisto, miltinių patiekalų“,
– sako V. Kurpienė.
Pasak mitybos ekspertės,
ryte jaučiamas noras pavalgyti saldžiai signalizuoja apie
išbalansuotą organizmą ir
dienos režimą. Problemą išspręsti, anot specialistės, galima vos per porą savaičių, o
priemonės – labai paprastos:
tereikia anksčiau eiti miegoti,
anksčiau suvalgyti vakarienę
bei subalansuoti mitybą dienos eigoje.

2 klaida: jokių pusryčių
V. Kurpienė pabrėžia, kad
norint maitintis sveikai, per
dieną rekomenduojami trys
pagrindiniai valgymai: per
pusryčius, pietus ir vakarienę,
ir nė vieno šio valgymo nereikėtų atsisakyti. Galima įterpti
dar du užkandžius. Ir nors kai
kuriems žmonėms rytais valgyti nesinori, pasak ekspertės,
tai – didelė klaida.
„Žmonėms, kurie visai nevalgo pusryčių, dažnai yra
sunkiau susikaupti, sunkiau
sekasi atlikti darbus. Neretai
jiems atrodo, kad perdien labai daug nuveikia, tačiau iš
tiesų jų smegenys veikia lėčiau. Be to, nevalgantys pusryčių anksčiau užsinori pietų,
todėl susidaro labai ilgas laiko tarpas iki vakarienės. Per
tą laiką išalkę žmonės dažniausiai užkandžiauja tikrai ne
obuoliais ar agurkais – veikiau
renkasi nevertingus saldumynus, daug „tuščių“ kalorijų,
kurios neteikia energijos, tu-

rinčius produktus. Pusryčių
dažniausiai nesinori, jei trūksta miego arba kai vakare valgoma per daug arba per vėlai“,
– paaiškina ji.

3 klaida: gyvūninės
kilmės produktai
pusryčiams
Galiausiai, pasak V. Kurpienės, dažnas pusryčiams
renkasi gyvūninės kilmės
produktus – verda kiaušinius,
kepa kiaušinienę, skanauja
varškės ar panašiai. Toks pasirinkimas, anot specialistės,
gali būti vertinamas įvairiai
– vieni sako, kad taip valgyti
yra tinkamas sprendimas, kiti
ginčijasi.
„Savo ruožtu noriu priminti tai, kas yra įrodyta: augalinės kilmės produktų kiekį
savo mitybos racione žmogus turėtų didinti, o gyvūninės – mažinti. Tai nereiškia,
kad valgyti gyvūninės kilmės
produktų negalima. Tačiau
reikėtų kritiškai įsivertinti: jei
pusryčiams rinksitės būtent
tokius produktus, ar tikrai
daugiau perdien jų nevalgysite? Jei vėliau tą pačią dieną pietums ar vakarienei valgysite,
pavyzdžiui, kiaušinių, pieno
produktų ar mėsos, gyvūninės
kilmės produktų jūsų racione
jau bus per daug“, – dalinasi
V. Kurpienė.

Ką tuomet valgyti
pusryčiams?
Idealus ir sparčiai populiarėjantis patiekalas rytui, pasak V. Kurpienės, yra košės.
Tačiau šios turėtų būti tinka-

mai paruoštos: ne greitai paruošiamos ir ne saldžios, be
to, jokiais būdais ne pervirtos, nes praras visą teigiamą
poveikį.
Lietuviai valgyti įvairias
kruopas renkasi dažniau, kai
atvėsta orai, sako Vilma Drulienė. „Pastebime, kad tik pradėjus vėsti orams, maždaug
nuo rugsėjo, skirtingų kruopų
pardavimai nuosekliai auga
ir tai tęsiasi iki pat kovo mėnesio. Taip pat Lietuviai vis
dažniau renkasi ekologiškas
kruopas, jų paklausa šiais metais, lyginant su 2017 m., išaugo beveik 80 proc. Manome,
kad lietuviai atranda ir kitų
kruopų, pavyzdžiui, perlinių,
miežinių, vartojimo būdų, nes
šių kruopų pardavimai taip pat
išaugo, tik kiek mažiau, maždaug dešimtadaliu“.
Tuo tarpu V. Kurpienė pataria, kaip košes sveikai ir
maistingai paskaninti, idant
šios taptų dar patrauklesnės
valgyti.
„Vietoje sveikiems pusryčiams netinkamų uogienių ar
sirupų, skaninti košes siūlyčiau kietuoju sūriu, grietine,
prieskoniais, vertingais aliejais, riešutais, sėklomis, džiovintais pomidorais ar daržovėmis. Pavalgę tokius pusryčius
savo organizmą praturtinsite
energija, sumažinsite saldumynų ir miltinių patiekalų
poreikį, daržovės padės saugotis nuo virusų, o aštresni
prieskoniai gali padėti suaktyvinti kraujotaką ir virškinimo
traktą“, – sako V. Kurpienė.
MAXIMA 

Žmonės sujudę: ar gali
būti, kad koncertuose jau
draudžiama ne tik miegot,
bet ir žiovaut? Ar tiesa, kad
žiūrovų skaičius mažinamas
iki 90, o paskui – dar?
O svarbiausia - nejaugi
koncerto metu reiks
klausytis?

Deja, tokios pataisos jau parengtos. Gyvenam stiprėjančio
Draudos spaudimo laikais.
Bet Juozas visados priešinosi
prievartai. Todėl ir ši programa
– laisvoji. Norim – slenkam į
koncertą. O nenorim – namie
sėdim.
Aprangos stilius – laisvas.
Vyrams nebūtini juodi kostiumai, o moterims nereikia suknelių. Darbiečiai gali būt su
konbinezonais, o valstiečiai
– su šakėm.
Salėj elgiamės irgi laisvai.
Kalbam su telefonu ar su kaimynu... Juozas juk scenoj irgi
kalbės. Vienam mat galima, o
kitiems – ne?
Aišku, per koncertą galima
dainuot. Tik jokių „O dabar visi kartu!“ Kiekvienas dainuoja,
kas jam patinka.
Taip pat galima valgyti, gerti,
rūkyti... Elgiamės kaip namie,
nebent kas imtų rėkt.
Bet kas ten rėks... Juozas yra
sakęs: „Viskas gerai, išskyrus

kapojimą kirviu.“
Ir jokių „Pakartot!..“ Išsimiegokit darbe.
Žiūrovų skaičius neribojamas, nors Juozas ne sykį patylom guodėsi: „Kodėl aš turiu
aptarnauti dvigubai daugiau
žiūrovų nei kiti?“ Vis dėlto,
kalbėdamas per „ATM info“,
žadėjo Lygių teisių komisijai
nesiskųst. „Matyt, jau tokia
mano karma,“ – liūdnai atsiduso Maestro.
Natūrali koncerto trukmė –
iki galo. Bet laisvoji programa
lengvai gali virsti trumpąja. Tai
Jūsų valioj:
– Čiuožk, Juozai!..
Aišku, laisvė ne tik žiūrovams, bet ir artistams! Todėl
nieko negalim pasakyt apie
programos turinį. Kaip jie norės, taip ir padarys.
Vadinas, jeigu Juozas pradės
dainuoti iš ryto, vakare gali ir
nepasirodyti. Ar tai reiškia, kad
koncertas neįvyks? Anaiptol!
Juk žmonės taip retai besusitinka. Tai suėję patys ir pašoks,
padainuos... Be pašalinės akies.
Visi bus laimingi ir dėkos už
suteiktą progą.
Taigi šiais visuotinių draudimų ir suvaržymų laikais „Laisvoji programa“ teiks atgaivą
kiekvieno sielai.
ATM info 
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Elektros tarifas vartotojams didės

Kazanėje sprogus siuntiniui sužeisti du žmonės

Kainų komisija nustatė 20 proc. didesnę elektros rinkos kainą
kitiems metams. Padidėjusi rinkos kaina sudaro apie trečdalį
galutinės elektros kainos buitiniams vartotojams ir neabejotinai ją
didins. Nustatyta 4,348 ct. už kWh kaina, šiemet ji yra 3,613 cento.

Kazanės mieste, kuris yra Rusijos Tatarstano respublikos
administracinis centras, du žmonės nukentėjo pirmadienį
detonavus siuntinyje paslėptam sprogstamajam įtaisui, pranešė
policija.

Vaikų apklausose privalo dalyvauti psichologas
Nuo š.m. liepos 1-osios
tiriant baudžiamąją bylą
vaikai ir nepilnamečiai,
jeigu jie yra nukentėjusieji
ar liudytojai, privalo būti
apklausiami dalyvaujant
psichologui.

Tokio priimto sprendimo
tikslas – padėti vaikams apklausose, kad nusikaltimo tyrėjai ir teisėjai surinktų kuo
objektyvesnę medžiagą, taip
pat padėti sumažinti procese
vaikų ir nepilnamečių patiriamą stresą.

Žino vaiko
psichologiją
Smurtą patyrę ar nuo kitų
nusikaltimų nukentėję vaikai
ar nepilnamečiai tiriant nusikaltimą privalo būti apklausiami dalyvaujant psichologui.
Per šimtas psichologų visoje
Lietuvoje jau sutiko padėti
įgyvendinti šį sprendimą. Planuojama, kad psichologų sąraše turėtų būti ne mažiau kaip
140 specialistų pavardžių.
„Teisingumo ministerija
įpareigojo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
tarnybą sudaryti psichologų,
galinčių dalyvauti apklausose,
sąrašą. Turime pažymėti, kad
į kvietimą prisidėti tiriant nusikaltimus, susijusius su vaikais, atsiliepė labai daug specialistų. Pirmiausia, psichologai privalo turėti universitetinį
aukštąjį išsilavinimą, magistro
laipsnį. Be to, jeigu jie nėra
baigę psichologijos studijų
krypties teisės psichologijos
šakos studijų, privalo dalyvauti specialiuose mokymuose, ir
tik po to, jau sukaupę pakankamai specialių žinių apie vaikų psichologiją, apie baudžiamosios bylos procesus, įtraukiami į sąrašą. Dabar jame jau
turime per šimtą specialistų“,
– sako Anželika Banevičienė, Valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos tarnybos
(VGTPT) vadovė.
Anot direktorės, psichologai žino, kaip bendrauti su
vaiku, kaip jį prakalbinti, kaip
gauti kiek įmanoma objektyvesnius parodymus, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai
ir teisėjai surinktų patikimus
duomenis. Be to, psicholoREKLAMA

gas padeda vaikui pasirengti
apklausai, sumažina tą stresą,
kurį neišvengiamai patiria nukentėjusysis ar liudytojas, nes
tenka prisiminti nemalonius,
skausmą sukėlusius dalykus.

Pagalba visoje
Lietuvoje
Valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos tarnyba
ėmėsi iniciatyvos rengti mokymus psichologams ir regionuose, nes baudžiamosios
bylos tiriamos įvairiose šalies
vietose, tad į apklausas žymiai
paprasčiau pasikviesti
tame regione gyvenantį
ir dirbantį psichologą.
„Psichologų, sutikusių dalyvauti nepilnamečių apklausose, sąrašas yra patalpintas mūsų interneto svetainėje,
jis prieinamas visiems.
Tad ikiteisminio tyrimo
pareigūnas, prokuroras ar teismas pasirinks
psichologą iš šio sąrašo
ir susisieks su juo nurodytais
kontaktais. Kol kas psichologui už paslaugas moka ta institucija, kuri tiria bylą ir kviečiasi psichologą“, – sako tarnybos vadovė A. Banevičienė.
Psichologams atlyginimas
mokamas už faktinį paslaugų
teikimo laiką – pasiruošimą ir
dalyvavimą apklausoje bei kelionę į apklausos vietą ir atgal.
Numatytas valandinis įkainis
– 13 eurų. Tiek pat mokama
ir valstybės skirtiems advokatams. Kaip ir numato įstatymai, už darbą švenčių, ne
darbo dienomis ar ne darbo
valandomis mokama pusantro karto daugiau.

Padės ir vaikui, ir
tyrėjams
Psichologo dalyvavimas
apklausose, anot tarnybos direktorės A. Banevičienės, turėtų padėti ir vaikui, ir ikiteisminio tyrimo pareigūnams bei
teisėjams. Žinoma, visiems
teks išmokti dirbti kartu taip,
kad rezultatas būtų kuo efektyvesnis.
„Nusikaltimų tyrėjams psichologo pagalba apklausose
yra išties didelė, nes vaikai,
ypač mažamečiai, nemo-

ka suformuluoti atsakymų,
su jais reikia bendrauti gerai
pažįstant vaiko psichologiją,
jo netraumuojant. Vaikai paprastai užsisklendžia, nenoriai
bendrauja, klauso įvairiausių
pamokymų, ką sakyti, ko nesakyti arba atvirkščiai, fantazuoja nesustodami. Todėl psichologai, siekdami tinkamai
apklausti vaiką, įgyja jų pasitikėjimą, vadovaujasi keliais
apklausos etapais – parengia
vaiką pokalbiui, užmezga ryšį
ir jį nuolat stiprina, paaiškina
pagrindines apklausos taisy-

kles, suformuluoja pagrindinius reikšmingus bylai klausimus ir t.t. Praktiškai, vaiko
apklausą ir atlieka būtent psichologas“, – pasakoja A. Banevičienė.
Daug kur yra įrengtos specialios patalpos mažamečių apklausoms, kad vaikai jaustųsi
patogiai, nebūtų papildomų
įtampų. Apklausų kambaryje
paprastai būna tik apklausiamas vaikas ir psichologas, o
tyrėjai psichologui užduotis
formuluoja per nuotolį, stebėdami apklausą kitoje patalpoje.

Gali būti apklausiami
ir be psichologo
Priimtas sprendimas dėl
psichologų dalyvavimo vaikų ir nepilnamečių apklausose kol kas susijęs tik su vaikais ir nepilnamečiais, kurie
baudžiamojoje byloje yra nukentėjusieji ar liudytojai. Apklausiant būtent juos privalo
dalyvauti ir psichologas. Jeigu
nepilnametis baudžiamojoje
byloje yra įtariamasis, ikiteisiminio tyrimo pareigūnas
pats sprendžia, ar į apklausą
kviestis psichologą.
„Tiriant bet kokią baudžia-

mąją bylą, kurioje nukentėjusysis ar liudytojas yra asmuo
iki 14 metų amžiaus, psichologo dalyvavimas privalomas. Psichologas taip pat privalomas ir nepilnamečių (iki
18 metų) apklausose dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei,
sveikatai, laisvei, seksualinio
apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai,
dėl pelnymosi iš nepilnamečio
prostitucijos ar nepilnamečio
įtraukimo į prostituciją. Kitais atvejais, kitokių nusikaltimų baudžiamosiose bylose
psichologas gali dalyvauti tyrėjų ar kitų proceso dalyvių prašymu“,
– pasakoja VGTP tarnybos direktorė A. Banevičienė.
Anot jos, sistema dėl
psichologų dalyvavimo baudžiamųjų bylų
apklausose tik kuriasi,
todėl tam reikalingas
atitinkamas dėmesys.
Kol kas psichologai neturi institucijos, su kuria galėtų
konsultuotis, kuri galėtų juos
apjungti, analizuoti realią situaciją, teiktų pasiūlymus sistemos tobulinimui. Kol kas iki
galo nėra apibrėžtas psichologo vaidmuo apklausoje, jo
privalomi veiksmai: ar jis turi
būti aktyvus apklausos dalyvis, ar tik stebėtojas? Psichologai pastebi, kad kartais apklausa staiga dėl įvairiausių
priežasčių yra nutraukiama,
tai sukelia papildomą stresą
vaikams, baimę dėl dar vienos
būsimos apklausos. Psichologai pabrėžia, kad svarbiausia
– neprarasti vaiko ar paauglio
pasitikėjimo, tada galima tikėtis gerų rezultatų.
„Siekiant apsaugoti vaiko
interesus būtinas itin glaudus
tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kuris leistų parengti
ir patvirtinti vaikų apklausos
organizavimo tvarką, numatytų konkrečias priemones tos
tvarkos įgyvendinimui. Tuomet visiems atsirastų žymiai
daugiau aiškumo – ir psichologams, ir ikiteisminio tyrimo
tyrėjams, ir visiems proceso
dalyviams“, – sako VGTP
tarnybos vadovė A. Banevičienė. 
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Žemdirbiai vėl protestuos Briuselyje

Vaikai skęsta skaitmeninio „šlamštmaisčio“ liūne

Lietuvos žemdirbiai dar kartą bandys reikalauti didesnių Europos
Sąjungos tiesioginių išmokų. Žemės ūkio rūmų atstovai šią
savaitę Briuselyje rengia protesto akciją. Lietuvos ūkininkai norėtų
gauti ES šalims mokamų išmokų vidurkį.

Vaikai vis labiau grimzta į „picos ir saldėsių“ vizualinio atitikmens
skaitmeniniuose „Laukiniuose Vakaruose“ liūną, įspėja vienų iš
populiariausių pasaulyje televizijos programų vaikams kūrėjai
„Disney“, BBC, PBS.

Nacių nuotrauką ištyrę Rusijos mokslininkai nustatė Stalino
Maskvoje 1937–1938 metais sudarytu sąrašu, specialiajaeros masinių kapų vietą
buvo sušaudyti apie 30 tūkst. me NKVD objekte „KomuRusijos 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.
PABAIGA. PRADŽIA SPALIO 13 d.
laikraščio numeryje 

Tačiau paaiškėjus planams
atidaryti Komunarkoje naują
memorialą istorikai
norėjo nustatyti tikslią kapų vietą, aiškino jis.
Muziejaus direktorius atskleidė, kad
tirdami rajoną mokslininkai pasitelkė istorines nuotraukas ir
geofizinį radarą.
„Drauge su mumis
dirbo savanoriai, padėję mums apžiūrėti
teritoriją. Be to, turėjome geofizinį radarą, kuriuo ieškojome
anomalijų žemėje“, –
sakė R. Romanovas.
Itin svarbų vaidmenį tyrime atliko Komunarkos nuotrauka,
kurią iš oro padarė vienas
nacių pilotas, skrisdamas virš
Maskvos 1942-aisias – kai
kapai dar buvo „švieži“.
Itin svarbu, kad šioje nuotraukoje matyti, kokio aukš-

Pasak stalinistinius nusi-

žmonių.
Jis pridūrė, 9-tą dešimtmetį prasidėjusiu atviruoju „perestroikos“ laikotarpiu KGB
perdavė žurnalistams ir „Memorial“ medžiagos apie J.
Stalino eros aukas.
Kai kuriuose dokumentuose NKVD pažymima, kad
egzekucijos įvykdytos Butovo poligone ar Donskojės
kapinėse, taip pat esančiose
Maskvoje. Kituose sakoma,
kad aukų kūnai buvo tiesiog
sumesti „į duobę“.
„Manome, kad tie, kurių
egzekucijos vieta nėra dokumentuota, yra Komunarkoje“, – nurodė J. Rachinskis.

narka“ esančiose masinėse
kapavietėse guli apie 150 iš
Lietuvos kilusių represijų aukų, tarp jų - ir žymūs tarpukario Lietuvos asmenys: ministrai K.Skučas, A.Tamošaitis,
J.Čaplikas. Manoma, kad lietuvių kilmės aukų šioje amžino poilsio vietoje gali būti ir
daugiau, nes iš maždaug 10
000 aukų, tik 6 000 aukų tapatybės nustatytos. Turimais
duomenimis Komunarkos
kapavietėje guli 63 tautybių
atstovai.
„Ten yra beveik visa Mongolijos vyriausybė“, – teigė J.
Rachinskis. Mongolija tais
laikais priklausė SSRS įta-

kaltimus tiriančios žmogaus
teisių organizacijos „Memorial“ vyresniųjų pareigų nario
Jano Rachinskio, per J. Stalino inicijuotą „Didžiojo valymo“ represijų kampaniją vien

Tarp represijų aukų, skubiai užkastų šiame sostinės
rajone, buvo aukšto rango pareigūnų ir mokslininkų.
Remiantis visuomeninės
organizacijos „Memorial“

kos sferai.
Komunarkoje taip pat sušaudyta nemažai pareigūnų iš
Estijos, Lietuvos ir Latvijos,
kurias Sovietų Sąjunga okupavo 1940-aisiais. BNS

čio tuo metu rajone buvo
medžiai.
Istorikai priėjo išvadą, kad
kai kurie medžiai buvo pasodinti ant neseniai užkastų kapaviečių – taip NKVD dažnai
slėpdavo egzekucijų vietas.
Dabar, pažymėjo R. Romanovas, reikės tiksliai nustatyti, kuriose duobėse buvo palaidotos aukos.
„Nedidelėje gali būti 30
žmonių, o kitoje – 100. Norime sužinoti, kas kur yra palaidotas“, – teigė GULAGo
muziejaus vadovas.

Nužudyti lietuviai

Akcija galioja iki spalio 31 d. Nuolaidos nesumuojamos.
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12 verta žinoti

užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
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Prienų
turguje

Rusijos užsienio skola - mažiausia nuo 2010 m.

Šiemet Lietuvoje padidėjo mėsos gamyba

Rusijos visa užsienio skola, per tris šių metų ketvirčius sumenkusi
51,0 mlrd. JAV dolerių, arba 9,8 proc., tapo mažiausia per
pastaruosius aštuonerius metus - 467,1 mlrd. dolerių, pranešė
centrinis bankas.

Mėsos, išskyrus paukštieną, gamyba per aštuonis šių metų
mėnesius Lietuvoje augo. Sausio–rugpjūčio mėnesiais Lietuvoje
buvo pagaminta 68,8 tūkst. tonų mėsos – 2,3 proc. daugiau nei
pernai tuo pat metu, nurodo žemės ūkio leidinys „Agrorinka“.

ASIPAVIČIENĖ
Nors įpusėjo spalis, vis dar
mėgaujamės šiltomis bobų
vasaros dienomis.Tačiau šeštadienio rytas buvo rudeniškai
vėsus, o kai kuriose vietose
subolavo baltos rūko marškos. Tad ir turgaus prekiautojai jau turėjo apsirengti šilčiau, apsiauti rudeninius batus
ir apsimauti pirštines.
Prekių asortimentas nesikeičia, jau visos gamtos gėrybės, kurias išaugino žmogus
ir gamta, baigiasi, o ateityje jų
dar labiau sumažės.
Kilogramas bulvių kainavo 0,3–0,4 euro, kopūstų
– 0,5 euro, morkų – 0,6–0,7
euro, paprikų – 1,5–1,8 euro,
agurkų – 1,5–2,3 euro, pomi-

0,3–0,5 euro už vienetą. Beje, daržovės, palyginti su pereitais metais, pabrango 20–30
euro centų, o tokios daržovėse kaip Briuselio kopūstai ar
žiediniai kopūstai – maždaug
1 euru. Ryšelį petražolių, krapų, špinatų, svogūnų ar gražių, didelių ridikėlių šeštadienį buvo galima nusipirkti už
0,5–0,6 euro.
Kilogramas raugintų kopūstų kainavo 1 eurą, o raugintų agurkų – 1,5 euro.
Vis dar buvo nemažai lietuviško sodo obuolių ir kriaušių.
Kilogramas obuolių kainavo
0,4–0,6 euro, kriaušių – 0,8–
1 eurą, slyvų – 1 eurą, svarainių – 1–1,5 euro. Litras kultūrinių, savam sode augintų
spanguolių kainavo 3 eurus,
o miško ar pelkės spanguolių
– 3,5 euro.
Kai kurios moterys siūlė
pirkti vertingų uogų sirupų ir
sulčių. Pusė litro šaltalankių
sulčių kainavo 2 eurus, o toks
pats kiekis sirupo – 3 eurus.

dorų – 1,2–1,8 euro, svogūnų – 0,5–0,7 euro, burokėlių
– 0,3–0,5 euro, briuselinių
kopūstų – 2,5 euro, kalafiorų, kaliaropių – 1,5–2,3 euro, česnakų – 2,5–3,5 euro.
Tačiau perkant didesnį kiekį,
kai kurie daržovių augintojai
pigiau pardavė burokėlius (po
0,3 euro), svogūnus (0,2–0,3
euro). Taigi, norint turguje
kažką nusipirkti, reikia paieškoti geresnių kainų.
Ant prekystalių buvo prikrauta ir moliūgų, ir žalių bei
geltonų cukinijų, kainuojančių po 0,5–0,6 euro už kilogramą, salierų – po 1–1,2
euro už gumbą, porų – po

250 g talpos buteliukas svarainių sirupo kainavo 2 eurus, o
puslitrinis stiklainis svarainių
uogienės – 3 eurus.
Ant prekystalių stovėjo ir
įvairių namie pagamintų daržovių mišrainių. Mūsų moterys, norėdamos prisidurti
vieną kitą eurą prie pensijos,
imasi paprasto būdo – gamina ir parduoda tai, ką sugeba
pagaminti. Stiklainis mišrainės su kopūstais ir paprikomis, su morkomis, agurkais,
moliūgais ar cukinijomis ir
pomidorais bei svogūnais
kainavo 1,5–1,8 euro, o už
šiek tiek didesnį teko mokėti
ir 2 eurus. 250 g indelį sūdy-

Stasė
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tų rūgštynių siūlė pirkti už 1
eurą, o puslitrinį – už 2 eurus.
Anksčiau niekam net į galvą
nebūtų šovę prašyti 7 litų už
indelį rūgštynių...
Dešimtį naminių vištų kiaušinių pardavė už 1,6–2 eurus,
paukštyno vištų – už 1,3–1,4
euro.
Kelios moterys prekiavo
išskrostomis mėsinėmis vištomis. Kilogramas namie augintos vištos kainavo 4 eurus,
anties ar triušio – 6 eurus.
Kaip ir anksčiau, litras pieno kainavo 0,5 euro, grietinės
– 3,4–3,6 euro, pusė kilogramo varškės – 0,8–1,5 euro,
sviesto – 3,5–4 eurus. Sūrių
taip pat netrūko, nors juos išperka gana greitai. Patogu tai,
kad pirkėjas gali išsirinkti pagal rūšį (iš varškės ar saldaus
pieno suspaustą) ir dydį, taip
pat paragauti. Sūrių kainos
svyravo nuo 1,5 iki 3 eurų. Panašiai kainavo ir ožkos sūriai,
tik jie buvo mažesni.
Šviežios kiaulienos, jautienos ar paukštienos buvo galima
nusipirkti paviljone ir kioske. Kilogramas kiaulienos šoninės kainavo 3,2–3,9 euro,
kumpio –3,43–3,9
euro, sprandinės ar
karbonado – 4,49–
5,1 euro, karkos
– 1,88–2,17 euro,
kauliukų – 3,39 euro, lašinukų – 1,1–
1,5 euro, maltos
mėsos – 3,2–3,9
euro. Kilogramą
mėsinio viščiuko
buvo galima nusipirkti už 2 eurus, kalakuto
kumpio – už 3,5 euro. Jautienos buvo nedaug ir jos kilogramas kainavo 9–9,5 euro,
o kilogramas maltos jautienos
kainavo 3,2 euro kioske ir 3,9
euro paviljone.
Pusės litro stiklainį medaus
bitininkai pardavė už 4–4,5
euro. Buvo galima pasirinkti kokio nori – grikių, liepų,
rapsų ar pavasarinio, prieš tai
pasikalbėjus su bitininku. Patikėkit, jie žino labai daug ir
vertingos informacijos, kurią
pravartu išgirsti. Jie gali pasiūlyti ir medaus su įvairiais
priedais, taip pat bičių duonelės, kurią galima vartoti norint

sustiprinti imunitetą prieš prasidedant šaltajam metų laikui.
100 g bičių duonelės kainavo
2 eurus.
Pusės litro butelis naminio
šaltai spausto sėmenų aliejaus kaip ir anksčiau kainavo
3,5 euro. Kol kas labai didelio
pirkimo nėra, tačiau pardavėjai nesiskundžia – turi nuolatinių klientų, kurie šio aliejaus
perka visada.
Gyvuliukų turgavietėje buvo prekiaujama tik naminiais
paukščiais ir triušiais. Jaunas vištaites ir vištas pardavė
po 5–7 eurus. Brangiau teko
mokėti už baltas lehornų veislės vištas, kurios deda baltus
kiaušinius ir yra dėslesnės,
ilgiau gyvena. O štai apie rudas ar margas vištas, kurios
deda rudus kiaušinius, paukštininkas sakė, kad jos gyvena
trumpiau, dažnai iki 2 metų.
Buvo ir veislinių vištų, kurios
buvo brangesnės už paprastas
5–6 eurais.
Antis ir perlines vištaites
pardavė už 10 eurų, už kalakutus prašė 9–12 eurų, o už
žąsis – 25–45 eurų. Nedaug
kas teiraujasi triušių. Tik pora vyriškių turėjo atsigabenę
keletą ilgaausių, už kuriuos
prašė 15–25 eurų.
Nekinta ir javų kainos.
Centneris kviečių, miežių ar
kvietrugių kainavo 8–10 eu-

rų, rugių – 8–9 eurus, pašarinių miltų – 9 eurus. Daugelis
ūkininkų turėjo didesniais kiekiais susvertų bulvių, kurios
kainavo šiek tiek mažiau.
Kaip pavasarį turgus pasipuošia spalvingais įvairių
gėlių žiedais, tai dabar visu
gražumu sumargavo chrizantemos ir viržiai. Gėlių augintojai pirkėjams siūlo įsigyti ir
pasodinti ant artimųjų kapų
1–8 eurus kainuojančių šių
gražių gėlių. Labai akį traukė
ir trijų spalvų viržiai, susodinti
į vieną didesnį vazoną. Jie irgi
tapo labai populiarūs, nes kaina tokia pat kaip chrizantemų
ar net mažesnė (priklauso nuo
krūmo dydžio). Kiekvienas
gali pirkti pagal savo pinigi-

nes išgales. Mažesni vazonėliai kainuoja pigiau, didesni,
gražesni – daugiau, tad kainos
svyruoja nuo 1 iki 6 eurų.
Daug buvo prekiautojų
vaismedžių ir vaiskrūmių sodinukais, ūgtelėjusiais medeliais, kurie kainavo po 5–10
eurų.
Kol kas oras palankus ir
prekiautojams įvairiais drabužiais, baldais, buitine technika
ir kitais namų ūkyje reikalingais daiktais.
Teko pastebėti, kad vieni
prekeiviai labai pigiai išparduoda savo turimas prekes,
o kiti jau siūlo pirkti įvairias
striukes, megztinius, paltus ir
net kailinius. Tik kai nešalta,
tai niekas pirkti neskuba.
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Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.
Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT44240 Kaunas)
Prašome atsiliepti Danguolę Valatkevičiūtę arba įgaliotus
asmenis 2018 m. spalio 26 d. 9.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., sav., Stakliškių sen., Stakliškių k. prie žemės
sklypo (kad. Nr. 6953/0004:0057), suderinti sklypo ribas su
gretimu žemės sklypu Nr. 6953/0004:0257, kuriam nurodytu
laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403,
Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus
tęsiami.
Prašome atsiliepti Vinco Spūdžio turto paveldėtojus ar jų
įgaliotus asmenis, kadangi 2018 m. spalio 31 d. 13.00 val.
bus atliekami kadastriniai matavimai Miško g. 5, Šilėnų k.,
Veiverių sen., Prienų r. sav. (kadastro Nr. 6962/0002:20)
ir reikia suderinti bendrą žemės sklypo ribą (per 10 dienų). Kreiptis į UAB „Žemės sklypas“ adresu: Žalgirio g.
19, Raudondvario k., Kauno r., tel. 8 672 42340, el. paštas
anenartaviciene@gmail.com

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
2 kambarių butus
2 k. bt. (37 kv. m, I a. 5 a. renovuotame name, gražus vaizdas
per langą, yra balkonas, su dalimi
baldų, draugiški kaimynai, netoli
tvenkinys) Vytenio g. prie šeimos
klinikos „Vita Simplex“, Prienuose. Arba keičia į 3 ar 4 kambarių
butą arba nedidelį namą. Tel. 8
638 55613.
2 k. bt. (55 kv. m, II a. 3 a. n., kambariai 16 ir 14 kv. m, virtuvė 11
kv. m, vonia 6 kv. m, WC atskirai,
dujinis autonominis šildymas,
pusrūsyje 2 patalpos 15 kv. m, 2
a žemės, tvarkingas, 65 000 Eur)
privačiame mūriniame 3 butų
name, Žaliakalnyje, Pašilės g.,
Kaune. Tel. 8 620 44326.

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.

SODYBAS, SODUS
Sodo sklypą (yra vasarinis namelis, elektra, atlikti geodeziniai matavimai, netoli bendro naudojimo
tvenkinys, geras privažiavimas,
sodas kampinis, 6 a žemės) SB
„Nemunas“, Šilėnų k., Birštono
sav. Tel. 8 688 45936.

Perka
2 k. butą (I arba II aukšte) Prienuose. Nesiūlyti Stadiono mikrorajone. Tel. 8 687 79665.
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Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
Brangiai perkame įvairius miškus:
jaunuolynus, pusamžius, brandžius. Žemę, apaugusią krūmais.
Tel. 8 625 44123.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445.

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

2 k. bt. mediniame name I a.
apkūrenamas kietu kuru, yra visi
patogumai Prienuose į 1-1,5 k. bt.
(IV-V a. nesiūlyti) su miesto apšildymu Prienuose. Siūlyti įvairius
variantus. Arba parduoda. Tel. 8
616 14132.

Išnuomoja
2 k. butą Stadiono mikrorajone
Prienuose. Tel. 8 605 14136.
Vieną arba du didelius garažus
gamybinei veiklai Prienuose.
Parduoda stacionarų gaterį. Tel.
8 656 35185.

Išsinuomoja
Šeima 2 k. bt. ilgalaikei nuomai
Prienuose. Tel. 8 638 07300.
Ūkininkas išsinuomoja arba perka žemės ūkio paskirties žemę
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio,
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

Automobiliai ir
jų dalys

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Perka

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas

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

žemės ūkis
Parduoda
Avis auginimui, pjovimui ir veislei.
Tel.: (8 319) 41484 (vakare nuo 19
val.), 8 671 42853.
Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną. Perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina 2,30
Eur/kg. Atvežame. Tel. 8 607
12690.
Kiaules mėsai Prienų r. Yra galimybė paskersti ir sutvarkyti mėsą.
Taip pat parduoda paršelius. Tel.
8 699 95354.
Apie 200 kg kiaules. Tel. 8 679
20670.
7 m. darbinį arklį. Tel. 8 675
77949.
Maistines bulves. Tel. 8 608
08574.

Keičia
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Šių metų šieną „kitkomis“. Galimas pristatymas Prienų rajone.
Tel. 8 675 84559.
Metalinį vežimą prie traktoriaus,
tinkamą medienai vežti. . Tel. 8
652 04113.

Tel.

Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

8 638 77387. Dirbame visą parą

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Lengvų konstrukcijų šiltnamiai
su polikarbonato danga. Polikarbonato danga, stogeliai. Perkant lietuvišką šiltnamį, dovana
– laistymo sistema arba takelio
atskyriklis. Garantija 10 metų.
Tel.: 8 659 08776, 8 604 98184.
Šaldiklį „Snaigė“ (6 stalčiai, 50
Eur). Tel. 8 675 16582.

PASLAUGOS

Naujai, moderniai įrengtoje
spaudykloje spaudžiame ir
pasterizuojame obuolių sultis. Buvę UAB „EKO SULTYS“.
Adresas: Piliakalnio g. 2, Prienai. Tel. 8 606 10196.

Paskolos!!! Suteikiame

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

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

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

Obuolių spaudykla
spaudžia ir pasterizuoja
sultis. Mus rasite adresu:
Juodaraisčio g. 18, netoli
Klebiškio. Tel.: 8 682 59897,
8 618 65360.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,
♦ geodeziniai ir topografiniai
matavimai,
♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektai...

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614
38124.

Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Statome nerūdijančio plieno
apšildomus kaminus. Dedame
nerūdijančio plieno įdėklus į
kaminus, židinius, pirtis ir t.t.,
gaminame prijungimus. Tel. 8
685 60129.
Kvalifikuotas krosnių meistras
stato krosnis, virykles, šildymo
sieneles, lauko židinius ir kt. Tel.
8 602 52537.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
NUKelta Į 14 p. 

14 SKELBIMAI

paryškinto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,90 Eur, versLo klientams - 2,70 Eur.
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Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.

Pjaunu ir skaldau malkas. Pjaunu
žolę trimeriu. Griaunu senus pastatus ir dirbu kitus ūkio darbus.
Tel. 8 677 22930.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

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

Kokybiškai taisau
automatines

Mišrus choras „ Šilas“.Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, choro
studijoje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Aldona Šyvokienė, tel. 8
687 24 993

SKALBIMO
MAŠINAS

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

Pavojingų medžių pjovimas,
genėjimas. Sklypų valymas.
Tel. 8 683 99 233,
www.greblysirbebras.com

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
šaldytuvus, šaldiklius.
Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Vežame birius krovinius: malkas,
žvyrą, smėlį, skaldą. Manipuliatoriaus nuoma ir žemės kasimo
darbai. Tel. 8 699 12672.
Pigiausiai vežame žvyrą, smėlį,
juodžemį, skaldą ir kitus birius
krovinius. Tel. 8 678 56007.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Mini ekskavatoriaus (3,3 t) nuoma. Vandentiekio, elektros, nuotekų, drenažo tranšėjų kasimas ir
kiti darbai. Tel. 8 645 20612.
REKLAMA

PRIENŲ KULTŪROS IR
LAISVALAIKIO CENTRAS
KVIEČIA SUAUGUSIUOSIUS Į
KOLEKTYVUS
Moterų ansamblis „Pienė“. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre,
choro studijoje (II aukšte). Kolektyvo vadovė Aldona Šyvokienė,
tel. 8 687 24 993

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

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

Kviečia

Trečia virtuvės darbuotoja (padėjėja), galinti dirbti penktadienį,
šeštadienį, sekmadienį. Tel. 8 650
41148.
Statybos įmonė ieško ventiliuojamo fasado apšiltintojų ir pagalbinių darbininkų darbui Kaune.
Teirautis tel. 8 677 01314.
Metalo apdirbimo įmonei reikalingi darbuotojai. Darbo vieta:
Ilgakiemio k., Kauno r. Tel. (8
37) 536110.
Vilkikų vairuotojai su CE kategorija darbui po Lietuvą. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8
699 11549.

Ieško
Gal kas rado vyrišką piniginę su
dokumentais (Rimanto Milkevičiaus) Prienų rajone? Radusiam
atsilyginsiu. Tel. 8 610 72484.

Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių
kolektyvas „Vajaunas”. Naujų
narių priėmimas – spalio mėn.
antradieniais ir ketvirtadieniais
18.00 val. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre, choreografijos salėje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Ligita Gediminienė, tel.
8 612 70 673
Mėgėjų teatras „Langas“. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre,
teatro studijoje (II aukšte). Kolektyvo vadovė Alma Vaišnienė,
tel. 8 610 34 625
Liaudiškų šokių ansamblis „Trapukas” (amžius nuo 18 m.).
Naujų narių priėmimas – rugsėjo mėn. pirmadieniais ir trečiadieniais 19.00 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre,
choreografijos salėje (II aukšte).
Kolektyvo vadovas Džordanas
Jogimantas Aksenavičius, tel. 8
687 81 565
PRIENŲ KULTŪROS IR
LAISVALAIKIO CENTRAS
KVIEČIA VAIKUS Į
KOLEKTYVUS
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro Jaunučių liaudiškų šokių
grupė „Pliauškutis” (amžius
8–10 m.). Naujų narių priėmimas
– rugsėjo mėn. antradieniais ir
ketvirtadieniais 15.30 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, choreografijos studijoje (II
aukšte). Kolektyvo vadovė Rasa
Jurevičienė, tel. 8 694 68 243
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro Šokių studija „Solo” merginų grupė (amžius 14–16 m.).
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre, konferencijų salėje (II
aukšte). Kolektyvo vadovė Ilona

Aksenavičienė, tel. 8 686 69
009
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro Jaunučių liaudiškų šokių
grupė „Pipiras” (amžius 5–7 m.).
Naujų narių priėmimas – rugsėjo
mėn. antradieniais ir ketvirtadieniais 17.00 val. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre, choreografijos studijoje (II aukšte). Kolektyvo vadovė Rasa Jurevičienė, tel.
8 694 68 243

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Spalio 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
nemokamas.
Spalio 19 d. 19 val. Balbieriškio
kultūros ir laisvalaikio centre
– Poilsio ir susitikimų vakaras
senjorams „Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu...“. Kviečiame
dalyvauti, maloniai praleisti
vakarą, pasišokti skambant gyvai
muzikai. Įėjimas nemokamas.
Spalio 20 d. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre – šou visai
šeimai „Dinozaurų nuotykiai
Prienų mieste“. Bilieto kaina
– 4 Eur. Vaikai iki 5 m. su tėvų
priežiūra įleidžiami nemokamai.
Matysite net 16 personažų. Jūsų
lauks maži drakoniukai ir net 4
m. dydžio dinozauras.
Spalio 26 d. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – filmų
„Šrekas“ 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
Starošaitės ir Žilvino Žvagulio
jubiliejinis 25-mečio turo koncertas
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų r. savivaldybės fojė (2
aukšte) eksponuojama Arūno
Aleknavičiaus fotografijų paroda
„Kalnai iš arti“.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro fojė 2 aukšte eksponuojama Richard Schofield fotografijų
paroda „Back to Shul“ (fotografijų apie buvusias sinagogas paroda). Paroda veiks iki spalio 5 d.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama skulptoriaus Algimanto Sakalausko
autorinių monumentalių darbų
paroda „Kūrybos fotorestrospektyva“, skirta autoriaus kūrybos 30-mečiui. Paroda veiks iki
spalio 19 d.
Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
eksponuojama eskizų paroda
„Liūdesys (autorius Virgilijus
Kedys).
Išlaužo seniūnijos salėje eksponuojama tautodailininkės
Ramutės Onutės Bidvienės autorinė darbų paroda „Prakalbintas
linas“.

akimirkos“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos
departamento Parlamentarizmo
istorinės atminties skyrius.
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Spalio 18 d. 19:00 val. Trys
mylimos / rež. Algirdas Latėnas
/ gastrolės Birštone. Birštono
kultūros centras
Spalio 20 d. 18:00 val. Šefo Dariaus Dabrovolsko degustacinė
vakarienė. Vytautas Mineral
SPA
Spalio 20 d. 19:00 val. Rudens
divertismentas. Birštono kurhauzas
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
vakarienė. Vytautas Mineral
SPA
Lapkričio 07 d. 18:30 val. Premjera / Scenos Gražuolė. Birštono
kultūros centras

Pakuonio bibliotekoje eksponuojama Prienų meno mokyklos
fotografijos darbų paroda „Alpių
refleksijos“.

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

Šilavoto laisvalaikio salėje eksponuojama Elenos Krušinskaitės
tapybos darbų paroda „Lietuvos
piliakalniai“.

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

Prienų sporto arenoje eksponuojama sporto žurnalisto,
sporto fotografo Alfredo Pliadžio fotografijų paroda „Sporto

Lapkričio 17 d. 21:30 val. Tvanas Balaganas / Antikvariniai
Kašpirovskio dantys. Vytautas
Mineral SPA

TV PROGRAMA 15

užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
Trečiadienis, spalio 17 d.

Ketvirtadienis, spalio 18 d.

rų karai (23) 09:30 Teisingumo
agentai (39) 10:35 Kobra 11 (7)
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (41) 12:45 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(11) 13:45 Žiniuonis (7) 14:50 Farų karai (24) 15:50 Teisingumo
agentai (40) 16:50 Kobra 11 (8)
22.00 val.
22.00 val. 18:00 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (42) 19:00 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
„Plėšikai“
„Nepalaužiamasis“
(12) 20:00 DELFI dėmesio centre
su Edmundu Jakilaičiu 20:30 Info
diena 21:00 Techninis nokautas
06:00 Lietuvos Respublikos him- 22:50 Grėsmė po vandeniu 00:45 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietu- Kortų namelis (7) 01:45 Velniški nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
va 06:30 Žinios 09:15 Senis Stivo Ostino išbandymai (8)
Štutgarto kriminalinė policija 1
10:20 Štutgarto kriminalinė poli11:10 Komisaras Reksas 12:00
cija 1 11:10 Komisaras Reksas
12:00 Nacionalinė paieškų tarny- 05:35 Kaimo akademija 05:55 Gyvenimas 13:00 Klauskite dakba 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Programa 05:59 TV parduotu- taro 13:58 Loterija „Keno Loto”
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios vė 06:15 Lietuva tiesiogiai 06:50 14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30 Vantos lapas 07:20 Krepšinio Lietuva 15:00 Žinios 16:30 PremPremjera. Seserys 17:30 Žinios. pasaulyje su V 07:50 „Gluchario- jera. Seserys 17:30 Žinios. SporSportas. Orai 18:00 TV žaidimas vas“ (2/20) 09:00 „Patriotai“ 10:00 tas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite „Neišsižadėk“ (46; 47) 12:20 „Biti- ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25 ninkas“ (2/8) 13:30 TV parduotuvė 19:30 Specialus tyrimas 20:25
Loterija „Keno Loto” 20:30 Pano- 13:45 „Gluchariovas“ (2/43) 14:55 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blo- rama 21:00 Dienos tema 21:20
Sportas 21:29 Loterija „Jėga” gį“ (3/4) 16:00 Reporteris 16:30 Sportas 21:29 Loterija „Jėga”
21:30 Mano mama gamina ge- Lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 21:30 Gimę tą pačią dieną 22:30
riau! 22:30 Dviračio žinios 23:00 „Moterų daktaras“ (3/37) 18:00 Dviračio žinios 23:00 Premjera.
Premjera. Smaragdo miestas Reporteris 18:47 Orai 18:50 Ru- Prieš audrą 1 00:00 LRT radijo
23:45 Klausimėlis 00:00 LRT ra- brika „Renovacija. Tikrai verta“.” žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė
dijo žinios 00:10 Štutgarto krimi- 18:55 „Mentų karai: Kijevas. Si- policija 1 01:00 LRT radijo žinios
nalinė policija 1 01:00 LRT radijo dabrinis durklas“ (4/1) 20:00 Re- 01:05 Vakaras su Edita 02:00 LRT
žinios 01:05 Stilius 02:00 LRT ra- porteris 20:30 Lietuva tiesiogiai radijo žinios 02:05 Klauskite dakdijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 20:57 Orai 21:00 „Ant bangos“ taro 03:00 LRT radijo žinios 03:05
03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV 22:00 Reporteris 22:52 Orai 22:55 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 Rubrika „Renovacija. Tikrai verta“.” Dviračio žinios
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo 23:00 „Patriotai“ 00:00 „Gluchažinios 04:05 Nacionalinė ekspe- riovas“ (2/39) 01:05 „Bitininkas“
(2/6) 02:10 „Mentų karai: Kijevas. 06:05 Mano gyvenimo šviesa
dicija „Dniepru per Ukrainą”
Užmušti blogį“ (3/1) 03:00 „Moterų (395-397) 07:30 Madagaskaro
daktaras“ (2/25)
pingvinai (21) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (24) 08:55 Rimti
06:05 Mano gyvenimo šviesa
reikalai (7) 09:25 Rimti reikalai (8)
(392-394) 07:30 Madagaskaro
pingvinai (20) 07:55 Volkeris, Tek- 06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Ta- 09:55 KK2 10:25 Nuo... Iki... 10:55
saso reindžeris (23) 08:55 Rimti nia 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai Kaip Liveta pasakys 11:25 Meilės
reikalai (5) 09:25 Rimti reikalai (6) 09:00 Statybų gidas 09:30 CSI sparnai (127) 12:25 Meilės spar09:55 KK2 10:25 Nuo... Iki... 10:55 Majamis 10:30 Simpsonai 11:30 nai (128) 13:25 Gyvenimo daina
Kaip Liveta pasakys 11:25 Meilės Kobra 11 12:30 Kaip aš susipaži- (98) 14:25 Dvi širdys (1210-1213)
sparnai (125-126) 13:25 Gyveni- nau su jūsų mama 13:30 Unive- 16:30 Labas vakaras, Lietuva
mo daina (97) 14:25 Dvi širdys ras 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai 17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios
(1206-1209) 16:30 Labas vaka- 16:00 CSI Majamis 17:00 Kobra 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
ras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 11 19:00 Europos taurės krepšinio KK2 20:00 Valanda su Rūta 21:00
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 rungtynės. Vilniaus Rytas – Mala- Rimti reikalai (28) 21:30 Žinios
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... gos Unicaja 21:00 Taksi 3 22:45 22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
20:30 Kaip Liveta pasakys 21:00 Eurolygos rungtynės. Stambulo VAKARO SEANSAS Kaliniai
Rimti reikalai (27) 21:30 Žinios “Anadolu Efes” - Kauno “Žalgiris” 01:35 Akloji zona (5) 02:25 Žaidi22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 00:45 Pėdsakai 01:35 Daktaras mas be taisyklių 04:10 Alchemija
VAKARO SEANSAS Žaidimas Hausas 02:25 Amerikiečiai 03:15 XXXIII. Vieną kartą Alytuje... 04:40
RETROSPEKTYVA
be taisyklių 00:40 Akloji zona (4) Naujakuriai
01:40 Pagirios Tailande
05:15 Giminės po 20 metų 06:00
Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Klaipėdos pilies džiazo festivalis 2018 07:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 07:30 Auklė Mun
07:40 Riteris Rūdžius 07:55 Nauji 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 12:20 Gyvenimo simfonijos sūkuryje 13:10 Kultūringai
su Nomeda 13:55 Linija, spalva,
forma 14:20 Šnipas Hitlerio pašonėje 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.
Trembita 18:15 Giminės po 20
metų 18:55 FIBA Čempionų lyga.
Klaipėdos „Neptūnas” – Stambulo „Besiktas Sompo Japan” 21:00
Kultūros diena 21:30 Elito kinas.
Atpildas 23:25 Dokumentinė istori07:00 Didžiojo sprogimo teorija nė laida „Lietuvos kolumbai” 00:25
(9) 07:30 Žiniuonis (6) 08:30 Fa- DW naujienos rusų kalba

05:40 Naujokė 06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai 07:55 Prieš srovę 08:50 Meilės sūkuryje 09:50 Tai
- mano gyvenimas 12:00 Laukinė
žemė 13:00 Pažadėtoji 15:00
Simpsonai 16:00 TV3 žinios 16:28
TV3 orai 16:30 TV Pagalba 18:30
TV3 žinios 19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 19:30 Gero vakaro
šou 20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios 21:52
TV3 sportas 21:57 TV3 orai 22:00
Nepalaužiamasis 22:25 Filmo pertraukoje - Vikinglotto 22:30 Nepalaužiamasis 00:15 Apsukrios kambarinės 01:10 Nusikalstami protai.
Kitapus sienų 02:00 Rouzvudas
02:50 Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę 04:30 Paskutinis
žmogus Žemėje 04:55 Apsukrios
kambarinės 05:40 Naujokė

05:40 Naujokė 06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai 07:55 Gero vakaro šou 08:50 Meilės sūkuryje
09:50 Tai - mano gyvenimas 12:00
Laukinė žemė 13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai 16:00 TV3 žinios 16:28 TV3 orai 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:22 TV3
sportas 19:27 TV3 orai 19:30 Farai 20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios 21:52
TV3 sportas 21:57 TV3 orai 22:00
Plėšikai 00:10 Apsukrios kambarinės 01:05 Nusikalstami protai.
Kitapus sienų 01:55 Rouzvudas
02:45 Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę 04:25 Paskutinis
žmogus Žemėje 04:50 Apsukrios
kambarinės 05:35 Naujokė
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(10) 07:30 Žiniuonis (7) 08:30
Farų karai (24) 09:30 Teisingumo agentai (40) 10:35 Kobra 11
(8) 11:40 Muchtaro sugrįžimas.

Naujas pėdsakas (42) 12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (12) 13:45 Žiniuonis (8)
14:40 Paskutinis faras (1) 15:45
Šuo (1) 16:50 Kobra 11 (9) 18:00
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (43) 19:00 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(13) 20:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu 20:30
Info diena 21:00 Paskutinė misija
23:05 Techninis nokautas 00:55
Kortų namelis (8) 01:50 Nusikaltimų miestas (10)
05:35 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu 05:55 Programa 05:59
TV parduotuvė 06:15 Lietuva tiesiogiai 06:50 Kaimo akademija
07:20 Kitoks pokalbis su D 07:50
„Gluchariovas“ (2/21) 09:00 „Ant
bangos“ 10:00 10 min iki tobulybės su Jurijumi 10:10 „Širdies
plakimas“ (5; 6) 12:20 „Bitininkas“
(2/9) 13:30 TV parduotuvė 13:45
„Gluchariovas“ (2/44) 14:55 „Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis durklas“ (4/1) 16:00 Reporteris 16:30
Lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00
„Moterų daktaras“ (3/38) 18:00
Reporteris 18:47 Orai 18:50 Rubrika „Verslo genas“.” 18:55 „Mentų
karai: Kijevas. Sidabrinis durklas“
(4/2) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00
„Ant bangos“ 22:00 Reporteris
22:52 Orai 22:55 Rubrika „Verslo
genas“.” 23:00 „Ant bangos“ 00:00
„Gluchariovas“ (2/40) 01:05 „Bitininkas“ (2/7) 02:10 „Mentų karai:
Kijevas. Užmušti blogį“ (3/2)
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 13:30 6 kadrai 14:00 6 kadrai
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 Saša ir Tania
20:30 Žinios 20:58 Orai 21:00
Nužudyk mane tris kartus 22:50
Rezidentas 23:50 Pėdsakai 00:45
Daktaras Hausas 01:35 Amerikiečiai 02:30 Naujakuriai
05:15 Giminės po 20 metų (9 s.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Klaipėdos pilies džiazo
festivalis 2018 07:00 Neribotos
žmogaus galimybės 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 Dokumentinė
istorinė laida „Lietuvos kolumbai”
13:15 Stambiu planu 14:00 Atspindžiai. Paveldo kolekcija 14:25
Vytautas Landsbergis – laisvės
keliu 15:15 Kaip atsiranda daiktai
11 15:40 Auklė Mun 15:50 Riteris
Rūdžius 16:05 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2 16:30 Laba diena,
Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas 18:15 Giminės
po 20 metų 19:00 ARTi 19:15
Šarlis Patė ir Leonas Gomonas.
pirmieji kino milžinai 20:10 Kultūros diena 20:30 Panorama 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 00:00
DW naujienos rusų kalba
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latka 20:30 Info diena 21:00 Blyksnis 22:50 Tarptautinis turnyras
“BUSHIDO KOK 2018 Kaunas”
01:45 Kortų namelis (9) 02:40 Paskutinė misija 04:15 Blyksnis

21.10 val.
„Mirties įrankiai. Kaulų
miestas“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 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 Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Nacionalinė paieškų tarnyba 19:30
Beatos virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas 21:29
Loterija „Jėga” 21:30 Auksinis protas 22:50 Fantastiškas penktadienis. „Ilsėkis ramybėje” departamentas 00:30 Klausimėlis 01:00
LRT radijo žinios 01:10 Štutgarto
kriminalinė policija 1 02:00 LRT
radijo žinios 02:05 Gimę tą pačią dieną 03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 05:00 Seserys

05:35 Kitoks pokalbis su D 05:55
Programa 05:58 „Pasaulis iš viršaus“ 05:59 TV parduotuvė 06:15
Lietuva tiesiogiai 06:25 „Nuostabūs
pojūčiai“ 06:50 10 min iki tobulybės
su Jurijumi 07:50 „Gluchariovas“
(2/22) 09:00 Nuoga tiesa 10:30 10
min iki tobulybės su Jurijumi 10:40
Čempionai 11:15 „Ant bangos“
12:20 „Bitininkas“ (2/10) 13:30 TV
parduotuvė 13:45 „Gluchariovas“
(2/45) 14:55 „Mentų karai: Kijevas.
Sidabrinis durklas“ (4/2) 16:00 Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis su D
16:57 Orai 17:00 „Moterų daktaras“ (3/39) 18:00 Reporteris 18:47
Orai 18:50 Keliauk su „Reporteriu“
18:55 „Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis durklas“ (4/3) 20:00 Reporteris 20:30 Kitoks pokalbis su D
20:57 Orai 21:00 „Adomo obuolys“
22:00 Reporteris 22:53 Orai 22:55
Keliauk su „Reporteriu“ 23:00 „Ant
bangos“ 01:15 „Moterų daktaras“
(2/19; 2/20) 03:05 „Baltoji vergė“
(47; 48) 04:30 „Neprijaukinti. Turkija“ 04:50 „Iššūkis“ (4/3; 4/4)
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir
Tania 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai 09:00 Praeities žvalgas 09:30
CSI Majamis 10:30 Simpsonai
11:00 Simpsonai 11:30 Kobra 11
12:30 Kaip aš susipažinau su jūsų
mama 13:00 Kaip aš susipažinau
su jūsų mama 13:30 Univeras
14:00 Univeras 14:30 Televitrina
15:00 Havajai 5.0 16:00 CSI Majamis 17:00 Kobra 11 18:00 Kaip aš
susipažinau 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
Sportas 21:58 Orai 22:00 Eurolygos rungtynės. Kauno “Žalgiris”
- Stambulo “Fenerbahce” 00:00
Babilonas 01:50 Nužudyk mane
tris kartus

06:05 Mano gyvenimo šviesa
(398-400) 07:30 Madagaskaro
pingvinai (22) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (25) 08:55 Rimti
reikalai (9) 09:25 Rimti reikalai (10)
09:55 KK2 10:25 Valanda su Rūta
11:25 Meilės sparnai (129) 12:25
Meilės sparnai (130) 13:25 Gyvenimo daina (99) 14:25 Dvi širdys
(1214) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Gyvūnų policija 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis 21:00
SAVAITĖS HITAS Snaiperis 23:30
Maksimali rizika 01:35 Kaliniai
05:15 Giminės po 20 metų (10
s.) 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Klaipėdos pilies
05:35 Naujokė 06:10 Televitrina džiazo festivalis 2018 07:00 Už
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis kadro 07:30 Auklė Mun 07:40 Ri06:55 Simpsonai 07:55 Farai teris Rūdžius 07:55 Nauji Piterio
08:50 Meilės sūkuryje 09:50 Tai Peno nuotykiai 2 08:20 Garsiau
- mano gyvenimas 12:00 Lauki- 08:50 Kaip atsiranda daiktai 11
nė žemė 13:00 Pažadėtoji 15:00 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
Simpsonai 16:00 TV3 žinios 16:28 DW naujienos rusų kalba 12:15
TV3 orai 16:30 TV Pagalba 18:30 Istorijos detektyvai 13:00 7 Kauno
TV3 žinios 19:22 TV3 sportas dienos 13:30 Stop juosta 13:55
19:27 TV3 orai 19:30 Gražuolė Lietuva mūsų lūpose 14:20 Šarlis
ir pabaisa 21:10 Mirties įrankiai. Patė ir Leonas Gomonas. pirmieji
Kaulų miestas 23:50 Palikti van- kino milžinai 15:15 Kaip atsiranda
denyne 3. Tarp ryklių 01:20 Nepa- daiktai 11 15:40 Auklė Mun 15:55
laužiamasis 03:15 Plėšikai 05:10 Riteris Rūdžius 16:10 Premjera.
Rouzvudas
Detektyvė Miretė 16:20 Premjera. Aviukas Šonas 5 16:30 Laba
diena, Lietuva 18:00 Kelias. Laida
06:50 Didžiojo sprogimo teori- apie evangelikų bendruomenes
ja (11) 07:20 Žiniuonis (8) 08:20 Lietuvoje 18:20 Lietuvos tūkstanPaskutinis faras (1) 09:30 Šuo (1) tmečio vaikai 19:20 Kiotas. Ro10:35 Kobra 11 (9) 11:40 Muchtaro mantiška pažintis su nacionalinėsugrįžimas. Naujas pėdsakas (43) mis vertybėmis 20:10 Kultūros die12:45 Įstatymas ir tvarka. Specia- na 20:30 Panorama 21:00 Dienos
liųjų tyrimų skyrius (13) 13:45 Ži- tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
niuonis (9) 14:45 Paskutinis faras Europos kinas. Tai buvo sūnus
(2) 15:45 Šuo (2) 16:50 Kobra 11 23:00 Kristupo vasaros festivalis
(10) 18:00 Muchtaro sugrįžimas. 2016. Uždarymo koncertas. MoniNaujas pėdsakas (44) 19:00 Įsta- ka Liu „I am” 00:00 DW naujienos
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų rusų kalba 00:15 Dabar pasaulyje
skyrius (14) 20:00 @rimvydasva- 00:45 Bliuzo vakaras
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

21.15 val.
„Skrydis“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą” 07:00 Gimtoji žemė 07:25 Premjera. Pinokis
09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30
Žinios 12:00 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2 12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Misija
„Galapagai” 13:50 Premjera. Džesika Flečer 4 15:25 Klausimėlis
15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45
Žinios. Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Teisė žinoti 18:30 Vakaras
su Edita 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
Šiandien prieš 100 metų 21:30
Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena širdis” 23:40
Premjera. Antikvariato paslaptys
9. Atsisveikinimo žinutė 01:05
„Ilsėkis ramybėje” departamentas 02:40 Pasaulio dokumentika.
Planeta Žemė 2 03:30 Pasaulio
dokumentika. Misija „Galapagai”
04:25 Džesika Flečer 4

vo Ostino išbandymai (9) 12:40
Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (1) 13:40 Ekstrasensų
mūšis (11) 16:00 Laisvės karžygiai 17:00 Betsafe–LKL. Pieno
žvaigždės - Lietkabelis 19:30
Grupės “Rondo” lyderio Aleksandro Ivanausko-Faros gimtadienio
koncertas 22:15 MANO HEROJUS Gelbstint eilinį Rajaną 01:40
AŠTRUS KINAS Košmaras Guobų gatvėje 03:20 Kortų namelis (8)
04:05 Kortų namelis (9)
06:20 „Pasaulis iš viršaus“ 06:40
„Nuostabūs pojūčiai“ 07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“ 08:30
10 min iki tobulybės su Jurijumi
08:45 Skinsiu raudoną rožę 09:30
Vantos lapas 10:00 „Ant bangos“
11:00 „Pagrindinis įtariamasis“
(2/1) 13:15 „Širdies plakimas“
(15; 16) 15:25 Kitoks pokalbis su
D 15:50 Europos vartotojų centras pataria 16:00 Žinios 16:18
Orai 16:20 Čempionai 16:50 4
kampai 17:25 „Neišsižadėk“ (48)
18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30
„Neišsižadėk“ ( 48 tęs.; 49) 20:00
Žinios 20:22 Orai 20:25 „Šėtono
medžioklė“ (7; 8) 22:00 Žinios
22:27 Orai 22:30 „Šėtono medžioklė“ ( 8 tęs.) 23:10 „Mentų karai:
Kijevas. Klusnūs kareivėliai“ (2/1;
2/2) 00:45 „Širdies plakimas“ (11;
12) 02:45 „Merdoko paslaptys“
(3/1; 3/2) 04:10 Skinsiu raudoną
rožę 04:40 „Juodosios katės“ (6)
05:30 Grilio skanėstai

06:10 Televitrina 06:25 Ledo kelias 07:25 Babuinas. Karaliaus
pašaukimas 08:30 Sandėlių karai
09:00 Vienam gale kablys 09:30
Statybų gidas 10:00 Gazas dugnas 10:30 Autopilotas 11:00
Lietuvos mokyklų žaidynės 11:30
Sandėlių karai 12:00 Beveik neįmanoma misija 13:00 Medūza žudikė 14:00 Pavojingiausi pasaulio
keliai 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš
peties 17:00 Sandėlių karai 17:30
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas
19:00 Amerikos talentai 20:00
Dainų dvikova 20:30 Dainų dvikova 21:00 Žinios 21:53 Sportas
21:58 Orai 22:00 Grotos gyve05:10 Rouzvudas 06:15 Televitri- nimui 00:50 Rezidentas 01:40
na 06:30 Čipas ir Deilas skuba į Skorpionas
pagalbą 07:00 Keršytojų komanda 07:30 Aladinas 08:00 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 08:30 05:05 Skambantys pasauliai su
Kempiniukas Plačiakelnis 09:00 Nomeda Kazlaus 06:00 LietuVirtuvės istorijos 09:30 Gardu vos Respublikos himnas 06:05
Gardu 10:00 Svajonių ūkis 10:30 Duokim garo! 07:30 Lietuva mūMokytis niekada nevėlu 11:00 sų lūpose 08:00 Misija 08:30
Misija: dirbame sau 11:30 Ino- ARTS21 09:00 Mano mama
ekspertai 12:00 Karalius Strazda- gamina geriau! 10:00 Į sveikatą!
barzdis 14:00 Kaštonas. Centrinio 10:30 Garsiau 11:00 Už kadro
parko didvyris 15:45 Havajai 5.0 11:30 Mokslo sriuba 12:00 Vin16:45 Ekstrasensų mūšis 18:30 cenzo Bellini. Opera „KapuleTV3 žinios 19:17 TV3 sportas čiai ir Montekiai” 14:25 Ginto
19:22 TV3 orai 19:25 Eurojackpot Abariaus dainos 15:30 Kultūrų
19:30 Ponas Bynas 21:15 Skry- kryžkelė. Rusų gatvė 16:00 Eudis 00:05 Batsiuvys 01:55 Mirties romaxx 16:30 Klauskite daktaro
įrankiai. Kaulų miestas 04:10 Ko- 17:20 Stilius 18:15 Daiktų istorijos 19:00 Žmonės, kurie sukūbra 11 05:05 Rouzvudas
rė Lietuvą 19:45 Stambiu planu
20:30 Panorama 20:52 Sportas.
06:15 Didžiojo sprogimo teorija (7) Orai 21:00 Kino žvaigždžių alė06:45 Didžiojo sprogimo teorija (8) ja. Premjera. Psichopatas 22:45
07:15 Didžiojo sprogimo teorija Klasikos šedevrai 00:20 Dabar
(9) 07:45 Didžiojo sprogimo teo- pasaulyje 00:50 Europos kinas.
rija (10) 08:15 Didžiojo sprogimo Tai buvo sūnus 02:20 Kristupo
teorija (11) 08:45 Sveikatos ABC vasaros festivalis 2016. Uždarytelevitrina 09:00 Lietuvos galiūnų mo koncertas 03:15 ARTi 03:30
čempionato finalas 10:00 Vaikai Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą.
šėlsta (32) 10:30 Laukinių gyvū- Steponas Darius 04:15 Klauskite
nų pasaulis (2) 11:40 Velniški Sti- daktaro 05:05 Stilius
06:20 Madagaskaro pingvinai (21)
06:45 Įspūdingasis Žmogus-voras
(20) 07:10 “Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda (19) 07:40 Sveiki atvykę į “Veiną” (20) 08:10 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko Semio
nuotykiai 09:55 Tomas ir Džeris.
Šnipų žaidimai 11:25 Nelydimi nepilnamečiai 13:15 Nepaprasta komanda 15:05 Sachara 17:30 Bus
visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 SUPERKINAS
Karatė vaikis 22:20 Nuostabusis
Bertas Vonderstounas 00:25 Kelyje 02:15 Snaiperis
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Spalio 18 d.
KETVIRTADIENIS
Tarptautinė kredito unijų
diena
Saulė teka 07:51
leidžiasi 18:17
Dienos ilgumas 10.26
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Lukas, Liubartas, Kęsmina,
Vaiva
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.
Spalio 19 d.
PENKTADIENIS
Saulė teka 07:53
leidžiasi 18:14
Dienos ilgumas 10.21
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Akvilinas, Izaokas, Paulius,
Geisvilas, Kantrimė, Kleopatra,
Laura, Povilas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.
Spalio 20 d.
ŠEŠTADIENIS
Pasaulinė statistikos diena
1791 m. Abiejų Tautų (Lietuvos ir Lenkijos) tarpusavio
įžado paskelbimo diena
Saldžiausia diena
Saulė teka 07:55
leidžiasi 18:12
Dienos ilgumas 10.17
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Irena, Gedas, Deimina, Adelina, Adelė
Tinkamas laikas sėti:
baklažanus, cukinijas, moliūgus, patisonus, pomidorus,
paprikas, žirnius, pupas ir pupeles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.
Spalio 21 d.
SEKMADIENIS
Fotonikos diena
Pasaulinė orumo diena
Saulė teka 07:57
leidžiasi 18:10
Dienos ilgumas 10.13
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Uršulė, Raitvilas, Gilanda, Hiliaras, Vilma
Tinkamas laikas sėti:
baklažanus, cukinijas, moliūgus, patisonus, pomidorus,
paprikas, žirnius, pupas ir pupeles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.
Spalio 22 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 07:59
leidžiasi 18:07
Dienos ilgumas 10.08
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Donatas, Malvina, Severinas,
Viltaras, Mingedė, Aliodija,
Severas
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, porus,
česnakus, pomidorus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti konservuoti ir šaldyti vaisius.
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Lošimo Nr. 1175
Data: 2018-10-14

TREČIADIENIS

+6
+14

KLAIPĖDA

VILNIUS

+6 +14

34 51 06 67 19 04 29 36 50 73
09 70 39 48 52 10 33 37 45 75
41 54 60 58 66 61 53 63 56 18
02 17 40 47 26 30 35 72

VISA LENTELĖ
32 15 65 24 46 49 22 74 12
42 07 44 05 62

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

SPALIO

18

Spektaklis „Trys mylimos“: žymiausių
aktorių susitikimas Žemaitės komedijoje
Spalio 18 dieną
Birštono kultūros
centre bus parodytas
Valstybinio Jaunimo
teatro spektaklis „Trys
mylimos“.

17077.00€ 1
31.00€ 330
2.00€
9064
2.00€
8721

PAPILDOMI PRIZAI

Režisierius Algirdas
0055519 Automobilis “AUDI
Latėnas seniai puoselėjo
Q2”

029*922 Pakvietimas į TV mintį sukurti spektaklį,
kuriame skambėtų unikastudiją
031*600 Pakvietimas į TV li įvairių Lietuvos kraštų
šnekta. Šiam tikslui pasistudiją
000*565 Pakvietimas į TV rinko lietuvių literatūros
studiją
klasikės Julijos Beniu032*840 Pakvietimas į TV ševičiūtės-Žymantienės,
studiją
geriau žinomos Žemaitės

PROGNOZĖ: Aukso puode –
250 000 Eur

Lošimo Nr. 667
Data: 2018-10-14

slapyvardžiu komediją
„Trys mylimos“. Ne kartą
Lietuvos teatruose statyta, vis iš naujo atgimstanti
pjesė atliepia režisieriaus
sumanymą: spektaklyje
kiekvienas herojus praby-

Tel. 1634
Automobilį RENAULT CLIO laimėjo žaidėjas: 667-0023950
Piniginius prizus po 500
Eurų laimėjo 10 žaidėjų:
667-0028*05

Sekančio tiražo prizas:
5 x 1500€, 15 x 250€ ir 50
x 150€

SKAIČIAI
06, 26, 31, 42, 50 + 2, 9

LAIMĖJIMAI
5+2

62122111.20€ 0

5+1

2226367.10€ 0

5

130962.70€

0

Sudoku
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KETVIRTADIENIS
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+7 +18
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P E N K TA D I E N I S
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+3
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KLAIPĖDA

VILNIUS

+3 +9
SPALIO

21

+2 +11

S E KM A D I E N I S
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KLAIPĖDA

VILNIUS

+3 +10
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+4 +12

PIRMADIENIS

+6
+13

Vaidina: Nijolė Narmontaitė, Giedrė Giedraitytė, Jonė Dambrauskaitė,
KLAIPĖDA
VILNIUS
Neringa Varnelytė, Neri+4 +12
+12 +14
jus Gadliauskas, Kristina
Ovčinikaitė, Gediminas
SPALIO A N T R A D I E N I S
Storpirštis, Romualdas
Gražinis.
Spalio 18 d., 19:00 val.
Birštono
kultūros centras I
KLAIPĖDA
VILNIUS
Trukmė: 2 val. 30 min.
+6 +10
+8 +8
Bilietus galite įsigyti
Birštono kultūros cenVANDENS TEMPERATŪRA
tro kasoje ir Tiketa.lt 
+13 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+11 KAUNO MARIOS
+13 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+12 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

23

Piniginius prizus po 50
Eurų laimėjo 100 žaidėjų:
667-003**35

Lošimo Nr. 298
Data: 2018-10-12

la vis kita tarme.
Šią istoriją žino beveik
kiekvienas: jaunas kaimo
bernas Liudvikas vienu
metu vilioja tris moterėles. Vilioja ne šiaip sau,
o tam, kad išpeštų pinigų
ir pabėgtų su savo mylima Barbele į kitą pasaulio
kraštą. Visą padėtį apsunkina tai, kad trys mylimos
– vienoje troboje gyvenančios motina ir dvi dukros.
Bernui tenka visaip išsisukinėti ir gudrauti, kad
neišaiškėtų jo kurpiamos
melagystės. Kai merginų
motina, vyriausioji Liudviko mylimoji, nusprendžia, kad užteks našlauti ir
pats laikas būtų tekėti dar
kartą, jaunikiui pradeda
gerokai svilti padai...

4+2

5037.00€ 0

4+1

317.60€

4

4

137.60€

6

3+2

69.80€

10

2+2

22.20€

85

3+1

22.20€

104

3

17.80€

160

1+2

9.70€

447

2+1

9.20€

1382

G1
S0
R0

Numatomos mažos
geomagnetinės audros.
Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 74 000 000 Eur

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

+9
+10

SAULĖS AKTYVUMAS

(šio numerio atsakymai)

Spalio 17 d.
TREČIADIENIS
Tarptautinė kovos su skurdu
diena
Saulė teka 07:49
leidžiasi 18:19
Dienos ilgumas 10.30
Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Ignacas, Kintautas, Gytė, Marijonas, Margarita, Ignotas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.

GAMA RADIACINIS FONAS

40
41

KAUNE

nSv/val.

ALYTUJE
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.

