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„Rudens kraitė“ Išlauže

Kaina
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Nuo lapkričio 1 d. naujas degalų
„Dž“.
žymėjimas
Suskystintos naftos dujos
Nuo lapkričio 1 d. visose
degalinėse degalai bus
pradėti ženklinti naujai.
Tai daroma įgyvendinant
Europos Sąjungos
direktyvą, todėl visoje
ES bus vienodas degalų
žymėjimas.

SKAITYKITE 5 p.

Prieš socialinio
būsto
kaimynystę
labiausiai
nusiteikę Kauno
apskrities
gyventojai

Bendrystė.
Bendruomeniškumas.
Bendruomenė. Visi šie
žodžiai turi vieną šaknį –
„bendr“, o prie jos pridėję
vieną raidę gauname
„bendra“. Bendri rūpesčiai
ir džiaugsmai, bendros
talkos ir šventės...

Bendras vaišių stalas, prie
kurio žmonės susirenka, kad
taptų dar artimesni, vieningesni. Visų gražių tradicijų puoselėjimas bendruomenės gyvenime nepaprastai svarbus.
NUKelta Į 4 p. 

Kun. Vilius Sikorskas

„Baltasis sekmadienis“ Birštone
SKAITYKITE 10 p.

Ilgas miegas
– pavojingesnis
nei nemiga?
Stasė

ASIPAVIČIENĖ

SKAITYKITE 11 p.
REKLAMA

Spalio 21 dieną
Birštono sanatorijoje
„Eglė“ vyko projekto
„Bendradarbiavimas
abipus sienos sveiko
senėjimo srityje“ akcija
„Sveikas senėjimas
(„Baltasis sekmadienis“).

Renginio pradžioje jo dalyviai buvo supažindinti su šiuo
projektu, jo nauda savivaldybės žmonėms.
Birštono savivaldybė kartu
su partneriais Punsko valsčiaus administracija (Lenkijos
Respublika) ir VšĮ Birštono
pirminės sveikatos priežiūros
centru praeitais metais parengė didelės apimties projektą
sveikatos priežiūros, sveiko
senėjimo ir socialinės gerovės

srityje. Projektui „Bendradarbiavimas abipus sienos sveiko
senėjimo ir socialinės gerovės
srityje“, kurio įgyvendinimo
metu numatoma ir asmens
sveikatos priežiūros institucijų pastatų rekonstrukcija,
2017 m. kovo 1 d. skirta Europos regioninės plėtros fondo
lėšų pagal 2014–2020 metų
Europos Sąjungos finansinio
laikotarpio Europos teritoriNUKelta Į 9 p. 
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Energetikos ministerija atkreipia dėmesį, kad degalų
rūšį nurodantys žodžiai „Dyzelinas“, „Benzinas“, „Dujos“
bus ir toliau rašomi ant degalų
kolonėlių ir pistoletų, tačiau
šalia jų atsiras papildoma ir
naudinga kiekvienam vartotojui informacija.
Nuo lapkričio 1 d. degalinėse parduodamas benzinas
bus pažymėtas žodžiu „Benzinas“ (nurodant jo rūšį 95 ar
98) ir raide E. Šalia raidės E
bus parašytas skaičius 5 arba
10. Šie skaičiai nurodys, koks
yra maksimalus biodegalų
(etanolio) kiekis procentais
benzine.
Degalinėse parduodamas
dyzelinas bus pažymėtas žodžiu „Dyzelinas“ ir raide
B. Šalia raidės B bus parašytas skaičius 7, 10, 20 arba 30.
Šie skaičiai nurodys, koks yra
maksimalus biodegalų (riebalų rūgščių metilo esterio) kiekis procentais dyzeline.
Žiemos laikotarpiu pirmos
ir antros klasių arktinis dyzelinas, kaip ir iki šiol, bus papildomai žymimas, naudojant
atitinkamai vienos ar dviejų
snaigių simbolius, o žymėti
gazoliai, skirti naudoti žemės
ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai,
papildomai žymimi raidėmis

bus žymimos žodžiu „Dujos“
ir raidėmis LPG, suslėgtos
gamtinės dujos – raidėmis
CNG; suskystintos gamtinės
dujos – raidėmis LNG.
Naujas žymėjimas turi būti nurodytas degalinėse ant
degalų kolonėlių ir ant pistoletų.
Svarbu pažymėti, kad nauja tvarka ne tik užtikrins vieningą degalų žymėjimą ES
mastu, bet ir leis tinkamai informuoti vartotojus apie perkamą produktą, jo rūšį bei
benzine ar dyzeline esantį biodegalų kiekį. Tai leis vairuotojui pasirinkti būtent tą degalų
rūšį, kuri yra nurodyta automobilio techninėje dokumentacijoje ir kurią rekomenduoja
naudoti automobilio gamintojas ar jo pardavėjas.
Iki šiol Lietuvoje prekiaujant benzinu ir dyzelinu buvo
privaloma nurodyti biodegalų, įmaišytų į mineralinius
naftos produktus, procentines
dalis tik tada, kai jos viršijo 10
proc. tūrio benzine ir 7 proc.
tūrio dyzeline.
Ministerija atkreipia dėmesį, kad degalinėje pirkėjams
turi būti sudarytos sąlygos
susipažinti su degalų kokybės pažymėjimu (sertifikatu,
pasu) ar standartu, pagal kurį
yra pagaminti degalinėje parduodami atitinkami degalai.
Taip pat vartotojams turi būti
prieinama visa informacija,
ką reiškia atitinkamas degalinėje parduodamų degalų žymėjimas.
ENERGETIKOS MINISTERIJOS inf. 

 žvilgsnis
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„Geležinis Vilkas“ priskirtas Vokietijos daliniui

Projekte – lėšos sujungti pagalbos numerius

Lietuvos kariuomenės mechanizuotoji pėstininkų brigada
„Geležinis Vilkas“ priskirta Vokietijos divizijai, kas suteiks daugiau
galimybių bendrose pratybose. Ši brigada iki 2018 metų mokymo
tikslais buvo daugiau nei dešimtmetį priskirta Danijos divizijai.

Kitų metų biudžeto projekte Vyriausybė numatė lėšas projektui,
kad 2020 metais Lietuvoje liktų vienas pagalbos numeris – 112.
Kitais metais tam numatyti 1,8 mln. eurų. Iš viso projektui
reikalingi 13 mln. eurų.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS

Ž

iūrint į medžių lapus vis
labiau apima keistas nerimas. Kodėl? Ko gero, dėl to,
kad vis dažniau juos matome
ne ant medžių, o ant žemės.
Tačiau tai neturėtų kelti
nuostabos. Iki Visų šventųjų
– nacionalinės lietuvių turizmo dienos, liko visai nedaug.
Vos keletas dienų, ir į Lietuvos kapines pajudės tonos
stikliniuose bei plastikiniuose indeliuose išlietų parafino
žvakių.
Iš tikrųjų, šios žvakelės –
puiki amžinybės simbolika.
Žinant, kad žmogaus palaikai žemėje suyra per 75 metus (na, sunkesniuose dirvožemiuose tai trunka ilgiau),
plastikui suirti reikia kartais
daugiau negu 500 metų, o stiklui – 1000 metų, tai šių žvakelių indeliai iš tikrųjų simbolizuoja amžinybę, ... galinčią pergyventi daugiau nei 10
žmonių kartų. Iš tikrųjų. Taigi
kiekviena karta galėtų turėti
puikią savo šeimos istoriją su
itin svarbiu archeologiniu artefaktu – „šiame stikliniame
indelyje žvakę mano proproproproproproproprosenelis
uždegė ant proproproproproproproproprosenelio kapo
2018 metais...“
Taip galima užsitikrinti, kad
mūsų atminimas išliks ilgus
amžius. Tik, žinoma, šių indelių nereikėtų tuoj po „švenčių“ išmesti į konteinerius, ir
taip jau perpildytus, o palikti
ant kapo ir kasmet šią kolekciją tik papildyti. Ko gero, pridėjus dirbtines gėles, jau po
poros metų susidarytų dėmesį
patraukiantis vaizdas...

Dvelkiantis dirbtine
amžinybe ir vis
primenantis, kad po
mūsų, nors ir mirštame,
tvanas neateina, tik
viso labo ir toliau auga
šiukšlių krūvos.
Tvanas. Įdomus žodis. Daž-

nai norisi užlipti ant kokio kalno ir pasakyti... na, aš pasiruošęs tvanui. Tebūnie. Tegul jis
liejasi. Na... tik šiek tiek žemiau manęs...
Turbūt lengviau atsidustų
ne vienas. Įsivaizduokite. Vėl
viskas iš naujo! Taip
tyra ir gražu. Viskas
nuplauta į jūros dugną, ten, kur nenardysime visą gyvenimą,
ir tai nestovės mums
prieš akis kaip praeities paminklas amžinybei. O svarbiausia – nebus nieko,
kas mus erzintų. Tiesa, būtų gerai, kad ši
„kanalizacijos“ sistema suveiktų ne kokio
nors spalio pabaigoje,
kai rytmečio rūkas
susimaišo su kaminų
pumpuojamais dūmais. Ir ne vasarį, kai
vien nuo vaizdo už
lango stingsta kojos ir
rankos. Juolab ne vasarą! Vasarą turi būti
šilta, gražu, sausa, be
to... mano darželyje
žydi gėlės...

Ir štai čia įvyksta
pati didžiausia
nesąmonė –
mes pasiklystame.
Pasiklystame savo
mintyse, net patys
negalėdami apsispręsti.
Ar viskas blogai, ar
viskas gerai? O gal šiek
tiek vienaip, šiek tiek
kitaip? O gal... O gal per
daug sureikšminame
smulkmenas?
Ar galima sakyti, kad viskas blogai, jei vakar skaudėjo
koją, šiandien nuvyto gėlė, o
rytoj dėl remonto nebus elektros? Kodėl gi ne?! Žinoma,
kad viskas blogai!
Ar galima sakyti, kad viskas gerai, jei vakar nieko neskaudėjo, šiandien mūsų gėlės
žydi taip pat kaip ir vakar, o
rytoj niekas nieko neremontuos ir elektra namuose bus
kaip buvusi? Ko gero, kiekvienas eilinis žmogus apie

tai net nedvejodamas pasakytų: „Koks čia gerumas? Eilinė
diena ir tiek.“
Ar tikrai eilinė diena? Ar tikrai nieko ypatingo neįvyko,
jeigu mums ir sveikata buvo
gera, ir nieko nepraradome, ir
dar patogiai gyvenome?
Turbūt keista būtų išgirsti,
kad vakar buvome dar labiau

sveikesni, gėlės šiandien dar
labiau žydi, o rytoj bus dar
daugiau elektros? O ar keista
būtų išgirsti, kad vakar skaudėjo abi kojas, šiandien nuvyto dvigubai daugiau gėlių, o
elektros nebus ne tik remonto
metu, bet ir visą parą, o gal net
dvi paras?

mūsų linksmai pasijuoks...
Jis gyvens 10 kartų ilgiau
už mus. Matys ir mūsų aša-
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gyvenimą jis galės skųstis tik
du kartus – kai suduš ir kai bus
giliai palaidotas po kitais „stiklainiukais“, kur niekada daugiau nebeišvys saulės.

O mes kasdien regime.
Saulę, debesis, lietų,
sniegą, medžius, jūrą,
ežerą, pievą. Kartais
Oho! Ir, iš
netgi neišeidami iš
esmės, praleidus
namų. Daugelis galime
keiksmažodžius,
ne tik regėti, bet ir
mintyse kiltų tik viena
girdėti, vaikščioti,
mintis – blogai! Labai
šokinėti, sėdėti, gulėti
blogai! Nežmoniškai
medžio atokaitoje
blogai! Trumpai tariant,
ar tiesiog juoktis.
su tokiu gyvenimu
Galime daug daugiau,
belieka laukti tik
negu galėsime tada,
paskutiniosios!
kai virš mūsų stovės
O stiklinis žvakės indelis iš „stiklainiukai“...
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ras, mūsų šypsenas, mūsų
nuovargio ar entuziazmo kupinus žvilgsnius, matys lietų,
krušą, audrą bei karštą saulę,
matys netgi karus bei naujų
valstybių susikūrimą. Jis gyvens dar tada, kai iš mūsų neliks ne tik kaulų, bet ir absoliučiai jokio atminimo, ir per
tą 1000 metų apie savo blogą

Kas gali būti gerai? Ar tai,
kad kažką gauname dovanų,

ar tai, kad mums nieko blogo
nenutiko? Ar džiaugtumės
gavę dovanų knygą ir kartu
susilaužę koją? Ar gerai būtų
išlošti milijoną ir gulėti ligoninėje surakintam nepagydomos ligos? Ar gerai būtų gauti dovanų televizorių, tačiau
namuose neturėti elektros?...
Ar gerai...
Artėja rinkimai. Prasideda kandidatų grumtynės dėl to, kuris duos
visko daugiau negu kitas. O kuris gali mums
duoti sveikatos? Kuris
gali duoti gėles priverčiančią pražysti saulę?
Kuris gali mus apsaugoti
nuo negandų? Kuris gali mus pagauti paslydus
ant šaligatvio arba padėti
pagalvę „minkštam nusileidimui“?
Labai dažnai nesuprantame, jog kiekvienas daiktas, pinigai, „stiklainiai“ su žvakutėmis
tėra laikini džiaugsmai.
Kiekvienas žmonių sukurtas daiktas yra laikinas, o tų daiktų praradimas sukelia dar didesnį
skausmą, negu apskritai jų neturėjimas. Kaip
mums juokingas ir bereikšmis atrodo vos trejus ar net mažiau metų
gyvenančios skruzdėlės
triūsas, taip „stiklainiuko“ atžvilgiu gali pasirodyti
juokingas ir mūsų gyvenimas.
Gyvenimas, kuriame nuolat
skundžiamės laikinomis, dieną ar dvi trunkančiomis problemomis. Problemų randame ne tik savo, bet ir kitų gyvenime. O ką jau kalbėti apie
nusiskundimus, jog šiandiena
– tokia pati kaip visada. Ar tikrai tokia pati?

Kiekvieną dieną
esame sumanesni ir
protingesni, nes turime
didesnę gyvenimo
patartį.
Ne tą patirtį, kuria galima (ir mūsų nuomone, netgi
PRIVALOMA) pasidalinti
su kitais, bet asmeninę patirtį. Asmeninę patirtį, ant kurio
šono ir ant kokios pagalvės
miegoti, kurią mūsų dujinės
viryklės vietą kurio maisto
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

gaminimui geriau naudoti, ir
daug kitų patirčių, kuriomis
mes palengviname savo buitį
ir sudarome sau galimybę išvengti negandų.
Su kiekviena diena mes
turime galimybę gyventi. O
svarbiausia – gyventi ne po
tvano, o prieš jį – kartu su keliais milijardais žmonių, su
kuriais galime dalintis tuo, ko
turime pakankamai ir dar galime duoti: gera nuotaika, šypsena, apkabinimu, šilta arbata,
nuoširdumu, pagalba. Negalime pasidalinti tik sveikata.
Tačiau galime padėti tiems,
kuriuos užklupo liga. Galime ne tik už juos atlikti darbus, kurių jie nebegali atlikti,
bet galime juos nudžiuginti ir
paprasčiausia bendryste – buvimu kartu, pokalbiu arba tokia „atgyvena“ kaip šaškių ar
šachmatų partija.

Svarbiausia – turime
suprasti, kad svarbiausi
esame mes patys,
o ne daiktai. Kol
nerasime gerumo
savyje, jokie daiktai to
mums neatneš. Daiktai
suteikia šilumos žymiai
trumpiau, negu jie
egzistuoja. Tuo tarpu
žmogus yra ta būtybė,
kuri, priešingai negu
daiktai, gali teikti
šilumos visą savo
egzistencijos laiką.
Nuo gimimo, nuo pirmos
šypsenos mamai, šypsodamasis mokyklos suole, per savo
sutuoktuves, šypsena atsakydamas į savo vaiko šypseną,
su šypsena veide padėdamas
žengti žingsnį savo gęstantiems tėvams, iki pat šypsenos
stebint savo vaikų skruostais
riedančias ašaras ir juos drąsinant iki paties savęs užgesimo...
Tačiau žmogaus amžinybė
nesibaigia su užgesusia ir pratisu dūmu rūkstančia žvake. Ji
tęsiasi. Priklausomai nuo to,
kiek kiekvienas jos norime,
kiek kiekvienas jos ieškome
ir kiek kiekvienas stengiamės
dėl jos. Dėl amžinybės, o ne
dėl to laikinumo, kuriame gėris trunka akimirką, o blogis
– amžinybę.
Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
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Per autobusų susidūrimą žuvo keturi žmonės

Kiniją supurtė nestiprių žemės drebėjimų serija

Per autobuso ir maršrutinio mikroautobuso susidūrimą
sekmadienį netoli Maskvos žuvo keturi žmonės, iš jų vienas
- vaikas. Dar 13 žmonių buvo sužaloti. Autobusai susidūrė lenkiant
išvažiavus į priešpriešinę eismo juostą.

Kinijos šiaurės vakarinę dalį sekmadienį vakare supurtė
mažiausiai keturi nestiprūs žemės drebėjimai, pranešė
Kazachstano seismologijos centras. Jo duomenimis, stipriausias
žemės drebėjimas, buvo 4,9 balo pagal Richterio skalę.

Lietuvoje sužibo tūkstančiai žvakučių

Revuonos g. Prienuose (Prienų rajono savivaldybės nuotr.)

Kelių eismo saugumo komisijos rugsėjo – spalio
važiuoti į Siaurąją gatvę (iš
mėnesiais priimti nutarimai
Revuonos gatvės) per Vaikų
2018 metų spalio 19-ąją,
penktadienį, Lietuvos
asociacija „Gyvastis“ jau
penktą kartą surengė
žvakučių akciją „Už
organų donorus“, kaip
padėką donorams ir jų
artimiesiems.

Spalis – Pasaulio ir Europos organų donorystės ir
transplantacijos mėnuo, tad
spalio 19 dieną Vilniuje, Ka-

tedros aikštėje, suliepsnojo
1607 žvakelės. Tiek, kiek
per 48 metus Lietuvoje buvo
gyvų ir mirusių organų donorų, kurių dovanoti organai
suteikė viltį gyventi ir išgelbėjo tūkstančių sunkių ligonių gyvybę. Gyvųjų donorų,
kurie dovanojo vieną inkstą
ar dalį kepenų savo šeimos
nariui, iki šiol buvo 320.
Kartu su vilniečiais žva-

keles už organų donorus uždegė dar 12 Lietuvos miestų
– Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Marijampolė, Alytus, Vilkaviškis, Mažeikiai, Viekšniai, Skuodas,
Valkininkai ir Prienai.
Prieniečiai Laisvės aikštėje iš žvakelių suformavo
širdį – padėkos simbolį gyviems ir mirusiems donorams. NG

Jieznietis Vytautas Sadauskas – pirmas ir Italijoje

Vytautas Sadauskas - viduryje (E. Sadauskaitės nuotr.)

Spalio 6 d. Italijoje,
Sardinijoje, Sasarri mieste
vyko legendinio kultūristo
Franco Columbu varžybos.

Kultūrizmo varžybose dalyvavo ir daugkartinis Lietuvos bei tarptautinių varžybų čempionas, Jiezno sporto
klubo „Uola“ vadovas bei
treneris Vytautas Sadauskas.
Jieznietis V. Sadauskas
varžybose dalyvavo kategorijoje „Veteranai +50 m.“ bei
susirungė su dar trimis varžovais. Po teisėjų vertinimo
paaiškėjo, kad jieznietis aplenkė savo varžovus ir užėmė 1 vietą.
REKLAMA

Į savo kraštą sportininkas
iš Italijos parvežė pirmosios vietos taurę. Tiesa, V.
Sadauskas Prienų kraštą bei
Jiezną užsienyje garsina nebe pirmą kartą. Prieš metus
jieznietis iš Lenkijos bei Latvijos parsivežė šių šalių ab-

soliutaus čempiono titulą, o
Tarptautinėse kultūrizmo ir
fitneso varžybose Ms. & Mr.
Universe Hamburge, Vokietijoje, įveikęs visus varžovus
50+ metų veteranų kategorijoje antrąjį kartą tapo Mr.
Universe. NG

Nuo rugsėjo vidurio
iki spalio vidurio
Prienų r. savivaldybės
kelių eismo saugumo
komisija, vadovaujama
mero pavaduotojo
A. Marcinkevičiaus,
posėdžiavo keletą kartų.
Posėdžiuose svarstyti
gyventojų, įstaigų bei
organizacijų prašymai,
priimta 11 nutarimų.

Komisijos pritarimu uždaryta Lukšos g. atkarpa Prienų
m. (Prienų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Kompleksinis
Prienų miesto viešųjų erdvių
sutvarkymas, pritaikant jas
bendruomenės ir verslo poreikiams“, todėl pagal parengtą
techninį projektą naikinama J.
Lukšos gatvės atkarpa). Įrengti du kelio ženklai Nr. 611
„Aklakelis“: vienas – Lukšos
g. (važiuojant nuo Pramonės
g., prieš Socialinių paslaugų
centrą, dešinėje), kitas – Statybininkių g. dešinėje pusėje
(važiuojant nuo Tyliosios g.
už sankryžos, vedančios link
Kęstučio g.). Taip pat pritarta
prašymui įrengti kelio ženklą
Nr. 611 „Aklakelis“ su papildoma 300 m atstumo rodykle Ežero gatvės pradžioje
(įvažiuojant iš Šermukšnių
gatvės) Noreikiškių k., Stakliškių sen.
Komisija nepritarė gyventojų prašymui įrengti kelio
ženklą Nr. 303 „Motorinių

transporto priemonių eismas draudžiamas“ Šilo g.,
Prienuose, taip pat prašymui
įrengti kelio nuorodas į UAB
„Vita Simplex specialistai“
Prienų mieste. Rekomenduota kreiptis į Prienų rajono
savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos
skyrių dėl leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo.
Leista Kęstučio g., ties sankryža su J. Basanavičiaus g.,
už perėjos („Žiburio“ gimnazijos pusėje) įrengti kelio ženklą Nr. 333 „Stovėti draudžiama“, taip pat už sankryžos
su Kranto g. įrengti du kelio
ženklus Nr. 332 „Sustoti draudžiama“ (prie gyvenamųjų
namų Nr. 50 ir Nr. 54).
Nutarta, atidarius eismą nuo
Greimų tilto iki Martišiaus g.
abiem kryptimis, nuimti kelio
ženklus Nr. 333 „Stovėti draudžiama“, esančius Vytauto ir
J. Janonio gatvių sankryžoje (prie „Senukų“ pastato) ir
prie „Sodros“ pastato Vytauto g. 53.
Komisija apsvarstė gyventojo prašymą uždrausti

poliklinikos kiemą ir įpareigojo Prienų seniūniją atlikti apklausą dėl automobilių
eismo per Vaikų poliklinikos
kiemą. Taip pat pripažino, kad
Prienų miesto Revuonos gatvė pavojinga eismo saugumo
atžvilgiu, todėl būtina įdiegti
eismo saugumą gerinančias
priemones.
Keletą prašymų Komisija
nutarė persiųsti Lietuvos automobilių kelių direkcijai: UAB
„Alsena“ prašymą pastatyti
informacinį ženklą – nuorodą į UAB „Alsena“, taip pat
gyventojų prašymą įrengti
greičio mažinimo kalnelius
arba kitas greitį mažinančias
priemones kelyje Išlaužas –
Klebiškis – Igliauka (kreiptis
į Alytaus AVPK, kad minėtame kelyje sugriežtintų greičio
kontrolę ne viešo patruliavimo būdu), Veiverių seniūnijos prašymą įrengti pėsčiųjų
perėją Veiverių mstl. kelyje
Nr. 230 Mauručiai – Vinčai
– Puskelniai (Kauno g. ) prie
Veiverių bažnyčios ir Veiverių PSPC.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Stadiono mikr. Prienuose (Prienų rajono savivaldybės nuotr.)

 ATGARSIAI
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Pasipiktinimas dėl grasinimo netikru ginklu

JAV reikia pasitraukti iš branduolinės sutarties

Prancūzijos politikai sekmadienį piktinosi paskelbtu vaizdo įrašu,
kur matyti, kaip vienoje mokykloje paauglys grasina mokytojai
netikru ginklu. Mokinys teigė buvęs supykęs, nes mokytoja
pažymėjo, kad pamokoje jo nėra, nors jis tik pavėlavo.

Įtakingas JAV respublikonų parlamentaras parėmė prezidento
ketinimus pasitraukti iš dešimtmečių senumo branduolinės
sutarties su Rusija. Pasak senatoriaus Lindsio Gremo, tai reikalinga
norint atsakyti į Kinijos branduolinių pajėgumų augimą.

„Rudens kraitė“ Išlauže
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-10-16 18:11 val. gautas pranešimas, kad Veiverių sen., Veiverių mstl., Kauno g. šalia kapinių
deginami sukrauti medžių lapai.
Degė sukrautos trys lapų krūvos
3x3 m, 2x2 m ir 1x1 m dydžio.
2018-10-16 apie 5 val. Birštone,
Jazminų g., vyras (g. 1963 m.)
pastebėjo, jog iš 2 neužrakintų
garažų, pavogta: 4 plastikinės
talpos su 125 l. dyzelino, benzininis pjūklas „Stihl“, raktų rinkinys
„Halfor“, raktų komplektas, automobilio užvedimo laidai, kuprinė
„Reebok“. Nuostolis – 774 eurai.
2018-10-17 apie 11 val. 25 min.
Prienų r., Veiverių sen., Čiurlių k.,
moteris (g. 1977 m.) pastebėjo,
kad iš neaptvertos ir nesaugomos
sodybos kiemo pavogtas automobilis „KIA CARENS“. Nuostolis
nustatinėjamas.
2018-10-17 apie 15 val. Prienuose,
Erškėtrožių g., vyras (g. 1985 m.),
atvykęs į savo sklypą, pastebėjo,
kad sklype dingę statybiniai stelažai. Nuostolis – 250 eurų.
2018-10-18 gautas pranešimas,
kad Šilavoto sen., Šilavoto k.,
Jiesios g. sode kaimynas degina
atliekas, šakas. Prižiūrint 0,5 m²
plote saugiu atstumu nuo pastatų buvo deginamos gamtinės
atliekos.
2018-10-19 D. S. gim. 1992, smurtavo prieš tėvą E. S. gim. 1970
namuose, Prienų r. sav., E S.
gim. 1970, nustatytas 2,96 prom.
girtumas. D. S. sulaikytas 48 val.
ir patalpintas į Alytaus AVPK
areštinę.
2018-10-19 J. K. gim. 1958 m.
Prienų r. sav., girtas 1.49 prom.,
pranešė, kad gyvenamojo namo
kieme Prienų r. sav., sūnus A. K.
gim. 1987 m. spyrė į krūtinės sritį
ir taip sukėlė fizinį skausmą. A.s
K. gim. 1987 m. laikinai sulaikytas
48 val. ir patalpintas į Alytaus
AVPK areštinę.
2018-10-19 namuose, Prienai
rastas ten gyvenusio K. K. gim.
1963 m. lavonas be išorinių
smurto žymių. Išduota užduotis
atlikti tyrimą.
REKLAMA

ATKelta IŠ 1 p.
Kaip ir tradicija kiekvieną
rudenį, nuėmus derlių, pripildžius aruodus, apėjus laukus
susirinkti visiems kartu pabendrauti, pasidalinti patirtimi, padainuoti.
Spalio 14-ąją į šventę „Rudens kraitė“ prie parapijos
bažnyčios esančiuose bendruomenės namuose susirinko Išlaužo krašto bendruomenė. Tai ypatinga diena – po
šv. Mišių bendruomenei ir
svečiams buvo pristatytas ir
pasveikintas naujasis Išlaužo parapijos klebonas Vilius
Sikorskas.
Nors daliai parapijiečių jau

Benedikto vienuolyną Kelmės rajone.
2001 m. gruodžio 8 d. buvo įšventintas į kunigus ir iki
2003 metų vikaravo Kybartų
Eucharistinio Išganytojo parapijoje, subūrė grigališkojo
choralo grupę, įkūrė „Ieškančiųjų pedagogų“ sambūrį bei
Marijampolės O. Sukackienės pedagoginėje muzikos
mokykloje dėstė liturgiją bei
buvo giedojimo dėstytojas
Vytauto Didžiojo universiteto
Katalikų teologijos fakulteto
Marijampolės filiale.
2003–2006 m. studijavo
Popiežiaus teisių sakraliosios
muzikos institute Romoje,

jos valstybinę konservatoriją. 2011 m. Popiežiaus teisių
sakraliosios muzikos institute
Romoje aukščiausiu įvertinimu apgynė magistro laipsnį.
Iki 2012 m. Švč. Jėzaus
Širdies Tarnaičių kongregacijos namuose Kaune, Aleksoto Šv. Kazimiero parapijoje,
ėjo kapeliono pareigas. Nuo
2012 m. –Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios kunigas rezidentas. 2012-2014 m. – Lietuvos vyskupų konferencijos
Liturginės komisijos sekretorius. 2012 m. Vytauto Didžiojo universitete, Katalikų
teologijos fakultete apgynė
daktaro disertaciją „Musica
Sacra“ Katalikų Bažnyčioje
ir jos vertinimas Lietuvoje
liturginiu požiūriu“.

teko malonė pasiklausyti puikių klebono pamokslų, bet kitiems išlaužiškiams ir pasveikinti atvykusiems svečiams
tai buvo pirmasis susitikimas.
Sveikindami naująjį dvasios
ganytoją jie linkėjo prasmingų darbų, sėkmės, vienyti ne
tik tikinčiuosius, bet ir visą
bendruomenę.
Naujasis klebonas ne tik
užsiims sielovada, bet, ko
gero, džiugins ir savo sakralinės muzikos žiniomis bei
gabumais.
Dar 1991 metais Prancūzijoje, Solesmes vienuolyne V.
Sikorskas mokėsi grigališkojo
choralo paslapčių ir septynerius metus gyveno kontempliatyvų vienuolinį gyvenimą.
1998 m. su vienuolių fundatorių grupe kūrė Palendrių šv.

kur 2005 m. įgijo grigališkojo
choralo (Cantus Gregoriano)
bakalauro laipsnį, o 2006 m.

2013 m. pradžioje išleido
filmą „Uolų medus. Sakralinės muzikos takais“, kuris

Choras „Sonantem“ Išlauže (A. Sakalauskaitės nuotr.)

– grigališkojo choralo licenciato laipsnį. Grįžęs į Lietuvą
pradėjo dėstyti Vytauto Didžiojo universitete bažnytinį
meną, liturgiją bei giedojimą.
Taip pat tęsė studijas. 2009
m. pusei metų buvo išvykęs
stažuotis į Romos Šv. Cecili-

supažindina su sakraliosios
muzikos istorija: nuo ištakų
iki nūdienos. Nuo 2013 m.
– Kauno sakralinės muzikos
mokyklos mokytojas, liturgijos ir meno vadovas, nuo
2014 m. – Vilkaviškio vyskupijos Nuolatinių diakonų

Ausma Sakalauskaitė ir Tomas Skrupskas

ruošimo centro dvasinis vadovas bei paskaitų lektorius,
nuo 2016 m. – Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius. 2017 m. buvo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio

kvietė norinčiuosius dainuoti
jungtis į dainos mylėtojų bendruomenę.
Šventės metu buvo pasveikinti Išlaužo seniūnijos gražiausių, tvarkingiausių so-

beatifikacijos liturginės komisijos narys, beatifikacijos
iškilmių metu dirigavo jungtiniam, specialiai iškilmėms
suburtam chorui. Taip pat V.
Sikorskas žinomas kaip įvairių leidinių autorius.
Susirinkusiesiems buvo
pristatyta ir naujoji bažnyčios vargonininkė Ausma Sakalauskaitė. Ausmai tai nebe
nauja patirtis. Ją ne vienas jau
yra sutikęs ir Pietų Lietuvos
bažnyčiose. Gerai vargonininkė pažįstama ir Jiezne,
kur Jiezno meno mokykloje moko jaunuosius jiezniečius. A. Sakalauskaitė vadovauja ir Kalvarijos krašto
jaunimo chorui „Sonantem“,
su kuriuo dalyvavo ir šiemet
vykusioje Dainų šventėje.
Todėl ir šventės metu ji pa-

dybų šeimininkai. Padėkos
atiteko Vilmai ir Montvidui
Vilkams, Danutei ir Jonui
Meškauskams, Žydronei ir
Remigijui Šliumbams, Zitai
ir Valdui Buzams bei Inai ir
Kęstučiui Ruseckams.
Taip pat padėkota ir iniciatyviems išlaužiškiams. Kristinai Grybaitei padėkota už
puikų Išlaužo krašto pristatymą internetinėje erdvėje
(Facebook paskyra „Išlaužo
gyvenvietė“), Astai ir Artūrui Tamošiūnams bei Donatui
Dabašinskui – už pilietiškumą, Stefanijai Kondrotienei
– už aktyvų dalyvavimą visuomeninėse akcijose ir paramą seniūnijai. Už pagalbą
ir paramą renginiui padėkota
Antanui Stravinskui, Dariui
Svirskiui bei visai bendruomenei.
O kaip gi be parapijos?
„Rudens kraitės“ metu visa
parapija pasveikinta 85-ųjų
bažnyčios pastatymo sukaktuvių proga.
Na, o po Prienų globos namų ansamblio „Kvietkelis“
koncerto seniūnas T. Skrupskas visus šventės dalyvius
pavaišino ir puikia seniūno
sriuba. NG

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KALNO
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Traukinio avarijos aukų skaičius padidėjo iki 22

Už nužudymo stovi Saudo Arabijos kronprincas

Taivane sekmadienį nuo bėgių nulėkus ir apsivertus traukiniui
žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki mažiausiai 22 – tai didžiausia
traukinių avarija saloje per daugiau kaip 20 metų. Dar 171 žmogus
buvo sužeistas.

JAV Senato Užsienio santykių komiteto pirmininkas Bobas
Korkeris pareiškė, kad Saudo Arabijos kronprincas Mohamedas
bin Salmanas dėl žurnalisto Džamalo Chašogio nužudymo
„peržengė liniją“ ir turi už tai sumokėti.

Šunų šeimininkai turėtų būti atsakingesni
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Šuo nuo senų laikų
laikomas geriausiu
žmogaus draugu.
Nesvarbu, kokios veislės,
bet jis be išlygų yra
ištikimas ir myli savo
šeimininką.

Tačiau dažnai kyla klausimas, ar žmogus irgi yra geras
šuns draugas? Ko gero, tarp
šių sąvokų negalima dėti lygybės ženklo. Tai patvirtintų ir
prie Birštono įsikūrusios šunų
prieglaudėlės globėja Brigita
Krunkaitytė, gelbstinti negailestingų šeimininkų išmestus
augintinius.
Pasidomėti padėtimi Birštone paskatino birštoniečių
pastabos, kad šunis laikantys
gyventojai neprižiūri jų išvedę pasivaikščioti, kai šuneliai
atlieka gamtinius reikalus.
Ankstesniais metais Birštono kurorte buvo problemų su
valkataujančiais šunimis, tačiau dabar jau gatvėse nesutiksime „niekieno“ šunelių.
Turbūt šeimininkų išduoti
šuneliai suranda prieglobstį
šunų prieglaudoje „Ištikimoji
širdis“. Pasirodo, dabar didesnė bėda su šunis auginančiais
kurorto gyventojais, kurie netinkamai rūpinasi savo augintiniais. Tiesa, kai šiltuoju metų
laiku būna daugiau poilsiautojų, atvykusių su savo augintiniais, irgi pasitaiko netinkamo
elgesio atvejų. Tačiau svečiai
neatsakingai elgiasi rečiau.
Birštono policijos komisariatas gauna pranešimų arba
patys pareigūnai užfiksuoja
faktą apie netinkamą naminių
gyvūnų priežiūrą. Pasitaiko,
kad šunys, ištrūkę iš kiemo
arba paleisti nuo pavadžio,
užpuola žmones. Kaip patvirtino Birštono PK viršininkas
Rolandas Stiklius, šiais metais
už Gyvūnų laikymo taisyklių
pažeidimus nubausti 8 asmenys, 3 iš jų už tai, kad augintiniai užpuolė žmones, o 5 – už
netinkamą šunų vedžiojimą.
Reidas dėl gyvūnų laikymo ir
priežiūros taisyklių laikymosi buvo surengtas pavasarį, o
REKLAMA

dabar ruošiamasi prevenciniam patikrinimui šį ar ateinantį mėnesį.
Pastebėta, kad gyventojai, auginantys ir laikantys
naminius gyvūnus daugiabučiuose, gyvenamuosiuose
namuose, dažnai nesivargina
savo augintinių nuvesti toliau
nuo gyvenamųjų namų atlikti gamtinių reikalų, o jiems

atlikus – surinkti augintinių
ekskrementus. Šunys dažnai
vedžiojami be pavadėlio ir be
antsnukio, kartais paleidžiami
savarankiškai palakstyti.
Teko ir savo akimis matyti,
kai didelį šunį vedžiojantys
jaunuoliai bendravo tarpusavyje ir visai nekreipė dėmesio
į savo keturkojį draugą, kuris
atsilikęs per kelis žingsnius
atliko gamtinį reikalą. Nemačiau – vadinasi, ir nesusirinkau, o jeigu kas paklaus
– maišelį turiu...
Prieš kurį laiką viena birštonietė pasakojo, kad matė, kaip
moteris vakare vedžiojo du didelius šunis, kurie savo gamtinius reikalus atliko netoli paminklinio akmens (paminklo
partizanams), ir irgi nesusirinko to, ką padarė šuneliai.
Pastebėta, kad šunis vedžiojantys žmonės sustoję
kalbasi ir atseit nemato, kaip
šuo padaro „kakutį“, ir ramiai

nueina. Vasarą viena jauna
moteris pasakojo, kad vaikas
žaisdamas pargriuvo panemunėje ir išsiterliojo šuns ekskrementais. Vadinasi, šeimininkas buvo neatsakingas...
O kaip vaizdo kameros, kurios įrengtos kurorte? Žinoma,
stebėjimo kamerų yra, bet prie
jų turėtų nuolat budėti pareigūnas, kuris atkreiptų dėmesį

į Gyvūnų laikymo taisyklių
pažeidimus ir tuoj pat imtųsi
veiksmų. Bet peržiūrėti stebėjimų medžiagą galima tada,
jeigu kas kreipiasi ir nurodo
laiką, kada padarytas pažeidimas. Be to, Birštono PK
viršininkas pažymėjo, kad ne
iš visų kamerų galima stebėti
vaizdą, yra vietų, kurios patenka į „aklą zoną“.
Apie Gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimus mieste
kalbėjomės ir su Birštono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyriausiuoju viešosios tvarkos specialistu Irmantu Adamoniu. Jis
sakė, kad spalio ir lapkričio
mėnesiais bus rengiami bendri reidai su policijos pareigūnais, tikrinama, ar gyventojai
nepažeidžia gyvūnų laikymo
taisyklių. Pasak specialisto,
ankstesnio reido metu pavasarį buvo duoti keli žodiniai
įspėjimai, taikomi pirmą kartą

padarius nusižengimą. I. Adamonis patvirtino, kad netrukus vėl bus surengtas reidas
ir tikrinama, kaip žmonės vedžioja savo keturkojus draugus, ar surenka ekskrementus į maišelius, ar juos turi.
Tokie reidai yra prevenciniai,
jų metu tikrinama, ar šunys
vedžiojami šunys su pavadėliais ir antkakliais. Be antkaklių ir pavadėlio vaikščiojančių šunų šeimininkai, taip pat
neturintys maišelių baudžiami
administracine tvarka.
Gyvūnų savininkai ir laikytojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos gyvūnų
gerovės ir apsaugos įstatymo
(1997 m. lapkričio 6 d. Nr.
VIII-500), Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų
kodekso, Gyvūnų laikymo
Birštono savivaldybėje taisyklių, patvirtintų Birštono
savivaldybės administracijos
direktoriaus 2015 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. AV252 „Dėl Gyvūnų laikymo
Birštono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“, nuostatų.
Už šių taisyklių pažeidimus
pagal Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų kodekso 346 str. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir
kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus nustatančių
teisės aktų pažeidimus numatyta įspėjimas arba bauda
iki dviejų tūkstančių eurų,
arba gyvūno konfiskavimas,
arba įpareigojimas dalyvauti atitinkamuose kursuose.
Už žiaurų elgesį su gyvūnais
atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo
kodekso 310 str.
Taigi, reikia tikėtis, kad
bent jau kurorto gyventojai
bus pilietiški ir tikrai neleis,
kad miesto žaliosiose zonose, gatvėse, panemunėje svečiai matytų šunų padėtas „minas“. Gerbkime ne tik patys
save, svečius, bet mylėkime ir
gerbkime savo mielus augintinius. Juk žmogus atsakingas
už jų elgesį.

„Birštono“ komandą vėl lydėjo
sėkmė – tapo nugalėtojais

Spalio 13 d. petankės
aikštyne vyko komandinis
petankės turnyras „Cup
Birštonas 2018“, kuriame
dalyvavo aštuonios
komandos: „Šiauliai“, „Buoles
LT“, „A3 Vėtra“, „Birštonas“,
„Lacosty“, „BigBalls“,
„Wolaki“ ir „Warriors“ iš
Lenkijos, Latvijos ir Rusijos.

,,Birštono“ komandoje žaidė Irma Bagdanavičienė, Paulius Bagdanavičius, šiaulietis
Edvardas Paulauskas, Vytautas
Gedminas, Robertas Travkinas
ir kitas šiaulietis Rolandas Žinevičius. Dvejetų susitikimuose Irma ir Paulius Bagdanavičiai laimėjo visus 7 žaidimus iš
7, vienetų varžybose šiaulietis
Edvardas Paulauskas laimėjo
5 žaidimus iš 7. Trejetų varžybose žaidę Vytautas Gedminas,
Robertas Travkinas ir šiaulietis

Rolandas Žinevičius laimėjo 4
iš 7 žaistų žaidimų.
„Pralaimėjom „Wolaki“,
„Buoles LT“, „A3 Vėtra“ komandoms, bet, surinkę 51
tašką, komandinėje įskaitoje
antrus metus buvome pirmi“,
– džiaugėsi Vytautas Gedminas „Birštono“ komandos iškovota pirmąja vieta. Pasirodo,
komandos vardas „Birštonas“
neša sėkmę.
Antroje vietoje liko ,,Šiaulių“ komanda, o trečią prizinę
vietą užėmė stipri ,,Warriors“
komanda iš Latvijos.
Visi prizininkai apdovanoti
prizais, o Irma ir Paulius Bagdanavičiai, kaip ką tik susikūrusi šeima, iš Birštono sporto
centro direktoriaus Sauliaus
Smailio rankų gavo ir asmeninį prizą. NG

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių
krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į
namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt.
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Jordanija nori, kad Izraelis grąžintų žemes

Reikalavo naujo balsavimo dėl „Brexit“

Jordanijos karalius Abdula II sekmadienį paskelbė, kad jo šalis
pranešė Izraeliui norinti atsiimti teritorijas, išnuomotas pagal jų
1994 metų taikos sutartį. Šios žemės buvo išnuomotos 25 metų
pratęsiamam periodui, pagal 1994-ųjų sutarties priedus.

Šimtai tūkstančių protestuotojų, nepritariančių būsimam
Didžiosios Britanijos išstojimui iš Europos Sąjungos, šeštadienį
žygiavo per Londono centrą reikalaudami naujo referendumo ir
žodžio dėl vyriausybės galutinio „Brexit“ susitarimo su Briuseliu.

Pristatyti nauji vaistai, skirti diabetui gydyti
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Spalio 13 dieną Birštono
bendruomenės namuose
vyko Prienų-Birštono
diabeto klubo „Versmė“
susirinkimas. Klubo
narius su naujausiais, jau
ir Lietuvoje patvirtintais
vaistais, skirtais
cukriniam diabetui gydyti,
supažindino gydytoja
endokrinologė, Prienų
ligoninės direktorė Jūratė
Milaknienė.

SKELBIAMAS KANDIDATAS Į BIRŠTONO
SAVIVALDYBĖS III SENIŪNAITIJOS
SENIŪNAIČIUS
Gerbiami Birštono savivaldybės III seniūnaitijos
gyventojai,

informuojame

Jus,

kad

Birštono

Pirmiausia gydytoja kiekvienam sergančiajam cukriniu diabetu priminė pagrindinį principą, kad gydymo uždavinys – optimali kontrolė.
Labai svarbu ir tinkama bei
subalansuota mityba, aktyvus
judėjimas ir nuolat stebimas
cukraus kiekis kraujyje.
Pasak endokrinologės, šiuo
metu sukurta daug naujų vaistų, kurie padeda ligą labiau

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Seniūnaitija

Birštono miesto
III seniūnaitija
Turistų g.,
Kampiškių g.

Rinkimų
būdas, data ir
laikas

Susirinkimas
2018-10-26
17.00 val.

Rinkimų
vieta

Išlaužo
girininkijos
patalpos,
Turistų g.
20,
Birštonas

Kandidatas į
seniūnaičius

Dainius
Žitkus

Kviečiame gyventojus būti aktyviems ir grafike
nurodytą dieną dalyvauti rinkimuose. Atvykusiųjų į
rinkimus prašome turėti savo asmens dokumentą.
Administracijos direktorius
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vis ieško ultragreito ir ultrailgo veikimo insulinų. J. Milaknienė išsamiai supažindino
ir su nauju kompensuojamųjų vaistų sąrašu. Deja, nieko
džiuginančio permainos nežada sergantiesiems cukriniu
diabetu.
Klubo nariai turėjo klausimų gydytojai apie naujus
vaistus, apie galimybę juos
išbandyti.
Gydytoja klubo nariams
vėl priminė, kad vieną kartą
per metus sergantieji cukriniu diabetu būtinai turi apsilankyti pas endokrinologą,
pasitikrinti regėjimą pas akių
gydytoją, keturis kartus per
metus gali lankytis pas diabe-

Suzuki mokyklos 20-ojo gimtadienio koncertas Birštone

savivaldybės III seniūnaitijoje yra iškeltas kandidatas į
seniūnaičius:

kontroliuoti. Ji paminėjo inkretinus, kurie virškinamajame trakte išskiria hormonus
ir paruošia organizmą geriau
įsisavinti maisto medžiagas,
nes reguliuoja gliukozės kiekį kraujyje po valgio. Šie vaistai padidina kasos insulino
sekreciją, slopina gliukogeno sekreciją kepenyse, lėtina
skrandžio ištuštėjimą.
Endokrinologė taip pat
minėjo DPP-H inhibitorius,
blokuojančius fermentą, greitai veikiančius insulinus, ultragreito veikimo insulinus.
Greito ir ultragreito veikimo
insulinai labai greitai mažina
cukraus kiekį po valgio. Pasak gydytojos, mokslininkai

tinės pėdos specialistą. Deja,
einant pas specialistus reikia
šeimos gydytojo siuntimo. O
šeimos gydytojai ne visada
noriai siunčia pas specialistus,
reikia prašinėti siuntimo. Iš tikrųjų, šeimos gydytojas turėtų geriau žinoti, kada pacientą
reikia siųsti pas specialistą pasikonsultuoti, kiek kartų per
metus reikia tikrintis. Gana
keista tvarka, kai pacientas eina pas šeimos gydytoją siuntimo į diabetinės pėdos kabinetą, o vėliau turi registruotis.
Reikėtų šias procedūras supaprastinti, kad žmogui būtų patogiau, nereikėtų registruotis
ir persiregistruoti.
Susirinkimo pabaigoje informacija pasidalino CD klubo pirmininkė Birutė Bartkevičiūtė.

Šeštadienį Birštono
kultūros centro salėje
vos tilpo Suzuki mokyklų
mokiniai, jų tėveliai ir
mokytojai, susirinkę į
šios mokyklos įkūrimo
20-mečio proga surengtą
koncertą.

Prieš koncertą buvo prisiminti pagrindiniai Suzuki
mokyklos metodai, grindžiami unikaliu esminiu principu – kiekvienas vaikas gali
išmokti. Kiekvienas vaikas
gali išmokti būdamas puikioje mylinčioje ir lavinančioje
aplinkoje. Juk visi vaikai išmoksta kalbėti be ypatingų
pastangų. Jei šis natūralus
mokymosi būdas bus pritaikytas mokantis bet kurio kito dalyko, tuomet mokytis ir

išmokti bus taip pat lengva ir
smagu.
Mokyklos pradininkas Šiniči Suzuki, japonų filosofas,
pedagogas, smuikininkas bei
kompozitorius, šį procesą pavadino Motinos kalbos metodu, o visą pedagoginę sistemą
– Talentų lavinimu.
Tad natūralu, jog Suzuki mokyklose vaikai pradeda mokytis ir lavintis labai
anksti, būdami 4–5 metukų.
Užsiėmimus mažyliai lanko
kartu su savo tėveliais. Vaikučiai dažnai klausosi muzikos,
o groti pradeda iš klausos, o
ne iš natų.
Labai įdomu buvo stebėti
mažuosius muzikantus, kurie
grojo muzikos instrumentais,
atitinkančiais jų amžių. Atrodė, kad jų rankose netikri, o
žaisliniai smuikai, violončelės ar gitaros.
Apie Suzuki mokyklą ir čia

besimokančius vaikučius kalbėjo Lietuvos Suzuki asociacijos prezidentas Valdas Povilaitis, o viena iš Suzuki mokyklos įkūrėjų mokytoja Teresė
Karnauskienė pasakojo, kaip
prieš 20 metų sužinojo apie
šią mokyklą ir jos metodus,
su kokiais sunkumais ir problemomis teko susidurti bandant ir Lietuvoje įkurti tokią
mokyklą. Iš pradžių nebuvo
nei tam pasirengusių mokytojų, nei patalpų. O dabar reikia
pasidžiaugti, kad visoje Lietuvoje yra daug Suzuki metodu
dirbančių mokyklų ir puikių
mokytojų, pasiekiančių gerų
rezultatų.
Buvo kalbama, kad ne visi
besimokantys Suzuki moky-

klose pasirenka muziko kelią, bet tokių, kuriems muzika
tampa savu gyvenimu, būna
nemažai.
Scenoje pirmieji pasirodė Kauno ir Vilniaus Suzuki
pradinių mokyklų violončelininkai, po jų savo šventinę
programėlę pristatė jaunieji
gitaristai, vėliau – pianistai, o
pabaigoje pasirodė pati gausiausia grupė smuikininkų.
Koncerte grojo Suzuki muzikos centro, Vilniaus ir Kauno
Suzuki pradinių, Suzuki studijos, Kauno sakralinės muzikos bei Suzuki akademijos
mokiniai.
Po nuotaikingo pasirodymo
vaikų laukė didelis gimtadienio tortas.
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Populiarins lietuvišką midų Kinijoje ir JAV

Atnaujinami skrydžiai į kosminę stotį

Siekiant populiarinti Europos Sąjungos (ES) maisto produktus
Europoje ir pasaulyje, Lietuvai šią savaitę skirta 1,6 mln. eurų
lietuviško midaus ir putojančio vyno populiarinimui Kinijoje ir JAV.
Jų viešinimui Kinijoje skirta 376 tūkst. eurų, o JAV –1,38 mln. eurų.

Pilotuojamų erdvėlaivių skrydžiai į Tarptautinę kosmoso stotį
(TKS) bus atnaujinti gruodžio 3 dieną, o penkių žmonių įgula
TKS išbus 17 dienų. Skrydžiai buvo sustabdyti po spalio 11 dieną
įvykusios rusų erdvėlaivio „Sojuz MS-10“ avarijos.

Birštoniečiai gyvenimu patenkinti
Praėjusį ketvirtadienį
kurhauze buvo pristatyti
gyventojų apklausos apie
Birštono savivaldybės
teritorijoje teikiamas
viešąsias paslaugas
rezultatai.

Jų pristatyme dalyvavo
Birštono savivaldybės merė
ir administracijos atstovai,
gyventojai ir rezultatus pristatantys Kauno VDU Socialinių mokslų katedros dekanas
prof. Algis Krupavičius ir lektorius Apolonijus Žilys.
Pristatydamas tyrimų rezultatus prof. A. Krupavičius
paminėjo, kad Vytauto Didžiojo universiteto darbuotojai
atlikdami gyventojų
apklausą domėjosi,
kaip gyventojai vertina paslaugas įvairiose
srityse: viešojo transporto, sveikatos priežiūros sistemos, švietimo, kultūros, socialinių paslaugų, kurorto
saugumo. Gyventojai
pateikė savo nuomonę ir turizmo, pramogų, kurorto įvaizdžio srityse.
Buvo vertinamos Birštone
teikiamos komunalinės paslaugos, savivaldybės darbas.
Remiantis gautais rezultatais,
buvo apskaičiuotas gyventojų pasitenkinimo indeksas,
kuris Birštono savivaldybėje
siekia 84,5 proc. Palyginimui
buvo pateikta, kad Druskininkų savivaldybėje jis siekia
74,1 proc., o Kauno rajono
savivaldybėje – daugiau nei
70 proc.
Tyrimą Birštono savivaldybės užsakymu atliko Vytauto Didžiojo universitetas.
Jame dalyvavo 416 respondentų. Gyventojų apklausa
buvo vykdoma 2018 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais.
Tyrime dalyvavo 18–88 metų amžiaus asmenys iš Birštono miesto ir kaimiškųjų
vietovių.
„Tai labai geri rezultatai,
kurie yra geresni už daugelio
savivaldybių, ir rodo, kad savivaldybės gyventojai patenkinti jiems teikiamomis paslaugomis. Visi atliekami tyrimai turi būti reprezentaciniai,
REKLAMA

objektyvūs, nuolatiniai ir kartotiniai, taip pat būtinas grįžtamasis ryšys“, – sakė prof. A.
Krupavičius.
Platesnę tyrimų analizę ir
metodologiją pateikė lektorius A. Žilys.

Bendras vertinimų
vidurkis svyruoja
tarp 7 ir 9 balų
A. Žilys analizavo įvairius
paslaugų sektorius atskirai.
Štai kultūros paslaugų Birštono savivaldybėje vertinimų
vidurkis siekia 9,2 balo. Itin
palankiai (9,36 balo) apklau-

sos dalyviai įvertino viešosios
bibliotekos ir jos padalinio
veiklą bei kultūrinių̨ renginių
įvairovę (9,07 balo). Švietimo
paslaugų srityje gyventojai
geriausiai vertina mokyklų ir
vaikų darželių pasiekiamumą (9,26 balo). Panašiai vertinama ir ugdymo kokybė bei
vaikų patekimo į darželius galimybės.
Tyrimo rezultatai rodo, kad
gyventojai teigiamai vertina dabartinę Birštono infrastruktūrą ir jos priežiūrą – kelių, gatvių ir takų apšvietimą,
bendrą jų būklę, šaligatvius ir
kitus takus patogiam pėsčiųjų judėjimui (bendras vertinimas siekia 8,14 balo). Kiek
prasčiau, tačiau aukščiau nei
vidutiniškai, buvo vertinamas automobilių aikštelių
pakankamumas (6,9 balo).
Bendras Birštono savivaldybės darbo (savivaldybės mero, administracijos ir Tarybos
veikla) vertinimas siekia 8,4
balo. Atskiros savivaldybės
veiklos sritys – socialinės paramos skyriaus veikla, teisinės ir kitos paslaugos, gy-

ventojų skundų ir pasiūlymų
nagrinėjimas, savivaldybės
gebėjimas pritraukti privačias
investicijas ir savivaldybės po
rinkimų atlikti darbai – vertinami balais nuo 7,0 iki 8,9.

Augančius turistų
srautus pasitinka
pozityviai

venantys savivaldybėje iki 5
m.) šiukšlių ir atliekų tvarkymą bei gyvenamos aplinkos ir
viešų erdvių priežiūrą vertina
palankiau nei savivaldybėje ilgiau gyvenantys vyresni
birštoniečiai.

Trūksta automobilių
stovėjimo aikštelių

Tyrimo rezultatai rodo, kad
gyventojai teigiamai vertina
dabartinę Birštono infrastrukTurizmo paslaugų srity- tūrą ir jos priežiūrą – kelių, gaje geriausiai buvo įvertintas tvių ir takų apšvietimą, bendrą
Birštono įvaizdis (vertinimų jų būklę, šaligatvius ir kitus
vidurkis siekia 9,23). Gyven- takus patogiam pėsčiųjų judėtojai teigiamai vertina pa- jimui (bendras vertinimas siestangas kurorto žinomumui kia 8,14 balo). Kiek prasčiau,
didinti, gausėjančius turistų tačiau aukščiau nei vidutiniškai, buvo vertinamas
automobilių aikštelių pakankamumas
(6,9 balo). Gausėjant
mieste turistų, ypač
vasaros metu, trūksta automobilių stovėjimo aikštelių, o
vietiniai gyventojai
jaučia diskomfortą,
kai reikia stabtelėti
prie prekybos vietų
ar važiuoti per miesKalba prof. A. Krupavičius
to centrą.
srautus, jų pagarbą aplinkai
(vertinimų vidurkis – 8,3).
Gyventojai pastebi su šiomis
priežastimis susijusį eismo
intensyvumą vasaros sezonu,
tačiau ir ši sritis vertinama geriau nei vidutiniškai.

Komunalinių
paslaugų kokybę
palankiau vertina
jaunimas
Komunalinės paslaugų kategorijoje Birštono savivaldybės gyventojai palankiausiai vertina elektros tiekimo
ir centralizuotai tiekiamo vandens kokybę (vertinimų vidurkis – 9,2). Galimybe naudotis
informacinėmis technologijomis, gyvenamos aplinkos ir
viešųjų erdvių priežiūra, švara
ir centralizuotai tiekiamo šildymo kokybė taip pat įvertinta palankiai (vertinimų vidurkis – 8,68). Kiek žemesniais
balais, tačiau taip pat gerai
vertinamas šiukšlių ir atliekų
tvarkymas (vertinimų vidurkis – 7,83). Įdomu tai, kad jaunesni Birštono savivaldybės
gyventojai ir naujakuriai (gy-

Saugumo ir viešosios
tvarkos vertinimas
Iš apklausos duomenų matyti, kad birštoniečiai jaučiasi
saugūs ir gerai vertina policijos darbą palaikyti viešąją
tvarką. Gerai gyventojai atsiliepia ir apie policijos darbą
viešųjų renginių metu, pareigūnų sugebėjimus reaguoti į
įvykius bei jų užkardymą.
Daug ir įvairių klausimų
buvo pateikta Birštono miesto
ir savivaldybės kaimiškos teritorijos gyventojams. Pasak
lektoriaus, atsakydami į kai
kuriuos klausimus, jie galėjo paminėti, kad tai jų neliečia arba nesidomėjo, nežino,
neaktualu.
Apklausos pristatymo metu
paliesta daug svarbių ir įdomių klausimų, gaila, kad labai mažai gyventojų dalyvavo
rezultatų pristatyme. Matyt,
tikrai gyventojai patenkinti
esama padėtimi, gerai gyvena
ir jaučiasi saugūs, patenkinti,
todėl ir neturi niekam jokių
klausimų.
Pagal pranešimą spaudai
parengė Stasė Asipavičienė
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Nužudė 13 žmonių ir pagrobė keliolika vaikų

LRT biudžetas kitąmet didės 2, 8 mln. eurų

Sukilėliai per ataką naujausio Ebolos karštligės protrūkio židinyje
Konge nužudė 13 civilių ir pagrobė keliolika vaikų. Anksčiau,
Benyje po sukilėlių išpuolio teko sustabdyti Ebolos karštligės
protrūkio suvaldymo pastangas, dėl ko liga išplito.

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos biudžetas kitąmet didės
2,8 mln. eurų palyginti su šių metų biudžetu. Kitų metų biudžeto
projekte numatoma nacionaliniam transliuotojui skirti 41,6 mln.
eurų, t.y. beveik 7 proc. daugiau nei šiemet.

Telefono ekrano draudimas: vos per kelias
minutes ir tik nuo 1,50 Eur/mėn

Ekrano dužimas yra viena
dažniausių išmaniųjų
gedimo priežasčių, o
jo keitimas – ir viena
brangiausių telefono
remonto paslaugų. Šių
išlaidų nepadengia
garantija, todėl vienintelis
užtikrintas būdas
apsaugoti savo piniginę –
iš anksto apdrausti ekraną.

Nuo šiol tai padaryti ir itin
paprasta – užtenka vos kelių
mygtukų paspaudimų nemokamoje „Mano Tele2“ programėlėje. Beje, joje apdrausti
galima ne tik naujo, bet ir jau
naudoto telefono ekraną.
„Siekiame pasiūlyti tokius
sprendimus, kurių labiausiai
reikia mūsų klientams. Todėl programėlę papildėme
funkcija, padedančia jiems
iš anksto apsisaugoti nuo išlaidų dėl ekrano dūžio – joje
patogiai ir greitai galima apdrausti net ir ne naujo telefono stiklą, svarbiausia, kad
jis būtų nepažeistas“, – sakė
Vaida Burnickienė, „Tele2“
prekybos vadovė.
Be to, ekrano draudimo
paslauga pasinaudoti gali visi „Tele2“ klientai, nesvarbu,
ar telefoną įsigijo iš operatoriaus, ar kito įrenginio gamintojo autorizuoto pardavėjo.

Ekrano draudimas
– nuo 1,50 Eur/mėn
Apdrausti telefono ekraną galima bet kuriuo metu
– tereikia į išmanųjį atsisiųsti nemokamą savitarnos programėlę „Mano Tele2“. Be
to, klientas, turintis prisijungimą prie šios aplikacijos,
apdrausti gali neribotą kiekį
įrenginių – tai ypač aktualu
REKLAMA

norintiems nuo nepageidaujamų išlaidų apsaugoti ir savo
artimuosius.
Programėlės meniu skiltyje
pasirinkus paslaugą „Draudimas“ ir paspaudus mygtuką
„Drausti šį įrenginį“, aplikacija patikrina, ar telefono
modeliui gali būti teikiamos
„Tele2“ ekrano draudimo ir
autorizuoto remonto paslaugos, ar nėra susidariusi skola
už ryšio paslaugas. Jei viskas
gerai, toje pačioje programėlėje galima atlikti ekrano įvertinimo testą.
Dviejų etapų testas trunka
tik keletą akimirkų. Iš pradžių, braukiant pirštu per
telefono ekraną, reikia pažymėti visą jo plotą, o po to
– atsukti ekraną į veidrodį ir
stabiliai laikyti, kol sistema jį
nufotografuos. Kaip tiksliai
abu šiuos veiksmus atlikti,
yra paaiškinama ir animuotuose programėlės vaizdo
įrašuose.
Jei po šio įvertinimo nustatoma, kad ekranas nėra pažeistas – klientui iš karto yra
pateikiamas ekrano draudimo pasiūlymas. Šiuo metu jie
itin patrauklūs – vos nuo 1,5
Eur/mėn. Jie galioja visiems
„Tele2“ (išskyrus „Pildyk“)
klientams, kurių įrenginys,
atlikus testą, atitinka reikalavimus. Įrenginio ekranas yra
draudžiamas nuo netyčinės
žalos, kai pažeidimas turi įtakos įrenginio veikimui.
Mėnesinė draudimo įmoka
yra pridedama prie „Tele2“
paslaugų mėnesio sąskaitos.
Įvykus draudžiamajam įvykiui, taikoma išskaita nuo
15 Eur. Draudimo sutartį nutraukti galima bet kada, pa-

skambinus nemokamu numeriu 117.
„Tele2“ ekrano draudimu
gali būti apdrausti visų telefonų gamintojų modeliai,
kuriems „Tele2“ Telefonų
priežiūros centras teikia autorizuoto remonto paslaugas:
„Huawei“, „Samsung“, „Sony“, „Nokia“ bei „LG“.

Žalos registravimas
telefone: greita ir
patogu
Sudaužius ekraną, įvykį
užregistruoti galima svetainėje draudimas.tele2.lt. Gavus patvirtinimą iš draudimo kompanijos, apdraustasis
savo telefoną turėtų atnešti į artimiausią, bet kuriame
mieste esantį „Tele2“ saloną.
Darbuotojai pasirūpins, kad
įrenginys pasiektų „Tele2“
Telefonų priežiūros centrą
sostinėje.
Standartiniu atveju klientas atgauna savo telefoną per
3–5 darbo dienas nuo atidavimo taisymui, nesvarbu kokioje vietovėje Lietuvoje begyventų.
Po pirmo atlyginto ekrano keitimo – jo draudimo
paslauga lieka galioti. Tiesa, per 12 mėnesių laikotarpį
galima registruoti tik vieną
draudžiamąjį įvykį. Pirmasis
laikotarpis yra pradedamas
skaičiuoti nuo sutarties pasirašymo dienos.
Draudimo paslaugos teikėjas – „Canopius Managing
Agents Limited“.
Daugiau apie „Mano Tele2“ programėlę sužinoti galima čia: https://tele2.lt/privatiems/programele-tavo-telefone. 

Iš skaitytojų atsiminimų...
Lietuvos Respublikos
Ministrui Pirmininkui
Gerb. ALGIRDUI
BRAZAUSKUI
2002-09-08
Skaitydamas ir analizuodamas 1938 m. Švietimo ministerijos iš Mokslo priemonių
tikrinimo komisijos patvirtinusios protokolu Nr. 605
išleistą 1939 m. istorijos vadovėlį susižavėjau didžiuoju
Lietuvos hetmonu Jonušu Radvila. Įžvalgus politikas-strategas, ne savanaudis patriotas
1655 naujųjų metų išvakarėse
su švedais pasirašė lygiavertę
susijungimo sutartį, kur švedų karalius pasižada atimti iš
Maskvos žemes ir grąžinti jas
Lietuvai.
Vyrai, mane sužavėjo Jonušas Radvila dar ir tuo, kad
sunkiu Lietuvai metu jis net
kariuomenę savo lėšomis išlaikydavo, kai valstybės ižde
pritrūkdavo pinigų. Cituoju:
„Jonušas Radvila sudėjo ant
Lietuvos aukuro visą savo gyvenimą, šeimos laimę ir didelę dalį savo turtų ir didvyriškai žuvo...“
1995 m. spaudoje rašiau,
kad man partija-tik simbolis,
o viskas priklauso nuo žmogaus ir istorijos ratą į priekį
suka asmenybės. Per 1996
m. Seimo rinkimus televizijos laidoje ištariau žodį „antstatas“, tai – istorinio materializmo sąvoka ir filosofinė
mintis, kuria norėjau pabrėžti patriotinius jausmus mūsų
skylančiai tautai. 15-20 %
turtingų ir 80 % balansuojančių be susiformavusio viduriniojo sluoksnio, kuris kaip tik

ir turi būti valstybės varomoji
jėga. Aiškinau, kad noriu būti
lipdomąja jėga tarp šių – dviejų susiskaldžiusių sluoksnių.
Kiek mūsų lietuvių gyvena
žemelėje-galėtume džiaugtis visi...
Atpildas su paauklėjimunuo 1996 m. mano pasiūlymai atsimuša kaip žirniai į
sieną.
Atrodo, nelendu į jokią politiką, teikiu reikalingus valstybės raidai pasiūlymus, kad
ir pavyzdžiui „Bendro šeimyninio gyvenimo 50-mečiui
pažymėti jubiliejinį medalį
(pateiktą Seimui) bei pašto
ženklus Birštono kurortui-ramu. Pasitikrindamas, peržiūrėjau 1993 m. leidyklos „Mintis“ išleistą knygą: „Algimantas Astikas Lietuvos Ordinai,
medaliai ir ženkleliai 19181940“, bet neradau užsiminta
apie Jonušą Radvilą.
Dėl ko trukdau?...
Vyrai, 2005 metais sueis
350 metų nuo Jonušo Radvilos Lietuvos hetmono, kavalerijos specialisto, įžvalgaus

stratego ir politiko mirties. Jis
norėjo Lietuvai parodyti naują
kelią: atsikratyti nuo Lenkijos
ir glaustis prie Vakarų Europos. Tikėjo, kad Lietuva susilauks laimingesnių laikų...
Siūlau, artėjant 350-osioms
Jonušo Radvilos žūties metinėms pagerbti jo atminimą-išleidžiant šiai sukakčiai atminimo ordiną arba medalį.
Pavadinimui siūlyčiau šiuos
žodžius: 1. „Už tarnybą ir ištikimybę Tėvynei bei tautai“
arba 2. „Už tarnybą ir ištikimybę Tėvynei“.
Džiugu tai, kad sprendžiate problemą dėl Valdovų
Rūmų, kaip valstybingumo
įtvirtinimo, bei iniciatyvadėl Birštone esančio istorinio
Vytauto piliakalnio šlaitų sutvirtinimo.
Nemune vandens lygis reguliuojamas ir šiuo metu,
kaip niekad priartėjęs prie
senos prieš hesinės vagos.
Prašau mūsų senelių ir tėvų
atminimui iškelti senąjį Vytauto banginį iš Nemuno-tai
istorinis palikimas.
Iš anksto dėkoju.
Pagarbiai, Birštonietis Jonas Raiskas 

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KALNO



TREČIAdienis, 2018 m. SPALIO 24 d., www.naujasisgelupis.lt

Trakų senamiesčio planas – negaliojantis

VSD pastatų statyboms – beveik 8 mln. eurų

Teismui neskundžiama nutartimi negaliojančiu pripažinus
daugiau nei prieš dvidešimtmetį patvirtintą Trakų senamiesčio
specialųjį planą, viliamasi, kad bus išspręsti ginčai dėl statybų
mieste. Miesto valdžia baiminasi, kad strigs suplanuoti projektai.

Naujo Valstybės saugumo departamento (VSD) pastatų
komplekso Vilniuje statybų pabaigai Vyriausybė numato daugiau
kaip 7,7 mln. eurų, rodo Valstybės investicijų programa. Kitų metų
valstybės biudžeto projekte numatyti daugiau nei 1,9 mln. eurų.

Naujas startas regione – prasidėjo maisto atliekų surinkimas
Alytaus regione jau
pradedamos surinkti
gyventojų išrūšiuotos
maisto atliekos. Pirmoji
ne tik regione, bet ir
visoje šalyje startavo
Druskininkų savivaldybė,
kur pirmą kartą maisto
atliekos atskirai surinktos
spalio viduryje.

„Maisto atliekų rūšiavimas
ne tik padės sumažinti sąvartyne šalinamų mišrių atliekų
kiekį, bet ir leis užtikrinti, kad
rinkliava už atliekų tvarkymą nebrangtų“, - sakė Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė, Alytaus
regiono atliekų tvarkymo
centro valdybos pirmininko
pavaduotoja Vilma Jurgelevičienė.
Anot jos, regione sukurta
pažangi ir efektyvi atliekų
tvarkymo sistema, leidžia
užtikrinti bendruomenės poreikius, tačiau kasmet ES bei
LR Aplinkos ministerijos
reikalavimai aplinkosaugai
didėja, todėl reikia ieškoti
būdų, kaip dirbti taupiai, racionaliai ir ekonomiškai, kad
pavyktų išlaikyti stabilius
atliekų tvarkymo kaštus.
Ruošiantis atskiram maisto atliekų surinkimui, Druskininkų savivaldybės individualių namų gyventojams
buvo išdalina daugiau kaip
900 šioms atliekoms skirtų

konteinerių komplektų. Pirmą kartą maisto atliekos iš
gyventojų atskirai surinktos
spalio viduryje.
„Akivaizdu, kad rūšiuojantys žmonės puikiai žino,
kokias atliekas galima mesti
į maisto atliekų konteinerius
– juose atsidūrė ne tik maisto likučiai, bet ir virtuvės bei
smulkios žaliosios atliekos.
Nors kol kas tokių atliekų dar
išmetama ir į mišrių atliekų
konteinerius, tačiau tai, neabejotinai, yra laikina – esame
pastebėję, kad turėdami sąlygas rūšiuoti, gaudami reikiamą informaciją daugelis
žmonių atsakingai elgiasi su
atliekomis“, - kalbėjo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) direktorius Algirdas Reipas.
Visų septynių Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemą kuriančių savivaldybių
miestų ir miestelių individualių namų gyventojams jau išdalinti maisto atliekų konteineriai, sudarytos sutartys su
savivaldybėmis bei vežėjais
dėl šių atliekų surinkimo ir
pradedamas atskiras maisto
atliekų surinkimas – netrukus
maisto atliekos atskirai bus
pradėtos surinkinėti ir kitose
regiono savivaldybėse. Tam
jau pilnai yra pasiruošusios
Alytaus miesto, Birštono,
Lazdijų rajono, Prienų rajo-

„Baltasis sekmadienis“ Birštone
ATKelta IŠ 1 p.
nio bendradarbiavimo tikslo
programos „Interreg V–A“
Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programą.
Bendrasis projekto tikslas
yra gerinti gyvenimo kokybę, koordinuotai plėtojant
sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistemos paslaugas Lietuvos–Lenkijos
pasienio teritorijoje. Pagrindinės projekto veiklos yra
susiję su sveikatos priežiūros
infrastruktūros abipus sienos
plėtra, sveikatos ir socialinės
priežiūros paslaugų kokybės
gerinimu, gebėjimų abipus
sienos stiprinimu, sveiko ir
aktyvaus senėjimo įgūdžių
skatinimu. Birštono savivaldybė projekto įgyvendinimo
REKLAMA

metu numato rekonstruoti
VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro pastatą. Projekto partneris – Punsko valsčiaus administracija
– taip pat remontuos ambulatoriją. Projekto įgyvendinimo metu, organizuojant įvairius mokymus, bus siekiama
stiprinti sveikatos priežiūros
ir slaugos srityje dirbančių
specialistų įgūdžius asmenų
saugumo, darbo su vyresnio
amžiaus žmonėmis, sergančiais įvairiomis neurodegeneracinėmis ligomis, srityse, bus
aptariamos ir nagrinėjamos
e-sveikatos, sveiko senėjimo
problemos, kurių pagrindu
bus rengiamasi naujiems tarptautinio bendradarbiavimo
projektams. Projekto dalyvių

Kaip vyksta pirmasis maisto atliekų surinkimas,
domėjosi ir ARATC vadovas A. Reipas.

no savivaldybės.
Iki šiol daugelis gyventojų,
neturėjusių galimybės kompostuoti biologiškai skaidžių
atliekų, maisto atliekas mesdavo į mišrių atliekų konteinerius. Į juos patekusios
maisto atliekos buvo šalinamos sąvartyne. Atskirai surinktos maisto atliekos bus
perdirbamos biologinio apdorojimo įrenginiuose, kur
iš biologiškai skaidžių atliekų
gaminama energija ir vertingas kompostas.
„Atskirai surenkant maisto atliekas gerokai sumažės
sąvartyne šalinamų atliekų
kiekis, o tai yra vienas svarbiausių aplinkosauginių reikalavimų“, - neabejoja A.
susitikimai, diskusijos, mokymai vyks ir Birštono savivaldybėje, ir Punske.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėnesiai, projekto įgyvendinimo pabaiga
– 2019 m. vasario 28 d., o
bendra projekto vertė – 955
524,00 eurų.
Atėjusieji į akciją „Sveikas senėjimas“ turėjo puikią
galimybę išklausyti pranešimus, dalyvauti mokymuose,
užduoti specialistams dominančius klausimus ir išsitirti
cukraus kiekį kraujyje, cholesterolį, pasitikrinti dėl hepatito C bei ŽIV, sužinoti savo
kūno masės indeksą.
Pranešimą „Kada gydytis
pačiam, o kada nedelsiant
kreiptis į savo gydytoją“ skaitė gyd. A. Damkus, o apie galimas širdies ligas pasakojo
gyd. D. Damkienė (praneši-

Reipas, pabrėždamas, kad
atskiras maisto atliekų surinkimas neturės jokios įtakos
nustatytam rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą
dydžiui.
Atskirai surinkti maisto
atliekas įpareigoja ir nacionaliniai teisės aktai, ir vis
griežtėjantys Europos Sąjungos reikalavimai. Lietuvos
valstybinis atliekų tvarkymo
planas numato kad nuo 2019
metų visos maisto atliekos
turi būti surenkamos atskirai
didžiuosiuose miestuose, o
Europos Sąjungos taisyklės
reikalauja, kad nuo 2023 metų maisto atliekos atskirai būtų surenkamos visose urbanizuotose teritorijose. 
mas „Neatidėliotinos būklės
kardiologijoje“).
Pranešimą „Kur slepiasi
alergijos“ skaitė gyd. A. Dimšienė, o apie osteoporozę –
vyresnio amžiaus žmonių ligą
– kalbėjo gyd. V. Klingienė.
Greitosios pagalbos specialistai pasakojo ir demonstravo, kaip galima padėti įvairiose sunkiose gyvenimo situacijose atsidūrusiems žmonėms,
ir mokė suteikti pirmąją pagalbą.
Kaip visada įdomią temą
apie vaistinius augalus pristatė žolininkė, farmacininkė
Jadvyga Balvočiūtė.
Renginys pasibaigė individualiomis konsultacijomis,
kurių metu specialistai mielai
patarė, kaip elgtis vienu ar kitu atveju, kaip padėti žmogui
jam užspringus, apsideginus
ar patyrus traumą.
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Per autobusų susidūrimą žuvo 19 žmonių

Nukentėjo 11 migrantų ir jų kontrabandininkas

Pakistano rytinėje provincijoje Pandžabe vėlai sekmadienį
susidūrus dviems autobusams žuvo mažiausiai 19 žmonių, o
dar 35 buvo sužeisti. Daugelis sužeistųjų yra kritinės būklės. Abu
autobusai susidūrimo akimirką viršijo leistiną greitį.

Šiaurės Graikijos greitkelyje sekmadienį apvirtus dideliu greičiu
lėkusiam visureigiui buvo sužeisti 11 juo važiavusių migrantų
ir vienas žmonių kontrabandininkas, pranešė policija. Apvirtęs
visureigis užsiliepsnojo, tačiau žmonės spėjo ištrūkti.

Eksperimentas daugiabučiuose: prieš socialinio būsto
kaimynystę labiausiai nusiteikę Kauno apskrities gyventojai
39 proc. Kauno apskrities
daugiabučių gyventojų
nenorėtų, kad jų
kaimynystėje būtų įrengti
socialiniai būstai.

Tai paaiškėjo 60-tyje šalies
miestų ir miestelių surengus
eksperimentą, kurio metu
daugiau nei 8 tūkst. daugiabučių gyventojų gavo pranešimus, kad šalia jų gali būti
įrengti butai socialiai remtiniems asmenims.
Eksperimento metu
nesutikimą dėl socialinio būsto kaimynystės
visoje Lietuvoje išreiškė 29 proc. pranešimus
gavusių gyventojų, o
Kauno apskrityje šis
skaičius siekė 39 proc. Šioje apskrityje socialinio būsto
kaimynystei prieštaraujančių
žmonių skaičius yra vienas
didžiausių visoje Lietuvoje.
Tačiau prieštaraujančių skaičius savivaldybėse buvo labai
skirtingas. Daugiausiai socialinio būsto kaimynystės nepanoro Kauno gyventojai – 88
proc., Kėdainiuose – 87 proc.,
tuo tarpu Birštone – 42 proc.,
Kaišiadoriuose – 37 proc.,
Prienuose – 22 proc., Jonavoje
– 17 proc., Garliavoje (Kauno
r.) – 16 proc., o Raseiniuose
vos 4 proc. gyventojų.

Socialiai remtinas =
asocialus?

REKLAMA

Eksperimentą inicijavusios
Centrinės projektų valdymo
agentūros (CPVA) direktorė
Lidija Kašubienė sako, kad jis
aiškiai atskleidė ir „įgarsino“,
kokie stereotipai apie socialinių būstų gyventojus vyrauja
visuomenėje.
„Sužinoję apie galimus
naujus kaimynus gyventojai
aktyviai atsiliepė ir išsakė pačias įvairiausias nuomones.
Dažniausiai žmonės baiminasi, kad būste neapsigyventų
asocialūs, nevaldomi, triukšmingi, turintys priklausomybę
alkoholiui ar narkotinėms medžiagoms ar teisti asmenys.
Taip pat buvo minima, kad
kaimynystėje nepageidaujami pabėgėliai ar romų tautybės žmonės. Taigi socialinio
būsto gyventojo „portretas“

ne tik vis dar labai stereotipiškas, bet ir stigmatizuotas“,
– sako L. Kašubienė pridurdama, kad gyventojų pastabos
buvo išsakytos labai emocingai, su įniršiu.
Pasak psichologo Pauliaus
Rakštiko, tokios neigiamos
nuostatos kartais susiformuoja, kai pabendravus su vienu
asmeniu į situaciją pažiūrima
nekritiškai ir susidaroma nuomonė apie visą jo atstovauja-

so miesto rinkosi girtuokliai,
visą parą vyko „diskotekos“,
daužė laiptinės langus, užpylė
mūsų butą, teko nuolat kviesti policiją“, – tokius komentarus pateikė eksperimento
dalyviai.
Specialistų teigimu, tokių
žmonių nuostatas bei patirtį pakeisti sunkiausia, tačiau
bandyti – verta.
„Bendra situacija parodo
visuomenės nebrandumą.

mą grupę.
„Tokios frazės kaip „moterys blogai vairuoja“, „visi
politikai vagys“, „kitur gyvenimas tikrai geresnis“ parodo
mąstymo siaurumą – žmonės yra linkę iš vieno atvejo
spręsti apie visumą. Nors tie
pavyzdžiai konkrečiu atveju ir gali būti teisingi, tačiau
pats apibendrinimas neturi
pagrindo. Žmonės nebando
suprasti esmės, nes tam reikia
pastangų, noro matyti plačiau
ir tiesiog elementaraus suvokimo, kad socialiai remtino
žmogaus situacijoje galime
atsidurti kiekvienas. Bijoti
užsimerkus tamsoje visuomet
lengviau nei išdrįsti atsimerkti
ir pamatyti, kad baubas žiūri
iš veidrodžio”, – sako psichologas.

Žinant, kad šalia yra pažeidžiamas žmogus – brandi
visuomenė stengtųsi jam padėti suvokdama, kad visa
bendruomenė stipri tiek, kiek
stiprūs labiausiai pažeidžiami
jos nariai. Visgi reiktų nenuleisti rankų nematant greito
rezultato. Net ir turėdami noro, žmonės savo nuostatas yra
linkę keisti lėtai. Svarbu, kad
žmonės matytų kuo daugiau
teigiamų pavyzdžių ir tai būtų
tarsi atsvara jų ankstesnei patirčiai“, – paaiškina psichologas P. Rakštikas.

Neigiama asmeninė
patirtis
Dalis nuomonę išsakiusių
eksperimentinio tyrimo dalyvių nurodė, kad vengia socialinio būsto kaimynystės dėl
jau turimos neigiamos asmeninės patirties.
„Jau yra keli tokie butai. Šalia gyvena – koncertai kiaurą
parą“; „Jau yra vienas toks
būstas – girtuokliai iškritę visur miega. Baisu net vaikus
išleisti į kiemą“; „Viename
tokiam bute gyvena 17 kačių. Net gyventi neįmanoma
– dvokia“; „Turėjom problemų, kai viena šeima socialinį
būstą pavertė landyne – iš vi-

Daug erdvės
pokyčiams
Kai kurie apklausti daugiabučių gyventojai kategoriškos
nuomonės neturėjo, nes pirmiausia teigė norintys sužinoti, kokie kaimynai atsikraustytų į socialinį būstą.
„Jeigu jauna šeima – nieko
prieš“, „Ir patys kažkada stovėjome eilėje dėl socialinio
būsto. Svarbiausia, kad ne
narkomanai“, „Jeigu kokie
vargšai lietuviai, tada gal ir
nieko, bet tik ne prasigėrę, ne
romų tautybės ar pabėgėliai“,
– išimtis dėl kaimynystės dėstė daugiabučių gyventojai.
Pasak L. Kašubienės, tokie
atsakymai rodo, kad erdvės
pokyčiams yra.
„Socialinio būsto gyventojai yra visuomenės atspindys. Kartais ir padoriems,
protingiems bei išsilavinusiems žmonėms gyvenimas

nepagaili sunkumų. Tai, kad
„rūšiavimas“ ir etikečių klijavimas baigiasi su šiais žmonėmis susidūrus akis į akį,
puikiai atskleidė mūsų socialinis vaizdo eksperimentas. Jo
metu pasiūlėme pabendrauti
20 atsitiktine tvarka atrinktų
žmonių, iš kurių 10 gyvena
socialiniuose būstuose arba
laukia jo eilėje, tačiau kiti eksperimento dalyviai šio fakto
nežinojo. Paradoksalu, tačiau
po gyvo susitikimo
socialinio būsto gyventojai buvo minimi tarp geidžiamų
kaimynų“, – pažymi L. Kašubienė.
Lietuvoje yra per
11 tūkst. socialinių būstų, dar
apie 10 tūkst. šeimų laukia
būsto eilėje. Iki 2020 metų
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bus įsigyta apie 2000 būstų valstybės
remiamiems asmenims apgyvendinti. Į socialinį būstą
gali pretenduoti daugiavaikės
šeimos, vieniši tėvai, našlaičiai ar asmenys, likę be tėvų
globos, neįgalieji, pensinio
amžiaus asmenys, darbingi
asmenys, gaunantys mažas
pajamas.

Apie 60-tyje
savivaldybių vykusį
tyrimą
Liepos-rugpjūčio mėnesiais
šalies savivaldybių teritorijose
vykusį eksperimentinį tyrimą
inicijavo Centrinė projektų
valdymo agentūra, kuri administruoja Europos Sąjungos
(ES) investicijas socialiniam
būstui įkurti. Tyrimo metu
kiekvienoje iš 60 savivaldybių atsitiktiniu būdu buvo pasirinkta mažiausiai po 2 daugiabučius, kuriuose išplatinti
pranešimai apie planuojamus
įrengti socialinius butus, o
prieštaraujančių tokiems planams paprašyta informuoti
apie savo nesutikimą. Nerenkant jokių asmens duomenų,
išskyrus priklausymą gyvenamajai teritorijai, užfiksuota, kiek gyventojų pareiškė
nesutikimą dėl socialinių butų
įrengimo ir kokie pagrindiniai
išsakyti argumentai. 
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Banglentininkas nuo ryklio apsigynė kumščiais

Kitąmet teismams – 7 mln. eurų daugiau

Jūroje prie Australijos nudistų paplūdimio ryklio užpultas
banglentininkas sugebėjo apsiginti kumščiais, trankydamas ryklį
tol, kol „užpuolikas“ paleido jo ranką. Ryklių išpuolių daugėja, nes
mažos žuvys vis dažniau migruoja arčiau kranto.

Kitąmet Lietuvos teismų biudžetas turėtų išaugti daugiau nei 7
mln. eurų, rodo šią savaitę Seimui pateiktas 2019-ųjų valstybės
biudžeto projektas. Šiemet teismų biudžetas siekia per 74 mln.
eurų.

Ilgas miegas – pavojingesnis nei nemiga?
Suaugęs darbingo
amžiaus žmogus per parą
turėtų miegoti maždaug
7-9 valandas, tačiau
nemažai žmonių dėl
juos kankinančių miego
sutrikimų miega trumpiau
ar ilgiau nei reikėtų.

Vilniaus „Kardiolitos“ klinikų Neurologijos centro gydytojos neurologės Dalios
Matačiūnienės teigimu, miego sutrikimai gali
sukelti ar signalizuoti apie rimtas
sveikatos problemas. Ir nors dėl
nemigos žmonės
kreipiasi dažnai,
per ilgą miegojimą ir nuolatinį
mieguistumą yra
vis dar linkę ignoruoti.

ko pokyčių linkęs prisitaikyti
gana greitai.
„Sunkiau atpažinti lėtines
nemigas nulemiančius faktorius, tačiau nustatyta, jog
jie dažniausiai būna psichologiniai. Nemiga pasireiškia
pablogėjusia savijauta dienos
metu, sumažėjusiu darbingumu, sutrikusia dėmesio koncentracija bei nuovargiu. Ilgainiui tai gali sukelti ir nerimo

Per ilgas
miegojimas gali būti
pavojingesnis už
nemigą

miego metu ir kodėl žmogus
nesijaučia pailsėjęs“, - atskleidžia neurologė.

svarbu įsiklausyti į mūsų organizmą – jis geriausiai parodo mūsų miego poreikius.
Negalint vieną ar kelias dienas pakankamai pamiegoti,
svarbu miegą kompensuoti

simptomus, kuomet žmogui
neramu, ar kitą naktį galės
išsimiegoti; dėl nemigos gali
išsivystyti ir depresija. Nemiga taip pat gali sutrikdyti medžiagų apykaitą, padidinti nutukimo ir širdies kraujagyslių
ligų riziką. Tarp vyresnio amžiaus žmonių nemigos atvejų
daugėja, ir moterys su ja susiduria dažniau - šis skirtumas
didžiausias menopauzės metu, kai moterys nuo nemigos
kenčia net 50 procentų dažniau nei tokio paties amžiaus
vyrai “, – teigia miego sutrikimų specialistė.

kitą naktį ir taip grįžti į miego
režimą, tačiau nereikėtų per
ilgai leisti laiko lovoje.
„Jeigu nuolatos norisi miegoti ilgiau nei 9 – 10 valandų,
tai gali būti kitų lėtinių ligų
(kvėpavimo, širdies ar nervų)
požymis. Yra įrodyta, kad per
ilgas miegojimas netgi susijęs
su didesniu mirtingumu negu
per trumpas miegojimas. Tokiu atveju geriausia kreiptis
konsultacijos į gydytojus neurologus - miego sutrikimų
specialistus, kurie prireikus
paskirs miego tyrimą. Toks
tyrimas parodo, kas vyksta

Specialistės teigimu, išsiugdyti sveikus miego įpročius
nėra sudėtinga – svarbu aktyviai leisti laiką dienos metu,
gauti kuo daugiau saulės šviesos bei valandą iki miego palikti atsipalaidavimo ritualui - paskaityti ar pabendrauti su artimaisiais.
„Taip pat svarbu žinoti,
ko prieš miegą nereikėtų daryti – svarbu vengti alkoholio, nikotino ir
kofeino. Taip pat nepatariama likus 2 valandoms iki miego aktyviai
sportuoti ar persivalgyti.
Miegoti reikia tamsiame
ir vėsiame kambaryje
– geriausia, jog jis būtų
naudojamas tik miegojimui“, - vardina D. Matačiūnienė.
Pokaičio miegas yra
fiziologiškai būtinas iki tol,
kol pasiekiame mokyklinį
amžių ar jaučiant poreikį pensijinio amžiaus žmonėms, tačiau darbingo amžiaus žmonėms, pakankamai miegantiems nakties metu, pokaičio
miego dienos metu neturėtų
norėtis.
„Jeigu tikrai trūksta miego
ir žmogus paprastai miega
gerai, pogulio numigti galima, tačiau rekomenduojama
tai daryti ne daugiau nei pusę
valandos ir ne vėliau nei 15
val. popiet“, - pataria neurologė. 

Kokie yra sveiko miego
įpročiai?
Anot D. Matačiūnienės,

Nemiga
moteris
kankina
dažniau
Neurologės D.
Matačiūnienės teigimu, nemiga – itin varginantis miego
sutrikimas, kurio priežastimi
tampa įvairūs psichologiniai,
fiziniai ir išoriniai veiksniai.
Ūmias nemigas, kurios tęsiasi trumpiau nei 3 mėnesius,
dažniausiai sukelia aiškiai atpažįstamos priežastys: stresas, ūmūs sveikatos sutrikimai, laiko juostos pakeitimas
ar triukšmas. Trumpalaikę
nemigą rudens metu dėl laiko persukimo gali patirti ir
vadinamieji „vyturiai“, kurie
mėgsta keltis anksčiau, tačiau
žmogaus organizmas prie lai-

Akcija galioja iki spalio 31 d. Nuolaidos nesumuojamos.
REKLAMA

12 skelbimai

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

ASIPAVIČIENĖ
Džiaugiamės auksiniu
rudeniu ir su nerimu
laukiame ateinant tikrojo
rudens su šaltais vėjais
ir lietumis. Lepina mus
gamta – jau prasidėjo
paskutinis spalio
dešimtadienis, o atrodo,
kad dar rugsėjis.

Gerai ir turgaus prekiautojams – nereikia labai šalti, ryte
belieka užsimauti pirštines ir
apsivilkti šiltesnę striukę.
Prekių daugiau nebus, nes
jau ir vėlyvi kopūstai priekabose atkeliauja pas pirkėjus.
Spalio pabaigoje–lapkričio
pradžioje daugelis žmonių
pradeda raugti kopūstus žiemai. Kaip ir reikėjo tikėtis,
kopūstų kilogramo kaina perkant didesniais kiekiais sumažėjo iki 30 euro centų.
Kilogramas bulvių kainavo 0,25–0,35 euro, morkų ir
svogūnų – 0,5–0,7 euro, burokėlių – 0,3–0,5 euro, kalafiorų – 1,5–2,5 euro, brokolių
– 2–2,2 euro, lapinių kopūstų
„puokštė“ – 1–1,5 euro. Ant
prekystalių buvo prikrauta ir
moliūgų, ir žalių bei geltonų
cukinijų, kainuojančių 0,5–1
eurą už kilogramą. Salierų ar petražolių gumbai
kainavo 1–2 eurus, porai
– 0,8–1 eurą už vienetą.
Ryšelį petražolių, krapų
ar gražių, didelių ridikėlių
buvo galima nusipirkti už
0,5 euro. Didelį moliūgą
siūlė pirkti už 5 eurus, nors
jis galėjo sverti daugiau kaip
10 kg. Dar buvo nemažai ir
lietuviškų pomidorų, kurių
kilogramas kainavo 1,2–1,99
euro, nedaug kas dar siūlė
agurkų (2–2,3 euro už kilogramą).
Kilogramą raugintų kopūstų kilogramą pardavė už
1 eurą, o agurkų – už 1,5–1,7
euro.
Dar gausu obuolių ir kriaušių. Kilogramas lietuviško sodo obuolių kainavo 0,5–0,8
euro, kriaušių –1–1,5 euro,
svarainių – 1–2 eurai, mėlynų vynuogių – 0,8–1 euras,
REKLAMA

Per avariją kelyje žuvo mažiausiai 20 žmonių

Traukiniui įsirėžus į minią žuvo 60 žmonių

Pietų Afrikos Respublikos (PAR) šiaurinėje Limpopo provincijoje
per avariją, sukeltą į priešpriešinio eismo juostą dėl padangos
sprogimo staiga išvažiavusio sunkvežimio, žuvo mažiausiai 20
žmonių.

Indijoje traukiniui įsirėžus į minią, per vieną hinduistų šventę
susirinkusią ant bėgių pažiūrėti fejerverkų, žuvo maždaug 60
žmonių, iš kurių identifikuoti tik 25. Dar 90 buvo sužeisti. Žmonės
dėl fejerverkų neišgirdo artėjančio traukinio.

slyvų – 1,5–1,8 euro, litras
spanguolių – 3 eurai, bruknių
– 2,5–3 eurai, šaltalankio uogų – 3 eurai.
Pusės litro stiklainis šaltalankio sulčių kainavo 3 eurus, o toks pats kiekis sirupo
– 6 eurus.
Kai kurios moterys nuolat
prekiauja uogienėmis, sūdytomis rūgštynėmis bei įvairiomis mišrainėmis. Pusės
litro stiklainį namie paruoštų gardumynų buvo galima
nusipirkti už 1,2–1,8 euro. Iš
obuolių išvirtas ir suslėgtas
sūris kainavo 1,5–1,8 euro.
Ant prekystalių netrūko ir
naminės duonos, ir rūkytų
mėsos gaminių, ir šviežiai papjautų paukščių. Kilogramas
naminės duonos su natūraliu
raugu kainavo 2,5–3 eurus.
Kilogramas namie augintos
mėsinės vištos kainavo 3,5–
4 eurus, o anties – 5 eurus.
Už gražią, riebią antį pardavėjas prašė 17 eurų (centus
nuleido).
Dešimtį naminių vištų kiaušinių buvo galima nusipirkti už 1,–2 eurus. Paukštyno
vištų kiaušiniai kainavo 1,2–
1,3 euro.
Vis dar nesijaučia pieno
produktų trūkumo. Litras
pieno litras, kaip ir seniau,
kainavo 0,5 euro, grietinės
– 3,4–3,8 euro, pusė kilogramo varškės – 0,8–1,2 euro,
pusė kilogramo sviesto – 4

eurus, o sūriai buvo parduodami už 1,5–3 eurus. Tiesa,
buvo ir didesnių, sveriančių
daugiau kaip po kilogramą
– už tokį didžiulį sūrį prašė
beveik 7 eurų. Įvairių pieno
gaminių siūlė prekiautojai iš
V. Minkausko ūkio (Pikelionių kaimas). Čia 250 g indelis
sviesto, pagaminto iš saldžios
grietinėlės, kainavo 2 eurus,
pusė kilogramo varškės – 1
eurą, sūriai su spanguolėmis
ar abrikosais – 2–2,2 euro,
nedidukai kepti sūriukai su
česnaku ir kitais prieskoniais
– apie 1,4–1,7 euro, o lydyto
sūrelio su džiovintais bara-

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT44240 Kaunas)
Prašome atsiliepti mirusios Janinos Bartkienės paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis, 2018 m. spalio 30 d. 16.00 val.
Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Stakliškių sen., Stakliškių
k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6953/4:95), suderinti sklypo
ribas su gretimu žemės sklypu Nr. 6953/4:72, 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.

vykais buvo galima skanauti, už 250 g indelį sumokėjus
1,6 euro. Taigi, pieno produktų buvo galima pasirinkti
kokių širdis geidžia ir piniginė leidžia.
Senosios turgavietės gale
buvo prekiaujama šviežia ir
šaldyta žuvimi bei jos produktais. Kilogramas karosų
ar karšių kainavo 2,5 euro,
karpio – 3,99 euro, lašišos
– 6,99 euro. Iš šaldytų žuvų
gausybės daugelis rinkosi jūrų lydeką, o iš rūkytų – šaltai
rūkytą skumbrę.
Pusės litro stiklainį medaus buvo galima nusipirkti
už 4,5 euro, 100 g bičių duonelės – už 2 eurus, žiedadulkių – už 3–4 eurus. Už pusės
litro butelį šaltai spausto
sėmenų aliejaus prekiautojai, kaip ir visada, prašė 3,5 euro, už „kalocių“
– 1,5 euro.
Nei paviljone, nei kioskuose netrūko rūkytos ir
šviežios mėsos. Kilogramą paprastų rūkytų lašinukų
buvo galima nusipirkti už 5–
5,8 euro, su kumpiu – už 6,2–
7,8 euro, suktinio – už 7,2–8,4
euro, rūkytos pūslės ar išpjovos – už 9–11 eurų.
Kilogramas šviežios šoninės kainavo 3,2–3,9 euro,
kumpio –3,68–3,98 euro,
sprandinės – 4,34–5,1 euro,
karbonado – 4,69–5,5 euro,
maltos kiaulienos – 3,2–4
eurai. Jautienos šį kartą nesimatė, beje, apskritai mėsos ir
jos gaminių buvo mažiau nei
įprastai. Avienos buvo galima
nusipirkti už 7–12 eurų (užsisakius).

Vis tylesnė darosi gyvūnų
turgavietė. Vištos kainavo
7–8 eurus, vištaitės –5–6 eurus, gaidžius pardavė už 5–6
eurus. Suaugusį triušį buvo
galima nusipirkti už 20–25
eurus. Kalakutą buvo galima
įsigyti už 10–12 eurų, žąsį ar
žąsiną – už 18–25 eurus, antį
– už 10–12 eurų. Vienas vyriškis bandė įsiūlyti pirkėjams
ožį, tik nelabai kam reikėjo.
„Ožka tai nors pieno duos, o
ką iš to ožio daryti“, – garsiai
mąstė moterys, pakalbintos
pardavėjo.
Ūkininkai, kaip įprastai,
prekiavo grūdais. Kainos, atrodo, visai supanašėjo – tiek
rugių, kvietrugių, kviečių,
miežių ar pašarinių miltų
centneris kainavo 10 eurų.
Centnerį kombinuotųjų pašarų buvo galima nusipirkti už
18–20 eurų, o 25 kg pakuotę
lesalų dedeklėms vištoms buvo galima įsigyti už 8–12 eurų. Didelį, 2 kg gabalą karvių
laižomosios druskos buvo galima nusipirkti už 2– eurus.
Artėja Vėlinės, tad daugėja prekiautojų įvairiaspalvėmis chrizantemomis ir viržiais, našlaitėmis. Vazonas
chrizantemų kainavo1,5–6
eurus, o krūmelis našlaičių
– 0,3–0,5 euro.
Nemažai buvo prekiautojų
vaismedžiais, vaiskrūmiais ir
dekoratyviniais augalais.
Netrūko ir įvairių sendaikčių, kuriuose žmonės vis kažko ieškojo, o kartais ir rasdavo, ko nesitikėjo. Tad dažnas
iš turgaus ėjo džiaugdamasis
įsigijęs gal ir nedidelį, tačiau
reikalingą daiktą.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT44240 Kaunas)
Prašo atsiliepti mirusio Antano Klimo paveldėtojus arba jų
įgaliotus asmenis, 2018 m. spalio 31 d. 15.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Birštono sav., Širvinių k. prie žemės sklypo
(kad. Nr. 6908/0002:0011), suderinti sklypo ribas su gretimu
žemės sklypu Nr. 6908/0002:0166, 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.

Nekilnojamasis
turtas

GARAŽUS
Garažą Prienuose. Tel. 8 611
08078.

Parduoda

Perka

2 kambarių butus

Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.

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.

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.

3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. Stadiono g., Prienuose.
Tel. 8 679 87904.

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.

Išnuomoja
Pusę gyvenamojo namo Prienuose. Tel. 8 678 67843.
Vieną arba du didelius garažus
gamybinei veiklai Prienuose.
Parduoda stacionarų gaterį. Tel.
8 656 35185.

SKELBIMAI 13

Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.

Moteris 1 arba 2 k. butą Prienuose. Tel. 8 604 39171.

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

Dirbanti moteris butą arba namą
Prienuose arba aplinkui. Tel. 8
674 52556.

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

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

Sausas, skaldytas pušines malkas.
Atveža. Gali atvežti ir mažais
kiekiais. Tel. 8 609 14843.

Išsinuomoja

Automobiliai ir
jų dalys
Perka
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
Triušių skerdieną. Tel. 8 616
78865.
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.
Apie 200 kg kiaules. Tel. 8 679
20670.
Ekologiškai užaugintas maistines
bulves (10 Eur/50kg). Tel. 8 605
63202.

ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
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 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.
REKLAMA

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.
Aliuminio bidonus (20 l ir 38 l),
frezavimo stakles su judančiu stalu, metalo pjaustymo stakles. Tel.
8 679 95415. Tel. 8 679 95415.

PASLAUGOS

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.

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

Maistines bulves ir žieminius
kopūstus, tinkamus raugti (0,20
Eur/kg). Tel. 8 601 05587.

PERKA

Juodžemį. Gali atvežti ir išlyginti.
Tel. 8 645 20612.

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.

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).
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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.
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.
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.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

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

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.

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

Pigiausiai vežame žvyrą, smėlį,
juodžemį, skaldą ir kitus birius
krovinius. Tel. 8 678 56007.

DARBO
SKELBIMAI

Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

REIKALINGA

Mini ekskavatoriaus (3,3 t) nuoma. Vandentiekio, elektros, nuotekų, drenažo tranšėjų kasimas ir
kiti darbai. Tel. 8 645 20612.
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.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.

Pagalbinė virėja (darbas pilnu
etatu pamainomis, kas antras savaitgalis laisvas), indų plovėja (yra
keletas papildomų darbų, darbas
nuo 10.30 iki 15.00 val. nuo
pirmadienio iki ketvirtadienio) ir
pagalbinis darbuotojas (darbas
savaitgaliais, tinka mokiniai,
studentai, pensininkai). Darbas
Prienuose. Galima važinėti su
kolektyvu iš Naujosios Ūtos ir
Balbieriškio. 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.
Ekskavatoriaus operatorius ir
autoserviso mechanikas. Darbo
vieta Prienų r. Tel. 8 652 65769.
Vilkikų vairuotojai su CE kategorija darbui po Lietuvą. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8
699 11549.
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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Ieško
Gal kas rado vyrišką piniginę su
dokumentais (Rimanto Milkevičiaus) Prienų rajone? Radusiam
atsilyginsiu. Tel. 8 610 72484.

Dėkoja

PADĖKA
Žmogus bejėgis prieš
lemtį ir mirtį...
Už skausmo
valandą išreikštą
užuojautą ir pagalbą
dėkojame AB Birštono
sanatorija „Versmė“ ir
UAB „Termikas“
kolektyvams, draugams,
kaimynams ir
artimiesiems, kurie
padėjo palydėti į
Amžinojo poilsio vietą
mylimą mamytę
Marijoną Adelę
Lakštauskienę.
Dukra Aldona ir
sūnus Petras
su šeimomis

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

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 26 d. 16 val. Prienų krašto
muziejuje – susitikimas su rašytoju
ir filosofu Arvydu Juozaičiu ir jo
naujosios knygos „Tėvynės tuštėjimo metas“ pristatymas.
Spalio 26 d. 16 val. Veiverių šaulių
namuose – Romualdos Bartulienės tapybos darbų parodos
„Švytintis spalvų pasaulis“ atidarymas.
Spalio 26 d. 18 val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – filmų „Šrekas“ ir „Namai“ kūrėjų animacinė
komedija „Du ančiukai ir žąsinas“.
Bilieto kaina – 4 Eur.
Spalio 27 d. Prienų sporto arenoje
– tarptautinis dziudo čempio-

natas, skirtas įmonės „Sparta
Gruppen“ taurei laimėti. Varžybų
atidarymas – 9.30 val. Atidarymo
metu – „Ledų lietus“ visiems sportininkams, šokių studijos „E‘GO“ ir
geros nuotaikos grupės „Mylimas
klounas“ pasirodymas. Varžybų
metu kovos mažieji „Lietuviškųjų
ristynių“ dalyviai.
Spalio 27 d. 10 val. – Prienų rajono
snukerio čempionatas. Čempionatas vyks biliardo klubo „Prienai“
biliardinėje (Prienų „Žiburio“
gimnazijos dirbtuvių patalpose,
J. Basanavičiaus g. 1, Prienai).
Norinčius dalyvauti čempionate
kviečiame registruotis iki spalio
26 d. 17 val. tel. 8 614 69283
(Regimantas Jurčiukonis).
Spalio 27 d. 15 val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – respublikinis
liaudiškų šokių kolektyvų festivalis
„Samborinis“. Dalyvaus šauniausi
Lietuvos liaudiškų šokių kolektyvai. Įėjimas nemokamas.
Spalio 29 d. 18 val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centro konferencijų
salėje ( 2 aukšte) – renginys „Aš
čia pro šalį ėjau...“ – susitikimas
su aktoriumi Giedriumi Savicku.
Renginys nemokamas.
Spalio 30 d. 18.30 val. Prienų
parapijos namuose – nemokamas seminaras „Tvirta ir sveika
santuoka visam gyvenimui“. 4
susitikimai po 2,5 valandos, antradieniais, Prienuose, Kęstučio
16 (Parapijos namuose). Pirmasis
susitikimas spalio 30 d. 18.30 val.
Renginys nemokamas, vykdomas
pagal projektą „Darni šeima visam
gyvenimui – misija įmanoma“,
dalinai finansuojamą Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos.
Lektorė Vaidilė Šumskienė. Būtina
išankstinė registracija: tel. 8 650
79073 arba http://www.gtinstitutas.lt/node/386
Lapkričio 7 d. 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – Juozas
Erlickas ir jo „Laisvoji programa“.
Dalyvauja D. Slipkus ir V. Mikeliūnas. Bilieto kaina – 12 Eur.
Lapkričio 9 d. 12 val. Veiverių šaulių namuose – Veiverių neįgaliųjų
draugijos ansamblio „Viltis“ 15
metų veiklos minėjimas.
Lapkričio 9 d. 18 val. Skriaudžių
laisvalaikio salėje – Naujosios
Akmenės Ramučių gimnazijos
Talentų klubo muzikinis spektaklis
„Prašau, mylėkit mano Lietuvą“.
Įėjimas nemokamas. Režisierė
ir siužeto autorė Violeta Serbintienė.
Lapkričio 12 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– spektaklis-tragikomedija „Vėjas
topolių viršūnėse“. Bilieto kaina
– 8 Eur. Dviejų dalių spektaklis,
trukmė –2.00 val.,1 pertrauka.
Režisierius – Rolandas ATKOČIŪ-

NAS. Scenografė ir kostiumų
dailininkė – Kotryna DAUJOTAITĖ.
Kompozitorius – Vidmantas BARTULIS. Vaidmenis kuria aktoriai:
Liubomiras LAUCEVIČIUS, Albinas
KĖLERIS, Petras VENSLOVAS
Lapkričio 14 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– atlikėjos Giulijos nauja koncertinė programa „Kelionė pas tave“.
Bilieto kaina – 10 Eur. Koncerto
metu girdėsite naujas, nesenai
pasirodžiusias dainas ir laiko patikrintas populiariausias Giulijos
dainas, kurios bus atliktos naujovišku, savitu ir tuo pačiu metu
įprastu, ausiai maloniu skambesiu.
Su Giulija scenoje pasirodys grupė
„Combo Band“ (boso gitara Arūnas Armonas, gitara
Marius Franckevičius,
mušamieji Kęstutis Leonavičius, klavišiniai
Linas Janušauskas).

Aleknavičiaus fotografijų paroda
„Kalnai iš arti“.

tapybos darbų paroda „Lietuvos
piliakalniai“.

Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama paroda
„Skaros, skarelės, skarytės“ iš
Alytaus kraštotyros muziejaus
fondo rinkinių. Paroda veiks iki
lapkričio 30 d.

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

Spalio 26 d. 16 val. Veiverių šaulių
namuose – Romualdos Bartulienės tapybos darbų parodos
„Švytintis spalvų pasaulis“ atidarymas.
Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
eksponuojama Virgilijaus Kedžio
grafikos darbų paroda „Minčių
impresijos“. Paroda veiks spalio–lapkričio mėn.

Lapkričio 25 d. 9.30 val. Veiverių
Šv. Liudviko bažnyčioje – bažnytinių chorų šventė „Šv. Cecilija
– menininkų globėja“. Renginys
nemokamas. Dalyvaus Ąžuolų
Būdos, Pažėrų, Jūrės miestelio ir
Veiverių bažnyčių chorai.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų r. savivaldybės fojė (2
aukšte) eksponuojama Arūno

ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Spalio 26 d. 19:00 val.
Švęskime laisvę!. Birštono kultūros centras
Spalio 27 d. 21:30 val.
Ten, kur tu / Jurga. Vytautas Mineral SPA

Lapkričio 18 d. 15 val.
Veiverių šaulių namuose – Marijampolės
kultūros centro Liudvinavo skyriaus teatro
„Žalias sodas“ spektaklis – komedija „Ech, tie
vyrai, ech, tos moterys“
(pagal K. Sają). Įėjimas
nemokamas. Režisierė
Vita Gvazdaitienė.
Lapkričio 21 d. 18
val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre
– jubiliejinis grupės „El
Fuego“ 10-mečio turo
koncertas. Bilieto kaina
– 10 Eur.

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.

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
Lapkričio 15 d. 19:00
val. Cinkas / Valstybinio jaunimo teatro
spektaklis. Birštono
kultūros centras
Išlaužo seniūnijos salėje spalio
mėn. eksponuojama tautodailininkės Ramutės Onutės Bidvienės
autorinė darbų paroda „Prakalbintas linas“.
Pakuonio bibliotekoje eksponuojama Prienų meno mokyklos
fotografijos darbų paroda „Alpių
refleksijos“.
Šilavoto laisvalaikio salėje eksponuojama Elenos Krušinskaitės

Lapkričio 17 d. 12:00 val. Vaikų ir
jaunimo dainų festivalis-konkursas
„Muzikinė karuselė“. Birštono
kultūros centras
Lapkričio 17 d. 21:30 val. Tvanas
Balaganas / Antikvariniai Kašpirovskio dantys. Vytautas Mineral
SPA
Lapkričio 24 d. 17:00 val. Teatrų
festivalis „Rojaus obuoliukai“.
Birštono kultūros centras

TV PROGRAMA 15

užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
Trečiadienis, spalio 24 d.

22.30 val.
„Adrenalinas 2. Aukšta
įtampa“

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 Nacionalinė paieškų tarnyba 13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00
Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Mano mama
gamina geriau! 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. Smaragdo
miestas 23:45 Klausimėli 00:00
LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto
kriminalinė policija 1 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Stilius 02:00
LRT radijo žinios
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(407-409) 07:30 Madagaskaro
pingvinai (25) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (28) 08:55 Rimti
reikalai (15) 09:25 Rimti reikalai
(16) 09:55 KK2 10:25 Nuo... Iki...
10:55 Kaip Liveta pasakys 11:25
Meilės sparnai (134) 12:25 Meilės sparnai (135) 13:25 Gyvenimo daina (102) 14:25 Dvi širdys
(1226-1229) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki...
20:30 Kaip Liveta pasakys 21:00
Rimti reikalai (31) 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Įkaitų krizė
00:20 Akloji zona (8) 01:20 Pagirios 3: velniai žino kur
05:10 Rouzvudas 06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25 Simpsonai 07:55 Prieš srovę 08:50
Meilės sūkuryje 09:50 Tai - mano
gyvenimas 12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji 15:00 Simpsonai
15:30 Simpsonai 16:00 TV3 žinios
16:28 TV3 orai 16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 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 Adrenalinas 2. Aukšta įtampa 22:25 Filmo pertraukoje - Vikinglotto 22:30 Adrenalinas 2. Aukšta
įtampa 23:55 Apsukrios kambarinės 00:50 Nusikalstami protai.
Kitapus sienų 01:40 Gražuolė ir
pabaisa 02:25 Ekstrasensai tiria
03:55 Paskutinis žmogus Žemėje 04:20 Apsukrios kambarinės
05:10 Gražuolė ir pabaisa
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(14) 07:30 Žiniuonis (11) 08:30
Paskutinis faras (4) 09:30 Šuo
(4) 10:35 Kobra 11 (12) 11:40

Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (46) 12:45 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(16) 13:45 Žiniuonis (12) 14:45
Paskutinis faras (5) 15:45 Šuo
(5) 16:50 Kobra 11 (13) 18:00
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (47) 19:00 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(17) 20:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu 20:30
Info diena 21:00 Didvyriai 23:45
Bėglys 02:20 Velniški Stivo Ostino išbandymai (10)

Ketvirtadienis, spalio 25 d.

22.00 val.
„Paskutinis raganų medžiotojas“

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
Gyvenimas 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto”
14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Specialus
tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Gimę tą pačią
dieną 22:30 Dviračio žinios 23:00
Premjera. Prieš audrą 1 00:00
LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto
kriminalinė policija 1 01:00 LRT radijo žinios 01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios

05:35 Kaimo akademija 05:55
Programa 05:59 TV parduotuvė 06:15 Lietuva tiesiogiai 06:50
Vantos lapas 07:20 Krepšinio pasaulyje su V 07:50 „Gluchariovas“
(2/25) 09:00 „Patriotai“ 10:00 „Neišsižadėk“ (48; 49) 12:20 „Bitininkas“ (2/13) 13:30 TV parduotuvė
13:45 „Gluchariovas“ (2/48) 14:55
„Mentų karai: Kijevas. Operacija
„Trojos arklys“ (5/1) 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:57 Orai 17:00 PREMJERA.
„Kelrodė žvaigždė“ (2) 18:00 Reporteris 18:47 Orai 18:50 Rubrika
„Renovacija. Tikrai verta“.” 18:55
„Mentų karai: Kijevas. Operacija
„Trojos arklys““ (5/2) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57
Orai 21:00 „Ant bangos“ 22:00 Reporteris 22:52 Orai 22:55 Rubrika
„Renovacija. Tikrai verta“.” 23:00
„Patriotai“ 00:00 „Gluchariovas“ 06:05 Mano gyvenimo šviesa
(2/43) 01:05 „Bitininkas“ (2/11)
(410-412) 07:30 Madagaskaro pingvinai (26) 07:55 Volkeris,
Teksaso reindžeris (29) 08:55
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Ta- Rimti reikalai (17) 09:25 Rimnia 07:00 Pėdsakai 08:00 Hava- ti reikalai (18) 09:55 KK2 10:25
jai 5.0 09:00 Statybų gidas 09:30 Nuo... Iki... 10:55 Kaip Liveta paCSI Majamis 10:30 Simpsonai sakys 11:25 Meilės sparnai (136)
11:30 Kobra 11 12:30 Kaip aš 12:25 Meilės sparnai (137) 13:25
susipažinau su jūsų mama 13:30 Gyvenimo daina (103) 14:25 Dvi
Univeras 14:30 Televitrina 15:00 širdys (1230-1233) 16:30 Labas
Havajai 5.0 16:00 CSI Majamis vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip
17:00 Kobra 11 18:00 Kaip aš yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas
susipažinau su jūsų mama 19:00 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 VaEuropos taurės krepšinio rung- landa su Rūta 21:00 Rimti reikalai
tynės. Vilniaus “Rytas” - Turino (32) 21:30 Žinios 22:24 Sportas
“Fiat” 21:00 Baradač’ius 21:30 22:28 Orai 22:30 VAKARO SE6 kadrai 21:45 UEFA čempionų ANSAS Skvoteriai 00:50 Akloji
lygos rungtynės. “FC Barcelona” zona (9) 01:50 Įkaitų krizė 03:25
- “FC Internazionale Milano” 23:50 Alchemija XXXIV. Meno kolonija
Rezidentas 00:50 Pėdsakai 01:35 03:55 RETROSPEKTYVA
Daktaras Hausas 02:25 Tironas
03:20 Naujakuriai
05:10 Gražuolė ir pabaisa 06:10
Televitrina 06:25 Kempiniukas
05:15 Giminės po 20 metų (12 s.) Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
06:00 Lietuvos Respublikos him- 07:25 Simpsonai 07:55 Gero vanas 06:05 Bliuzo vakaras. Mighty karo šou 08:50 Meilės sūkuryje
Mo Rodgers su Baba Sissoko. 2 09:50 Tai - mano gyvenimas 12:00
d 07:05 Kultūrų kryžkelė. Rusų Laukinė žemė 13:00 Pažadėtoji
gatvė 07:30 Auklė Mun 07:40 Ri- 15:00 Simpsonai 15:30 Simpsoteris Rūdžius 07:55 Nauji Piterio nai 16:00 TV3 žinios 16:28 TV3
Peno nuotykiai 2 08:20 Pradėk orai 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3
nuo savęs 08:50 Kaip atsiranda žinios 19:22 TV3 sportas 19:27
daiktai 11 09:15 Labas rytas, Lie- TV3 orai 19:30 Farai 20:30 Motuva 12:00 DW naujienos rusų terys meluoja geriau 21:00 TV3
kalba 12:15 Istorijos perimetrai. 1 vakaro žinios 21:52 TV3 sportas
d. Prūsų siena 13:10 Kultūringai 21:57 TV3 orai 22:00 Paskutinis
su Nomeda 13:55 Linija, spalva, raganų medžiotojas 00:05 Apforma 14:20 „Mein Kampf”. Hitle- sukrios kambarinės 01:00 Nurio knygos paslaptys 15:15 Kaip sikalstami protai. Kitapus sienų
atsiranda daiktai 11 15:40 Auklė 01:50 Gražuolė ir pabaisa 02:40
Mun 15:50 Riteris Rūdžius 16:05 Ekstrasensai tiria 04:00 PaskutiNauji Piterio Peno nuotykiai 2 nis žmogus Žemėje 04:25 Apsu16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 krios kambarinės 05:15 Gražuolė
Kultūrų kryžkelė. Trembita 18:15 ir pabaisa
Premjera 18:55 FIBA Čempionų
lyga. Panevėžio „Lietkabelis” –
Nymburko „CEZ” 21:00 Kultūros 07:00 Didžiojo sprogimo teorija
diena. 21:25 FIBA Čempionų lyga. (15) 07:30 Žiniuonis (12) 08:30
„BC Oostende” – Klaipėdos „Nep- Paskutinis faras (5) 09:30 Šuo
tūnas” 23:30 Elito kinas. Premjera. (5) 10:35 Kobra 11 (13) 11:40
Nekaltosios 01:25 DW naujienos Muchtaro sugrįžimas. Naujas
rusų kalba
pėdsakas (47) 12:45 Įstatymas

ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (17) 13:45 Žiniuonis (13)
14:45 Paskutinis faras (6) 15:45
Šuo (6) 16:50 Kobra 11 (1) 18:00
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (48) 19:00 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(18) 20:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu 20:30
Info diena 21:00 “Delta” būrys 3.
Žudymo žaidynės 23:05 Didvyriai
01:35 Kortų namelis (10) 02:35
Nusikaltimų miestas (12)
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“ (2/26) 09:00 „Ant
bangos“ 10:00 10 min iki tobulybės su Jurijumi 10:10 „Širdies
plakimas“ (7; 8) 12:20 „Bitininkas“
(2/14) 13:30 TV parduotuvė 13:45
„Mentų karai: Kijevas. Operacija
„Trojos arklys“ (5/2) 14:55 „Legenda apie pilotą“ (1) 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:57 Orai 17:00 PREMJERA.
„Kelrodė žvaigždė“ (3) 18:00 Reporteris 18:47 Orai 18:50 Rubrika
„Verslo genas“.” 18:55 „Mentų
karai: Kijevas. Operacija „Trojos
arklys“ (5/3) 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“ (2/44)
01:05 „Bitininkas“ (2/12) 02:10
„Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis
durklas“ (4/3)
06:15 Televitrina 06:30 6 kadrai
07:00 Pėdsakai 08:00 Havajai 5.0
09:00 Vienam gale kablys 09:30
CSI Majamis 10:30 Simpsonai
11:30 Kobra 11 12:30 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 13:30 6
kadrai 14:00 6 kadrai 14:30 Televitrina 15:00 Havajai 5.0 16:00 CSI
Majamis 17:00 Kobra 11 18:00
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 19:00 Univeras 20:00 Saša
ir Tania 20:30 Žinios 20:58 Orai
21:00 Prezidento lėktuvas 23:30
Rezidentas 00:30 Pėdsakai 01:20
Daktaras Hausas 02:10 Tironas
03:05 Naujakuriai
05:10 Už kadro 05:40 ARTi 06:00
Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Kristupo vasaros festivalis
2016. Uždarymo koncertas 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” 13:10 Stambiu
planu 14:00 Atspindžiai 14:25
Kultmisijos 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 19:05 Premjera. Regina Resnik. Niujorko istorija 20:10
Kultūros diena 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas.
Orai 21:30 Lietuvių kino klasika.
Marius 22:45 Anapus čia ir dabar
23:30 Vienuolynų kelias Lietuvoje
00:00 DW naujienos rusų kalba
00:15 Dabar pasaulyje
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21.05 val.
„Vienišas klajūnas“

(2) 18:00 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (49) 19:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (19) 20:00 @rimvydasvalatka 20:30 Info diena 21:00
Požemių ugnis 23:10 Tarptautinis
turnyras “BUSHIDO KOK 2018
Kaunas”. II dalis 02:15 “Delta” būrys 3. Žudymo žaidynės
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“ (2/27) 09:00 Nuoga tiesa
10:30 10 min iki tobulybės su Jurijumi 10:40 Čempionai 11:15 „Ant
bangos“ 12:20 „Bitininkas“(2/15)
13:45 „Mentų karai: Kijevas. Operacija „Trojos arklys“ (5/3) 14:55
„Legenda apie pilotą“ (2) 16:00
Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis
su D 16:57 Orai 17:00 PREMJIERA. „Kelrodė žvaigždė“ (4) 18:00
Reporteris 18:47 Orai 18:50 Rubrika „Renovacija. Sužinok daugiau“.”
18:55 „Mentų karai: Kijevas. Operacija „Trojos arklys“ (5/4) 20:00
Reporteris 20:30 Kitoks pokalbis
su D 20:57 Orai 21:00 Adomo
obuolys 22:00 Reporteris 22:55
Orai 23:00 „Ant bangos“ 01:15
„Moterų daktaras “ (2/21; 2/22)
03:05 „Baltoji vergė“ (49; 50) 04:30
„Neprijaukinti. Australija“ 04:50 „Iššūkis“ (4/5; 4/6)

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. Premjera. Robotas policininkas 00:45
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
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Ta05:00 Seserys
nia 07:00 Pėdsakai 08:00 Havajai
5.0 09:00 Praeities žvalgas 09:30
06:05 Mano gyvenimo šviesa CSI Majamis 10:30 Simpsonai
(413-415) 07:30 Madagaskaro pin- 11:00 Simpsonai 11:30 Kobra 11
gvinai (1) 07:55 Volkeris, Teksaso 12:30 Kaip aš susipažinau su jūsų
reindžeris (30) 08:55 Rimti reikalai mama 13:00 Kaip aš susipažinau
(19) 09:25 Rimti reikalai (20) 09:55 su jūsų mama 13:30 Univeras
KK2 10:25 Valanda su Rūta 11:25 14:00 Univeras 14:30 TelevitriMeilės sparnai (138) 12:25 Meilės na 15:00 Havajai 5.0 16:00 CSI
sparnai (139) 13:25 Gyvenimo dai- Majamis 17:00 Kobra 11 19:00
na (104) 14:25 Dvi širdys (1234- Univeras 19:30 Univeras 20:00
1237) 16:30 Labas vakaras, Lie- Farai 21:00 Žinios 21:53 Sportas
tuva 17:35 Gyvūnų policija 18:30 21:58 Orai 22:00 Pavojingiausi
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai pasaulio keliai 23:00 Eurolygos
19:30 KK2 penktadienis 21:00 rungtynės. Atėnų “Panathinaikos”
Operacija “Y” ir kiti Šuriko nuoty- - Kauno “Žalgiris” 01:00 Prezidenkiai 23:05 Porininkai 01:05 Pinigų to lėktuvas
traukinys 03:05 Skvoteriai
05:15 Gražuolė ir pabaisa 06:10
Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25
Simpsonai 07:55 Farai 08:50
Meilės sūkuryje 09:55 Tai - mano
gyvenimas 12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji 13:30 Pažadėtoji
14:00 Pažadėtoji 14:30 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai 16:00 TV3 žinios 16:28 TV3
orai 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3
žinios 19:22 TV3 sportas 19:27
TV3 orai 19:30 Pokahonta 21:05
Vienišas klajūnas 00:05 Ambicinga blondinė 01:50 Adrenalinas 2.
Aukšta įtampa 03:25 Paskutinis raganų medžiotojas 05:15 Nusikalstami protai. Kitapus sienų
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(16) 07:30 Žiniuonis (13) 08:30
Paskutinis faras (6) 09:30 Šuo (6)
10:35 Kobra 11 (1) 11:40 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (48)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (18) 13:45 Žiniuonis (14) 14:45 Paskutinis faras
(7) 15:45 Šuo (7) 16:50 Kobra 11

05:10 Giminės po 20 metų (13
s.) 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Džiazo muzikos
vakaras 07:00 Už kadro 07:30
Auklė Mun 07:40 Riteris Rūdžius
07:55 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2 08:20 Garsiau 08:50 Kaip
atsiranda daiktai 11 09:15 Labas
rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba 12:15 Istorijos
detektyvai 13:00 7 Kauno dienos
13:25 Stop juosta 13:50 Lietuva
mūsų lūpose 14:15 Regina Resnik. Niujorko istorija 15:15 Kaip
atsiranda daiktai 11 15:40 Auklė
Mun 15:55 Riteris Rūdžius 16:10
Premjera. Detektyvė Miretė 16:20
Premjera. Aviukas Šonas 5 16:30
Laba diena, Lietuva 18:00 Kelias.
Laida apie evangelikų bendruomenes Lietuvoje 18:20 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai 19:20 Kiotas.
Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis 20:10 Kultūros
diena 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Europos kinas. Pasakiškas
jaunuolis 23:50 LRT OPUS ORE.
Grupė „Kiti Kambariai” 00:45 DW
naujienos rusų kalba

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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15.00 val.
„Vertikali riba“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą” 07:00
Gimtoji žemė 07:30 Vinetu sūnus
09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30
Žinios 12:00 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2. Dienoraščiai 12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Laukinės gamtos
sekliai 13:50 Premjera. Džesika
Flečer 5 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
Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena širdis” 23:10
Premjera. Antikvariato paslaptys
10. Žudanti aistra 00:40 Robotas policininkas 02:35 Pasaulio
dokumentika. Planeta Žemė 2.
Dienoraščiai
06:15 Madagaskaro pingvinai
(26) 06:45 Įspūdingasis Žmogus-voras (22) 07:10 “Nickelodeon” valanda. Kung Fu Panda
(21) 07:40 Sveiki atvykę į “Veiną”
(2) 08:15 Riterių princesė Nela (8)
08:40 KINO PUSRYČIAI Kriminalinė raudonkepuraitės istorija 2
10:15 Tomas ir Džeris. Paklydėlis
slibinukas 11:20 Operacija “Saugi
kaimynystė” 13:10 Kaukės sūnus
15:00 Vertikali riba 17:30 Bus
visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 SUPERKINAS.
PREMJERA Nuotykių ieškotojas
Tedas 21:10 PREMJERA Namai
- pragarai 23:05 Pats baisiausias
filmas 3 00:45 Operacija “Y” ir kiti
Šuriko nuotykiai 02:30 Programos
pabaiga 05:00 Dienos programa
05:05 Madagaskaro pingvinai (1)
05:30 Įspūdingasis Žmogus-voras
(23) 05:55 “Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda (22)

gimo teorija (14) 07:45 Didžiojo
sprogimo teorija (15) 08:15 Didžiojo sprogimo teorija (16) 08:45
Sveikatos ABC televitrina 09:00
Lietuvos galiūnų čempionato finalas 10:00 Vaikai šėlsta (34)
10:30 Laukinių gyvūnų pasaulis
(4) 11:40 Velniški Stivo Ostino
išbandymai (11) 12:40 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami kraštai
(3) 13:40 Ekstrasensų mūšis (13)
16:00 Nusikaltimų miestas (13)
16:30 Laisvės karžygiai 17:00
Betsafe–LKL. Šiauliai - Neptūnas 19:30 Džordanos Butkutės
koncertas “Iki Mėnulio ir atgal”
21:45 MANO HEROJUS Ugnies
siena 23:55 AŠTRUS KINAS
Mirtinas žaibas 01:40 Požemių
ugnis 03:25 Kortų namelis (10)
05:20 Lietuvos galiūnų čempionato finalas
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 Adomo obuolys 11:00 „Pagrindinis įtariamasis“
(2/2) 13:15 „Širdies plakimas“ (17;
18) 15:25 TV parduotuvė 15:55
Europos vartotojų centras pataria 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20
Čempionai 16:50 4 kampai 17:25
„Neišsižadėk“ (50) 18:00 Žinios
18:27 Orai 18:30 „Neišsižadėk“
( 50 tęs.; 51) 20:00 Žinios 20:22
Orai 20:25 „Šėtono medžioklė“
(9; 10) 22:00 Žinios 22:27 Orai
22:30 „Šėtono medžioklė“ ( 10
tęs.) 23:10 „Mentų karai: Kijevas.
Klusnūs kareivėliai“ (2/3; 2/4)
00:45 „Širdies plakimas“ (13; 14)
02:45 „Merdoko paslaptys“ (3/3;
3/4) 04:10 Skinsiu raudoną rožę
04:40 „Juodosios katės“ (7) 05:30
„Neprijaukinti. Kodjako sala“

06:10 Televitrina 06:25 Ledo kelias 07:25 Grėsmingieji liūtai 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
Pieva 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
05:15 Nusikalstami protai. Kita- Sportas 21:58 Orai 22:00 Grotos
pus sienų 06:15 Televitrina 06:30 gyvenimui 00:55 Daktaras HauČipas ir Deilas skuba į pagalbą sas 01:45 Skorpionas
07:00 Keršytojų komanda 07:30
Aladinas 08:00 Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą 08:30 Kempi- 05:05 Skambantys pasauliai su
niukas Plačiakelnis 09:00 Virtu- Nomeda Kazlaus 06:00 Lietuvos
vės istorijos 09:30 Gardu Gardu Respublikos himnas 06:05 Duo10:00 Svajonių ūkis 10:30 Tavo kim garo! 07:30 Lietuva mūsų lūsupergalia 11:00 Misija: dirba- pose 08:00 Misija 08:30 ARTS21
me sau 11:30 Inoekspertai 12:00 09:00 Mano mama gamina geNetikras princas 13:55 Raganai- riau! 10:00 Į sveikatą! 10:30 Gartės 15:45 Havajai 5.0 16:45 Eks- siau 11:00 Už kadro 11:30 Mokslo
trasensų mūšis 18:30 TV3 žinios sriuba 12:00 Ugnies medžioklė su
19:17 TV3 sportas 19:22 TV3 orai varovais 14:25 Neda 15:30 Kultū19:25 Eurojackpot 19:30 Planas rų kryžkelė. Rusų gatvė 16:00 Eutėčiui 21:50 Mančesteris prie jū- romaxx 16:30 Klauskite daktaro
ros 00:45 Žiauriai baisi naktis 2 17:20 Stilius 18:15 Daiktų istorijos
02:30 Vienišas klajūnas 05:05 19:00 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą 19:45 Stambiu planu 20:30
Naujokė
Panorama 20:52 Sportas. Orai
21:00 Kino žvaigždžių alėja 23:00
06:15 Didžiojo sprogimo teori- Šv. Jurgio meno sezonas 2018.
ja (12) 06:45 Didžiojo sprogimo Kompozitorės Zitos Bružaitės reteorija (13) 07:15 Didžiojo spro- kolekcija „Fides Nostra”
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Spalio 25 d.
KETVIRTADIENIS
Konstitucijos diena
Saulė teka 08:05
leidžiasi 18:01
Dienos ilgumas 09.56
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Krizantas, Švitrigaila, Vaigedė,
Darija, Inga, Krizas
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, ridikus, ridikėlius, morkas, pastarnokus,
petražoles, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.
Spalio 26 d.
PENKTADIENIS
Saulė teka 08:07
leidžiasi 17:58
Dienos ilgumas 09.51
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Liudginas, Mingintė, Evaristas,
Liaudginas, Vita
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.
Spalio 27 d.
ŠEŠTADIENIS
Vytauto Didžiojo mirties
diena
Žvalgų diena
Kriminalinės policijos diena
Saulė teka 08:09
leidžiasi 17:56
Dienos ilgumas 09.47
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Ramojus, Tautmilė, Vincentas,
Sabina, Vincas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
Spalio 28 d.
SEKMADIENIS
Simajudas, Vėlių paminėklai
Laikas atsukamas
vieną valandą atgal
Saulė teka 08:11
leidžiasi 17:54
Dienos ilgumas 09.43
Pilnatis (19 mėnulio diena)
Judas, Tadas, Simonas, Almantė, Gaudrimas, Simas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
Spalio 29 d.
PIRMADIENIS
Pasaulinė žvynelinės diena
Saulė teka 08:13
leidžiasi 17:52
Dienos ilgumas 09.39
Pilnatis (20 mėnulio diena)
Ermelinda, Gelgaudas, Tolvydė,
Violeta, Narcizas
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius, morkas, pastarnokus, petražoles, braškes, žemuoges, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

ORAI

Baigiasi ilgiausias kruizinės
laivybos sezonas
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VISA LENTELĖ

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
8320.00€
39.00€
3.00€
1.00€

2
254
6604
41900

PAPILDOMI PRIZAI

Spalio 19 d. rytą
Klaipėdos uoste
prisišvartavo
paskutinis šį sezoną
kruizinis laivas – su
Bahamų vėliava
plaukiojantis laivas
“Marco Polo”.

Šiais metais į Klaipėdą

58 kartus, jais atplaukė

0222777 Automobilis “TOYapie 70 tūkstančių svečių.
OTA YARIS”

Neįprastai daug šį sezoną

024*282 Pakvietimas į TV
apsilankė laivų, kuriems
studiją

vizitas Klaipėdoje buvo
021*988 Pakvietimas į TV
pirmas. Tokių laivų kapistudiją
020*655 Pakvietimas į TV tonams įteikiamas uostamiesčio herbas. Įprastai
studiją
010*330 Pakvietimas į TV per metus tokių laivų būna
4–5, šiemet jų – 7.
studiją
Pirmą kartą į KlaipėPROGNOZĖ: Aukso puode – dą užsuko laivai “MSC
300 000 Eur
Orchestra”, “Queen
Elizabeth”, “Seabourn
Ovation”,”Star Breeze”,
“Azamara Journey”, “Silver Spirit”, “Silver Wind”
ir naujai pastatytas laivas
Lošimo Nr. 668
“Mein Schiff1”. KlaipėData: 2018-10-21
Tel. 1634
1500 Eur - 668-0001960

Lošimo Nr. 299
Data: 2018-10-19

1500 Eur - 668-0010181
1500 Eur - 668-0014088
1500 Eur - 668-0030053
250 Eur - 668-0002722
250 Eur - 668-0003355
250 Eur - 668-0015572
250 Eur - 668-0039236
250 Eur - 668-0040265
250 Eur - 668-0044*28
150 Eur - 668-0001*13
150 Eur - 668-0012*17
150 Eur - 668-0012*72
150 Eur - 668-0016*30
150 Eur - 668-0026*19
Sekančio tiražo prizas:
1 x 10 000€,
5 x 1 000€ ir
40 x 100€

Sudoku

KLAIPĖDA

SKAIČIAI
09, 12, 28, 32, 48 + 7, 8

LAIMĖJIMAI
5+2

76248733.30€ 0

5+1

172489.90€

5

48062.20€ 0

4+2

5636.90€ 0

4+1

176.10€

4

4

95.80€

5

0

3+2

61.70€

4

2+2

22.50€

83

3+1

14.30€

120

3

14.30€

170

1+2

10.90€

477

2+1

6.80€

1782

dos uostą šiais metais atrado ir dvi naujos kruizinės linijos – “Azamara”
ir “Cunard”. Tikėtina, kad
kiti sezonai taip pat bus pažymėti naujų kruizinių linijų atsiradimu. Prieš mėnesį Klaipėdoje vykusioje tarptautinėje kruizinės
laivybos konferencijoje
dalyvavo dešimties kruizinių linijų atstovai, kurie
domėjosi vieninteliu Lietuvos uostamiesčiu.
Šiais metais kruizinis
sezonas Klaipėdos uoste
kaip niekada ilgas. Prasidėjo balandžio 17 ir baigiasi spalio 19 d.
Kelionės kruiziniais laivais po Baltijos jūrą vis
populiarėja. Skaičiuojama, jog per pastaruosius
16 metų kruizinių keleivių skaičius Baltijos jūros
uostuose išaugo keturis
kartus. Kaip rodo Baltijos
kruizų asociacijos duomenys, šiemet Baltijos
jūros uostuose laukiama
4,9 mln. turistų. Per pastaruosius 20 metų pasaulinė kruizinė laivyba išaugo 7,6 procento. Šiuo
metu pasaulyje yra apie
360 kruizinių laivų, iki
2025 metų bus pastatyta
ne mažiau kaip 92 nauji
kruiziniai laivai.

KETVIRTADIENIS

+6
+7

KLAIPĖDA

+4 +7
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Seabourn Ovation

26

+5 +9

P E N K TA D I E N I S

+6
+10
KLAIPĖDA

VILNIUS

+4 +9
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+4 +11

Š E ŠTA D I E N I S

+7
+12

Queeen Elizabeth

KLAIPĖDA

VILNIUS

+7 +11
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MSC Orchestra

+8 +10

SEKMADIENIS

+2
+3

KLAIPĖDA

VILNIUS

+2 +2
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+4 +6

PIRMADIENIS

+4
+6

KLAIPĖDA

VILNIUS

+4 +6
Marco Polo

SPALIO

30

+4 +5

ANTRADIENIS

+11
+16
KLAIPĖDA

VILNIUS

+6 +15

PORT.LT 

Star Breeze

+3 +8

VANDENS TEMPERATŪRA
+11 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+9 KAUNO MARIOS
+12 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+10 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 90 000 000 Eur
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

+5 +7

VILNIUS

Silver Spirit

0208236 Automobilis “TOYkruiziniai laivai užsuko
OTA AURIS”

1500 Eur - 668-0029851

+4
+5

VILNIUS

57 54 46 33 51 10 14 55 23 11
56 13 75 52 17 39 03 35 48 65
70 15 25 06 12 59 08 73 27 60
67 38 09 58 62 01 07 66
50 26 47 18 53 43 02 71 44 63
42 72 29 16 20 40 37

TREČIADIENIS

+4 +6

(šio numerio atsakymai)

Spalio 24 d.
TREČIADIENIS
Jungtinių tautų
organizacijos diena
Pasaulinė informacinių
technologijų plėtros diena
Tarptautinė klimato kaitos
diena
Saulė teka 08:03
leidžiasi 18:03
Dienos ilgumas 10.00
Pilnatis (14 mėnulio diena)
Antanas, Daugailas, Švitrigailė,
Rapolas, Gilbertas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti konservuoti ir šaldyti vaisius, tręšti.

GAMA RADIACINIS FONAS

42
42

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
13000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
8350 nSv/val.

nSv/val.

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

