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Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!
Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt

Prisiminimus 
žadino senos 
dainos

„Neturi būti 
nevilties!“

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS
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SKAITYKITE 9 P. NUKelta Į 7 p. 

Prienuose šėlo 
liaudiškų šokių 
kolektyvai

SKAITYKITE 6 P.

NUKelta Į 2 p. 

Visų Šventųjų ir 
Vėlinių dienomis– 
sudėtingesnis  
    eismas

SKAITYKITE 10 P.

3 dažniausios ligos 
šaltąjį sezoną: kaip jų 
išvengti, o susirgus–  
   greičiau pasveikti

SKAITYKITE 11 P.

Kraštiečių susitikimas 
Jiestrakyje

SKAITYKITE 4 P.

Prienų rajono savivaldybės 
tarybos posėdyje svarstyta 15 
klausimų

Priminimas: neužmirškite dar šiais 
metais kreiptis dėl vaiko pinigų, jei 
to nepadarėte
Savivaldybių duomenimis, 
trečią šių metų ketvirtį 
vaiko pinigus gavo 94 
proc. visų Lietuvos vaikų 
arba 477,3 tūkst. Paprastai 
vaiko pinigai mokami už 
praėjusį mėnesį, tačiau 
tėvai, kurie prašymą 
pateikė kiek vėliau, gali 
susigrąžinti šią išmoką 
už 12 praėjusių mėnesių. 
Tai reiškia, kad norint 
neprarasti vaiko pinigų už 
2018 metus, prašymą skirti 
išmokas vaikui būtina 
pateikti ne vėliau kaip iki 
šių metų pabaigos.

Prašymus dėl vaiko pinigų 
tėvai gali teikti gyvenamosios 
savivaldybės administracijai 
arba internetu www.spis.lt.

„Daugumą šeimų, augi-
nančių vaikus, išmoka vai-
kui jau pasiekė. Kad išmoką 
vaikui nuo 2018 m. sausio 1 
d. už visus priklausančius 12 
mėnesių gautų visi Lietuvoje 
gyvenantys vaikai, raginame 
tėvus, auginančius vaikus, 
kreiptis dėl išmokos vaikui 
gavimo,“ – teigia socialinės 
apsaugos ir darbo ministras 
Linas Kukuraitis.

Primename, kad nuo 2018 
m. sausio 1 d. įteisinta uni-
versali išmoka vaikui (vaiko 
pinigai). Išmoka vaikui – 30 
Eur – skiriama ir mokama kie-
kvienam vaikui nuo gimimo 
dienos iki 18 metų ir vyres-
niam, jeigu jis mokosi pagal 
bendrojo ugdymo programą, 
bet ne ilgiau nei sukanka 21 

metai.
Išmoka vaikui skiriama ir 

mokama nuo teisės gauti iš-
moką atsiradimo dienos, ta-
čiau ne daugiau kaip už 12 
praėjusių mėnesių nuo pra-
šymo ir visų reikiamų doku-
mentų išmokai skirti pateiki-
mo savivaldybės administra-
cijai dienos.

Nepasiturinčioms ar gau-
sioms šeimoms su 3 ir dau-
giau vaikų skiriama papildo-
ma išmoka prie vaiko pinigų: 
15,2 eurų už vaiką nuo 2 iki 
18 metų ir vyresnį, jei jis mo-
kosi pagal bendrojo ugdymo 
programą, bei 28,5 eurai – už 
vaiką iki 2 metų.

Papildoma išmoka už vai-
ką nepasiturinčioms šeimoms 
mokama, jeigu vidutinės pa-
jamos vienam šeimos nariui 
per mėnesį yra mažesnės negu 
183 eurai.  Papildomai atkrei-
piame dėmesį, kad į vidutines 
pajamas neįskaičiuojami vai-
ko pinigai ir 15-35 proc. dar-
bo užmokesčio, priklausomai 
nuo šeimos sudėties.

Vaiko pinigus nuo 2019 m. 
sausio 1 d. siūloma didinti nuo 
30 iki 50 eurų už vaiką, o ne-
pasiturinčioms ar gausioms 
šeimoms su 3 ir daugiau vaikų 
– mokėti 20 eurų papildomą 
išmoką už kiekvieną vaiką. 
Tokiu būdu vaiko pinigai su 
papildoma išmoka kiekvie-
nam vaikui iš nepasiturinčių 
ir gausių šeimų sudarytų po 
70 eurų.

SocIAlINėS ApSAugoS IR  
DARbo mINISTERIjoS inf. 

Laima
DUOBLIENĖ

Spalio 25 d. vykęs Prienų 
rajono savivaldybės 

tarybos posėdis prasidėjo 
nuo sveikinimų – 
pasveikintas neseniai 
šeimą sukūręs Aleksas 
Banišauskas ir gimtadienį 
šventusi Snaiguolė 
Garmuvienė. 

Beje, posėdį galima laikyti 
išskirtiniu, nes jame dalyvavo 
visi 25 Tarybos nariai. 

Dauguma sprendimų 
priimta be diskusijų 
Be diskusijų netekusiu ga-

lios buvo pripažintas 2008 
m. priimtas sprendimas „Dėl 
Prienų rajono savivaldybės 
administracijos seniūnijų se-
niūnaitijų teritorijų projektų 

Kauno apskrities 
valstybinė mokesčių 
inspekcija (toliau – 
Kauno AVMI) informuoja, 
jog gyventojams bei 
įmonėms Elektroninio 
deklaravimo sistemoje 
(deklaravimas.vmi.
lt) jau pateiktos žemės 
mokesčio deklaracijos, 

mokėtiną žemės mokesčio 
sumą galima sužinoti ir 
prisijungus prie „Mano 
VMI“ (www.vmi.lt/
manovmi). 

Tiems žemės savininkams, 
kurie nėra VMI elektroninių 
paslaugų vartotojai, žemės 
mokesčio deklaracijos siun-
čiamos klasikiniu paštu ir 

adresatus jos pasieks iki lap-
kričio 1-osios. Žemės mokes-
tį privačios žemės savininkai 
šiemet turi sumokėti iki lap-
kričio 15 dienos.

Žemės mokestį  Prienų ra-
jono savivaldybėje mokės 
kiek daugiau nei 19,4 tūkst. 
gyventojų ir 214 juridinių as-
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Dideliu ir gana krau-
piu ratilu besisukantis 

ir staiga viena kryptimi nu-
skrendantis paukščių būrys 
sukelia nedviprasmišką nuo-
monę. Taip, išskrendantys 
paukščiai reiškia tik viena – 
net ir jie žino, kad ateina ne-
lengvas ir gana nesmagus me-
tų laikas. Puikiai žinome, kad 
nukritus medžių lapams ateis 
žiema, o jie puikiai žino, kada 
skrydis į šiltuosius kraštus bus 
gyvybiškai būtinas.

Iškritęs pirmas sniegas su-
kelia daugybę nuomonių ir 
nuotaikų. Vieniems pirmasis 
sniegas – grožis, kitiems – ste-
buklas, dar kitiems – džiaugs-
mas ir, tada, likusiems... į gal-
vą šauna viena mintis, tik išsa-
kyta skirtingais žodžiais, įvai-
riomis kalbomis bei šiaip ausį 
rėžiančiu leksikonu ir reiš-
kianti tik viena – „šakės“.

Iškritęs sniegas atneša šal-
tį, drėgmę, judėjimo pavo-
jus, kūrenimą, sniego kasimą 
– žodžiu, nepatogumą.

O ką kalbėti apie paukščius, 
kurių Lietuvoje lieka tik viena 
kita saujelė. Baigiasi svaigus 
medžių ošimas, šiltas, plau-
kus kedenantis vėjas, mielas 
paukščių čiulbėjimas ir, žino-
ma, plati saulės šypsena, prie-
šingai nei šaltis, sušildanti iki 
pat kaulų gilumos. Sušildanti 
ir kaulus, ir širdį. 

Ne šiaip sau visada roman-
tizuojame vasarą. Vasara – tai 
metas, kai šiluma ir gamtos 
grožis įkvepia pamilti, prisi-
liesti ir... patikėti. Patikėti šilu-
ma. Tikėti, jog tai, kas dabar, 
vasarą, yra gerai, bus gerai 
per amžius. 

Deja, ruduo atneša ir šaltį, 
ir vienatvę, ir nusiminimą, ir 
nuoskaudas. Nuoskaudas, kad 
kasdien mažėjant šilumos ir 
saulės baigėsi ir tas mūsų šir-
dyse degęs optimizmas. Bai-
gėsi viskas, kas atrodė papras-
ta ir ranka pasiekiama. Tiesa, 
mes nepasibaigėme, tačiau 
širdis dažnai mus apgauna. 
Ne todėl, kad ji yra apgavikė 
– mes patys ją įtikiname kaž-

kuo laikinu, kažkuo, kas tėra 
iliuzija, kažkuo, kas galbūt 
netgi negali egzistuoti. 

Įtikiname širdį, kad 
trokštame vieno ar kito 
daikto. Širdis tą daiktą ir 
įsimyli. Ir kokia ta širdis 
yra visagalė! Net patys 
sunkiai suvokiame, kad 
su širdies užsidegimu 
mes verčiame kalnus, 
keičiame pasaulį, 
pasiekiame tai, ką visą 
gyvenimą laikėme 
neįmanomu, ir kas, 
iš tiesų, buvo mums 
neįmanoma. Mes 
nueiname nepramintus 
takus, iš gelmių 
iškeliame tai, ko 
niekada nebūtume 
iškėlę, pastatome tai, 
apie ką kiti tik galėtų 
pasvajoti, ir tada... 
įvyksta tai, ko irgi 
nesitikime... 

Staiga, pagaliau gavę tą 
mūsų įsimylėtą daiktą, paste-
bime kad tai tėra tik daiktas. 
Daiktas, kuris net nėra labai 
įspūdingas, nėra toks geras, 
kokį matėme susikurtose iliu-
zijose, nėra toks, kuriam ver-
tėtų skirti bent mažą kampelį 
savo širdyje. Ir tada savo šir-
džiai įsakome – gana. Tai ne-
įdomu, nieko gero ir apskritai 
ne tai, ko norėjau.

O širdis... Ji tėra 
tik širdis... Širdis 
dar pulsuoja tuo 
užsidegimu, kuriuo 
mes visko pasiekėme. 
Ji pulsuoja tuo keliu, 
kurį nuėjome. Ko 
išmokome, ką gero 
patyrėme, kokį 
sukrėtimą išgyvenome. 
Įsukime didelį ratą, ar 
jis greitai sustos? 

Taip ir širdis. Savo tikėjimą 
ir ugnį mažina tik palaipsniui. 
Mes sau pasakome – šis daik-
tas man nereikalingas, išmetu 
jį ir einu toliau, ieškodamas 

naujo daikto savo iliuzijoms. 
Tačiau širdyje tas daiktas dar 
nebūna dingęs. Jis vis dar 
kirba atmintyje ir širdies gi-
lumoje. Ratas vis dar sukasi. 
Negana to, viskas, kas ateina 
naujo iš mūsų iliuzijų į širdį, 
nenustelbia senojo daikto, o 
susimaišo su juo. Kol galiau-
siai išaušta diena, kai pradeda-
me nesuprasti, kas yra iliuzija 
ir kas – realybė. Pradedame 
nesuprasti, ar mums reikia 
to, kas buvo, ar to kas nauja. 
Pradedame nebesuprasti, ko 
apskritai mums reikia. 

Dažnas laikinų daiktų 
įsimylėjimas širdyje 
viską sumaišo, viską 
supainioja ir galiausiai 
viskas pasidaro 
nebeįdomu ir kartu... 
įdomu. Daiktų norisi. Tik 
neaišku, kokių?

Ir tada ateina į širdį ruduo. 
Su tomis pačiomis nuoskau-
domis – visi turėti daiktai 
mums nesuteikė laimės. Ne-
suteikė to, ko tikėjomės savo 
iliuzijose. Galiausiai prade-
dam kaltinti savo kvailą širdį, 
kad ji iš mūsų tyčiojasi, nelei-
džia gauti tai, kas geriausia. 
Bet retai susimąstome, jog 
ne širdis norėjo tų daiktų... 
Tai mes, pamatę naują daik-
tą, nurodėme širdžiai jį pamil-
ti. Sprendimus priima ne pa-
ti širdis, o mes. Mūsų protas. 
Jeigu mūsų protas pakliuvo į 
paspęstas pinkles, kodėl kalta 
širdis? Kad neprieštaravo pro-
tui? Ar todėl, kad nepatikrino 
ir neatmetė nieko vertos proto 

jai atsiųstos iliuzijos?

Skubame. Visą 
laiką skubame imti, 
gauti, turėti. Kad 
tik neprarastume! Ir 
visiškai nesistengiame 
suprasti, kas yra 
gavimas, kas yra 
praradimas. Kas yra 
turėjimas? Ir ko iš tiesų 
trokštame? 

Ruduo – puikus metas ieš-
koti. Ne todėl, kad artėja svar-
biausia metų šventė, bet todėl, 
kad pradedame vertinti tai, ką 
turime. Ne tai, ką matome vi-
trinose, bet tai, kas yra mūsų 
rankose. Pradedame vertinti, 
ką galime gauti, ko niekada 
negausime, o kas taps dar vie-
na iliuzija. 

Žmogus nėra laikinas daik-
tas. Ir jo, kaip daikto, neišme-
si nei iš spintos, nei iš širdies. 
Tačiau žmogus nesunkiai, 
kaip ir daiktas, gali tapti nie-
kada nepasiteisinančia iliu-
zija. O ir iliuzija, pagal kurią 
sveriame žmones, gali būti 
tokia, kurios neįgyvendinsi-
me net ir perplaukę devynias 
jūras, perkopę devynis kalnus. 
Ruduo – tai metas, kai viena-
tvė leidžia sugrįžti į pilkąjį, 
nepagražintą paprastumą ir 
vertinti viską ne pagal blizgu-
čius, o pagal realybę, su kuria 
susiduriame. Ne viskas, kas 
blizga, gali būti naudinga, ne 
viskas, kas blizga, atneš ilgai 
trunkantį džiaugsmą. Ne vis-
kas, kas blizga, atneš ramybę 
į širdį. Ne viskas, kas blizga 
– bus amžina.

Už 1,6 mln. eurų pirks 10 mažų autobusų
Vilniaus savivaldybė paskelbė naujų autobusų pirkimo konkursą. 
Pirmiausia bus perkama 10 mažų autobusų, jiems planuojama 
išleisti 1,6 mln. eurų. Planuojama įsigyti žemagrindžius autobusus 
su mažiausiai 18 sėdimų ir 38 stovimų vietų. 

Po STT pastabų - pažymių keitimo istorija
Po Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pastabų elektroniniuose 
moksleivių dienynuose bus galima matyti pažymių keitimo 
istoriją. Tikimasi, kad tai padės užkirsti kelią, kai pažymiai keičiami 
be mokytojo žinios galbūt susitarus su administratoriumi. 

atKelta IŠ 1 p.
patvirtinimo“, nes šių metų 
spalio 11 d. mero potvarkiu 
buvo patvirtintas visų Prienų 
rajono seniūnijų suskirstymas 
į seniūnaitijas. Diskusijų neki-
lo ir tvirtinant Prienų rajono 
savivaldybės neformaliojo 
vaikų švietimo lėšų skyrimo 
ir panaudojimo tvarkos aprašą 
bei biudžeto pakeitimus. 

Vienbalsiai buvo pritarta, 
kad iš Prienų rajono savival-
dybės administracijos balanso 
Prienų rajono Jiezno paramos 
šeimai centrui būtų perduota 
dėl rekonstrukcijos padidė-
jusi pastato Klebiškio kaime 
vertė, kad dvejiems metams 
Nacionalinei žemės tarnybai 
prie Žemės ūkio ministerijos 
pagal panaudos sutartį būtų 
perduotos 59,12 kv. m ploto 
negyvenamosios patalpos, 
kurias šiuo metu pasitikėjimo 
teise valdo Prienų švietimo 
pagalbos tarnyba. 

Pritarta ir ilgalaikio mate-
rialiojo turto nuomos sutar-
ties pakeitimui – leista Danu-
tės Marčiukaitienės antstolių 
kontorai išnuomoti papildo-
mą pagalbinę patalpą, taip pat 
leista prieš terminą nutraukti 
negyvenamųjų patalpų pa-
naudos sutartį su kaimo ben-
druomene „Bagrėno dvaras“, 
sudarytą 2007 m. balandžio 
mėnesį. 

VĮ Turto bankui perduotas 
nekilnojamasis turtas – gara-
žai, taip pat pritarta, kad bū-
tų nurašytas Veiverių Tomo 
Žilinsko gimnazijai priklau-
santis mokyklinis autobusas, 
kuris bus parduotas viešame 
aukcione. 

Vienbalsiai pritarta, kad į 
Viešame aukcione parduoda-
mo Prienų rajono savivaldy-
bės nekilnojamojo turto ir kitų 
nekilnojamųjų daiktų sąrašą 
būtų įtrauktas pastatas, esantis 

Prienų rajono savivaldybės          tarybos posėdyje svarstyta 15 klausimų
Dvaro g. 6, Daukšiagirės kai-
me (Pakuonio sen.), pastatas, 
esantis Kęstučio g. 18C, Prie-
nų m. ir patalpa, esanti Liepų 
g. 153-3, Žarijų k. (Prienų 
sen.) bei iš šio sąrašo išbrauk-
ti objektai, esantys Liepų g. 
12-7, Vyšniūnų k. (Stakliškių 
sen.) ir Stadiono g. 2, Klebiš-
kio k. (Šilavoto sen.).

Be diskusijų buvo leista 
nuomininkui, nuo 2006 m. 
gyvenančiam savivaldybei 
nuosavybės teise priklausan-
čiame būste, šį būstą (94,17 
kv. m) su priklausančiomis 
ūkinių pastatų ir kiemo sta-
tinių dalimis išsipirkti už 11 
100 eurų.  

Pritarta ir Kelių priežiūros 
ir plėtros programos lėšų pa-
skirstymui ir objektų sąrašo 
pakeitimui. Balbieriškio, Iš-
laužo, Pakuonio, Naujosios 
Ūtos seniūnijos šiais metais 
kapitalinio remonto arba re-
konstrukcijos projektų ne-
vykdo, o savo kapitalo for-
mavimo lėšas skolina kitoms 
seniūnijoms. Lėšos skolina-
mos Veiverių sen. Jūrės g. ir 
Dainavos g. objektams, Sta-
kliškių seniūnijos Tuopų g. ir 
Pušyno g. objektui, Šilavoto 
sen. Naujosios g. objektui. 
Kitais metais Veiverių, Sta-
kliškių ir Šilavoto seniūnijos 
skolas grąžins.

Nebuvo prieštaraujančių, 
kad Prienų rajono savivaldy-
bė perimtų paviršinio vandens 
nuvedimo sistemą, įrengtą re-
konstruojant kelio Išlaužas–
Klebiškis–Igliauka ruožą nuo 
0,00 iki 0,92 km. Tai suteiktų 
galimybę vietos gyventojams 
prisijungti prie projektuojamo 
pėsčiųjų tako vandens nuvedi-
mo nuo kelio sistemos ir pa-
dėtų išspręsti problemas, ky-
lančias po didelių liūčių arba 
pavasarinio polaidžio metu. 

Buvo patvirtintas Vienkarti-
nių, tikslinių, sąlyginių ir peri-
odinių pašalpų skyrimo ir mo-
kėjimo tvarkos aprašas, ku-
riame, pasak sprendimo pro-
jektą pristačiusios Socialinės 
paramos ir sveikatos skyriaus 
vyriausiosios specialistės, l. e. 
skyriaus vedėjo pareigas San-
dros Mekionienės, yra aiškes-
ni pašalpų skyrimo vertinimo 
kriterijai. 

A. Banišauskas
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Kinija patvirtino 19 angliakasių žūtį
Kinija patvirtino 19 kalnakasių žūtį per anksčiau šį mėnesį įvykusią 
griūtį vienoje anglių kasykloje šalies rytuose, įkalinusią po žeme 
22 žmones. Spalio 20 dieną dėl smarkiai padidėjusio uolienų 
spaudimo vieną tunelį iš abiejų galų užgriuvo anglys.

Žuvo futbolo klubo „Leicester City“ savininkas  
Futbolo klubo „Leicester City“ milijardierius savininkas buvo tarp 
penkių žmonių, žuvusių, kai praėjus kelioms sekundėms po 
pakilimo šalia „Premier“ lygos stadiono esančioje automobilių 
stovėjimo aikštelėje sudužo ir užsiliepsnojo jo sraigtasparnis.

Prienų rajono savivaldybės          tarybos posėdyje svarstyta 15 klausimų
Be diskusijų pritarta pakeis-

ti Prienų rajono savivaldybės 
tarybos 2015 m. vasario 23 d. 
patvirtinto Piniginės sociali-
nės paramos teikimo tvarkos 
aprašo ir lėšų piniginei socia-
linei paramai nustatymo me-
todikos kai kuriuos punktus. 

Aistros dėl saulės 
šviesos jėgainės

Diskusijų kilo tik svarstant 
klausimą dėl fotovoltinės sau-
lės šviesos jėgainės įrengimo 
ant Prienų globos namų stogo. 
Daug neaiškumų kilo Loretai 
Jakinevičienei, kuri domėjosi 
Prienų globos namų pasirašy-
ta elektros energijos gamybos 
ir tiekimo paslaugų sutartimi 
su tiekėju UAB „Energijos 
sprendimų centras“. Jai bu-

vo priminta, kad neaiškumus 
reikia išsiaiškinti svarstant 
sprendimo projektą komitete 
arba iki posėdžio, tačiau, pa-
sak opozicijos lyderės, komi-
tete atsakymo ji negavo. Pa-
pildomų klausimų jai sukėlė 
ir mero bei Globos namų di-
rektorės Ingos Barkauskienės 
paaiškinimai. Direktorė, atsa-
kydama į L. Jakinevičienės 
ir kitų Tarybos narių klausi-
mus, paaiškino, kad šiuo metu 
vyksta jėgainės projektavimo 
darbai, kad, pasibaigus 10 me-
tų sutarčiai su tiekėju, jėgainę 
Globos namai galės nusipirk-
ti, o jei paaiškės, kad nenau-
dinga, įmonė ją išmontuos 
nepakenkdama stogui.

Arūnas Vaidogas netgi siūlė 
šio klausimo svarstymą atidė-
ti, tačiau tam pritarė tik ketu-
ri Tarybos nariai. Balsuojant 
sprendimo projektui pritarė 
17 Tarybos narių, nepritarė 
vienas, penki susilaikė.

L. Jakinevičienė 
atsistatydino iš Etikos 
komisijos pirmininkės 

pareigų
Posėdžio pabaigoje L. Ja-

kinevičienė perskaitė pareiš-
kimą, kuriuo pranešė, kad at-
sistatydina iš Etikos komisijos 
pirmininkės pareigų. Pagrin-
dine atsistatydinimo priežas-

timi ji įvardijo ilgai užsitęsusį 
tyrimą dėl Jono Vilionio elge-
sio bei negautą teisinę pagalbą 
iš Teisės ir personalo skyriaus. 
Pasak šio skyriaus vedėjos 
Vytautės Draugelytės, teisinę 
pagalbą Tarybos nariams turi 

teikti ne savivaldybės admi-
nistracijos, bet aukštesnės ins-
tancijos teisininkai. J. Vilionis 
teisinosi, kad kasdien, vos įsi-
gijęs brangesnį pirkinį, jis ne-
turi laiko jo deklaruoti. 

Tarybos narys A. Vaidogas 
merui pateikė septynis klausi-
mus, į kuriuos kitame posėdy-
je tikisi gauti atsakymus. 

Pažintis su 
Balbieriškio bažnyčia

Antroji posėdžio dalis vyko 
Balbieriškyje – Tarybos nariai 
turėjo galimybę apžiūrėti nau-
jąją Balbieriškio Rožinio Švč. 

Mergelės Marijos bažnyčią, 
susipažinti su jos atstatymo 
istorija.

Lydimi klebono Remi-
gijaus Veprausko bei staty-
bos darbus vykdančio Jono 
Urbono, Tarybos nariai ap-
žiūrėjo bažnyčios patalpas. 
Jaukią ir modernią bažnyčią 
puošia Mergelės Marijos Ro-
žinio Karalienės paveikslas, 

tapytas kėdainiškio Broniaus 
Rutkausko, bei dvi statulos, 
kurias padovanojo marijam-
polietės vienuolės. Paveikslo 
krašte pavaizduota ir senoji 
Balbieriškio bažnyčia. Prie 
originalaus bažnyčios stiliaus 
priderintas ir apvalus geltonai 

šviečiantis taberna-
kulis. Bažnyčioje 
pakabintas ir 1883 
m. pagamintas me-
talinis kryžius, vie-
nintelis po gaisro 
išlikęs iš senosios 
bažnyčios vieno 
bokšto. O vienin-
telė išlikusi medi-
nė detalė – Kris-
taus Kančia (Mū-
ka) bus pritvirtinta 
prie kryžiaus šven-
toriuje. 

Planuojama, kad 
bažnyčios langus 

papuoš vitražai, kuriuose bus 
pavaizduotos Kryžiaus ke-
lio stotys. 

Klebonas negali atsidžiaug-
ti rėmėjų, ypač Vilniuje įsikū-
rusios informacinių techno-
logijų bendrovės „Teltonika“ 
savininko Arvydo Paukščio 
ir jo šeimos, geranoriškumu 
ir dosnumu. Dar vienas to 
pavyzdys – vargonai. Origi-

nalius Balbieriškio bažnyčiai 
pritaikytus vargonus, kurie 
kainuos apie 160 tūkst. eurų, 
jau gamina viena Vokietijos 
įmonė. O kol jie bus paga-
minti, giedama pritariant lai-
kiniems vargonams, kuriuos 
paskolino ta pati įmonė. Nau-
jieji vargonai turi suskambė-
ti kitų metų gegužės 4 d., kai 
bus surengtas pirmasis kon-
certas. 

Tarybos nariai turėjo ga-
limybę apžiūrėti zakristiją, 
originalią klausyklą, katilinę, 
kuri šildys bažnyčios grindis, 
Lenkijoje išlietą 526 kg varpą, 
iš toli matomą ir naktį apšvie-
čiamą laikrodį...

Rėmėjai ir toliau nenustoja 
stebinti – jau pradėta ir naujos 
klebonijos statyba. 

I. Barkauskienė

Išlikęs senosios bažnyčios 
vieno bokšto kryžius. 
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NuSIKAlTImAI IR 
NElAImėS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-10-23 gautas moters (gim. 
1976 m.) pareiškimas, kad grįžusi 
į namus Birštone, Slyvų g., rado 
išdaužtą namo durų stiklą ir pasige-
do nešiojamojo kompiuterio „HP“, 
mobiliojo ryšio telefono „Samsung 
Mini“, planšetinio kompiuterio 
„Samsung“, moteriškos auksinės 
grandinėlės su pakabuku, auksinio 
vyriško ir moteriško žiedų, dviejų 
porų auksinių auskarų. Nuostolis 
– 3940 eurų.

2018-10-26 gautas pranešimas iš 
PK, kad Birštone, Vienkiemio g. 
reikalinga pagalba atidaryti duris. 
Pagalbos nereikėjo, duris atidarė 
savininkas.

2018-10-26 apie 14.43 val. Prienų 
r., gyvenamojo namo kambaryje, 
tvarkydama mirusio tėvo V. S. (gim. 
1948 m.) rūbus, A. S. (gim. 1975 
m.) vyriškos striukės kišenėje rado 
revolverį ME JAGUAR (80, 9 mm ka-
libro), kuris nebuvo užregistruotas 
nustatyta tvarka.

2018-10-26 Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK gautas Lietuvos svei-
katos mokslo universiteto ligoninės 
Kauno klinikų raštas dėl piliečio J. B. 
mirties. Rašte nurodoma, kad 2018-
10-19 apie 12.37 val. į Lietuvos svei-
katos mokslo universiteto ligoninės 
Kauno klinikų Skubios pagalbos ir 
traumų centrą buvo atvežtas J. B. 
(gim. 1934 m., gyv. Prienuose) dėl 
galvos traumos, nes 2018-10-19 
apie 12.00 val. namuose nukrito 
nuo laiptų. Spalio 25 d. 23.40 val. 
konstatuotas mirties faktas.

2018-10-27 apie 16.39 val. Prienų r. 
R. K. (gim. 1964 m., gyv. Prienų r.), 
vairuodamas jam priklausantį auto-
mobilį, kuriam neatlikta privalomoji 
techninė apžiūra, nuvažiavo nuo 
kelio ir apvirto, eismo įvykio metu 
žmonės nesužaloti. Vairuotojui al-
koholio kiekio matuokliu nustatytas 
1,67 prom. girtumas. R. K. sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

2018-10-28 apie 17.20 val. Prienų r., 
Šilavoto sen., Klebiškio k., Miško 
g., gyvenamojo namo virtuvėje, 
neblaivus (2,36 prom. alkoholio) 
vyras (gim. 1969 m.) smurtavo prieš 
savo sutuoktinę (gim. 1965 m.). 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Nukrito laineris su 189 žmonėmis 
Oro bendrovės „Lion Air“ laineris „Boeing 737“, kuriame buvo 189 
žmonės, pirmadienį sudužo jūroje tuojau po pakilimo iš Džakartos 
oro uosto. Laineris dingo iš radarų ekranų apie 2 val. 30 min. 
Lietuvos laiku, praėjus 13 minučių po pakilimo.

Bolsonaro išrinktas Brazilijos prezidentu
Buvęs armijos kapitonas Žairas Bolsonaru sekmadienį buvo 
išrinktas Brazilijos prezidentu, pažadėjęs rinkėjams iš esmės 
pakeisti šios Lotynų Amerikos milžinės kursą. Jis pasižymėjo 
parama kankinimams bei rasistiniais pasisakymais. 

Spalio 20 dieną jau 
12-tą kartą Jiestrakio 
bendruomenės namuose 
rinkosi šio krašto 
žmonės. Kaip ir kasmet, 
susitikimas prasidėjo 
malda prie kryžiaus, kur 
buvo pagerbti anapilin 

Kraštiečių susitikimas Jiestrakyje
iškeliavę kraštiečiai ir dar 
vis besirenkantys žmonės.

Bendruomenės pirmininkė 
Danutė Valaitienė pakvietė 
visus kartu nusifotografuoti, 
taip pat pristatė naująjį ben-
druomenės simbolį – tiltą per 
Jiesios upelį, kuris papuošė 

bendruomenės namų įėjimą.
Susėdus prie vaišių stalo 

nuskambėjo ir naujasis ben-
druomenės himnas, kuris, 
žmonių manymu, tikrai pri-
gis. Susitikimu pasidžiaugė 
ir susirinkusiuosius pasvei-
kino Šilavoto seniūnė Nerin-

ga Pikčilingienė, kaimyninių 
bendruomenių pirmininkai 
Aušra Masikonienė, Vaidas 
Kupstas, Kazė Dabrišienė. 
Įsidrąsinę vyresnieji šio kraš-
to gyventojai dalinosi prisi-
minimais. Ir nors dauguma jų 
jau pakeitę gyvenamąją vietą, 
tačiau savo šaknis jaučia čia, 
Jiestrakyje.

Susirinkę kraštiečiai dėkojo 
bendruomenės pirmininkei už 
šią kasmet puoselėjamą tradi-
ciją – kraštiečių susitikimą ir 
prašė ją tęsti. Gaila, kad jaunų 
žmonių, norinčių perimti vy-
resniųjų prisiminimus ir tęsti 
gražią šio krašto istoriją, labai 
mažai...

Kristina Tamašauskienė 

Spalio 24 dieną Prienų 
Justino Marcinkevičiaus 
viešosios bibliotekos 
Vaikų literatūros skyriuje 
startavo Kultūros paso 
paslauga „Skaitau 
ir kuriu!“. Pirmosios 
edukacijos tema buvo 
„AŠ – kur eisi, visur save 
rasi, o pirmieji Kultūros 
paso paslaugos „Skaitau 
ir kuriu!“ dalyviai – Prienų 
„Ąžuolo“ progimnazijos 
IV b klasės mokiniai su 
mokytoja R. Lyberiene. 

Literatūrinių dirbtuvėlių 
„Skaitau ir kuriu!“ tikslas – la-
vinant literatūrinius įgūdžius, 
suteikti vaikams galimybę da-
lyvauti šiuolaikiškose, įkve-
piančiose veiklose, patirti sė-
kmę, kūrybos bei skaitymo 
džiaugsmą, motyvuoti vaikus 
būti kūrybiškais. Pirmojoje 
edukacijos dalyje mokiniai 
dalyvavo linksmame, kritinį 
mąstymą, komandinį darbą 
lavinančiame literatūros kūri-
nių pažinimo žaidime „Surask 
porą“. Žaidimo metu kiekvie-
nas ieškojo trūkstamos savo 
teksto dalies, prisimindamas 
mokykloje perskaitytus ir 
analizuotus tekstus iš temos 
„AŠ – kur eisi, visur save ra-
si“. Žaidimą papildė mokinių 
tarpusavio  diskusijos, kadan-
gi taip pat reikėjo surasti sau 
artimus veikėjus, aptarti juos 
su teksto draugu, o vėliau net-

„AŠ – kur eisi, visur save rasi“
gi įsivaizduoti, kad pats esi 
tas veikėjas, svarstant, ką jis 
apie tave papasakotų, kuo jūs 
panašūs.

Antrąją edukacijos dalį vai-
kai pasitiko užsimerkę, užuos-
dami, spėliodami vaisių kva-
pus, įsijautę į tekstą. Moki-
nių laukė dar viena užduotis 
– literatūrinis maisto koliažas-
portretas lėkštėje. Kiekvienas 
mokinys gavo po specialią 
lėkštę su veiduku, lėkštę puo-
šė taip, lyg jo portretą kurtų ne 
jis, o teksto veikėjas. Rezulta-

tai ne tik buvo gražūs, bet ir 
sveiki bei skanūs! 

Po skanių vaišių, kiekvie-
nas mokinys, vis dar tapa-
tindamasis su teksto veikėju, 
parašė po palinkėjimą sau, o 
„užburtus“ pergamentus pa-
liko saugoti Vaikų literatūros 
skyriaus bibliotekininkėms, 
nes mokslo metų pabaigoje, 
visi sugrįš prisiminti ir pati-
krinti, ko jiems veikėjai pri-
linkėjo ir kas išsipildė. 

prienų just. marcinkevičiaus 
viešosios bibliotekos inf. 

Pastaruoju metu 
ilgapirščiai pradėjo 
intensyviau darbuotis 
Birštone ir Birštono 
apylinkėse. 

Spalio mėnesį įvykdytos 4 
vagystės iš gyvenamųjų na-
mų, ūkinio pastato ir parduo-
tuvės. Spalio 6 d. įvykdyta 
vagystė Birštone esančioje 
„Asmeniškoje krautuvėlėje“ 
- tamsaus gymio asmenys 
pavogė pinigus, alkoholinius 
gėrimus, namų kvapus. Spa-
lio 16 d. į Birštono policijos 
komisariatą kreipėsi Biršto-
no savivaldybės gyventojas, 
kad iš jam priklausančio nera-
kinto ūkinio pastato pavogtas 
kuras, benzininis pjūklas, du 
raktų rinkiniai, automobilio 
užvedimo laidai, kuprinė bei 
2 vienetai dešrų. Spalio 21 d. 
kreipėsi Šilaičių kaimo gy-
ventojas, kad iš jo namų ne-
aiškiomis aplinkybėmis din-
go pinigai. Spalio 23 d. gautas 
pranešimas, kad sodų bendri-
joje „Rūta“, įsibrovus į gyve-
namąjį namą, pavogti įvairūs 
daiktai: kompiuteriai, telefo-
nas, aukso dirbiniai.

Policija pataria būti dėme-
singais, rūpintis, saugoti ir ap-
drausti savo turtą, bendrauti 
su kaimynais, stebėti savo 
gyvenamąją aplinką. Poli-
cijos pareigūnai, kruopščiai 

Policija įspėja – Birštono 
savivaldybėje suaktyvėjo vagys

analizuodami kiekvieną va-
gystės atvejį, rinkdami infor-
maciją, ieško naujų techninių 
ir organizacinių priemonių 
kiek įmanoma labiau apsau-
goti kiekvieno iš Jūsų turtą ir 
atskleisti įvykdytas nusikals-
tamas veikas.

Policija ragina nebūti abe-
jingais savo ir aplinkinių sau-
gumui, visada pastebėjus įtar-
tinus automobilius, asmenis, 
nedelsiant pranešti policijai 
Bendruoju pagalbos telefo-
nu 112. Jeigu turite vertingos 
informacijos apie minėtas 
įvykdytas vagystes, jei matė-
te įtartinus asmenis, automo-
bilius netoliese vietų kur buvo 
įvykdytos vagystės, prašome 
pranešti Birštono policijos ko-
misariatui telefonu Nr. +370 
698 46 506.

Būkite budrūs!
Alytaus aps. VpK birštono pK 

informacija 
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Po pralaimėjimo iš pareigų pasitraukė treneris 
Europos čempionato atrankos rungtynėse Lietuvos rinktinė 
pripažino Portugalijos rankininkų pranašumą. Klaipėdos „Švyturio“ 
arenoje vykusiame mače lietuviai pralaimėjo 23:24 (10:12). Po 
rungtynių iš pareigų pasitraukė rinktinės treneris Artūras Juškėnas.

Planuoja automobilius pakeisti elektromobiliais
Gruzija planuoja per artimiausią dešimtmetį 90 proc. šalies 
keliais važinėjančių automobilių pakeisti elektromobiliais, 
pareiškė premjeras. Vyriausybės vadovas priminė, jog Gruzija jau 
nebetaiko elektrinėms transporto priemonėms importo muitų.

stasė
AsIPAvIČIENĖ

Į mišką pavasarį einame 
norėdami pasidžiaugti 
pirmosiomis žibutėmis, 
vėliau uogauti, grybauti 
ar paprasčiausiai pabūti 
gryname ore. Norime 
gamtoje atrasti grožį ir 
harmoniją, malonumą 
ir džiaugsmą bei sielos 
ramybę.

Tik vargu ar mus gerai nu-
teiks miško glūdumoje su-
verstos krūvos statybinių 
atliekų, padangų ir metalo 
laužo. Kai kurie miško lanky-
tojai piktinasi, kad miškinin-

kai nesutvarko ir nesurenka 
šiukšlių. Bet ar tai jų pareiga 
ir darbas? Kiekvieno apsilan-
kiusiojo miške šventa pareiga 
yra nepalikti jokių šiukšlių, 
neteršti gamtos namų. Juk 
mes tik svečiai, atėję pasiimti 
mums teikiamų dovanų.

Visi puikiai žinome, kad 
buitines atliekas reikia rū-
šiuoti ir išmesti į joms skirtus 
konteinerius. Įvairius baldus, 
buitinę techniką, padangas 
galime pristatyti į stambių ga-
baritų atliekų surinkimo aikš-
teles. Atrodo, žmonės turi ga-
limybes tai atlikti tvarkingai 
ir civilizuotai. Tik kažkodėl 
miške šiukšlių kiekis mažė-
ja labai lėtai. Ir nubaustų nė-
ra daug.

Baudos įspūdingos, 
bet šiukšlintoją reikia 

pagauti už rankos
Kodėl? Visų pirma, reikia 

pagauti žmogų, darantį šį pa-
žeidimą. Miškininkai ar aplin-

Miškas – žmogui, žmogus – miškui...
kosaugininkai po darbo valan-
dų rečiau būna miške, tad pa-
žeidėjai tuo ir naudojasi. Kar-
tais pavyksta ir kitais būdais 
nustatyti šiukšlių savininką, 
kuris turi susimokėti baudą, 
likviduoti šiukšles ir atlyginti 
gamtai padarytą žalą.

Kuo daugiau šiukšlių pa-
liksite, tuo didesnės baudos 
galite sulaukti. Ypač didelės 
baudos gresia paliekantiems 
pavojingas atliekas, tokias 
kaip akumuliatoriai, buitinės 
chemijos produktai, dažai, 
skiediklių atliekos, chemi-
nėmis medžiagomis užterš-
tos pakuotės, tepalai ir kitos 
žmogui, gyvūnams ir gamtai 
kenkiančios medžiagos. 

Administracinių nusižen-
gimų kodekse numatyta, kad, 
užteršus mišką nedideliu kie-
kiu atliekų, teršėjų laukia įspė-
jimas arba bauda nuo 30 iki 90 
eurų. Didėjant teršalų kiekiui, 
didėja ir baudų dydžiai. O di-
džiausia atsakomybė tenka 
tiems, kas miškus teršia pa-
vojingomis atliekomis: aplin-
kos užteršimas vieno kubinio 
metro ir didesniu atliekų kie-
kiu užtraukia baudą nuo 1 400 
eurų iki 2 400 eurų. Už aplin-
kos užteršimą penkių kubinių 
metrų ir didesniu pavojingų 
atliekų kiekiu jau baudžiama 
net iki 4 300 eurų bauda. At-
sižvelgiant į pažeidimus, būna 
ir dar griežtesnė atsakomybė. 
O be šių baudų, pažeidėjų lau-
kia ir žalos gamtai atlygini-
mas, kurio sumos tikrai būna 
įspūdingos.

Mokėti niekas 
nenori...

„Nedidelius kiekius buiti-

nių atliekų, baldų, padangų, 
automobilių detalių galima 
atvežti į aikšteles nemokamai. 
Ir daugelis žmonių taip daro. 
Tačiau dažnai atliekas, tarp jų 
ir metalo laužą (automobilių 
kėbulų detales), atveža nele-
galių automobilių dirbtuvių ar 
taisyklų savininkai. Kadangi 
vežama daugiau, tai yra jau 
gamybinės atliekos ir už jas 
reikia susimokėti. O mokėti 
niekas nenori, tad tokios atlie-
kos ir atsiduria miške“, – sa-
ko Prienų gamtos apsaugos 
agentūros vedėjas Česlovas 
Meržvinskas.

Tai, kad nemažai šiukšlių 
aptinkama miškuose, patvir-
tino ir VĮ Valstybinės miškų 
urėdijos Prienų regioninio pa-
dalinio miško apželdinimo ir 
apsaugos inžinierius Kęstutis 
Laukaitis.

„Vasarą, kai miške lankosi 
uogautojai ir grybautojai, ap-
tinkama jų buvimo pėdsakų: 
primėtytų plastmasinių bute-
lių, popierių ir kt. Tačiau pik-
čiausia, kad randama atvežta 
atlikusių statybinių medžiagų. 
Rudenį ir pavasarį, kai keičia-
mos automobilių padangos, jų 
atsiranda ir miškuose. Galime 
pasidžiaugti, kad tokių atve-
jų mažėja, gal žmonės daro-
si sąmoningesni ir supranta, 
kad negalima teršti gamtos“, 
– sakė K. Laukaitis.

Daugiausiai 
šiukšlintojų 
sutinkama 

priemiesčių miškuose, 
bet...

Paprastai daugiausiai šiukš-
lių atvežama į priemiesčių 
miškus. Vos kelis šimtus me-
trų už miesto pavažiavus ke-
liuku jau randi vieną ar kitą 
„suvenyrą“: keletą padangų, 
irstantį fotelį, suskilusį klo-
zetą. Važinėjant Prienų šilo 
keliukais galima rasti nema-
žai žmogaus buvimo gamto-
je pėdsakų. 

Stebina, kai žmonės reika-
lauja sveikos ir švarios gam-
tos, rekreacinių įrenginių, ta-
čiau patys teršia gražiausius 
gamtos kampelius. Kam ga-
benti šiukšles į mišką ir rizi-
kuoti gauti už tai baudą, jei 
kiekvienoje seniūnijoje ar 
miesto teritorijoje veikia atlie-
kų tvarkymo sistema, kurios 
pagrindinis tikslas ir yra su-
teikti sąlygas žmonėms tin-
kamai tvarkyti savo sukaup-
tas atliekas?

Dar aplinkosaugininkai pa-
stebėjo, kad nemažai šiukšlių 
miškuose atsiduria tose vie-
tovėse, kur ribojasi rajonai. 
Kyla įtarimas, kad į prieniečių 
miškus vienoje vietoje šiukš-
les atveža Alytaus ir Kauno 
rajonų gyventojai.

Štai pasivaikščiokime gra-
žiuoju Žvėrinčiaus miško 
taku. Prieš pusantrų metų 
čia buvo pastatytos naujos 
skulptūros, sutvarkytos poil-
siavietės, įrengta laužavietės. 
Viskas buvo gražu, kol taku 
nepradėjo naudotis miško 
svečiai. Naudotis infrastruk-
tūra reikia, nes ji ir sukurta 
žmonėms, tačiau kaip atrodo 
aplinka po iškylos? Išmėtyti 

buteliai, celofaniniai maiše-
liai, cigarečių nuorūkos. O juk 
netoliese stovi šiukšliadėžė, 
jeigu jau nesugebame išsivež-
ti to, kas liko po iškylos.

VĮ Valstybinių miškų urė-
dijos Prienų regioninio pa-
dalinio specialistai kiek gali 
rūpinasi ir palaiko tvarką bei 
švarą miške, ypač rekreaci-
niuose objektuose. Tačiau 
privačių miškų savininkai 
taip pat kenčia nuo šiukšlin-
tojų. Kaip paminėjo Č. Mer-
žvinskas, kiekvienas priva-
taus miško savininkas atsako 
už tvarką nuosavame miške. 
Ir už tas nelegalias šiukšlių ir 
metalo laužo krūvas. 

Neseniai grybautojai prane-
šė apie metalo laužo (išardy-
tų automobilių detalių) krūvą 
privačiame miške Vėžiongi-
rėje. Šia miškas yra toliau nuo 
miestelių, gana atoki teritorija, 
tad manoma, jog tokią dovaną 
gamtai galėjo palikti vietiniai 
„verslininkai“. Bet nepagau-
tas – ne vagis...

Miško savininkų 
bausti neskuba

Č. Meržvinskas paminėjo, 
jog bausti neskubama – pir-
miausia miško savininkas 

informuojamas, kad reikia 
sutvarkyti nuosavoje valdoje 
esančias šiukšles, vėliau dar 
paraginamas, o paskui, jeigu 
nereaguoja, tenka ir nubausti. 
Ir nieko čia nepadarysi, kie-
kvienas atsakingas už savo 
turtą ir netvarką jame. Kartais 
miško savininkas gyvena vi-
sai ne šiame regione ir net ne-
žino, kas darosi jam priklau-
sančioje valdoje. Tokia pati 
tvarka galioja ir valstybiniuo-
se miškuose. Tačiau čia spe-
cialistai geriau prižiūri mišką, 
pavažinėja miško keliukais ir 
atvežtas šiukšles stengiasi su-
rinkti. Didžiagabarites šiukš-
les ir padangas veža į stambių-
jų atliekų surinkimo aikšteles, 
nors tai turėtų padaryti patys 
gyventojai.

Visgi VĮ Prienų regioninio 
padalinio vyr. miškininkas 
Tadas Zubavičius patikino, 
kad kiekvieną pavasarį, kai 
tvarkoma aplinka ir renka-
mos šiukšlės prie pagrindinių 
kelių, jų surenka vis mažiau. 
Vadinasi, žmonės jau prade-
da suprasti, kad reikia apsi-
kuopti ne tik savo kieme, bet 
ir viešose vietose, lankytinuo-
se objektuose, kur leidžiame 
laisvalaikį.

Gamtos mylėtojai saugo 
miškus, piketuoja, kad nebūtų 
kertami medžiai, bet gal rei-
kėtų rengti ir šiukšlių rinkimo 
akcijas? O gal net ir vieną kitą 
pažeidėją išaiškinti, rimtai pa-
kovoti, kad žmogus ne tik pri-
imtų miško dovanas, bet mo-
kėtų ir elgtis gamtoje, nepa-
liktų miškui visai nereikalingų 
„civilizacijos dovanų“.

Jau šį savaitgalį vairuotojai 
pradės keisti automobilių pa-
dangas. Aplinkosaugininkai 
labai prašo gyventojų elgtis 
atsakingai ir nereikalingas pa-
dangas priduoti į atliekų surin-
kimo aikšteles, bet jokiu būdu 
nevežti į mišką.

Padangas reikia vežti į stambių gabaritų priėmimo aikšteles

Radinys Vėžiongirėje
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Prašo Lietuvos pagalbos 
Lietuvoje politinį prieglobstį gavusio, bet Azerbaidžane suimto 
šios šalies opozicionieriaus žmona prašo Lietuvos valdžios 
pagalbos. Vyras į tėvynę grįžo aplankyti vėžiu sergančio tėvo, kur 
buvo suimtas apkaltinus jį narkotikų gabenimu. 

Vyno gamyba 2018 metais gali padidėti
Palyginti su 2017 metais, kurie vyno sektoriui buvo prasčiausi 
per du dešimtmečius, vyno gamyba pasaulyje 2018 metais 
gali padidėti 12 proc., prognozuoja Tarptautinė vynuogių ir vyno 
organizacija (OIV). Ji padidės nuo 251 mln. iki 282 mln. hektolitrų.

„Neturi būti nevilties!“
Laima

DUOBLIENĖ
Prienų krašto muziejuje 
viešėjo filosofas, 
rašytojas, publicistas, 
sportininkas, politinis 
ir visuomenės veikėjas, 
humanitarinių mokslų 
daktaras Arvydas Juozaitis. 
Jis pristatė naujausią savo 
knygą „Tėvynės tuštėjimo 
metas“. 

Susitikimą filosofas pradė-
jo Justino Marcinkevičiaus 
poemos „Mindaugas“ žo-
džiais: „...visa tai dariau /Tik-
tai dėl Lietuvos... tik dėl Tė-
vynės...“. Tai tapo įžanga į jo 
knygos pristatymą. 

„Kas gali suteikti vilties, 
kad Lietuva neištuštės iki ga-
lo?“ – prieniškių klausė sve-
čias. Jo manymu, vilties gali 
suteikti du simboliai, kurie 
mums dar rūpi: Rūpintojėlis, 
kurį tik mes vieni išsaugojo-
me, ir Vytis, ant kurio lietuviai 
„parjos“ iš tolimų kraštų. 

Dar viena labai svarbi ta-
patybės dedamoji – kalba. 
Pasak filosofo, pirmasis tai 
suprato Simonas Daukantas, 
lietuviškai parašęs Lietuvos 
istoriją, nors skaitytojų tuo 
metu dar beveik nebuvo. Bet 
ši knyga, padedant vyskupui 
M. Valančiui ir tūkstančiams 
knygnešių, sulaukė mokančių 
skaityti lietuviškai. Todėl, A. 
Juozaičio manymu, S. Dau-
kantas yra Lietuvos pradžia. 
Neatsitiktinai ir svarbiausioji 
Lietuvos sostinės aikštė pava-
dinta jo vardu. 

Lietuviškas žodis, Vilniaus 
ir Kauno Lietuva, globalizaci-
ja bei kitos filosofą jaudinan-
čios temos ir sugulė į knygą 
„Tėvynės tuštėjimo metas“. 

„Svarbiausia – neturi bū-
ti nevilties!“ – įsitikinęs A. 
Juozaitis. Jo manymu, nevil-
tis gena žmones iš Lietuvos, 
iš nevilties prasigeriama, žu-
domasi. 

Kalbėdamas apie dvigubą 
pilietybę, A. Juozaitis sakė, 
kad ši problema – iš piršto 
laužta. Ją puikiausiai išspręs-
tų Lietuvio pasas, leisiantis be 
vizos visų kraštų lietuviams 
įvažiuoti į Lietuvą, suteik-

siantis ir tam tikrų socialinių 
garantijų, tik neleisiantis bal-
suoti. Tai, pasak svečio, bū-
tų magnetas grįžti į Lietuvą, 
o grįžusysis šį pasą iškeis-
tų į Lietuvos pilietybę, nes 
turintieji du pasus neturi 
nei vienos svarbios tėvy-
nės – juk pasas yra įparei-
gojimas ir įsipareigojimas 
valstybei. 

Buvo prisimintas ir Persi-
tvarkymo sąjūdžio kūrimas, 
pirmieji Prezidento rinki-
mai, ir maždaug trisdešim-
ties metų senumo įvykiai 
Prienuose, kur A. Juozaitis 
iš Kauno atvažiavusių „ak-
tyvistų“ buvo pasitiktas su 
dilgėlėmis, chemikalais ir 
lazdomis, plaukimas, prie ku-
rio vėl grįžo Monrealio olim-
pinių žaidynių bronzos meda-

lio laimėtojas, diskutuota apie 
Konstituciją, kūrybą, kuri ke-
lia į viršų, ir politiką, kuri ver-
čia kitus stumdyti į šalis, bei 
daugeliu kitų svarbių temų. 

Labanoras. Pradžia 
(ištrauka iš knygos)

Gali perskaityti šimtą kny-
gų apie meilę, parašyti trak-
tatų ir gauti premijų, bet neži-
noti, kas tai yra. Nes kas tikra 
– pažįstama išgyvenimu. 

Labanore išgyvenau Lietu-
vą, pajutau plakant jos širdį, 

žmonių šypsenose ir akyse 
pamačiau jos šviesą. Pajutau 
gyvų žmonių nerimą ir geru-
mo galią. Ir tikrumą, išpažįs-
tamą gyvenimu.

Plazdėjo vėliavos ir skam-
bėjo dainos, buvo gera, sau-
lėta ir apmaudu. Nes buvo 
sunku suvokti, kodėl iš viso 

čia turėjom ateiti. Kiek dar 
kartų galima žmonėms me-
luoti ir tikėtis, kad niekas to 
nesupras? 

Visi viską seniai supranta, 
ponai, tik metas tylėti baigia-
si. Laisvė nebaudžiamai gi-
rias iškirsti ir slėpti tiesą pra-
eina. Atėjo laikas kalbėti ir 
paklausti,  išgirsti atsakymus 
ir atsakyti.

Žmonės išsirinko valdžią, 
ant kurios vėliavų užrašyta 
„žalieji“, kurie kalbėjo apie 
Lietuvos gamtą ir jos išsau-
gojimą, kėlė ekologijos pro-

blemas ir žadėjo sprendimus. 
Ministru tapo žaliasis, partijos 
ir Vyriausybės programoje įsi-
pareigota mažinti plynuosius 
miškų kirtimus. 

Apie tai žmonės skaitė, 
svajojo, pritarė. O kas atsi-
tiko? Plynieji kirtimai ir to-
liau buvo vykdomi didžiu-
liu mastu. Ir nuspręsta juos 
ne mažinti, o dar, jau kažke-
lintą kartą sekančiam pen-
kmečiui padidinti. Valdžios 
apgavystė ir melas seniai 
jiems akių nedrąsko – taip 
juk įprasta, ar ne?

Plynieji miško kirtimai 
saugomose teritorijose yra 
tas pats, kaip plynieji grio-
vimai saugomuose isto-
riniuose senamiesčiuose. 
Giria kertama kombainais, 
nepaliekančiais nieko gy-

va Europos ekologinio tinklo 
Natūra 2000 teritorijose? Na 
ir kas, juk yra išduoti leidimai. 
Vsio zakonno!

Paaiškinkit tai Labanoro re-
gioniniame parke automobilį 
vienu ratu ant samanų pasta-
čiusiam ir didžiule bauda ap-
dovanotam žmogui, matan-
čiam netoliese su valstybės 
leidimu iki horizonto sunio-
kotą, su visais paukščių liz-
dais ir jaunikliais į skutus su-
maltą sengirę, kurioje liko gy-
venti tik uodai ir musės. 

Plynų kirtimų leidimai su 
herbais ir antspaudais, ku-
riais mojuojama žmonėms 
į veidus, išduoti nesilaikant 
galiojančių poveikio aplinkai 
vertinimo procedūrų. Juristai 
jau ruošia ieškinius, Euro-
pos Komisija rengiasi skirti 
baudas – kas jas sumokės? 
Vyriausybė iš visuomenės, 
protestuojančios prieš tokią 
tvarką, pinigus ar ministras iš 
asmeninių lėšų?

Ne viskas, kas teisėta, yra 
teisinga, ne viskas, kas teisin-

Labanoro žygis (J. Vidzenės nuotr.)
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Stabdo bazinio dydžio kėlimą  
Pažado biudžetininkams pakelti pareiginės algos bazinis dydį 
iki 183 eurų valdantieji nevykdo dėl lėšų stygiaus, atsiradusio 
nusprendus algas padidinti kai kurių sferų darbuotojams, pvz. 
medikams, pareigūnams, soc. sferos, kultūros darbuotojams.

Ebolos karštligės aukų padaugėjo iki 164
Ebolos karštligės potrūkis Kongo Demokratinės Respublikos 
rytuose jau nusinešė 164 gyvybes, skelbia vietos sveikatos 
priežiūros tarnybos. Regione nuo protrūkio rugpjūčio pradžioje 
užfiksuoti 257 atvejai: 222 buvo patvirtinti, o 35 laikomi galimais.

 VĖJAS TOPOLIŲ VIRŠŪNĖSE
2 veiksmų spektaklis -  

tragikomedija
Trukmė – 2 val.

Spektaklio herojai  – trys 
ambicingi keistuoliai, kurie 
svajoja apie tai, kas nebega-
li įvykti ir kasdien susirenka 
terasoje, suprasdami, kad kie-
kvieno jų, o ir mūsų, ateity-
je – amžinybė. Tai žaidimas, 
kurį jie žaidžia su malonumu, 
azartu ir bendrumo jausmu. 
Jų autoironija negailestinga, o 
svajonės naivios: pabėgti kar-
tą ir visiems laikams į kalnus, 
kur topoliai, kur vėjas. Jie ne-
daug ką matę, tarytum nieka-
da ir nebuvę jauni, tačiau nei 
jie patys, nei autorius jų nea-
pverkia. Atvirkščiai – juokas 
yra spektaklio variklis.

„Aktoriai sugeba suderinti 
ir savo meistriškus įgūdžius, 
ir artistinės patirties šleifą, 
kuris puikiai susipina su jų iš-
gyventos gyvenimiškos patir-
ties turtais.

Scenoje stebime tris ryškias 
asmenybes, kurios be ypatin-
gų išlygų nusipelnė „žvaigž-
džių“ titulo. Stebėdama juos, 
publika ne leipsta juokais - ji 
džiaugiasi“ (teatrologas Ju-
lius Lozoraitis „Menų faktū-
ra“). Režisierius – Rolandas 
Atkočiūnas, kompozitorius 
– Vidmantas Bartulis, Sceno-
grafė ir kostiumų dailininkė 
– Kotryna Daujotaitė. Vaidi-
na: Liubomiras Laucevičius, 
Albinas Kėleris, Petras Vens-
lovas. 

Seminaras „TVIRTA IR SVEIKA  
SANTUOKA VISAM GYVENIMUI“
4 susitikimai po 2,5 valandos, antradieniais,  

Prienuose, Kęstučio g. 16 (Parapijos namuose)
Pirmasis susitikimas spalio 30 d. 18.30 val.

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

Lektorė Vaidilė Šumskienė
Būtina išankstinė registracija tel. 8 650 79073 arba  

http://www.gtinstitutas.lt/node/386
***

Pajusite džiaugsmą į savo sutuoktinį pažvelgę kitomis akimis.
Nustebsite sužinoję, kas labiausiai vienija sutuoktinius.

Atlikdami praktines užduotis, įgysite įgūdžių, kaip išklausyti ir 
prakalbinti savo sutuoktinį. Sužinosite, kaip abu kartu galite artėti 
prie Dievo. Susipažinsite su Katalikų Bažnyčioje paskelbtų šven-
tųjų sutuoktinių istorijomis ir lyginsite jas su savosiomis. Sužino-

site, ką reikia daryti, kad santuoka truktų visą gyvenimą.

ga, yra teisėta – toks realaus 
gyvenimo prieštaringumas 
ir, išaiškėjus problemoms, jos 
turi būti sprendžiamos. Tik 
čia niekas nieko spręsti nesi-
rengia – žmonės suvažiuoja į 
Labanorą iš visos Lietuvos, 
bet asmeniškai kviestas mi-
nistras neatvyksta. Vieninte-
lis jo pažadas – toliau ir dau-
giau kirsti. 

Klausimas – kam ir kodėl 
šito reikia? Ar ministrui ir Vy-
riausybei, visų akyse laužan-
tiems rinkiminius pažadus, 
skandinančius reputaciją bei 
savo politinę ateitį? Ar biu-
džetui ir valstybei, kada pa-
jamos iš šios besitęsiančios 
gamtos niokojimo bakchana-
lijos – tik keletas centų vie-
nam žmogui? 

Atsakytų ir vaikas – bet ko-
kia veikla naudinga tam, kuris 
ją vykdo, kitaip to nedarytų. 
Mišką pirkti Lietuvoj – tai ne 
žemę, kur yra apribojimai ir 
saugikliai. Pirkti gali bet kas ir 
bet kiek. Ir praktiškai viskas, 
kas iškertama – išvežama.

Žmonės klausia – kam di-
džiausiam pasaulyje švedų 
baldų gamybos ir prekybos 
koncernui dešimtys tūkstan-
čių hektarų lietuviško, latviš-
ko, estiško miško? Juk pas 
mus miškingumas vos per 30 
procentų, kai tuo tarpu Švedi-
joje, miškingiausioje Europos 
valstybėje – daugiau kaip 60 
procentų, taigi tikrai neturėtų 
nepakakti?

Atsakymas – ne vien mū-
sų greito pinigo godulys ir 
medienos pigumas. Tie pro-
centai seniai nieko realybėje 
nebereiškia, nes juose apskai-
tomi plotai, kur miško nebėra 
ir bus tik po gero šimtmečio 
– plyni kirtimai. Miškingoji 
Švedija seniai nuniokota kir-
timo kombainų, nušienauta 
daugiau kaip pusė produkty-
vių miškų. 

Internete nesunku rasti su-
bombarduotą teritoriją prime-
nančių, iš lėktuvo padarytų 

Švedijos miškų nuotraukų, 
kur plynės tiesiog lipa viena 
ant kitos. Visuomenė ten pro-
testuoja ir nebėra kur trauktis, 
todėl atėjo eilė mums. Ir jau 
mūsų miškuose urzgia miš-
kovežių kamščiai.

Net statant viešą tualetą 
mieste pamatysi lentelę su 
užrašu, kas, ką stato ir ka-
da pastatys. Nugenėjęs savo 
kieme be leidimo keletą nu-
džiuvusių šakų be leidimo 
– baudžiamas. Tačiau apie 
bendruomenių dalyvavimą 
sprendimuose ar bent jau vi-
suomenės informavimą suda-
rant saugomų teritorijų miškų 
plyno iškirtimo projektus nėra 
jokios kalbos. 

Kiekvieną dieną nepaliau-
jamai kalbama apie pilietiš-
kumą ir  atsakingumą už savo 
valstybę. O kada neabejingi 
piliečiai iš tikro, su dainomis 
ir vaikais išeina ginti viešojo 
intereso, paaiškėja, kad to nie-
kam iš valdiškų pilietiškumo 
trubadūrų nereikia. 

Ir visuomeninis transliuo-
tojas pagrindinėje dienos įvy-
kių laidoje sugeba nepastebėti 
visuomenės, išėjusios apginti 
savo valstybės nuo biurokra-
tų siautėjimo. Baimė apie tai 
net pakalbėti aiškiai patvirti-
na, kaip žiauriai bijomasi sa-
vo žmonių, jų iniciatyvos ir 
pilietiškumo. 

Kaukės nukrito ir tai yra 
gerai. Visuomenė visada at-
sibunda dėl paprastų, kiekvie-
nam žmogui suprantamų ir 
apčiuopiamų dalykų. Dėl akis 
badančios netiesos ir valdžios 
arogancijos, tapusios kasdie-
nybe. Dėl tikrojo gyvenimo 
vilties ir savo vaikų ateities.

Ne vien dėl medžių žmonės 
išėjo su vėliavomis. Tai Laba-
noras išėjo į Lietuvą ir Lietu-
va, išvydusi ir išgirdus Laba-
norą, krūptelėjo ir atsibudo. 
Lietuva vėl prasideda – su-
pratus, kad netiesa baigiasi ir 
pajutus vienas kito petį. Ir  šito 
jau niekas nebesustabdys.

menų. Gyventojai savivaldy-
bių, kuriose nuosavybės teise 
valdo žemės sklypus, biudže-
tus papildys 514,2 tūkst. eu-
rų, juridiniai asmenys – 22,1 
tūkst. eurų suma. 

VMI duomenimis, iš viso 
šalyje yra per milijoną žemės 
mokesčio mokėtojų, tačiau 
dėl savivaldybių nustatytų 
lengvatų šį mokestį mokės ne 
visi žemės savininkai, o 717,7 
tūkst. gyventojų ir įmonių. 
Jie šiais metais turėtų į savi-
valdybių biudžetus sumokėti 
apie 40,28 mln. eurų žemės 
mokesčio: gyventojai – apie 
34,32 mln. eurų ir beveik 6 
mln. eurų – įmonės ir kiti ju-
ridiniai asmenys. 

„Lyginant su praėjusiais 
metais daugumoje savivaldy-
bių padidėjo žemės mokestis. 
Taip yra todėl, kad Registrų 
centras šiemet perskaičiavo 
žemės sklypų mokestines ver-
tes, kurios galios ateinančius 
penkerius metus. Be to, žemės 
mokesčio suma priklauso ir 
nuo kiekvienos savivaldybės 
tarybos individualiai nusta-
tytų žemės mokesčio tarifų. 
Prienų rajono savivaldybė-
je pastarieji svyruoja nuo 0,3 
iki 4 procentų, Birštono sa-
vivaldybėje taip pat nuo 0,3 
iki 4 procentų, – sako Kauno 
AVMI Mokestinių prievolių 
departamento direktorė Dai-
va Baniulienė, atkreipdama 
dėmesį ir į pasibaigusį perei-
namąjį laikotarpį. – Tuo pa-
čiu būtina paminėti, kad šiais 
metais, atnešusiais ypač daug 
bėdų žemdirbiams, dėl saus-
ros buvo paskelbta ekstremali 
situacija. Todėl nemažai savi-
valdybių tarybų, kurioms pa-
gal Žemės mokesčio įstatymo 
suteikta teisė savo biudžeto 
sąskaita sumažinti žemės mo-
kestį arba visai nuo jo atleis-
ti, priėmė papildomas žemės 
mokesčio lengvatas.“

Primenama, kad žemės mo-
kestis yra mokamas už gyven-
tojams ir įmonėms nuosavy-
bės teise priklausančią priva-
čią žemę, išskyrus už miško 
žemę ir žemės ūkio paskirties 

atKelta IŠ 1 p. žemę, kurioje įveistas miškas. 
Nauji žemės savininkai mo-
kestį moka, jei žemę įsigijo 
pirmąjį pusmetį, o jei antrąjį 
pusmetį – tuomet žemės mo-
kestis turės būti mokamas nuo 
kitų metų. 

VMI ragina žemės mokes-
čio mokėtojus mokestį su-
mokėti laiku – iki lapkričio 
15-osios. Praleidus terminą 
už kiekvieną pradelstą dieną 
skaičiuojami 0,03 proc. dels-
pinigiai. Kai žemės mokestis 
mokamas už kitą asmenį, bū-
tina nurodyti žemės savininko 
duomenis – vardą, pavardę ir 
asmens kodą. 

Gyventojas, turintis finan-
sinių sunkumų ir negalintis 
sumokėti žemės mokesčio lai-
ku, gali kreiptis į VMI, prašy-
damas galimybės mokestinę 
nepriemoką mokėti dalimis 
jam patogiu grafiku ir priimti-
nu atsiskaitymo terminu.

Žemės mokestį galima su-
mokėti ne tik bankuose (VMI 
atsiskaitomoji sąskaita atida-
ryta daugelyje šalies bankų), 
bet ir pašto skyriuose, „Perlo“ 
terminaluose, spaudos kios-
kuose, kitose mokėjimus pri-
imančiose įstaigose.

Visą išsamią informaciją 
apie valdomus sklypus, mo-
kėtinas mokesčio sumas, pri-
taikytą savivaldybės nustatytą 
žemės mokesčio tarifą bei ki-
tą informaciją gyventojai bei 
įmonės ras žemės mokesčio 
deklaracijose. Taip pat visą 
informaciją apie žemės mo-
kestį gali gauti paskambinęs 
VMI Mokesčių informacijos 
centro trumpuoju telefonu 
1882 arba kreiptis į mokes-
čių specialistą, kurio kontak-
tai pateikti žemės mokesčio 
deklaracijoje. Mokesčių mo-
kėtojui pageidaujant, jis galės 
patarti, kaip sumokėti žemės 
mokestį naudojantis VMI e. 
paslaugomis. 

Daugiau informacijos že-
mės mokesčio klausimais 
galima rasti apsilankius VMI 
interneto svetainėje www.
vmi.lt. 
Kauno apskrities valstybinės 

mokesčių inspekcijos 
informacija 
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Iš Rygos į Kauną pergabeno donoro organus 
Sekmadienį Karinių oro pajėgų sraigtasparnis pergabeno donoro 
organus iš Rygos į Kauno klinikas. Pagalbos prašymas gautas 
apie 3 val. ryto, apie 5.30 val. sraigtasparnis nutūpė Rygos oro 
uoste, o 7 val. jau perdavė juos Kauno klinikų gydytojų komandai.

Dėl 97 žmogžudysčių teisiamas slaugytojas
Vokietijoje prieš teismą stojo 41 metų slaugytojas, įtariamas dėl 
beveik šimto žmonių nužudymo. Kaip įtariama, jis pacientams 
tyčia suleisdavo per dideles vaistų dozes, kad paskutinę minutę 
galėtų juos atgaivinti. Tačiau jam retai tai pavykdavo.

Fred Kaplan. Kibernetiniai 
karai. Iš anglų kalbos ver-
tė Rokas Mikutis. – Vilnius: 
Briedis [2018]. – 368 p. 

Leidykla „Briedis“ pristato 
naujieną – JAV žurnalisto Fre-
do Kaplano knygą „Kiberne-
tiniai karai“. Joje – negirdėta 
istorija apie karininkus, parei-
gūnus, mokslininkus ir šni-
pus, išradusius naują karybos 
rūšį, planavusius ir kėlusius 
kibernetinius karus daug daž-
niau, nei žmonės nutuokė. 

Šiuo metu Lietuvoje daug 
diskutuojama apie kibernetinį 
saugumą. Neseniai spaudoje 
pasirodė informacija apie Lie-
tuvai kylančią grėsmę patirti 
kibernetines atakas per 2019 
m. vyksiančius prezidento, 
Europos parlamento ir savi-
valdybių rinkimus. Spalio 18 
d. Europos Sąjungos šalių ly-
deriai pritarė Lietuvos ir dar 
kelių valstybių iniciatyvai iš-
plėsti sankcijų režimą, kad jas 
būtų galima taikyti už kiber-
netines atakas. 

Daugelis yra girdėję ter-
miną „kibernetiniai karai“, 
tačiau labai mažai galėtų pa-
aiškinti, kas tai iš tiesų yra. 
Informacinių sistemų, kom-

„Kibernetiniai karai“
piuterių tinklų, asmeninių ar 
įvairių organizacijų kompiu-
terių puolimas kenkėjiškomis 
programomis vyksta daug 
dažniau, nei mes tai mato-
me. Per šias atakas pasisavi-
nami asmeniniai duomenys, 
taip pat apribojama galimy-
bė jais naudotis. Kiberneti-
nės atakos nukreipiamos ne 
tik prieš pavienius asmenis, 
bet ir įvairias organizacijas, 
žiniasklaidos priemones ar net 
valstybės institucijas. Jų me-
tu galima į kompiuterius įra-
šyti įvairias šnipinėjimo pro-
gramas, pakeisti juose esantį 
ar internete paskelbtą turinį 
ir taip skleisti dezinformaci-
ją bei formuoti visuomenės 
nuomonę. Kibernetinis karas 
šiandien tampa ne tik grėsme, 
bet ir šnipinėjimo bei žvalgy-
bos priemone. Tai ginklas, ku-
rį priešai bet kada gali panau-
doti prieš vieną asmenį ir visą 
valstybę. „Nebesvarbu, kas 
turi daugiausia kulkų, svarbu, 
kas kontroliuoja informaciją“, 
– rašo F. Kaplanas. 

Žurnalistas ir rašytojas Fre-
das Kaplanas knygoje „Ki-
bernetiniai karai“ naršo po 
vidinius JAV Nacionalinio 

saugumo agentūros korido-
rius, slapčiausius Pentagono 
kibernetinio saugumo sky-
rius ir analizuoja Baltuo-
siuose rūmuose vykstančias 
politines diskusijas apie ki-
bernetinį saugumą. Autorius 
paaiškina, kas yra kiberneti-
niai karai, kaip jie sukeliami 
ir veikia visuomenę. Taip pat 
aprašo kibernetinių karų isto-
riją – kokios buvo vykdomos 
pirmosios atakos vos sukūrus 
kompiuterius, kaip jos tobu-
lėjo ir išaugo iki pasaulinio 
masto karo.

JAV žurnalistas F. Kapla-
nas dirba žurnale „Slate“, ra-
šo straipsnius apie nacionalinį 
saugumą. Jis yra šešių knygų 
autorius, 2014 m. jo knyga 
The Insurgents buvo nomi-
nuota Pulitzerio premijai. 

mantvydas
PREKEvIČIUs

Spalio 27 dieną Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centre vyko respublikinis 
vyresniųjų liaudiškų 
šokių kolektyvų festivalis 
„Samborinis“.

Į tradicinį festivalį atsku-
bėjo šokėjų poros iš Zarasų, 
Jonavos, Jurbarko bei Garlia-
vos. Žinoma, juos pasitiko ir 
festivalio šeimininkai – prie-

Prienuose šėlo liaudiškų šokių 
kolektyvai niečiai.

Savo šokius nors ir negau-
siems, tačiau ištikimiems 
žiūrovams dovanojo Zara-
sų kultūros centro vyresnių-
jų liaudiškų šokių kolekty-
vas „Ežerūnas“  (vad. Diana 
Skusevičienė), Jonavos KC 
vyresniųjų liaudiškų šokių 
kolektyvas „Varūna“ (vad. 
Rita Pilypienė), Jurbarko KC 
vyresniųjų liaudiškų šokių 
kolektyvas „Mituva“ (vad. 
Justė Lukauskienė), Garlia-
vos sporto ir kultūros centro 
vyresniųjų liaudiškų šokių 
kolektyvas „Ąžuolas“ (vad. 
Zita Vaškelienė), šventės šei-

mininkai – Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centro vyresniųjų 
šokių ansamblis „Trapukas“ 
(vad. Džordanas Aksenavi-
čius) bei  armonikierius Vidas 
Jundzila.

Visus kolektyvus sveiki-
no Prienų rajono savivaldy-
bės mero pavaduotojas Al-
gis Marcinkevičius, Kultūros 
sporto ir jaunimo skyriaus 
vedėjas Rimantas Šiugždinis 
bei Prienų kultūros ir laisva-
laikio centro direktorė Virgi-
nija Naudžiūtė.

Festivalis „Samborinis“ 
Prienuose vyksta nuo 2016 
m.
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Lietuvos bankas išleidžia auksinę monetą 
Lietuvos bankas išleidžia auksinę monetą, skirtą lietuviškiems 
kosmoso palydovams. 5 eurų aukso moneta apyvartoje 
pasirodys lapkričio 6-ąją. Ant jos iškaldinti pirmieji lietuviški 
palydovai ir kosmose nuskambėję pirmieji lietuviški žodžiai. 

IS išstūmė JAV remiamas pajėgas
Džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) išstūmė Jungtinių 
Valstijų remiamas pajėgas iš jų pozicijų rytinėje Sirijos dalyje. 
IS pasinaudojo kilusia smėlio audra, kuri neleido vykdyti 
antskrydžių, ir nusiuntė savižudžių sprogdintojų.

Prisiminimus žadino senos dainos

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų globos namų salėje 
po poros metų pertraukos 
duris vėl atvėrė stilizuotas 
restoranas, kuriame vyko 
šventinis retro vakaras „Ar 
meni tą melodiją?“ 

Renginio sumanytojos – ak-
tyvi gyventoja, buvusi muzi-
kos mokytoja Violeta Ibians-
kytė ir užimtumo specialistė 
Lina Mieliauskienė – pakvie-
tė praskaidrinti vis trumpėjan-
čias dienas dainomis ir eilė-
mis. Jau prieš kurį laiką ren-
ginio dalyviai (ypač moterys) 
ieškojo puošnių apdarų, prie 
jų derino aksesuarus, o jiems 
talkino ne tik darbuotojai, bet 
ir gyventojų artimieji. 

Prie baltomis staltiesėmis 
užtiestų stalų, papuoštų rude-
niniais gėlių žiedais, sėdėjo 
puošnios damos ir galantiš-
ki vyriškiai. Skambėjo dai-
nos, liejosi melodijos, gra-
žūs žodžiai, buvo žaidžiami 
žaidimai, menamos minklės, 
mįslės.

„Prisiminimai nekviečia 
apie save daug pasakoti. Pri-
siminimai nori būti išgyventi, 
jais reikia mėgautis. Jie neper-
ša savo draugijos, o šiandien 
kviečia, prieina, laukia ... Ne-
prabėkime pro šalį keturmy-
liais žingsniais, gal tik švel-
niai prisiartinkime, ant pirštų 
galiukų, kad jų neišgąsdintu-

me...“ – vakaro pradžioje sakė 
L. Mieliauskienė. 

Į prisiminimus nukėlė ir šir-
dis virpino visiems gerai žino-
mos dainos, kurioms akom-
ponavo V. Ibianskytė ir Valė 
Gustaitienė, bei poetų, tarp 
jų ir Globos namų gyventojo 
Kęstučio Pozdniako, eilės. 

Renginio sumanytojos Lina Mieliauskienė ir Violeta Ibianskytė
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Ragina saugoti Europą kaip „Asterikso kaimą“ 
Čekų ministras pirmininkas Andrejus Babišas šeštadienį palygino 
Europą su „Asterikso ir Obelikso kaimu“ ir pareiškė, kad jos sienos 
turi būti ginamos nuo migrantų, tarsi mylimi komikso personažai, 
kurie 50-aisiais metais prieš Kristų priešinasi Romos okupacijai.

Išpuolis prieš sinagogą JAV
Šeštadienio ryte į vieną Pitsburgo sinagogą, kurioje vyko vardo 
suteikimo kūdikiui ceremonija, įsiveržė ginkluotas vyras, kuris 
nušovė 11 žmonių. Suimtam įtariamajam jau pareikšta virtinė 
kaltinimų, už kuriuos gali būti skirta mirties bausmė.

Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis – sudėtingesnis 
eismas
Visų Šventųjų ir Vėlinių 
dienomis eismas 
Lietuvos keliuose tampa 
intensyvesnis. Artimųjų 
kapų vykstančių lankyti 
automobilių srautai 
išauga kelis kartus, taip 
pat į gatves išrieda ir 
daugiau vairuotojų, kurie 
važinėja labai retai, todėl 
jų vairavimo įgūdžiai 
dažniausiai būna primiršti.  
Prie didesnių miestų 
kapinių susidaro spūstys. 

Eismo sąlygos tampa sudė-
tingesnės ne tik dėl išaugusio 
jo intensyvumo – matomumą 
apsunkina ir lietus bei darga-
nos,  ant tiltų, viadukų ir miš-
kingose vietovėse anksti ryte 
formuojasi plikledis, todėl ke-
liauti patariama dieną.

Vis anksčiau temstant pės-
tieji tampa pažeidžiamesni 
eismo dalyviai. Remiantis 
2017 m. statistika, daugiausia 
pėsčiųjų žuvo būtent lapkričio 
mėnesį, todėl tamsiuoju paros 
metu arba esant blogam ma-
tomumui keliu eidami pėstieji 
privalo turėti taisyklingai pri-
segtus (uždėtus) atšvaitus ar-
ba neštis šviečiantį žibintą ar 
vilkėti ryškiaspalvę liemenę 
su šviesą atspindinčiais ele-
mentais. Be to, privalu eiti 
kelkraščiais prieš automobilių 
judėjimo kryptį, kelią ar gatvę 
pereiti tik įsitikinus, kad tai 
daryti yra saugu.

Pateikiame sąrašą kelių, 
kuriuose dėl šalia esančių ka-
pinių dažnai formuojasi spūs-
tys, ir raginame planuoti savo 
laiką – jei važiuojate ne į ka-
pines, apsvarstykite galimybę 
rinktis kitą maršrutą, aplen-
kiant šiuos kelius.

Vilniaus apskrityje:
• Koplyčninkų kaime, A. 

Mickevičiaus g., ties Karve-
liškių kapinėmis, rajoniniame 
kelyje Nr. 5212 Pilaitė–Če-
koniškės–Sudervė nuo 6,0 
iki 7,0 km;

Šiaulių apskrityje:
• Šiaulių mieste, Tilžės g., 

ties Ginkūnų kapinėmis, ma-
gistraliniame kelyje A12 Ry-
ga–Šiauliai–Tauragė–Kali-
ningradas nuo 49,0 iki 50,0 

km; 
• Radviliškio mieste, Šiau-

lių g., magistraliniame kelyje 
A9 Panevėžys–Šiauliai nuo 
57,0 iki 58,0 km.

Telšių apskrityje: 
• Mažeikių mieste, Sedos 

g., krašto kelyje Nr. 164 Ma-
žeikiai–Plungė–Tauragė nuo 
3,0 iki 4,0 km.

• Plungės mieste, Rietavo 
g., krašto kelyje Nr. 164 Ma-
žeikiai–Plungė–Tauragė nuo 
56,0 iki 57,0 km;

Alytaus apskrityje:
• Lazdijų mieste, Kauno g., 

krašto kelio Nr. 134 Leipalin-
gis–Lazdijai–Kalvarija ruože 
nuo 32,7 km iki 33,3 km.

• Veisiejų mieste, Leipalin-
gio ir Vytauto gatvėse, krašto 
kelio Nr. 134 Leipalingis–
Lazdijai–Kalvarija ruože nuo 
10,7 km iki 11,6 km.

• Šventežerio miestelyje, 
Seirijų g., krašto kelio Nr. 
132 Alytus–Seirijai–Lazdijai 
36,0 km.

• Rudaminos miestelyje, 
Karaliaus Mindaugo g., kraš-
to kelio Nr. 134 Leipalingis–
Lazdijai–Kalvarija 40,0 km.

• Krosnos miestelyje, Atei-
ties g., rajoninio kelio Nr. 
2502 Krosna–Lazdijai 1,0 
km.

• Liškiavos kaime, Švie-
timo g., rajoninio kelio Nr. 
2519 Druskininkai–Liškiava–
Panara–Jonionys 9,0 km.

Panevėžio apskrityje:
• Šilaičių kaime, Ramyga-

los g., magistralinio kelio A8 
Panevėžys–Aristava–Sitkū-

nai 9,5 km.
• Biržų mieste, Pasvalio ir 

Kęstučio gatvėse, krašto ke-
liuose Nr. 125 Biržai–Rau-
bonys 0,14 km ir krašto kelio 
Nr. 190 Biržai–Germaniškis 
0,1 km.

Kauno apskrityje:
• Karmėlavos miestelyje, 

Vilniaus g., ties Karmėlavos 
kapinėmis, magistralinio ke-
lio A6 Kaunas–Daugpilis–Za-
rasai 10,0 km.

• Jonavos mieste, Kėdainių 
pl., ties Jonavos kapinėmis, 
krašto kelio Nr. 144 Jonava–
Kėdainiai–Šeduva 3,0 km.

• Kaišiadorių mieste, Sodų 
g., rajoninio kelio Nr. 1827 
Kiemeliai–Gudiena 1,5 km.

• Kauno mieste, Kauno va-
kariniame aplinkkelyje, ties 
Romainių kapinėmis, magis-
tralinio kelio A5 Kaunas–Ma-
rijampolė–Suvalkai 3,5 km.

• Kėdainių mieste, Kauno 
g., rajoninio kelio Nr. 1906 
Aukštutiniai Kaniūkai–Bab-
tai–Labūnava–Kėdainiai 43,0 
km.

• Prienų mieste, Prienų g., 
magistralinio kelio A16 Vil-
nius–Prienai–Marijampolė 
95,0 km.

• Raseinių mieste, Sodų 
g., rajoninio kelio Nr. 3507 
Raseiniai–Laužai–Tarosai 
1,0 km.

• Ariogalos mieste, Vytau-
to g., rajoninio kelio Nr. 1907 
Vilkija–Čekiškė–Ariogala 
29,9 km.

Tauragės apskrityje:
• Papušynės kaime, Šila-

lės g., krašto kelio Nr. 164 

Mažeikiai–Plungė–Tauragė 
138,0 km.

• Skirsnemunės kaime, 
Plento g., krašto kelio Nr. 
141 Kaunas–Jurbarkas–Šilu-
tė–Klaipėda 76,0 km.

• Seredžiaus miestelyje, 
Neringos g., rajoninio ke-
lio Nr. 1709 Seredžius–Juo-
daičiai–Mituva–Keryvai 1,0 
km.

Vairuotojų patogumui 
spalio 28 ir lapkričio 1-4 die-
nomis magistralinio kelio 
A16 Vilnius–Prienai–Ma-
rijampolė ruože nuo 96,45 
iki 97,42 km (Prienų mieste) 
apribojimų dėl darbų nebus 
ir eismas bus leidžiamas. 
Visus apribojimus valstybi-
nės reikšmės keliuose rasite 
apsilankę mūsų internetinėje 
svetainėje eismoinfo.lt ir ga-
lėsite susiplanuoti maršru-
tą, kuriame matysite dėl re-
konstrukcijos, remonto ar ki-
tų priežasčių esančius eismo 
apribojimus. 

Kapus lankysiantiems pės-
tiesiems norime priminti, kad 
būtina dėvėti atšvaitus ar švie-
są atspindinčius elementus, 
nedėvint atšvaito, Jūsų kelyje 
nesimato. Prašome pasirūpin-
ti savo saugumu!

Primename, kad Eismo in-
formacijos centras dirba visą 
parą, todėl galite perduoti in-
formaciją apie trukdžius ke-
liuose, pasitikslinti dėl apri-
bojimų bet kuriuo paros me-
tu skambindami mums trum-
puoju numeriu 1871 ar tele-
fonais +370 615 49300, +370 
5 232 9677. Kreiptis galite ir 
elektroniniu paštu centras@
eismoinfo.lt.  lAKD 
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svEIKATA

REKLAMA

Su bobų vasara jau 
atsisveikinome ir 
pasitinkame prasidedantį 
tikrąjį šaltąjį sezoną. Jam 
dažniausiai ruošiamės, 
stiprindami savo 
imunitetą, tačiau ne visada 
pavyksta apsisaugoti nuo 
daugybės ore sklandančių 
ligų sukėlėjų. 

Vidutiniškai virusinės kvė-
pavimo takų infekcijos su-
augusį žmogų per metus už-
klumpa 2-4 kartus. Darželį 
pradėjusiems lankyti mažy-
liams per metus normalu sirgti 
ir iki 12 kartų. O kur dar kitos 
ligos! BENU vaistininkė Vai-
da Poškaitienė sako, kad, tin-
kamai pasiruošus, ligų galima 
išvengti, o jeigu liga suima, 
greita pirmoji pagalba padės 
greičiau pasveikti.

„Šaltąjį sezoną dažniausiai 
į vaistininką kreipiasi peršali-
mo ar gripo simptomais be-
siskundžiantys gyventojai. 
Didelė dalis jų ieško medika-
mentų susirgusiems vaikams 
– padidėjusį vaikų sergamu-
mą pajuntame jau su pirmai-
siais šaltesniais ir drėgnes-
niais orais. Taip pat svarbu 
prisiminti, kad žiemą padidėja 
sergamumas rotavirusine in-
fekcija, kuri ypač greitai plin-
ta vaikų ugdymo įstaigose“, 
- apie dažniausius susirgimus 
šaltąjį sezoną pasakoja vaisti-
ninkė V. Poškaitienė.

Pasak specialistės, praside-
dant ligų sezonui ir rūpinantis 
šeimos sveikata, reikėtų laiky-
tis trijų žingsnių taisyklės: 1 – 
siekti apsisaugoti nuo ligų, sti-
prinant organizmą ir laikantis 
sveikos gyvensenos bei higie-
nos principų, 2 – pajutus ligos 
simptomus, kuo skubiau imtis 
pirmosios pagalbos, kad ligai 
būtų užkirstas kelias progre-
suoti, 3 – jei liga progresuo-
ja, svarbu pasirinkti tinkamą 
gydymą, leidžiantį greičiau ir 
be komplikacijų įveikti ligos 
sukėlėjus. Tinkamas pirmas 
žingsnis, anot V. Poškaitienės, 
dažnu atveju padės išvengti 
kitų dviejų.

Peršalimas
1. Kaip apsisaugoti? Sie-

kiant apsisaugoti nuo viršuti-
nių kvėpavimo takų infekcijų, 
labai svarbi stipri organizmo 

3 dažniausios ligos šaltąjį sezoną: kaip jų išvengti, o susirgus – greičiau pasveikti
gynybinė funkcija – imunite-
tas. Galima tik priminti, kad 
stipriam imunitetui reikia vi-
taminų ir mineralų. Lengviau-
sias būdas užtikrinti pakanka-
mas jų atsargas – sveikai mai-
tintis, į racioną įtraukiant kuo 
daugiau daržovių, grūdinių 
kultūrų, vaisių.

Kartais pamirštama vitami-
no D svarba imunitetui, ypač 
vaikų. Mažėjant saulės, svar-
bu savo mitybą papildomai 
praturtinti šiuo vitaminu. Su-
balansuotas poilsio ir darbo 
režimas, o vaikams – apskritai 
visos dienos režimas, taip pat 
ne mažiau svarbus organizmo 
gynybinei funkcijai palaikyti. 
Tapti atsparesniems virusams 
padės ir grūdinimasis.

„Peršalimo ligą gali iššaukti 
ne tik nusilpęs imunitetas, bet 
ir netinkamas pasiruošimas 
atvėsusiems orams, pvz., ap-
sirengimas. Jau reikėtų avėti 
rudens sezonui skirtus batus, 
nepamiršti šaliko, ilgai būnant 
lauke – ir pirštinių. Noriu at-
kreipti tėvelių dėmesį – vaikai 
neretai suserga ne todėl, 
kad būna per mažai ap-
rengti, o todėl, kad per 
šiltai. Bėgiodami lauke 
jie sušyla, suprakaituoja 
ir todėl labai greitai ga-
li peršalti. Geriau ren-
kite daugiau sluoksnių, 
o ne šiltą žieminę striu-
kę ar kombinezoną, kai 
temperatūra dar laikosi 
teigiama“, - apie tinka-
mą apsirengimą pasa-
koja BENU vaistinin-
kė ir prideda, kad labai 
svarbu tinkamai vėdinti 
patalpas – atverti langus bent 
dukart per dieną po kelias 
minutes.

2. Pirmoji pagalba, paju-
tus simptomus. Kad perša-
lote, jums pirmiausiai praneš 
perštinti gerklė, padažnėjęs 
čiaudulys, gali nežymiai pa-
kilti temperatūra, dažnu atveju 
atsiranda sloga, galite pradėti 
kosėti. Simptomai atsiranda 
palaipsniui, todėl labai svar-
bu imtis pirmosios pagalbos, 
pajutus jau pirmuosius po-
žymius.

„Jeigu pajutote, kad galė-
jote peršalti, gerkite daug šil-
tų skysčių. Padės vaistažolių 
arbatos su medumi ir citrina 

– čiobrelių, aviečių lapų, ra-
munėlių. Perštinčią gerklę ir 
užgultą nosį veiksmingai ra-
mina ir gydo inhaliacijos su 
arbatmedžių, eukaliptų ete-
riniais aliejais. Pakaitinkite 
kojas šiltame vandenyje ir 
šmuršktelkite į šiltas kojines. 
Nosį kelis kartus per dieną 
purkškite jūros vandeniu, ger-
klę skalaukite druskos tirpalu. 
Kosulį malšinti padės eukalip-
tų eterinių aliejų tepalai. Juos 
reikėtų tepti ant krūtinės, padų 
ir nugaros“, - pirmosios pagal-
bos peršalus patarimus dalija 
vaistininkė.

Vaikams pirmuosius simp-
tomus malšinti taip pat reikia 
duodant gerti kuo daugiau šil-
tų skysčių. Mažiems vaikams 
geriausia rinktis jiems skirtas 
žolelių arbatas. Inhaliacijos 
taip pat puiki pagalba, tačiau, 
atsižvelgiant į vaiko amžių, 
reikėtų atsargiai naudoti ete-
rinius aliejus. Juos galima pa-
keisti druskos tirpalu ar val-
gomąja soda. Tiek profilak-
tikai, tiek pirmajai pagalbai 

nedideliais kiekiais vaikams 
tinka arbatmedžio, levandų, 
citrinos eteriniai aliejai. Ge-
riausia juos skleisti oro laše-
liniu būdu, pvz., tirpalu purš-
kiant namų orą, ar naudojant 
garintuvus.

3. Kaip įveikti ligą? Pa-
prastas peršalimas gali praeiti 
per 3-4 dienas. Ligai progre-
suojant, sveikimas užtrunka 
1-2 savaites. Kad sveiktumėte 
greičiau, visą ligos laiką var-
tokite daug šiltų skysčių. Gy-
dymas yra simptominis, to-
dėl gerklės perštėjimą padės 
numalšinti specialios čiulpia-
mos pastilės, uždegimą ma-
žinantys purškiami vaistai. 

Sausam kosuliui gydyti tinka 
inhaliacijos, o drėgnam – spe-
cialūs atsikosėjimą lengvinan-
tys preparatai. Slogą gydykite 
nosies gleivinės paburkimą 
mažinančiais vaistais.

Visą sveikimo laiką duoki-
te vaikams daug šiltų skysčių, 
nosį valykite vaikams skirtu 
jūros vandeniu. Jeigu vaikas 
kosi drėgnai, atsikosėjimą pa-
lengvinti padės vaikams skirti 
sirupai nuo kosulio. Jeigu ma-
žylis nekarščiuoja, pakilusi tik 
neaukšta temperatūra, nesku-
bėkite duoti vaistų nuo tempe-
ratūros. Jeigu vaikas karščiuo-
ja tris dienas iš eilės, kreipki-
tės į šeimos gydytoją.

Gripas
1. Kaip apsisaugoti? No-

rėdami apsisaugoti nuo gripo, 
pirmiausiai turėtumėte laiky-
tis jau minėtų sveikos gyven-
senos principų. Stiprus imu-
nitetas yra atsparumo ligoms 
pagrindas. Tačiau gripas yra 
kur kas rimtesnė ir pavojin-
gesnė liga nei įprastas perša-

limas, todėl, augant sergamu-
mui gripu, patariama vengti 
didelių žmonių susibūrimo 
vietų, kontakto su sergančiuo-
ju. Ligonį slaugantiems arti-
miesiems rekomenduojama 
dėvėti medicinines kaukes. 
Žinoma, svarbu nepamiršti 
rankų higienos.

2. Pirmoji pagalba, paju-
tus simptomus. Gripo simp-
tomus nėra sunku atskirti nuo 
peršalimo simptomų. Svar-
biausia prisiminti, kad jie pa-
sireiškia ūmiai: pakyla aukš-
ta temperatūra (didesnė nei 
38olaipsniai), krečia šaltis, 
pradeda skaudėti raumenis ir 
„laužyti“ kaulus. Taip pat bū-

Žlugo bandymas paleisti privačią raketą
Pirmasis privačios Kinijos bendrovės bandymas paleisti į 
kosmosą raketą baigėsi nesėkme. Pirmosios ir antrosios pakopos 
atsiskyrimo metu „ZQ-1“ raketa veikė normaliai, tačiau atsiskiriant 
paskutinei trečiajai pakopai kažkas sutriko.

Du laimingieji laimėjo 750 mln. JAV dolerių
Loterijos „Powerball“ organizatoriai patvirtino, kad dviejų loterijos 
bilietų savininkai laimėjo 750 mln. JAV dolerių. Vos prieš keturias 
dienas loterijoje „Mega Millions“ laimėta 1,537 mlrd. JAV dolerių. 
Tai buvo antras didžiausias laimėjimas loterijoje šalies istorijoje.

dingas galvos skausmas, sun-
kus kosulys, didelis gerklės 
skausmas ir bendras silpnu-
mas. Užpuolus gripui, blogai 
pasijusite tą pačią dieną.

„Gripą dažnai lydi kompli-
kacijos, tokios kaip plaučių 
uždegimas. Todėl užsiimti sa-
vigyda nerekomenduoju. Kol 
pateksite pas šeimos gydyto-
ją, gerkite daug šiltų skysčių, 
ilsėkitės, pakilus aukštai tem-
peratūrai – virš 38,5o laipsnių 
– gerkite temperatūrą maži-
nančių vaistų. Venkite kontak-
to su artimaisiais, kad jų neuž-
krėstumėte“, - pataria BENU 
vaistininkė.

3.Kaip įveikti ligą? Susir-
gus gripu, rekomenduojama 
kreiptis į gydytoją ir laikytis 
gydytojo paskirto gydymo. 
Taip pat labai svarbu daug il-
sėtis. Jeigu liga nesikompli-
kuoja, pasveikstama per 1-2 
savaites.

Roto virusas
Šaltuoju sezonu plinta ir 

kitos – ne peršalimo ligos, 
kurių išvengti arba palen-
gvinti simptomus gali-
ma laikantis tų pačių trijų 
žingsnių taisyklės. Viena 
tokių dažniausių ligų – ro-
to virusas.

1. Kaip apsisaugoti? 
Roto virusas –tai žarnyno 
infekcinė liga, ypač greitai 
plintanti vaikų ugdymo įs-
taigose, o per vaikus nere-
tai užsikrečia ir šeimos na-
riai. Roto virusas – ypač at-
sparus, o užsikrėsti užtenka 
labai nedidelės jo dozės. 
Todėl ši liga taip greitai ir 

lengvai plinta.
„Pagrindinis kelias užsi-

krėsti roto virusu – per ne-
švarias rankas, nes šis virusas 
plinta fekaliniu-oraliniu būdu. 
Virusas išsiskiria su išmato-
mis ir, nesilaikant higienos, 
patenka ant kitų daiktų ir žmo-
nių. Todėl pagrindinė profi-
laktinė priemonė – higiena. 
Kiekvieną kartą, pasinaudo-
jus tualetu, reikia kruopščiai 
su muilu nusiplauti rankas. 
Apskritai rankas reikėtų plau-
ti visada grįžus iš viešų vietų, 
prieš maisto gaminimą, prieš 
valgį ir pan. Esant epidemi-
joms ar sergant artimiesiems 
– dar dažniau. Galima naudoti 

ir specialų rankoms skirtą de-
zinfekcinį skystį“, - sako V. 
Poškaitienė.

Vaistininkė primena, kad 
reikėtų vengti liesti sergančio-
jo daiktus, rankšluosčius, ne-
sinaudoti tais pačiais indais ir 
valgymo įrankiais. Ir visiems 
rekomenduoja atsikratyti įpro-
čio rankomis liesti veidą.

Roto virusu dažniausiai ser-
ga vaikai iki 3 m. ir jie serga 
sunkiau nei suaugusieji. Todėl 
kūdikiai nuo 2 iki 6 mėn. gali 
būti paskiepyti nuo rotaviru-
sinės infekcijos.

2. Pirmoji pagalba, paju-
tus simptomus. Roto virusą 
įtarti galima, jeigu pradeda 
pykinti, kelis kartus per die-
ną vemiama, viduriuojama, 
kankina pilvo skausmai, pa-
kyla temperatūra. Simptomai 
pasireiškia ūmiai, praėjus 24-
72 val. po užsikrėtimo. Grei-
tai simptomų numalšinti ne-
pavyks, tačiau galima juos 
palengvinti.

„Susirgus roto virusu, svar-
biausia atstatyti vandens ir 
druskų pusiausvyrą organiz-
me – gerti daug skysčių ir 
specialius elektrolitų tirpalus. 
Itin svarbu stebėti vaiko bū-
klę ir specialaus druskų tirpa-
lo duoti kuo anksčiau. Vaikai 
ypač jautrūs skysčių ir druskų 
netekimui. Jeigu mažyliui lai-
kosi 39o laipsnių ir aukštesnė 
temperatūra, jis neprakaituo-
ja dėl skysčių trūkumo, o iš 
burnos sklinda acetono kva-
pas – reikia kuo skubiau vaiką 
vežti į ligoninę“, - pasakoja V. 
Poškaitienė.

3.Kaip įveikti ligą? Su-
sirgus rotavirusine infekcija, 
stebuklingo ir greito pagiji-
mo nėra. Suaugusieji dažnai 
nesunkiai perserga namuose, 
svarbiausia vartoti daug skys-
čių, gerti elektrolitų tirpalus. 
Jeigu liga užsitęsia ar savijau-
ta labai prasta, reikėtų pasiro-
dyti gydytojui, kuris, paskyręs 
laboratorinius tyrimus, galės 
diagnozuoti, ar vėmimą ir vi-
duriavimą tikrai sukėlė roto 
virusai. Nuo pagrindinių roto 
viruso simptomų – viduriavi-
mo, pilvo spazmų – gerai pa-
deda karčiojo kiečio arbata. 
Jos galima duoti ir vaikams. 
Paprastai pasveikstama per 
4-6 dienas. 
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UžsAKANT KETURIs sKELBImUs, PENKTąjį - įDĖsImE NEmOKAmAI
(PAsIūLymAs gALIOjA PRIvATIEms AsmENIms)sKELBImAI

REKLAMA

stasė
AsIPAvIČIENĖ

Paskutinis spalio turgus 
išsiskyrė iš kitų begale 
rudeninių gėlių –
chrizantemų. 

Artėja lapkričio 1-oji, Visų 
šventųjų diena, o lapkričio 2-
ąją – Vėlinės, mirusiųjų pa-
gerbimo diena, tad kiekvienas 
perka nors ir nedidelį vazonė-
lį, kad gėlės ant kapų dar žy-
dėtų, kol žiedus pakąs šalna. 
Kiti pirko didelius ir gražius 
karališkųjų chrizantemų žie-
dus, kuriuos galima pamerk-
ti į vazas. 

Žmonių skoniai ir moty-
vai skiriasi – kiti pirkėjai ne-
šėsi įsigiję ir dirbtinių gėlių 
puokštes. Tiesa, jos ilgai sto-
vės gražios, bet paskui atsi-
durs sąvartyne ir ilgus metus 
terš gamtą...

Pirkėjai dėjo į savo krep-
šius ir kasdieninės paklau-
sos prekes, tokias kaip pieno 
produktai, mėsa, kiaušiniai 
ir daržovės. Tik nedaugelis 
žmonių linkę kaupti atsargas, 
daugiausia nusiperka maisto 
savaitei.

Daržovės visada 
perkamos

Kilogramas bulvių kaina-
vo 0,25–0,35 euro, kopūstų – 
0,3–0,4 euro, svogūnų – 0,6–
0,7 euro, burokėlių – 0,3–0,5 
euro, morkų – 0,5–0,7 euro, 
žiedinių kopūstų – 1,8–2 eu-
rus, brokolių – 2–2,5 euro, 
briuselinių kopūstų – 2 eurus, 
česnakų – 2,5–3,5 euro, agur-
kų – 2,2–2,5 euro, pomidorų – 
1,2–1,8 euro, paprikų – 0,99–
1,5 euro. Kilogramas raugintų 
kopūstų kainavo 1 eurą, rau-
gintų agurkų – 1,5–1,7 euro, 
virtų burokėlių – 0,8–1 eurą. 
Kilogramą kaliaropių, juodų-
jų ridikų ar topinambų buvo 
galima nusipirkti už 1 eurą. 
Ant prekystalių dar buvo ir 
žalumyninių daržovių, užau-
gintų šiltnamiuose. Ryšelis 
krapų, petražolių, ridikėlių 
ar svogūnų laiškų kainavo 
0,5 euro.

Nemažai buvo lietuviško 

sodo obuolių, kurių kilogra-
mas kainavo 0,5–0,7 euro, 
kriaušių – 1–1,5 euro. Kilo-
gramą svarainių pardavė už 
1,2–2 eurus, litrą šaltalankio 
uogų – už 3 eurus, o litrą span-
guolių – už 3,5 euro, putino 
uogų – už 2 eurus. Atvežtinių 
slyvų kilogramą buvo galima 
nusipirkti už 1,5–1,8 euro.

Kaip įprastai, kai kurios 
moterys turėjo namie virtų uo-
gienių bei daržovių mišrainių, 
kurių pusės litro stiklainėlis 
kainavo 1,2–1,8 euro.

Šalia daržovių dažna šeimi-
ninkė turėjo vieną kitą dešimtį 
naminių vištų kiaušinių ir pa-
skerstų paukščių. Dabar tas 
laikas, kai pernykštės vištos 
nustoja dėjusios, o jaunos dar 
nepradėjusios, tad ir kiaušinių 
kainos nemažos – 1,8–2 eurai. 
Kilogramas naminės anties 
kainavo 5 eurus, o vištos (mė-
sinės) – 3,8–4 eurus.

Bitininkai už kilogramą 
medaus prašė 6 eurų, o už 
pusės litro stiklainį mėgsta-
mo medučio teko mokėti 4–
4,5 euro.

Naminio sėmenų aliejaus 
kainos nesikeičia – pusės litro 
butelis kainavo 3,5 euro.

Ką pirksim – pieno, 
mėsos, o gal žuvies?
Litras pieno, kaip jau įpras-

ta, kainavo 0,5 euro, grietinės 
– 3,4–3,8 euro, pusė kilogra-
mo varškės – 0,8–1,2 euro, 
toks pat kiekis sviesto – 4 eu-
rus o sūriai buvo parduodami 
už 1,5–3 eurus, priklausomai 
nuo dydžio. Nedidukai ož-
kos pieno sūriai kainavo 2–3 
eurus.

Šviežios mėsos kainos nuo 
praeito savaitgalio beveik ne-
pasikeitė. Kilogramas kiaulie-
nos šoninės kainavo 3,2–3,9 

euro, kumpio – 3,68–4,35 
euro, sprandinės – 4,34–5,1 
euro, karbonado – 4,69–5,5 
euro, karkos – 2 eurus, pus-
galvio – 1,5 euro, maltos kiau-
lienos – 3,2–4 eurus. Jautienos 
nesimatė, beje, atrodė, kad ir 
mėsos bei jos gaminių buvo 
mažiau nei įprastai. Avienos 
buvo galima nusipirkti už 8–
12 euro (užsisakius).

Kilogramą paprastų rūky-
tų lašinukų buvo galima nu-
sipirkti už 5,2–5,8 euro, su 
kumpiu – už 6,2–7,8 euro, 

suktinio – už 7,2–8,4 euro, rū-
kytos pūslės ar išpjovos – už 
9–15 eurų. 15 eurų kainavo ir 
kilogramas kaimiško skilan-
džio iš pjaustytos mėsos (jo 
skonis labai skiriasi nuo pa-
gaminto pramoniniu būdu). 
Nors ir ne po daug, tačiau 
žmonės perka tikrų, namie pa-
gamintų produktų, mokėdami 
šiek tiek brangiau.

Gausus pasirinkimas buvo 
šviežios žuvies ir jos produk-
tų. Kilogramas šviežio kar-
pio ar šamo kainavo 3,9 eu-
ro, starkio – 5,5 euro, lydekos 
– 4,9 euro, lašišos – 6,9 euro, 
karšio – 2,9 euro, strimelių – 
1,3 euro. Perkamiausia šviežia 
žuvis buvo karpis, o iš rūkytų 
daugiausia pirko karštai rūky-
tą jūros lydeką ir šaltai rūkytą 
skumbrę. Populiari prekė ir 
sūdytos silkės bei marinuotos 
skumbrės.

Nyku gyvuliukų 
turgavietėje

Kaip visada, čia karaliavo 
paukščiai ir triušiai, nors pas-
tarųjų buvo labai mažai. Su-
augusios vištos kainavo 7–8 
eurus, vištaitės – 5–6 eurus, 
gaidžius pardavė už 5–7 eu-
rus. Kalakutą buvo galima 
įsigyti už 10–12 eurų, žąsį ar 

žąsiną – už 18–25 eurus, an-
tį – už 10 eurų. Kas nori, šiuo 
metu tikrai pigiai gali įsigyti 
pjovimui ančių ir žąsų, kurios 
tikrai labai didelės ir gražios. 
Juk Kalėdos netruks ateiti. Su-
augusį triušį buvo galima nu-
sipirkti už 20–25 eurus.

Grūdų kainos nepakito
Centneris rugių, kvietru-

gių, kviečių, miežių ar paša-
rinių miltų kainavo 10 eurų, 
tik 40 kg maišelis avižų kai-
navo 7 eurus. Vienas ūkinin-
kas buvo atvežęs ir pašarinių 
runkelių maišą, už kurį prašė 
4 eurų, už 5 kg mokų ar bu-
rokėlių pakuotę norėjo gauti 
2,5 euro. 

Centnerį kombinuotųjų pa-
šarų buvo galima nusipirkti už 
16–20 eurų, o 25 kg pakuotę 
lesalų dedeklėms vištoms bu-
vo galima įsigyti už 8–12 eu-
rų, priklausomai nuo sudėties. 
2 kg gabalą karvių laižomo-
sios druskos buvo galima nu-
sipirkti už 2–3 eurus, o įvairių 
premiksų – už 3-5 eurus.

Labai daug buvo atvežta 
įvairiausių spalvų ir dydžio 
chrizantemų, kainuojančių 
pagal vazono dydį. Tad ir kai-
nos svyravo nuo 1 iki 8 eurų. 
Kai kuriuose vazonuose buvo 
susodinta po 2–3 spalvų krū-
melius, kurie labai gražiai at-
rodė auksinio rudens fone. 

Keičiasi rūbų 
„kolekcijos“

Prekiautojai rūbais ir dėvė-
tais daiktais jau nėra paten-
kinti besikeičiančiomis oro 
sąlygomis. Mažėja žmonių, 
mažėja ir prekių apyvarta. 
Dabar žmonės jau nebeperka 
vasarinių rūbų, visi dairosi į 
šiltesnius apdarus. O naujos 
žieminių rūbų „kolekcijos“ 
jau gerokai didesnės. 

Žmonėms, kuriems reikia 
kasdieninių darbui tinkamų 
drabužių ar kokio nors bui-
tyje reikalingo daikto, labai 
puikiai apsiperka pas vieną 
vyriškį, kuris turi labai daug 
ir įvairių prekių, be to, jas  
parduoda labai pigiai, vos už 
keliasdešimt centų. Teko gir-
dėti, kaip viena moterėlė labai 
gražiai dėkojo prekiautojui, 
kad jis nesibrangina ir duoda 
vargšui žmogeliui galimybę 
vos ne dykai įsigyti norimą 
daiktą.

Automobiliai ir 
jų dalys

Perka
Brangiai superka įvairius automo-
bilius (tvarkingus ir gali būti su 
defektais). Tel. 8 684 44304.

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

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

Superku visų markių automo-
bilius, bet kokios būklės. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 8 646 
84017.

žemės ūkis

Parduoda
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.

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

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

Pašarines bulves. Tel. 8 689 
44091.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

Nekilnojamasis 
turtas

Parduoda
2 kambarių butus

2 k. bt. (55 kv. m, II a. 3 a. n., kam-
bariai 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.

SODYBAS, SODUS

Sodo sklypą (yra vasarinis name-
lis, elektra, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, netoli bendro naudojimo 
tvenkinys, geras privažiavimas, 
sodas kampinis, 6 a žemės) SB 
„Nemunas“, Šilėnų k., Birštono 
sav. Tel. 8 688 45936.

GARAŽUS

Garažą Prienuose. Tel. 8 611 
08078.

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

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

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

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

Tel. 8 682 61641.

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

Prienų 
turguje

Airijoje nebus šventavagystės draudimo
Airijos rinkėjai referendume nubalsavo už tai, kad būtų atšauktas 
retai taikomas šventvagystę draudžiantis įstatymas. Paskutinį 
kartą už tokį nusižengimą Airijoje buvo mėginta teisti 1855 
metais, kai vienas dvasininkas netyčia sudegino Bibliją.

Pensijų ir išmokų skola – 200 mln. eurų
Kiek daugiau nei 200 mln. eurų – tiek siekia valstybės 
įsipareigojimai šalies gyventojams, kuriems dėl krizės buvo 
sumažintos ir iki šiol nekompensuotos įvairios pensijos ir 
socialinės išmokos. 

Lapinis kopūstas



13
TREČIADIENIs, �018 m. sPALIO 31 D., www.NAUjAsIsgELUPIs.LT

PAPRAsTO sKELBImO KAINA vIENAm KARTUI  
PRIvATIEms AsmENIms - 1,�� EUR, vERsLO KLIENTAms - �,�0 EUR. sKELBImAI

NUKelta Į 14 p. 

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

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

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

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

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

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

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

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

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

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

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

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

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

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

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

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

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

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

Prekybinę įrangą: lentynas, šaldy-
tuvą-vitriną (2 vnt.), elektronines 
ir mechanines svarstykles. Tel. 8 
686 68480.

Aliuminio bidonus (20 l ir 38 l), 
frezavimo stakles su judančiu sta-
lu, 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. Konku-
rencingai mažiausios palūkanos 
rinkoje. AKCIJA - PASKOLAS iki 
1000 Eur laikotarpiui iki 6 mėn. 
suteikiame nemokamai - be 
palūkanų. Konsultuojame pensijų 
II-III kaupimo pakopos klausimais. 
Tel. 8 601 50935.

obuolių spaudykla 
spaudžia ir pasterizuoja 
sultis. mus rasite adresu: 
juodaraisčio g. 18, netoli 

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...
UAB „GEONETAS“  

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

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

38124. 

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

Statome nerūdijančio plieno 
apšildomus kaminus. Dedame 
nerūdijančio plieno įdėklus į 
kaminus, židinius, pirtis ir t.t., 
gaminame prijungimus. Tel. 8 
685 60129.

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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

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

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

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

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

REKLAMA

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Reikalinga (-as) picų kepėja 
(-as). Reikalinga pagalbinė vi-
rėja (-as). Darbas  visu etatu 
pamainomis Prienuose. Ga-
lima važinėti su kolektyvu iš 
Naujosios Ūtos ir Balbieriškio. 
Reikalinga pagalbinė darbuotoja 
(-as) iš Prienų puse etato. Tel. 8 
650 41148. 

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

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

Metalo apdirbimo įmonei reika-
lingi 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 kate-
gorija darbui po Lietuvą. Atly-
ginimas pagal susitarimą. Tel. 8 
699 11549.

PRAŠO SUTEIKTI 
INFORMACIJOS

Daiva ir Marius Sabakinai prašo 
atsiliepti liudininkus, mačiusius 
eismo įvykį spalio 20 d. Kauno g., 
Prienuose. Tel. 8 600 51190.

Kviečia
PRIENŲ KULTŪROS IR 
LAISVALAIKIO CENTRAS 
KVIEČIA SUAUGUSIUOSIUS Į 
KOLEKTYVUS

Moterų ansamblis „Pienė“. 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre, choro studijoje (II aukš-
te). 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 lais-

valaikio centre, choro studijoje 
(II aukšte). Kolektyvo vadovė  
Dalė Zagurskienė, tel. 8 685 
01 263

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

Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių 
kolektyvas „Vajaunas”. Naujų 
narių priėmimas –  spalio mėn. 
antradieniais ir ketvirtadieniais 
18.00 val. Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre, choreografi-
jos salėje (II aukšte). Kolektyvo 
vadovė Ligita Gediminienė, tel. 
8 612 70 673

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

Liaudiškų šokių ansamblis „Tra-
pukas” (amžius nuo 18 m.). 
Naujų narių priėmimas –  rug-
sėjo mėn. pirmadieniais ir tre-
čiadieniais 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 laisvalai-
kio centre, konferencijų salėje 
(II aukšte). Kolektyvo vadovė 
Ilona Aksenavičienė, tel. 8 686 
69 009

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centro Jaunučių liaudiškų šo-
kių grupė „Pipiras” (amžius 
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leta Serbintienė.

Lapkričio 10 d. 17 val. Balbieriš-
kio kultūros ir laisvalaikio centre 
– populiaraus 90-ųjų dueto „Mi-
ledi“ dainų autoriaus ir atlikėjo 
Tonio koncertas – geriausios 
dainos ir naujausi hitai. Bilieto 
kaina – nuo 5 Eur. Koncerto die-
ną bilietai brangs. Informacija 
tel. 8 685 31572.

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 Bar-
tulis. Vaidmenis kuria aktoriai: 
Liubomiras Laucevičius, Albinas 
Kėleris, Petras Venslovas. 

Lapkričio 14 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– atlikėjos Giulijos nauja kon-
certinė programa „Kelionė pas 
tave“. Bilieto kaina – 10 Eur. 
Koncerto metu girdėsite naujas, 
nesenai pasirodžiusias dainas ir 
laiko patikrintas populiariausias 
Giulijos dainas, kurios bus atlik-
tos naujovišku, savitu ir tuo pa-
čiu 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).

Lapkričio 14 d. 18.30 val. Prie-
nų sporto arenoje – krepšinio 
varžybos: Prienų „Skycop“ – Aly-
taus „Dzūkija“.

Lapkričio 16 d. Prienų Justi-
no Marcinkevičiaus viešojoje 

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

Lapkričio 6 d. 7.30 –8.30 val. 
Prienų mieste – Prienų r. savi-
valdybės visuomenės sveikatos 
biuro kartu su Prienų policijos 
komisariatu vykdoma akcija „At-
švaitą turiu – matomas esu“.

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 8 d. 18 val. Stakliškių 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Kruonio kultūros centro su-
augusiųjų dramos kolektyvo 
„Brasta“ spektaklis „Gyvanašlės“ 
(pagal Jono Katkevičiaus pjesę). 
Režisierė Janė Bernotienė. Įėji-
mas nemokamas.

Lapkričio 9 d. 12 val. Veiverių 
šaulių namuose – Veiverių ne-
įgaliųjų draugijos ansamblio 
„Viltis“ 15 metų veiklos minė-
jimas.

Lapkričio 9 d. 18 val. Skriaudžių 
laisvalaikio salėje – Naujosios 
Akmenės Ramučių gimnazijos 
Talentų klubo muzikinis spek-
taklis „Prašau, mylėkit mano 
Lietuvą“. Įėjimas nemokamas. 
Režisierė ir siužeto autorė Vio-

REKLAMA

bibliotekoje – susitikimas su 
poetu, eseistu Donaldu Kajoku.  
Dalyvaus literatūros kritikas 
Edmundas Kazlauskas.

Lapkričio 18 d. 15 val. Veiverių 
šaulių namuose – Marijampo-
lės kultūros centro Liudvinavo 
skyriaus teatro „Žalias sodas“ 
spektaklis – komedija „Ech, tie 
vyrai, ech, tos moterys“ (pagal 
K. Sają).  Įėjimas nemokamas. 
Režisierė Vita Gvazdaitienė.  

Lapkričio 20 d. 13 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre – 
Lietuvos Neįgaliųjų draugijų mė-
gėjų meno kolektyvų konkurso 
„Vilties paukštė 2018“ finalinis 
koncertas. 13.00 val. – renginio 
atidarymas, sveikinimo žodžiai 
13.15 val. – Lietuvos Neįgaliųjų 
draugijų meno kolektyvų finali-
nis koncertas. Dalyviai: Pakruojo 
r. neįgaliųjų draugijos moterų 
vokalinis ansamblis„ŠILADIS“, 
meno vadovas Methardas 
Zubas; Alytaus m. neįgaliųjų 
draugijos ansamblis„DZŪKIJOS 
ATGAIVA“, meno vadovas Kęs-
tutis Baranauskas; Varėnos 
r. neįgaliųjų draugijos meno 
kolektyvas „ATGAIVA“, meno 
vadovė Daiva Kielienė; Švenčio-
nių neįgaliųjų draugijos meno 
kolektyvas „UPELĖ“, meno 
vadovas Rimantas Ankėnas; 
Šeduvos neįgaliųjų draugijos 
meno kolektyvas „VERDENĖ“ , 
meno vadovė Evelina Stalgienė; 
Birštono neįgaliųjų draugijos 
moterų vokalinis ansamblis 
„SUGRĮŽKI JAUNYSTE“, meno 
vadovas Algimantas Jazbutis. 
14.30 val. – „VILTIES PAUKŠTĖ 
2018“ nugalėtojų paskelbimas, 
sveikinimai. 15.00 val. – „Sare 
Roma“ koncertinė programa.

Lapkričio 21 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– jubiliejinis grupės „El Fuego“ 
10-mečio turo koncertas. Bilieto 
kaina – 10 Eur.

Lapkričio 25 d. 9.30 val. Veiverių 
Šv. Liudviko bažnyčioje – bažny-
tinių chorų šventė „Šv. Cecilija 
– menininkų globėja“. Renginys 
nemokamas. Dalyvaus Ąžuolų 
Būdos, Pažėrų, Jūrės miestelio 
ir Veiverių bažnyčių chorai. 

Gruodžio 3 ir 4 dienomis Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Pauliaus Markevičiaus spek-
taklis dviems „alberai, WRU“ 
(pagal Albero Kamiu biografijos 
atspindžius). Spektaklis nomi-
nuotas 2018 m. „Auksiniam 
scenos kryžiui“). Spektakliai vyks 
Konferencijų salėje (2 aukšte): 
gruodžio 3 d. – 15, 17, 19, 21 
val.; gruodžio 4 d. – 15, 17, 19, 
21 val. Dėmėsio! Kiekvienas 
spektaklis skirtas tik 2 žiūro-
vams, todėl bilietų skaičius 
ribotas. Bilieto kaina – 7 Eur 
vienam asmeniui.

Gruodžio 18 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Irenos Starošaitės ir Žilvino 
Žvagulio jubiliejinis 25-mečio tu-
ras per Lietuvą. Koncertas „Visko 
per mažai“ su gyvo garso grupe. 
Bilieto kaina 10–15 Eur. 

PARODOS PRIENŲ RAJONE

Prienų r. savivaldybės fojė (2 
aukšte) eksponuojama skulp-
toriaus Algimanto Sakalausko 
autorinių monumentalių darbų 
fotografijų paroda „Kūrybos 
fotorestrospektyva“, skirta au-
toriaus kūrybos 30-mečiui. Eks-
pozicijoje – dalis fotografijų iš 
autoriaus jubiliejinės parodos. 

Prienų sporto arenoje ekspo-
nuojama fotografo Algimanto 
Barzdžiaus fotografijų paroda 
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai 
unikali galimybė pažinti ne tik 
fotografo Algimanto Barzdžiaus 
kūrybą, bet ir daugiau sužinoti 
apie kitų kultūrų vaikų emocijas 
bei pastebėti šiuos kultūrinius 
skirtumus, užfiksuotus foto-
grafijose.

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

Veiverių šaulių namuose – Ro-
mualdos Bartulienės tapybos 
darbų paroda „Švytintis spalvų 
pasaulis“.

Naujosios Ūtos laisvalaikio sa-
lėje eksponuojama Virgilijaus 
Kedžio grafikos darbų paroda 
„Minčių impresijos“. Paroda 
veiks spalio–lapkričio mėn.

Išlaužo seniūnijos salėje spalio 
mėn. eksponuojama tautodai-
lininkės Ramutės Onutės Bi-
dvienės autorinė darbų paroda 
„Prakalbintas linas“.

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

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

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

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Lapkričio 02 d. 19:00 val. Sportinė 
edukacija „Meditacija ir joga ge-

ram poilsiu“. „Eglės sanatorija“ 

Lapkričio 02 d. 16:00 val. Pramo-
gos vaikams. Kino filmai, žaismin-
goji animacija. „Eglės sanatorija“ 

Lapkričio 02 d. 12:00 val. Sau-
sainių dekoravimo dirbtuvės 
vaikams. Royal Spa Residence 

Lapkričio 02 d. 20:00 val. Kon-
certas. „Sielą virpinantys gitaros 
garsai, bei melodijos“. „Eglės 
sanatorija“ 

Lapkričio 02 d. 12:30 val. Pramo-
gos vaikams: Linksmoji mankšta 
salėje. „Eglės sanatorija“ 

Lapkričio 02 d. 17:00 val. Piešiniai 
ant veido – tapk savo herojumi 
„Eglės sanatorija“ 

Lapkričio 02 d. 19:00 val. Pra-
mogos vaikams „Teatrą žaidžia 
vaikai“. „Eglės sanatorija“

Lapkričio 07 d. 18:30 val. Prem-
jera / Scenos Gražuolė. Birštono 
kultūros centras 

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

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

Lapkričio 17 d. 21:30 val. Tva-
nas Balaganas / Antikvariniai 
Kašpirovskio dantys. Vytautas 
Mineral SPA 
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Ketvirtadienis, lapkričio 1 d. penktadienis, lapkričio � d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Gyvenimas 07:00 
Nykštukas Nosis 08:30 auklė 
Makfi ir didysis sprogimas 10:20 
Stasio povilaičio jubiliejinis kon-
certas „50 metų scenoje” 12:10 
Niekas nenorėjo mirti 13:58 Lo-
terija „Keno loto” 14:00 audrys 
15:00 Visų Šventųjų diena 16:00 
Šventadienio mintys 16:30 prem-
jera. Seserys 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai 18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Specialus tyrimas 20:25 
loterija „Keno loto” 20:30 pano-
rama 20:52 Sportas 20:59 loterija 
„Jėga” 21:00 Šiandien prieš 100 
metų 21:30 Gražiausios poetų 
dainos 23:10 adelainos amžius 
01:00 lRt radijo žinios 01:05 Va-
karas su edita 02:00 lRt radijo 
žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lRt radijo žinios 03:05 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Šiandien prieš 100 metų 04:00 
lRt radijo žinios 04:05 Specialus 
tyrimas 05:00 Seserys 

 
05:30 Dienos programa 05:35 
Madagaskaro pingvinai (4) 06:05 
Madagaskaro pingvinai (5) 06:25 
pReMJeRa Skūbis Dū. Cirko pa-
lapinė 08:05 pReMJeRa Didysis 
skrydis 09:55 Monstrų viešbutis 
11:45 Monstrų namai 13:30 Ne-
įtikėtinos lemoni Sniketo istori-
jos 15:40 Kelionė į Žemės centrą 
17:30 Žinios 18:25 Sportas 18:28 
Orai 18:30 pReMJeRa Šiurpu-
liukai 20:40 San andreas 22:55 
Septynios velniškai ilgos dienos 
01:00 Nakties šešėliai 02:55 Al-
chemija XXXV. Fonozaurai 03:25 
RetROSpeKtYVa 03:55 pro-
gramos pabaiga 05:00 Dienos 
programa 05:05 Mano gyvenimo 
šviesa (425) 05:30 Mano gyveni-
mo šviesa (426) 

 
05:30 Naujokė 05:55 Naujokė 
06:15 Naujokė 06:45 televitrina 
07:00 Kempiniukas plačiakelnis 
07:30 Gyvenimo knyga 09:15 
Šuo, kuris išgelbėjo Heloviną 
11:05 Mažasis vampyras 12:45 
Monstrų šeimynėlė 14:35 edvar-
das Žirkliarankis 16:45 Simpsonų 
filmas 18:30 tV3 žinios 19:22 TV3 
sportas 19:27 tV3 orai 19:30 pa-
nelės peregrinės ypatingų vaikų 
namai 22:00 prezidento medžio-
klė 23:50 apsukrios kambarinės 
00:40 Melas ir paslaptys 01:35 
Gražuolė ir pabaisa 02:25 ekstra-
sensai tiria 03:50 apsukrios kam-
barinės 04:40 Melas ir paslaptys 
05:25 Naujokė 

06:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(20) 06:30 Žiniuonis (17) 07:30 
paskutinis faras (10) 08:30 Šuo 
(10) 09:35 Kobra 11 (5) 10:40 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (52) 11:45 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 

(22) 12:45 Žiniuonis (18) 13:45 
paskutinis faras (11) 14:45 Šuo 
(11) 15:50 Kobra 11 (6) 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (53) 17:55 Dangus ti-
krai yra 20:00 adamsų šeimynėlė 
22:05 Baubas 23:45 Ugnikalnis 
(1) 01:30 Ugnikalnis (2)  

 
05:35 Kaimo akademija 06:00 
programa 06:05 tV parduotu-
vė 06:25 lietuva tiesiogiai 07:00 
Kaimo akademija 07:35 Kitoks 
pokalbis su D 08:05 „ant bangos“ 
09:05 „24 valandos Žemėje“ (1,2) 
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tie-
siogiai 16:57 Orai 17:00 „Kelrodė 
žvaigždė“ (8) 18:00 Reporteris 
18:47 Orai 18:50 Rubrika „Vers-
lo genas“.” 18:55 pReMJeRa. 
„Konsultantas“ (4) 20:00 Repor-
teris 20:30 lietuva tiesiogiai 20:57 
Orai 21:00 „ant bangos“ 22:00 Re-
porteris 22:52 Orai 22:55 Rubrika 
„Verslo genas“.” 23:00 „ant ban-
gos“ 00:00 „Gluchariovas“ (2/48) 
01:05 „Bitininkas“ (2/17) 02:10 
„Mentų karai: Kijevas. Operacija 
„trojos arklys““ (5/4) 03:00 „Mo-
terų daktaras“ (2/36) 03:50 „pasi-
renkant likimą“ (4) 04:45 „Mentų 
karai: Kijevas. Operacija „trojos 
arklys““ (5/4) 05:35 Kitoks pokal-
bis su D 05:55 programa 05:58 
„pasaulis iš viršaus“ 05:59 TV 
parduotuvė  

 
06:15 televitrina 06:30 6 kadrai 
07:00 pavojingiausi pasaulio keliai 
08:00 Havajai 5.0 09:00 Vienam 
gale kablys 09:30 CSI Majamis 
10:30 Simpsonai 11:00 Simpso-
nai 11:30 Kobra 11 12:30 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 13:00 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 13:30 Univeras 14:00 Unive-
ras 14:30 televitrina 15:00 Hava-
jai 5.0 16:00 CSI Majamis 17:00 
Kobra 11 18:00 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 18:30 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 19:00 
Univeras 19:30 Univeras 20:00 
Saša ir tania 20:30 Knygų vagilė 
23:10 Rezidentas 00:10 pėdsakai 
01:05 Daktaras Hausas 01:55 Ti-
ronas 02:50 Naujakuriai 

 
05:15 Giminės po 20 metų (16 
s.) 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 lietuvos kapinės 
08:10 Džeronimas 08:35 auklė 
Mun 08:45 Riteris Rūdžius 09:00 
Kaunas talent In memoriam 11:00 
Į sveikatą! 11:30 Kaip atsiranda 
daiktai 12 12:00 DW naujienos 
rusų kalba 12:15 Dokumentinė 
istorinė laida „lietuvos kolumbai” 
13:10 Stambiu planu 13:55 Atspin-
džiai. paveldo kolekcija 14:20 alė 
Rūta 15:15 Kaip atsiranda daiktai 
12 15:40 auklė Mun 15:50 Riteris 
Rūdžius 16:05 Džeronimas 16:30 
Vėlinės 16:45 Mylėti ir atleisti 
17:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas 17:45 Jausmai 19:10 
ludwig van Beethoven. „Missa 
solemnis” 20:30 panorama 20:52 
Sportas. Orai 21:00 audrys 22:00 
lietuvių kino klasika 23:10 Anapus 
čia ir dabar 00:00 DW naujienos 
rusų kalba 00:15 Dabar pasauly-
je 00:45 Džiazo muzikos vakaras. 
XXX tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Jazz 2017” 01:50 Elito 
kinas. taksiukas 03:15 Lietuvos 
kapinės 03:40 anapus čia ir da-
bar 04:25 Mokslo sriuba 04:50 
Kultūrų kryžkelė 05:05 alė Rū-
ta. Ilgesys

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 2 
11:10 Komisaras Reksas 12:00 
(Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų 
kontrolė 13:58 loterija „Keno lo-
to” 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 „Ke-
no loto” 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 auksinis pro-
tas 22:50 Fantastiškas penktadie-
nis. laivų mūšis 01:00 lRt radijo 
žinios 01:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Gyvenimas 03:00 lRt radi-
jo žinios 03:05 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 03:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
05:00 Seserys

 
05:05 Mano gyvenimo šviesa 
(425) 05:30 Mano gyvenimo švie-
sa (426) 06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (427) 06:30 Madagaskaro 
pingvinai (6) 07:00 Volkeris, teksa-
so reindžeris (34) 08:05 Rimti rei-
kalai (24) 08:40 KK2 09:10 Nuo... 
Iki... 09:45 Dydžio (r)evoliucija 
10:15 Meilės sparnai (146) 11:20 
Meilės sparnai (147) 12:20 Gyve-
nimo daina (108) 13:25 Dvi širdys 
(1250) 13:55 Dvi širdys (1251) 
14:25 Dvi širdys (1252) 14:55 Dvi 
širdys (1253) 15:30 Labas vaka-
ras, lietuva 16:35 Gyvūnų poli-
cija 17:30 Žinios 18:25 Sportas 
18:28 Orai 18:30 KK2 penktadie-
nis 20:00 Kaukazo belaisvė, arba 
nauji Šuriko nuotykiai 21:45 ledo 
kariai 23:40 laukinės aistros 01:40 
San andreas 03:40 programos 
pabaiga 05:15 Dienos programa 
05:20 Madagaskaro pingvinai 
(5) 05:45 Įspūdingasis Žmogus-
voras (24)  

 
05:25 Naujokė 06:10 televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 07:25 Simpso-
nai 07:55 Gero vakaro šou 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 ži-
nios 19:22 tV3 sportas 19:27 TV3 
orai 19:30 princesė ir varlius 21:20 
Geležinis žmogus 2 23:55 pavo-
jingas susitarimas 01:35 auklė 
nakčiai 03:00 Geležinis žmogus 2 
05:10 Gražuolė ir pabaisa  

06:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(21) 06:30 Žiniuonis (18) 07:30 pa-
skutinis faras (11) 08:30 Šuo (11) 

09:35 Kobra 11 (6) 10:40 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (53) 
11:45 Reali mistika (20) 12:50 Ži-
niuonis (19) 13:50 paskutinis faras 
(12) 14:45 Šuo (12) 15:50 Kobra 
11 (7) 17:00 NKl čempionatas. 
palangos Kuršiai - Gargždų SC 
19:00 @rimvydasvalatka 19:30 
Info diena 20:00 Kerštas 22:15 
adamsų šeimynėlė 00:10 Bau-
bas 05:15 Didžiojo sprogimo te-
orija (17) 05:45 Didžiojo sprogimo 
teorija (18) 

 
05:35 Kitoks pokalbis su D 05:55 
programa 05:58 „pasaulis iš vir-
šaus“ 05:59 tV parduotuvė 06:15 
lietuva tiesiogiai 06:25 „Nuosta-
būs pojūčiai“ 06:50 „10 min iki to-
bulybės su Jurijumi“ 07:50 Nuoga 
tiesa 09:20 Čempionai 09:55 „pa-
saulis iš viršaus“ 11:25 „Žolė po 
sniegu“ (1-4 dalys) 16:00 Repor-
teris 16:30 Kitoks pokalbis su D 
16:57 Orai 17:00 „Kelrodė žvaigž-
dė“ (9) 18:00 Reporteris 18:50 Orai 
18:55 pReMJeRa. „Konsultantas“ 
(5) 20:00 Reporteris 20:30 Kitoks 
pokalbis su D 20:57 Orai 21:00 
adomo obuolys 22:00 Reporte-
ris 22:55 Orai 23:00 „ant bangos“ 
01:15 „Moterų daktaras“ (2/33; 
2/34) 03:05 „Baltoji vergė“ (51; 52) 
04:30 „Neprijaukinti. Naujoji Zelan-
dija“ 04:50 „Iššūkis“ ( 4/7; 4/8)  

 
06:15 televitrina 06:30 Saša ir ta-
nia 07:00 pavojingiausi pasaulio 
keliai 08:00 Havajai 5.0 09:00 pra-
eities žvalgas 09:30 CSI Majamis 
10:30 Simpsonai 11:00 Simpso-
nai 11:30 Kobra 11 12:30 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 13:00 
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 
13:30 Univeras 14:00 Univeras 
14:30 televitrina 15:00 Havajai 
5.0 16:00 CSI Majamis 17:00 Ko-
bra 11 18:00 Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama 18:30 Kaip aš susi-
pažinau su jūsų mama 19:00 Gy-
venimas susimetus 19:30 Gyveni-
mas susimetus 20:00 Farai 21:00 
Žinios 21:53 Sportas 21:58 Orai 
22:00 eurolygos rungtynės. Kau-
no “Žalgiris” - Madrido “Real” 00:00 
loftas 01:55 Karklų žmogus 

 
05:05 alė Rūta. Ilgesys 06:00 Lie-
tuvos Respublikos himnas 06:05 
Kaunas talent In memoriam. 1 
d 07:05 Už kadro 07:30 auklė 
Mun 07:40 Riteris Rūdžius 07:55 
Džeronimas 08:20 Garsiau 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 12 09:15 
labas rytas, lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba 12:15 Isto-
rijos detektyvai 13:00 7 Kauno 
dienos 13:30 Stop juosta 13:55 
Jausmai 15:20 Kaip atsiranda 
daiktai 12 15:40 auklė Mun 15:55 
Riteris Rūdžius 16:10 premjera. 
Detektyvė Miretė 16:20 premjera. 
aviukas Šonas 5 16:30 laba die-
na, Lietuva 18:00 Kelias 18:20 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai 19:20 
Kiotas. Romantiška pažintis su 
nacionalinėmis vertybėmis 20:10 
Kultūros diena 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Spor-
tas. Orai 21:30 europos kinas. 
tegyvuoja Italija 23:20 Martynas 
Kuliavas ir draugai. Netikėti prisi-
lietimai 00:25 DW naujienos rusų 
kalba 00:40 Dabar pasaulyje 01:10 
lietuvių kino klasika. Marius 02:15 
atspindžiai 02:40 Dainuoju lietuvą 
05:05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus

Redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 2 
11:10 Komisaras Reksas 12:00 
Nacionalinė paieškų tarnyba 
13:00 Klauskite daktaro 13:58 
loterija „Keno loto” 14:00 Ži-
nios 14:15 laba diena, lietuva 
16:30 premjera. Seserys 17:30 
Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Gyveni-
mas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 Lo-
terija „Jėga” 21:30 Mano mama 
gamina geriau! 22:30 Dviračio ži-
nios 23:00 premjera. Smaragdo 
miestas 23:45 Klausimėlis 00:00 
lRt radijo žinios 00:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 2 01:00 LRT 
radijo žinios 01:05 Stilius 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauski-
te daktaro 

 
05:05 Mano gyvenimo šviesa 
(422-424) 06:30 Madagaska-
ro pingvinai (4) 07:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (33) 08:05 
Rimti reikalai (23) 08:40 KK2 
09:10 Nuo... Iki... 09:45 Dydžio 
(r)evoliucija 10:15 Meilės sparnai 
(144-145) 12:20 Gyvenimo daina 
(107) 13:25 Dvi širdys (1246-
1249) 15:30 labas vakaras, lie-
tuva 16:35 Yra, kaip yra 17:30 
Žinios 18:25 Sportas 18:28 Orai 
18:30 KK2 19:00 Nuo... Iki... 19:30 
pReMJeRa Dydžio (r)evoliucija 
20:00 Rimti reikalai (35) 20:30 
Žinios 21:24 Sportas 21:28 Orai 
21:30 VaKaRO SeaNSaS Nak-
ties šešėliai 23:50 akloji zona (12) 
00:50 Juodosios mišios 

 
05:30 Naujokė 06:10 televitri-
na 06:25 tavo supergalia 06:55 
Simpsonai 07:55 prieš srovę 
08:50 Meilės sūkuryje 09:50 
tai - mano gyvenimas 12:00 
laukinė žemė 13:00 pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 15:30 Simpso-
nai 16:00 tV3 žinios 16:28 TV3 
orai 16:30 tV pagalba 18:30 
tV3 žinios 19:22 tV3 sportas 
19:27 tV3 orai 19:30 Gero va-
karo šou 20:30 Moterys meluoja 
geriau 21:00 tV3 vakaro žinios 
21:52 tV3 sportas 21:57 TV3 
orai 22:00 auklė nakčiai 22:25 Fil-
mo pertraukoje - Vikinglotto 22:30 
auklė nakčiai 23:45 p2 01:40 Nu-
sikalstami protai. Kitapus sienų 
02:30 Gražuolė ir pabaisa 03:20 
ekstrasensai tiria 04:45 Nusikals-
tami protai. Kitapus sienų 05:30 
Naujokė 05:55 Naujokė 

06:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(19) 06:30 Žiniuonis (16) 07:30 
paskutinis faras (9) 08:30 Šuo 
(9) 09:35 Kobra 11 (4) 10:40 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (51) 11:45 Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(21) 12:45 Žiniuonis (17) 13:45 
paskutinis faras (10) 14:45 Šuo 
(10) 15:50 Kobra 11 (5) 17:00 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (52) 18:00 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(22) 19:00 DelFI dėmesio centre 
su edmundu Jakilaičiu 19:30 Info 
diena 20:00 Ugnikalnis (1) 21:55 
Ugnikalnis (2) 23:55 pragaro pa-
siuntinys 01:40 Velniški Stivo Os-
tino išbandymai (12)

 
05:35 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu 06:00 programa 06:05 
tV parduotuvė 06:25 Lietuva tie-
siogiai 07:00 Vantos lapas 07:30 
Krepšinio pasaulyje su V. Mačiu-
liu 09:00 „patriotai“ 10:00 „Mentų 
karai: Kijevas. Sugrįžimas“ (6/2) 
11:10 „albanas“ (1/3) 12:20 „Bi-
tininkas“ (2/18) 13:30 tV parduo-
tuvė 13:45 „Gluchariovas“ (2/30) 
14:55 „legenda apie pilotą“ (5) 
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva 
tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 „Kel-
rodė žvaigždė“ (7) 18:00 Repor-
teris 18:47 Orai 18:50 Rubrika 
„Renovacija. tikrai verta“.” 18:55 
pReMJeRa. „Konsultantas“ (3) 
20:00 Reporteris 20:30 Lietuva 
tiesiogiai 20:57 Orai 21:00 „ant 
bangos“ 22:00 Reporteris 22:52 
Orai 22:55 Rubrika „Renovacija. 
tikrai verta“.” 23:00 „patriotai“ 
00:00 „Gluchariovas“ (2/47) 01:05 
„Bitininkas“ (2/16) 02:10 „Mentų 
karai: Kijevas. Operacija „trojos 
arklys““ (5/3) 03:00 „Moterų dak-
taras“ (2/35) 03:50 „pasirenkant 
likimą“ (3) 

 
06:15 televitrina 06:30 Saša ir ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Havajai 
5.0 09:00 Statybų gidas 09:30 CSI 
Majamis 10:30 Simpsonai 11:30 
Kobra 11 12:30 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 13:30 Univeras 
14:30 televitrina 15:00 Havajai 5.0 
16:00 CSI Majamis 17:00 Kobra 
11 18:00 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 19:00 Univeras 20:00 
europos taurės krepšinio rung-
tynės. Baro “Mornar” - Vilniaus 
“Rytas” 22:00 Atstumtasis 23:55 
Rezidentas 00:55 pėdsakai 01:40 
Daktaras Hausas 02:30 tironas 
03:30 Naujakuriai 

 
05:15 Giminės po 20 metų (15 s.) 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Šv. Jurgio meno se-
zonas 2018. Kompozitorės Zitos 
Bružaitės rekolekcija „Fides Nos-
tra” 07:05 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė 07:30 auklė Mun 07:40 Ri-
teris Rūdžius 07:55 Džeronimas 
08:20 pradėk nuo savęs 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 11 09:15 
labas rytas, lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba 12:15 Isto-
rijos perimetrai 13:10 Kultūringai 
su Nomeda 14:00 linija, spalva, 
forma 14:25 Katakombų sutartis. 
Slaptasis Vatikano II susirinkimo 
testamentas 15:15 Kaip atsiranda 
daiktai 12 15:40 auklė Mun 15:50 
Riteris Rūdžius 16:05 Džeronimas 
16:30 laba diena, lietuva 18:00 
Kultūrų kryžkelė. trembita 18:10 
Giminės po 20 metų 18:55 FIBa 
Čempionų lyga. Klaipėdos „Neptū-
nas” – Strasbūro „SIG” 20:55 FIBa 
Čempionų lyga. Bambergo „Brose 
Baskets” – panevėžio „lietkabelis” 
23:00 elito kinas. premjera. tak-
siukas 00:25 DW naujienos rusų 
kalba 00:40 Dabar pasaulyje 

�0.00 val.
„Kaukazo belaisvė, arba 
nauji Šuriko nuotykiai“

 

�1.30 val.

„Nakties šešėliai“

 

1�.3� val.

„Edvardas Žirkliarankis“

 

Šeštadienis, lapkričio 3 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą” 07:00 
Gimtoji žemė 07:30 premjera. 
Vendi 09:00 labas rytas, lietu-
va 09:30 Žinios 12:00 pasaulio 
dokumentika. tamsioji augalų 
pusė 12:55 pasaulio dokumen-
tika. 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 loteri-
jos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 21:00 
Muzikinė pramoginė programa 
„Du balsai – viena širdis” 23:10 
premjera. Mėnesiena ir Valen-
tinas 00:55 laivų mūšis 03:05 
pasaulio dokumentika. laukinės 
gamtos sekliai 04:00 teisė žinoti 
04:25 Džesika Flečer 5 

 
05:20 Madagaskaro pingvinai (5) 
05:45 Įspūdingasis Žmogus-voras 
(24) 06:10 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (23) 06:35 Sveiki 
atvykę į “Veiną” (4) 07:05 Riterių 
princesė Nela (10) 07:35 tomo ir 
Džerio nuotykiai (16) 08:00 Ogis ir 
tarakonai (62) 08:10 Ogis ir tara-
konai (63) 08:20 Ogis ir tarakonai 
(64) 08:30 Nebijok pažinti 09:00 
KINO pUSRYČIaI tomas ir Dže-
ris. Greiti ir plaukuoti 10:30 troš-
kimų akmuo 12:15 ponas auklė 
14:00 Gyvenimo užrašai 16:30 
Bus visko 17:30 Žinios 18:25 
Sportas 18:28 Orai 18:30 SU-
peRKINaS. pReMJeRa Mons-
trų viešbutis 2 20:15 pReMJeRa 
Naujokas 22:45 Kelyje po euro-
pą 00:35 Kaukazo belaisvė, arba 
nauji Šuriko nuotykiai 

 
05:10 Gražuolė ir pabaisa 06:15 
televitrina 06:30 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 07:00 transfor-
meriai. Maskuotės meistrai 07:30 
aladinas 08:00 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 08:30 Kempi-
niukas plačiakelnis 09:00 Virtu-
vės istorijos 09:30 Gardu Gardu 
10:00 Svajonių ūkis 10:30 Tavo 
supergalia 11:00 Misija: dirbame 
sau 11:30 Inoekspertai 12:00 
Kelionių panorama 12:30 Reno-
vacijos nauda 13:00 Kitame kūne 
14:50 lizės Magvair filmas 16:45 
ekstrasensų mūšis 18:30 tV3 ži-
nios 19:17 tV3 sportas 19:22 TV3 
orai 19:25 eurojackpot 19:30 Se-
ni vilkai 21:15 Kirtis dešine 23:50 
Siuntėjas 01:35 prezidento me-
džioklė 03:05 p2 04:50 Gražuolė 
ir pabaisa 05:35 Naujokė  

05:15 Didžiojo sprogimo teorija 
(17) 05:45 Didžiojo sprogimo teori-
ja (18) 06:15 Didžiojo sprogimo te-
orija (19) 06:45 Didžiojo sprogimo 
teorija (20) 07:15 Didžiojo sprogi-

mo teorija (21) 07:45 Sveikatos 
aBC televitrina 08:00 pasaulio 
rąsto kėlimo čempionatas 09:00 
Vaikai šėlsta (36) 09:30 pašvais-
tė. liepsnojanti padangė 10:40 
Velniški Stivo Ostino išbandymai 
(13) 11:40 anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai (5) 12:40 
ekstrasensų mūšis (2) 15:00 Nu-
sikaltimų miestas (15) 15:30 Lais-
vės karžygiai 16:00 Betsafe–lKl. 
Rytas - Neptūnas 18:30 NaUJaS 
SeZONaS Muzikinė kaukė 21:05 
MaNO HeROJUS Vienuolis nusi-
leidžia nuo kalno 23:25 AŠTRUS 
KINaS Nėra kur slėptis 01:20 
Kerštas 05:20 pasaulio rąsto kė-
limo čempionatas

 
06:20 „pasaulis iš viršaus“ 06:40 
Kitoks pokalbis su D.Žeimyte 
07:00 programa 07:04 tV par-
duotuvė 07:20 „pasaulis iš vir-
šaus“ 08:30 10 min iki tobulybės 
su Jurijumi 08:45 Skinsiu raudoną 
rožę 09:30 Vantos lapas 10:00 
adomo obuolys 11:00 „pagrindi-
nis įtariamasis“ (3/1) 13:15 „Širdies 
plakimas“ (19; 20) 15:20 tV par-
duotuvė 15:50 europos vartotojų 
centras pataria 16:00 Žinios 16:18 
Orai 16:20 Čempionai 16:50 4 
kampai 17:25 „Neišsižadėk“ (52) 
18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30 
„Neišsižadėk“ (52 tęs.; 53) 20:00 
Žinios 20:22 Orai 20:25 „Šėtono 
medžioklė“ (11; 12) 22:00 Žinios 
22:27 Orai 22:30 „Šėtono medžio-
klė“ (12 tęs.) 23:10 „Mentų karai: 
Kijevas. Užmušti blogį“ (3/1; 3/2) 
00:45 „Širdies plakimas“ (15; 16) 
02:45 „Merdoko paslaptys“ (3/5; 
3/6) 04:10 Skinsiu raudoną rožę 
04:40 „Juodosios katės“ (8) 05:30 
„Neprijaukinti. aliaska“ 

 
06:10 televitrina 06:25 ledo ke-
lias 07:25 Didysis Igvasu krioklys 
08:30 Sandėlių karai 09:00 Vie-
nam gale kablys 09:30 Statybų 
gidas 10:00 Gazas dugnas 10:30 
Autopilotas 11:00 Lietuvos moky-
klų žaidynės 11:30 Sandėlių karai 
12:00 Beveik neįmanoma misija 
13:00 Žydrosios planetos stebu-
klai 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 dvi-
kova 21:00 Žinios 21:53 Sportas 
21:58 Orai 22:00 Grotos gyveni-
mui 01:05 Knygų vagilė 

 
05:05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Duo-
kim garo! 07:30 lietuva mūsų lū-
pose 08:00 Misija 08:30 aRtS21 
09:00 Mano mama gamina geriau! 
10:00 Į sveikatą! 10:30 Garsiau 
11:00 Už kadro 11:30 Mokslo sriu-
ba 11:55 Gintaras Sodeika. Opera 
„post Futurum” 13:40 Valstybinio 
pučiamųjų instrumentų orkestro 
„trimitas” jubiliejinis 60-mečio kon-
certas 15:30 Kultūrų kryžkelė. Ru-
sų gatvė 16:00 euromaxx 16:30 
Klauskite daktaro 17:20 Stilius 
18:15 Daiktų istorijos 19:00 Žmo-
nės, kurie sukūrė lietuvą 19:45 
Stambiu planu 20:30 panorama 
20:52 Sportas. Orai 21:00 Kino 
žvaigždžių alėja. premjera. Mar-
ni 23:05 ludwig van Beethoven. 
„Missa solemnis” 00:25 Dabar 
pasaulyje 00:55 europos kinas. 
tegyvuoja Italija 

1�.30 val.

„Seni vilkai“
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ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+10 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+7 KAUNO MARIOS 
+8 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+6 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

41KAUNE 
nSv/val. 

41ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8350 nSv/val. 

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

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

Lošimo Nr. 1177
Data: 2018-10-28

    
25 57 38 29 63 53 03 39 46 08 
68 56 52 62 45 51 55 06 70 33 
48 37 21 09 14 73 24 17 27 58 
43 66 61 01 69 65 15 22

 VISA LENTELĖ
60 59 54 07 49 34 41 28 71 
50 12 13 10

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

8258.00€ 2
12.50€ 784
1.50€ 9944
1.00€ 22628

PAPILDOMI PRIZAI
0021120 Automobilis “AUDI 
Q2”
0302828 Automobilis “PEGE-
OT 208”
034*440 Pakvietimas į TV 
studiją
015*708 Pakvietimas į TV 
studiją
041*127 Pakvietimas į TV 
studiją
011*723 Pakvietimas į TV 
studiją

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
350 000 Eur

Lošimo Nr. 669
Data: 2018-10-28

Tel. 1634
10000 Eur - 669-0027418
1000 Eur - 669-0030945
1000 Eur - 669-0053129
1000 Eur - 669-0014059
1000 Eur - 669-0018452
1000 Eur - 669-0002343
100 Eur - 669-0039*64
100 Eur - 669-0015*32
100 Eur - 669-0048*44
100 Eur - 669-0006*80

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
1 x 8 000€, 10 x 800€ IR 30 
x 80€

Lošimo Nr. 300
Data: 2018-10-26

SKAIČIAI
18, 19, 33, 38, 44 + 4, 10

SPALIO

31
T R E Č I A D I E N I s

vILNIUs
+13

+6
LAPKRIČIO

1
KETvIRTADIENIs

+15
KLAIPĖDA

+7 +15+6

LAPKRIČIO

2
P E N K TA D I E N I s

LAPKRIČIO

3
š E š TA D I E N I s

LAPKRIČIO

4
s E K m A D I E N I s

LAPKRIČIO

5
P I R m A D I E N I s

LAPKRIČIO

6
A N T R A D I E N I s

vILNIUs
+15

+12
+15
KLAIPĖDA

+12 +13+12

vILNIUs
+13

+11
+14
KLAIPĖDA

+10 +12+12

vILNIUs
+11

+7
+11
KLAIPĖDA

+9 +11+7

vILNIUs
+15

+11
+15
KLAIPĖDA

+13 +13+12

vILNIUs
+13

+8
+14
KLAIPĖDA

+7 +13+6

vILNIUs
+12

+10
+13
KLAIPĖDA

+10 +14+10
LAIMĖJIMAI

5 + 2 90000000.00€   0
5 + 1 1234568.50€     0
5 121221.40€       0
4 + 2 6380.00€ 0
4 + 1 250.60€ 5
4 100.30€ 5
3 + 2 69.00€ 5
2 + 2 24.40€ 114
3 + 1 17.50€ 162
3 12.20€ 272
1 + 2 12.10€ 635

2 + 1 8.00€ 2118

PROGNOZĖ: 90 000 000 Eur

Spalio 31 d.
TREČIADIENIS

Helovinas
Reformacijos diena 

Saulė teka 08:17
leidžiasi 17:48

Dienos ilgumas 09.31
Pilnatis (21 mėnulio diena)

Benignas, Mąstvilas, Tanvilė, 
Liucilė

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas rinkti ir šaldy-
ti vaisius, netinkamas laikas 

tręšti.

lapkričio 1 d.
KETVIRTADIENIS

Visų šventųjų diena 
Tarptautinė kovos su narko-

manija diena 
Pasaulinė veganų diena 

Tarptautinė projektų valdy-
mo diena 

Saulė teka 08:19
leidžiasi 17:45

Dienos ilgumas 09.26
Delčia (22 mėnulio diena)

Žygaudas, Milvydė, Andrius
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas rinkti ir šaldy-
ti vaisius, netinkamas laikas 

tręšti.

lapkričio 2 d.
pENKTADIENIS

Mirusiųjų atminimo diena, 
Vėlinės, Ilgės 

Saulė teka 07:21
leidžiasi 16:43

Dienos ilgumas 09.22
Delčia (23 mėnulio diena)
Gedartas, Gedilė, Valentas, 

Valys
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas šalinti piktžo-
les, dirbti sodo darbus, netin-
kamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti daržoves.

lapkričio 3 d.
ŠEŠTADIENIS

Šv. Hubertas, Medžiotojų 
diena

Tarptautinė vyrų diena
Saulė teka 07:23
leidžiasi 16:41

Dienos ilgumas 09.18
Delčia (24 mėnulio diena)

Hubertas, Martynas, Silvija, Vy-
dmantas, Norvainė

Tinkamas laikas sėti: 
salierus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas šalinti piktžo-
les, dirbti sodo darbus, netin-
kamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti daržoves.

lapkričio 4 d.
SEKmADIENIS

Saulė teka 07:25
leidžiasi 16:39

Dienos ilgumas 09.14
Delčia (25 mėnulio diena)

Agrikola, Karolis, Modesta, Vi-
talis, Eibartas, Vaidmina, Vitali-

jus, Vitalius
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

lapkričio 5 d.
pIRmADIENIS
Vaižgantas

Saulė teka 07:27
leidžiasi 16:37

Dienos ilgumas 09.10
Delčia (26 mėnulio diena)

Elžbieta, Zacharijas, Audangas, 
Gedvydė, Florijonas, Elzė
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Jau dešimt metų 
UAB Egreda „Mano 
namukas“ kartu su 
partneriais gamina 
ir tiekia plastikinius 
gaminius Lietuvos ir 
užsienio rinkoms. 

Savo veiklą įmonė pra-
dėjo 2008 metais ir nuo 
to laiko pamažu didino 
siūlomų gaminių asorti-
mentą, bei paslaugas. 
Veikla plėtėsi, keitėsi, 
derinantis prie rinkos 
poreikių, su partne-
riais imtąsi naujų lan-
gų ir durų gamyba, 
taip pat jų montavi-
mu ir apdailos dar-
bais, kurie yra atlie-
kami visoje Lietuvo-
je. Pamažu „Mano 
namukas“ komanda 
augo, sukurta nema-
žai darbo vietų. Šiai 
dienai galima pasi-
didžiuoti, jog net 10 
metų yra išsilaikyta 
rinkoje,  pradedant 
tokiu sunkiu laikotar-
piu kaip didžioji eko-
nomikos krizė yra be-
protiškai svarbus „Mano 
namukui“ jubiliejus, nes 
tai savaime įmonei su-
teikia naują patikimumo 
statusa. 

Egidijus Paulauskas yra 
vienas seniausių šios įmo-
nės darbuotojų. Turint to-
kią didelę darbo patirtį pa-
sidalino su mumis keletą 
patarimų, kur slypi tikroji 
paslaptis išsilaikant tiek 
daug metų konkurencin-
goje aplinkoje.

Ar lengva konkuruoti 

Kaip 10 metų išsilaikyti konkurencingoje rinkoje?
Kur slypi paslaptis?

su kitomis rinkoje esan-
čiomis langų gamyba ir 
tiekimu užsiimančiomis 
įmonėmis?

Ne, nėra lengva, tačiau 
konkurencija yra labai 
gerai, tai verčia mus to-
bulėti. Ieškoti išskirtinu-
mo, niekuomet negali-
me atsipalaiduoti, visada 
domimės naujienomis, 

stengiamės tobulinti savo 
gaminius, kad klientą pa-
siektų geriausias varian-
tas, išpildantis žmogaus 
lūkesčius.

Ar konkurencija di-
delė? 

Taip, konkurencija žvė-
riška! Šiuo metu Lietuvo-
je yra labai daug tiekėjų 
galinčių pasiūlyti plasti-
kinius gaminius, tačiau 
klientui vertėtų pasido-
mėti įmonės patirtimi, 
kad pakliūtų į patikimas 
rankas.

Kas padeda išsiskir-
ti?

Mums padeda išsiskirti 
puiki darbo kokybė, geras 

kainos ir kokybės santy-
kis. Išsiskiriame plačiu 
produkcijos asortimentu, 
esame labai lankstūs tuo 
atžvilgiu. Žinoma, yra 
labai svarbu puikiai pa-
rengtas personalas. Daug 
dėmesio yra skiriama dar-
buotojų tobulėjimui, jie 
siunčiami į įvairius kur-
sus ir mokymus, todėl 
mūsų darbuotojai yra tikri 
profesonalai savo srityje, 

galintys patarti ir atsakyti 
į visus klientui rūpimus 
klausimus.

Ar pasikeitė klientų 
požiūris ir poreikiai per 
ilgą darbo patirtį?

Taip, labai pasikeitė. 
Mūsų klientai tampa vis 
“išmanesni”, žengia ko-
ja kojon su naujovėmis 
ir pradeda ieškoti patiki-
mų partnerių įsigyjant to-
kius ilgamečius gaminius 
kaip langai, todėl ieškant 
langų tiekėjų pastebima, 
jog daugelis tiekėjų rinką 
užvaldžiusių pigiausiomis 
medžiagomis ir prekėmis 
neišgyvena nei vienos žie-
mos, palikdami klientus 

be langų ir be jų sumokėtų 
pinigų. Klientai dažniau-
siai nebeieško pigiausio 
varianto, jiems reikia ko-
kybiško, patikimo, ilga-
amžiško, šilto gaminio iš 
patikimo tiekėjo. Visą tai 
mes ir galime pasiūlyti.

Kokių gebėjimų rei-
kia turėti šiandieniniam 
darbdaviui, kad rinkoje 
paklausos ir klientų ne-
trūktų?

Šiandieninis darb-
davys bus sėkmingas 
tas, kuris mokės pri-
traukti ir sudominti 
klientą, gebėjimas 
jį pasiekti ir supras-
ti, manau, abipusis 
supratimas yra la-
bai svarbus kriterijus 
šiuo klausimu.

Kokių gebėjimų 
reikės sėkmingai 
veiklai ateityje?

Kad darbai vyktų 
sklandžiai reikia ne-
pamiršti visada to-
bulinti savo žinias, 
stengtis įgyvendin-
di klientų poreikius, 
nebijoti naujų iššū-

kių, juk tai mus ir daro 
stipresniais. 

Apibendrinant, kuo 
įmonė turi didesnę patir-
tį savo srityje, tuo didesnį 
pasitikėjimą ji teikia kli-
entui, šiuo atveju UAB 
Egreda „Mano namukas“ 
išlieka lyderiu plastikinių 
langų, bei durų rinkoje. 
Tai puikus pavyzdys kaip 
reikia sėkmingai 10 metų 
išsilaikyti konkurencin-
goje aplinkoje ir toliau 
puikiai plėtoti savo vers-
lo idėjas. 

Visada šalia Jūsų!
Mano namukas.

gintarė utkaitė


