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Imuninę sistemą
stiprinantys augalai

Kaina

0,50 €

Atsisakoma kai kurių reikalavimų,
trukdančių vaikus priimti į darželius
Sveikatos apsaugos
ministras Aurelijus Veryga
pasirašė įsakymą, kuriuo
atnaujinama higienos
norma, numatanti, kokių
sveikatos sutrikimų
požymių turintys vaikai
negali būti priimami
į priešmokyklinio ir
ikimokyklinio ugdymo
įstaigas.

SKAITYKITE 6 p.

Moliūgiadienis–
smagi šventė
Skaitytojų pageidavimu
žolininkė Monika Smilgytė
pasakoja apie imuninę
sistemą stiprinančius
vaistinius augalus

SKAITYKITE 8 p.

Donoro mama:
„Kaimas
apkalbėjo, bet aš
nesigailiu, kad
galėjau dovanoti
gyvenimą
kitiems”

SKAITYKITE 11 p.
REKLAMA

Imunitetas – mūsų organizmo apsauga prieš neigiamą
aplinkos poveikį, kurį sudaro ne tik virusai, bakterijos,
grybeliai, bet ir stresas, oro ir
vandens, maisto tarša, įtam-

pa, nejudrus gyvenimas, persivalgymas arba dietos, miego
stoka, pervargimas, netektys
ir nesutarimai. Tad ir stiprinti
imunitetą reikia kompleksiškai. Kokie pirmieji imuninės
sistemos nusilpimo požymiai? Pradėjote dažniau sirgti,
puola herpes virusas, prastai
miegate, greitai susinervinate,
jaučiatės nelaimingas ir nieko

nenorite imtis, dėmesio stoka,
atsiranda įvairios odos ligos
(grybeliai, karpos, papilomos,
žvynelinė...), krenta arba,
atvirkščiai, auga svoris. Visa
tai susiję su imunitetu. Svarbu nepraleisti pro akis pirmų
imuniteto nusilpimo požymių
ir laiku keisti savo gyvenimo
būdą, nes nieko nedarant gaNUKelta Į 9 p. 

Po etatinio apmokėjimo įvedimo vidutinė
mokytojų alga išaugo 117 eurų, sako S. Skvernelis
Nuo rugsėjo įvedus
etatinio apmokėjimo
modelį vidutiniai visą
darbo krūvį turinčių šalies
pedagogų atlyginimai
padidiėjo 117 eurų,
tvirtina premjeras Saulius
Skvernelis.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) planus vykdyti
streiką dėl etatinio apmokėjimo jis vadino „demokratine teise“, bet akcentavo, kad
streikas neturėtų trukdyti ugdymo procesui.
Seimas birželį patvirtino
etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelį, jis etapais

įvedamas nuo rugsėjo.
Pamokinį mokytojų apmokėjimą pakeitė valandinis apmokėjimas – mokytojo etatą
sudaro 1512 valandų per metus. Mokytojo darbo laikas
skirstomas į tris dalis: kontaktinės valandos, t. y. pamokos,
pasirengimas joms bei darbas
bendruomenei.
Šią reformą Andriaus Navicko vadovaujama profsąjunga vadina absurdiška,
piktinasi, kad ji priimta „buldozerio“ principu ir skelbia
lapkričio 12 dieną pradėsianti
neterminuotą streiką.
LŠDPS reikalauja nedel-

siant atsisakyti šios „minutinės“ darbo užmokesčio sistemos ir įdiegti etatinį modelį,
kuriame vienam etatui sudaryti būtų ne daugiu kaip 18
kontaktinių valandų. Taip pat
– pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus didinti 20 proc. bei mažinti vaikų
skaičių klasėse.
Švietimo ir mokslo ministerija teigė, kad etatinis mokytojų darbo apmokėjimas
leis sureguliuoti pedagogų
darbo krūvius ir atlyginti už
visus darbus mokyklos bendruomenei.
NUKelta Į 4 p. 

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

Šia higienos norma atsisakoma perteklinių reikalavimų,
tad nežymių sveikatos sutrikimų turintys vaikai į darželius
galės būti priimami.
Pasak Sveikatos apsaugos
ministerijos Sveikatos saugos
skyriaus vyr. specialistės Giedrės Namajūnaitės, ministerija sulaukdavo nemažai tėvų
skundų, kad vaikai į ikimokyklinio ar priešmokyklinio
ugdymo grupes būdavo nepriimami net tuomet, kai jie nesirgdavo. Dėl to į SAM kreipėsi ir Vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus tarnyba.
Iki šiol vaikas į darželį galėjo būti nepriimamas ir tokiais
atvejais, jeigu jam pasireiškia
alerginė sloga, parėjus iš lauko jam bėga nosis ar vaikas
kelis kartus sukosėjo. Tačiau
tokie požymiai, kaip išskyros
iš nosies, kosulys nėra specifiškas užkrečiamosioms ligoms, šie simptomai gali pasireikšti ir sergant neinfekcinėmis ligomis ar net sveikiems
vaikams kaip natūrali fiziologinė reakcija, todėl iš higienos
normos jie buvo išbraukti.
Vis tik, higienos normos
pakeitimas nereiškia, kad nuo
šiol į darželį bus galima vesti
sergantį vaiką. Pirmiausia, patys tėvai turi būti sąmoningi ir

pasirūpinti savo vaiku tuomet,
kai jam to išties reikia. Na, o
jei vaikas karščiuoja, dūsta,
skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos
kilmės bėrimo elementų, utėlių ar glindų ir toliau negalės
būti priimamas į priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupę. Tikimasi, kad
šiais pakeitimais bus išvengta
nereikalingo vaiko galimybės
dalyvauti ugdyme ribojimo.
Taip pat šiuo higienos normos pakeitimu siekiama mažinti medikams tenkančią
administracinę naštą. Iki šiol
Higienos normoje buvo numatyta, kad tėvai po vaiko
ligos į ugdymo įstaigą privalo pristatyti medikų išrašytą
pažymą, kuria pateisinamas
vaiko neatvykimas į ugdymo
instituciją. Nuo šiol šio perteklinio reikalavimo bus atsisakoma. Pasitaikydavo vis daugiau atvejų, kai ikimokyklinio
ugdymo įstaigos reikalaudavo
šių pažymų net tuomet, kai
vaikas būdavo sveikas, bet
be pateisinamos priežasties
nelankydavo ikimokyklinio
ugdymo įstaigos 2–3 dienas.
Dėl to nepagrįstai didėjo pacientų srautas ir blogėjo šeimos gydytų paslaugų prieinamumas. Kadangi su šia pažyma yra siejamas mokesčio
už ugdymo įstaigos lankymą
nustatymas, su įstaigų steigėjais taip pat bus diskutuojama
dėl galimybių kurti apmokėjimo už vaikų, ugdomų pagal
ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą sistemą,
nereikalaujančią perteklinių
asmens sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo. SAM 

 žvilgsnis
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Želdynai miestuose veikia alergiškus žmones?

Dėl trečio lengvatinio PVM nediskutuojama

Klimato kaita ir siekis kurti žalius miestus didina žiedadulkių
koncentraciją ore ir gali neigiamai paveikti alergiškus žmones,
įspėja Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC). Dėl
klimato kaitos augalai gamina ir platina daugiau žiedadulkių.

Europos Parlamentui spalį pritarus idėjai leisti bendrijos
valstybėms įsivesti papildomą lengvatinį pridėtinės vertės
mokesčio tarifą, Lietuvoje svarstymų ta tema kol kas nebuvo.
Lietuvoje šiuo metu taikomi 5 proc. ir 9 proc. lengvatiniai tarifai.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
aikas bėga nesustodamas. Ir dažnai tenka susimąstyti – ar greitai jisai
bėga. Netgi esame priversti
susimąstyti. Kiekvieną vakarą, radę laisvą akimirką ir
apžvelgdami, ką dar namuose galėtume susitvarkyti ar
padaryti, staiga stabtelime ir
į galvą ateina mintis „pala,
pala... jau vakaras?!...“
Rodos, tik ką akis prasikrapštėme po praėjusios nakties, o jau – laikas vėl smigti stačia galva į žąsų, ančių,
vištų ar neaiškaus plastiko
polimero prikimštą pagalvę.
Pikta ir nejauku. Taigi, jau
miegojom!!! Kiek gi galima?! Tačiau per dieną susikaupęs nuovargis išlenda visu gražumu ir užgožia ne tik
mūsų norus, bet ir darbus,
kuriems laiko šiandien... jau
nebeliko.
Kiekvienas akių atmerkimas brėkštant aušrai ir kiekvienas užmerkimas, kai
tamsiame danguje įsižiebia
žvaigždės tarsi sukuria kažkokią laiko kilpą, kurioje
vietos yra ne daugiau negu
vakar, užvakar ar prieš metus. Laikas keliauja savo neapibrėžtu tempu neapibrėžtą
amžinybę. Ir, mūsų akimis,
pavirsta ne tik lėtai sruvenančiu upeliu, bet griaunančia
jėga ūžiančiu laiko kriokliu.
O kaip norėtųsi, kad būtume
kokios nors laiko užtvankos
valdovai!
„Šiandien noriu mėgautis
laisvalaikiu“, – uždarom šliuzą. „Noriu, kad ši bjauri diena
greičiau baigtųsi“, – atidarom
šliuzą ir dar nuardom keletą plytų nuo užtvankos, kad
laikas kuo greičiau ištekėtų!
Deja, laiko tėkmė panašesnė į smėlio laikrodį – vartyk
jį kaip nori, smėlis bėgs vienodu tempu. Vienintelis, ką
galime padaryti – paguldyti
jį ant šono ir laiko tėkmę visiškai sustabdyti. Tačiau, jei
sustos laikas, ... kas vėl jį galės paleisti? Mes sustosime
kartu su juo.

L

Nei laiko tėkmė, nei pats
laikas nepriklauso nuo žmogaus. Tai žmogus priklauso
laikui. Ir tik laikas gali krėsti su žmogumi įvairiausius
pokštus – subrandinti, užauginti, pasendinti. Tačiau vieno jis negali padaryti – valdyti žmogaus minčių.
Net kvapą gniaužia pagalvojus, kad stabilus ir nekintantis laikas gali būti kontroliuojamas žmogaus, ne keičiant visą žinomą amžinąją
konstantą, o tik savo mintimis keičiant požiūrį į aplinką, į savo veiksmus, darbus
ir keičiant savo aktyvumą.
Juk kiek daug laiko turėjome
būdami vaikai ir turėdami tik
vieną rūpestį – žaisti. Ir kiek
mažai laiko turime užaugę,
kai prie noro žaisti prisidėjo
noras save ir savo šeimą pamaitinti. Pamaitinti ir svečius,
pasistatyti bei jaukiai įsirengti
namus, apsirengti bei aprengti kitus... Ir daug daug kitko.

Nesuprantame laiko
tėkmės, nes ją visą
užpildome savo
rūpesčiais. Laikas – ne
kažkur toli esantis
stebuklas. Jis – mūsų
bendrakeleivis, visada
esantis kartu su mumis.
Antai, pasiimame popieriaus lapą ir net išsižioję
žvelgiame į jį, nes ten parašyta, kad šiandien turime
nukeliauti į penkias vietas,
nudirbti šešis darbus, negana to, iki visur reiks keliauti
vos ne pusvalandį. Štai ir turime visą didelę pintinę laiko,
kurį panaudosime, ko gero,
naudingai. Tačiau bėgdami,
skubėdami ir lėkdami mes
nejausime laiko, tik matysime skaičius laikrodyje. Taip
mes ir nebesuprasime, kodėl
neturime laiko, nors aiškiai
kasdien jį „registruojame“.
Nes skaičiais mes pateisiname tik faktus, o ne jausmus.
Galime pasakyti, jog šiandien
dirbome 8 valandas, tačiau ar
galime pasakyti, kad jautėme
ir galime atpasakoti kiekvieną
minutę iš tų 8 valandų?
Skaičiais galima nurody-

ti bet kokį kiekį – suvalgyto
maisto, prabėgusio laiko, padarytų darbų... Tačiau ar galime jais apibūdinti jausmus?
Dažnas netgi bandydamas
atsakyti į klausimą „ar labai
mane myli?“ griebiasi gėlių,
dovanų, apkabinimų... Bet ir
vėl... Tai – skaičiai. 37 rožės
– kiek tai meilės? Kibiras ar
du? Jausmo kiekybės apibūdinti neįmanoma.
Todėl ir krintant paskutiniams medžių lapams mes
dairomės po gatves ir galvojame – kur ta vasara, kur tie
karščiai, kurie mus kepino iki
išprotėjimo? Žinome, kad jie
buvo, bet mes jų nepajautėme. Nepajautėme, kaip jie
baigėsi ir nubėgo laiko tėkme
toli, toli į praeitį. Per didelius
rūpesčius ir darbus atprantame jausti viską. Netgi... vienas kitą.
Turbūt ne vienas prisimena, kai studijų metais kambariokai tapdavo artimiausiais
bičiuliais ir beveik šeimos
nariais. Dabar net ir jie – tik
laikina stotelė minimaliam
kontaktui, nes paskendę savo
rūpesčiuose taip sudėliojame
į laiko tėkmę skaičius, kad
joje nelieka vietos stabtelėjimui, apsidairymui aplink
save ir žodžiams „pala, pala,
o šito aš nepamačiau, tai prabėgo nepastebimai, o jeigu...“
O jeigu į savo gyvenimą įsileistume ne tik skaičiais surašytą grafiką, bet ir laiką, kada
galėtume pasimėgauti tuo, ką
turime. Kad galėtume ne tik
matyti prabėgant, bet ir pajausti apmąstant.
Kaip dažnai kalbame apie
atminties svarbą ir patys ją
„užmūrijame“ į akliną „skaičių“ spintelę.

„Dvi ant tetos, keturios
ant senelių, viena
ant Juozo, trys ant
brolio žmonos tėvų“...
Netgi tai, ką turėtume
atminti ir pagerbti, mes
apribojame absoliučiai
jokios prasmės
neturinčiais skaičiais.
Kai kiekvienose pamaldose girdime ir net kartu tariame
žodžius „Atmink, Viešpatie,
mirusiuosius...“, mūsų mintyse verda tos pačios min-
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tys: „tėvelių kapai, senelių
kapai“... O kur lieka patys
seneliai ir tėvai? Argi norime, kad mūsų palikuonys po
mūsų mirties gerbtų ne mus,
o mūsų kapą?
Ar mums tikrai bus svarbiau, kad ant mūsų kapo sudegę liks dešimt arba šimtas
žvakučių indelių? Ar tikrai
svarbiau, kad ten nuolat žydės
spalvingiausios gėlės, stovės
išraiškingas monumentas,
prilygstantis „keturiems komunarams“, ir nuolat degs
žvakės? Ar tikrai mums svarbiau, kad mūsų vardas bus
minima tik tada, kai praeivis
praeidamas pro mūsų kapą ištars: „Oho, na ir paminklas! Ir
gėlių kiek prikrauta! Kaži kas
čia guli?“... Ar tikrai akmens
dydį, gėlių bei žvakių kiekį
nusakantys skaičiai bus tas
gėris, kuris privers kitus paminėti mūsų vardą? O gal
mūsų siekiamybė yra tai, kad
mums išėjus eilinis žmogus,
esantis net ir už tūkstančių
kilometrų nuo mūsų kapo,
ištartų: „Prisimenu tą puikų
žmogų, kuris išmokė mane ne
tik klausyti, bet ir girdėti. Tą
žmogų, kurio dėka šiandien
turiu savo amatą ir auginu dvi
pačias nuostabiausias pasaulyje gėles – savo dukras“.

Jausmas yra kur kas
daugiau negu kažką
apibrėžiantys ar net
laiko kiekį nustatantys
skaičiai. Jausmas
neturi ribų nei skaičių,
nei laiko atžvilgiu. Ir
niekas niekada nebus
galingesnis už tai, ką
jausime viduje. Jokios
sienos, jokie akmenys,
jokie okupantai,
nusikaltėliai ar šiaip
egoistiški atsiskyrėliai
niekada negalės
sunaikinti to, kas yra
širdyje.
Skaičiai yra trapūs. Ant kapų gėlės vysta, žvakės sudega, darbai užsibaigia, lėktuvai
išskrenda, maistas suvalgomas. Tačiau jausmas nemiršta
niekada. Netgi tada, kai jis žudomas. Žudomas piktų minčių ir tos pačios, niekada nesustojančios laiko tėkmės.

Partizanų Lietuva

Partizanų Lietuva – idėja
tapusi projektu, skirtu
Lietuvos Laisvės Kovos
Sąjūdžio Tarybos politinei
pergalei pažymėti: 1949 m.
visos Lietuvos partizanų
vadai Radviliškio r.
pasirašė vasario 16-osios
Deklaraciją.

Aštuonių signatarų maršrutą pakartojantis 12-os etapų
žygis su gyvais pasakojimais
ves per Aukštaitiją, Dzūkiją,
Suvalkiją ir Žemaitiją, kol
galiausiai 2019 m. vasario
16-ąją susitiksime deklaracijos pasirašymo vietoje. Kiekvieno žygio išvakarėse vyksta vieši kultūriniai renginiai,
skirti partizanams pažinti.
Projekto Partizanų Lietuva dalyviai tęsia žygį Adolfo
Ramanausko-Vanago keliu.
Lapkričio 10 d. leisimės keliausime per Tauro apygardą,
dviem maršrutais Prienų rajone. Pirmasis jų (ŠilavotasČiudiškiai-Šilavotas – 33 km)
– skirtas sparčiausiems žygeiviams, nebijantiems didesnių
atstumų. Antrasis (Čiudiškiai-Šilavotas – 22 km) – norintiems išgirsti pasakojimą
apie A. Ramanausko-Vanago kelionę ir lankytinas vietas. Kviečiame žygiuoti po
Partizanų Lietuvos vėliava,
kartu su vedliu prof. Vykintu
Vaitkevičiu-Svirpliu. Žygio
pabaigoje dalyvių lauks susitikimas su rekonstruktorių
klubu „Partizanas“, kuris suteiks progą iš arti susipažinti
su laisvės kovotojų ekipuote

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ tel. 8 682 12642

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

laimaduobl@gmail.com

redakcija@naujasisgelupis.lt

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804





juronyte@gmail.com

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

bei kasdienybe.
Žygio išvakarėse (lapkričio
9 d.) 18.00 val., kiekvienas iš
Jūsų laukiamas Veiverių kultūros ir laisvalaikio centre,
kuriame bus rodomas nemokamas, nuo 2014 m. ypatingo pasisekimo Lietuvoje sulaukęs, muzikinis spektaklis
„Prašau, mylėkit mano Lietuvą“. Vaidinimo siužetinė
linija nukelia į Tarybinius laikus, vienos klasės gyvenimą,
kuriai teko pergyventi lūžinį
Lietuvos išsivadavimo iš sovietinės sistemos virsmą: nuo
slapto Trispalvės iškėlimo ant
mokyklos stogo iki visuotinės
laisvės akimirkos. Spektaklis
pastatytas remiantis tikrais
faktais, naudojant įvairius to
meto laikraščius, prisiminimus bei filmus.
Daugiau informacijos ir registracija – Facebook paskyroje Partizanų Lietuva.
Projektą organizuoja Lietuvos laisvės kovos įamžintojų
sąjūdis, žygius kuruoja Pėsčiųjų žygių asociacija, Lietuvos gen. P. Plechavičiaus
karių sąjungos Šiaulių rinktinė ir žygeivių klubas „X
kilometras“. Projektą globoja LR prezidentė Dalia Grybauskaitė, remia UAB „Mokas IT“, UAB „Manjana“,
prof. dr. Algis Mickūnas ir
geri diedukai.
Bičiuliai: Lietuvos Kariuomenė, Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvos policija, Leidykla „Versmė“. 
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Indijoje suvažinėjo žmogų sudraskiusią tigrę

Grūdų augintojai nesitiki daug naudos iš Kinijos

Šiaurės Indijoje esančio kaimo gyventojai traktoriumi suvažinėjo
tigrę, kuri anksčiau sudraskė vieną vyrą. Kaimiečiai žvėrį apsupo
ir, patelei bandant ištrūkti, suvažinėjo ją traktoriumi. Ši tigrė prieš
maždaug 10 dienų taip pat užpuolė ir apdraskė vieną jaunuolį.

Lietuvai siekiant gauti leidimą eksportuoti grūdus ir jautieną į
Kiniją, mėsos perdirbėjai sako, kad tai būtų ypač svarbus žingsnis,
tuo metu grūdų augintojai mano, kad Kinijos rinkos atvėrimas
reikšmingos įtakos jų verslui neturėtų.

Rezistencinis paveldas Šilavote: nauji atradimai
Šilavoto kaime, A. Radušio
g. 17, yra išlikęs istoriškai
svarbus rezistencinio
pasipriešinimo kovas
menantis pastatas su
rūsyje esančiais kalintųjų
įrašais, išraižytais betono
sienose ir lubose.

Visai greta Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios stovinčiame pastate 1944–1953 m.
buvo NKVD, MGB poskyris
ir būstinė su laikinojo sulaikymo kamera, kurioje prieš ištremiant buvo kalinami suimti
apylinkių gyventojai.
1944 m. vasarą ir rudenį
fronto linijai slenkant į vakarus, Šilavoto apylinkes siaubė
fronto ir užnugario apsaugos
kariuomenės, NKVD divizijos pulkai. Kareiviai apsistodavo pas gyventojus, užimdavo oficialioms įstaigoms
skirtas patalpas. Šilavoto ligoninės pastate pirmiausia
įsikūrė karinių dalinių sanitarinis centras. Ambulatorijai buvo paliktas tik gydytojo

se buvo įrengti ir kalėjimai.
Juose buvo žiauriai kankinami, neteko gyvybės daugybė
partizanų.
Partizanai tris kartus bandė užimti okupantų būstinę
Šilavote – mūriuką. Deja, visi mūšiai buvo nesėkmingai.
Pirmasis puolimas įvyko jau
1945 m. vasario pabaigoje.

kabinetas ir maža patalpėlė
procedūriniam skyriui. Greitai ambulatorija buvo perkelta
į ištremtų mokytojų Dlugauskų namą, gydytojas apgyvendintas klebonijoje.
Maskvos nurodymu, 1944
metų vasarą Lietuvoje buvo
pradėti kurti naikintojų (rusiškai istrebiteli) – žmonių
paniekinamai vadintų stribais
– batalionai ir būriai. Jau 1944
metų pabaigoje išleistas įsakymas visuose Lietuvos valsčių centruose sudaryti 30–40
naikintojų būrius. Tada mūrinis ligoninės pastatas tapo
naikintojų buveine. Prienuose ir Šilavote – tik tose Marijampolės apskrities vietovėse,
kuriose aktyviausiai reiškėsi partizanai – štabų rūsiuo-

Vinco Senavaičio-Žaliavelnio grupė, Liudviko Dabrišiaus-Kareivio skyrius ir Kazimiero Pinkvartos-Dešinio
vadovaujami partizanai kelias
valandas apgulę puolė pastatą. Menkas atsitiktinumas nulėmė, kad užimti jo nepavyko.
Senieji Šilavoto gyventojai
dar ir šiandien mena (prieš
pastato rekonstrukciją dar matytas) kulkų žymes sienoje,
nuo bažnyčios pusės.
Iš partizanų bunkerių, mūšių vietų koncentracijos matyti, kad Šilavoto apylinkėse itin
aktyviai reiškėsi partizanai, o
gana dažnai į rezistencinę kovą įsitraukdavo visi šeimos
suaugę vaikai. Ypač atsidavę
kovai už Lietuvos laivę buvo
Senavaičių (Pakiauliškio k.),
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Stravinskų (Mieldažiškių k.),
Baltrušaičių (Mikalinės k.),
Kurtinių (Jesanavos k.), Išganaičių (Lankelių k.) ir kitos šeimos.
Su partizanų pasipriešinimo istorija sietinas ir Šilavoto
Davatkyno gyvenimas ir veikla, kadangi čia gyvenusios
moterys – davatkėlės sunkiais
pokario metais vykdė religinį
pasipriešinimą, saugodamos
ir nešdamos į žmones Dievo žodį, kuris visais atvejais
palaikydavo, stiprindavo ir
partizanus. Be to, davatkėlės,
rizikuodamos savo gyvybe,
suteikdavo prieglobstį kovotojams, jiems padėdavo maistu, vaistais, drabužiais.
Šiandien Šilavote laisvės
kovas mena memorialinis
skveras priešais bažnyčią.
Čia stovi skulptoriaus Juozo
Šlivinsko sukurtas kryžius ir
paminklas žuvusiems Tauro
apygardos partizanams atminti.
Šilavoto kapinėse ir už jų

tvoros yra Lietuvos partizanų
užkasimo vieta. Čia užkasta
per 50 partizanų palaikų.
2018 metais buvusio
NKVD štabo rūsyje šių eilučių autorė aptiko unikalų
rezistencijos paveldą – čia
kalintų žmonių įrašus. Vieni
jų perskaitomi lengvai, kitiems reikia atidesnio šifravimo. Norint suprasti šių įrašų
svarbą – galbūt paskutinę žinią gyviesiems, reikia įvertinti kalinimo sąlygas. Tuo metu tai buvo tamsi patalpa, be
šviesos, langų, ventiliacijos,
vandens, patogaus išėjimo,
nebuvo net reikiamų sanitarinių sąlygų. O virš rūsio lubų
buvo nuolat girdimi žingsniai
tų, kurie nepalikdavo ramybėje netgi mirusiųjų ar nukankintų, nukautų partizanų.
Daugybė Šilavoto apylinkių
gyventojų įrašų liudija skirtingą asmeninę istoriją, jungiančią visos Lietuvos rezistencinės kovos dėlionę.
Viktorija Bielevičienė 
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Lentelė parduota už 468,5 tūkst. dolerių

Nenori, kad naudotų amerikietiškus ginklus

Atminimo lentelė, nuskraidinta į Mėnulį per „Apollo 11“ misiją,
praeitą savaitgalį buvo parduota viename Teksaso aukcione
už 410,3 tūkst. eurų kaip dalis didelės kolekcijos, kadaise
priklausiusios velioniui astronautui Nilui Armstrongui.

JAV prezidentas Donaldas Trampas pareiškė nepritariantis, kad
Saudo Arabija naudotų amerikietiškas bombas, po 40 vaikų
gyvybių nusinešusios tragedijos. „Žmonės paprasčiausiai nežino,
kaip naudoti ginklus, ir tai yra siaubinga.“ - D. T.

Jaunas verslininkas be modernių
technologijų ateities neįsivaizduoja
24-erių vilnietis stalius
Tomas Petrauskas
pratęsė dinastiją – nuo
mažų dienų stebėjęs,
kaip dirba jo tėtis Darius
ir šio amato išmokęs
pats, prieš metus įkūrė
savo baldų gamybos
įmonę Ažubalių kaime,
Molėtų rajone.

Už europinę parama
pirks modernias
stakles

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.
Taip pat - Prienų pašte
(J. Brundzos g. 1, Prienuose)

REKLAMA

„Nuo seno šiame ežerų
krašte turime šeimos sodybą, o verslui patalpų nuomos
kainos yra keturiskart mažesnės negu sostinėje“, – kodėl
įsikūrė tolokai nuo gimtojo
Vilniaus, paaiškino Tomas.
Paklaustas, kokius baldus
gamina jo įkurtoji bendrovė
„Molėtų baldai“, įmonei vadovaujantis vaikinas teigė,
jog geriau būtų sykį pamatyti negu išgirsti. „Iš ąžuolo
masyvo, pušies ar kitų medienos rūšių pagal individualius užsakymus galime pagaminti baldus ir virtuvėms su
valgomaisiais, ir salonams,
ir miegamiesiems bei vonių
kambariams“, – sakė jis.
Anot T. Petrausko, pats gyvenimas priverčia kaskart tobulėti, ieškoti naujovių, sekti
mada. Jis pats užsiima baldų
projektavimu, tačiau ranka
rankon dirba ir baldų surinkėjas, ir būsimasis kompiuteriu
valdomų CNC staklių, užtikrinančių greitesnį ir patogesnį darbą, operatorius. Pašnekovo žodžiais, CNC koncepcija skirta būtent mažoms
ir vidutinio dydžio įmonėms,
kad palengvintų gręžimo bei
frezavimo operacijas. T. Petrauskas įsitikinęs, kad naujoji įranga padės standartizuoti

Gamybos ceche netrukus atsiras iš Europos Sąjungos paramos įsigytos modernios staklės.
(Nuotrauka iš asmeninio archyvo)

ir atpiginti baldų gamybą.
„Be naujų technologijų ateities nėra“, – įsitikinęs jaunasis
verslininkas, modernias CNC
stakles nuspendęs įsigyti pasinaudojęs europine parama.
Praėjusių metų gruodį Tomas
pateikė paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“
veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ ir paprašė 22 tūkst.
Eur paramos.

Vienam projektui – iki
40 tūkst. eurų
Šiemet paraiškos pagal KPP
veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo
vietovėse“ priimamos iki lapkričio 30 d.
Prioritetas – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo
vietovėse. Tikslinė sritis – veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip
pat darbo vietų kūrimo lengvinimas. Pagal veiklos sritį remiama ekonominė ne žemės
ūkio veiklos pradžia. Paramos
gali kreiptis fiziniai asmenys
ir naujai įsteigti privatūs juridiniai asmenys (labai mažos
įmonės).

Paramos dydis – iki 40 tūkst.
Eur vienam projektui. Priemonė finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai
ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
Tinkami pareiškėjai: pilnamečiai kaimo gyventojai, nevykdę ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2017-05-02
iki 2018-05-02 arba įmonė, ne
anksčiau kaip prieš 6 mėn. įregistruota, jei planuoja užsiimti ne žemės ūkio veikla kaimo
vietovėje. Planuojamas projektas turi surinkti ne mažiau kaip
45 prioritetinius balus.
50 proc. skirtos paramos sumos bus išmokėta po sprendimo suteikti paramą pasirašius
paramos sutartį, t. y. avansu, o
kita dalis – tinkamai įgyvendinus projektą.

Tinkamos finansuoti
išlaidos
Prie tinkamų finansuoti išlaidų priskiriama: projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių
nauja statyba, rekonstravimas
ir kapitalinis remontas arba

naujų statybinių medžiagų
įsigijimas atliekant darbus
ūkio būdu; naujos technikos
ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo
vietoje (prie jų priskiriama
speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamai įrangai ar technologiniam procesui valdyti); projektui įgyvendinti ir projekte
numatytai veiklai vykdyti
būtina technika ir (arba) įranga, taip pat verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo
vietoje kūrimas ir bendrosios
išlaidos.
Parama įsigyti N kategorijos N1 klasės motorinę
transporto priemonę, išskyrus visureigius, teikiama tuo
atveju, kai joje yra 2 arba 3
sėdimosios vietos, pertvara
atskirtas ir be langų krovinių
skyrius. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 10 proc. kitų
tinkamų finansuoti išlaidų
sumos be PVM, bet ne daugiau kaip 2 tūkst. 200 Eur
be PVM.
UžsK. Nr. 013

Po etatinio apmokėjimo įvedimo vidutinė mokytojų alga išaugo
tus – iki 40 proc. visų valan- juoto dviejų valandų streiko
117 eurų, sako S. Skvernelis
dų. Nustatoma, kad mokyto- prisidėjo maždaug pusė šimATKelta IŠ 1 p.
Švietimo ir mokslo ministerija teigė, kad etatinis mokytojų darbo apmokėjimas leis
sureguliuoti pedagogų darbo
krūvius ir atlyginti už visus

darbus mokyklos bendruomenei. Numatyta, kad mokytojo
etate darbas bendruomenei
galės sudaryti iki pusės visų
valandų skaičiaus per metus,
pirmuosius dvejus darbo me-

jų darbo laikas per savaitę yra
36 valandos, iš jų ne daugiau
kaip 24 kontaktinės per savaitę privalomam dalykui (dalykams) mokyti.
Gegužę prie LŠDPS inici-

to bendrojo lavinimo mokyklų, darželių ir neformaliojo
ugdymo įstaigų, apie 1 tūkst.
pedagogų. Iš viso Lietuvoje yra apie 53 tūkst. pedagogų. BNS

GAMTA 
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Bagdade per virtinę sprogdinimų žuvo žmonės

Kanadoje ore susidūrė du lėktuvai

Irako sostinėje mažiausiai keturi žmonės sekmadienį žuvo ir dar
apie 20 buvo sužeisti sprogus keturioms bomboms, iš jų dviem
– maršrutiniuose mikroautobusuose. Sprogimai driokstelėjo po
vakarinio eismo piko.

Kanadoje vieno mažo keleivinio lėktuvo pilotas žuvo sekmadienį,
kai jo orlaivis nukrito po susidūrimo su kitu lėktuvu netoli sostinės
Otavos. Antrasis lėktuvas – turbopropelerinis „Piper PA-42“, buvo
nukreiptas į Otavos tarptautinį oro uostą, kur saugiai nusileido.

Svarbesni spalio mėn. darbai Prienų r. savivaldybėje
Spalio 4 d. meras A. Vaicekauskas inicijavo susitikimą – diskusiją Prienų ligoninėje. Apie rajoninių ligonių
ateitį diskutavo LR Seimo
nariai, Lietuvos rajoninių ligoninių asociacijos, Prienų ir
kaimyninių rajonų ligoninių
vadovai.

apsaugos ir darbo ministru
Spalio mėn. pradėti vanL. Kukuraičiu, ministerijos dentiekio Vėžionių kaime
atstovais. Aptarti slaugos ir įrengimo darbai.
globos klausimai.
Spalio 27 d. Prienų sporSpalio 20 d. vyko Prienų to arenoje vyko tarptautinis
„Žiburio“ gimnazijos šim- dziudo turnyras, kuriame datmečio šventė, sukvietusi gau- lyvavo apie 400 dalyvių (nuo
sų būrį dalyvių ir svečių.
4 iki 18 metų) iš Lietuvos, RuSpalio mėn. vyko tradicinės sijos ir Latvijos.
Šilavoto, Išlaužo,
Spalio mėn. vyko SaviStakliškių seniūni- valdybės vadovų, specialisjų rudens šventės. tų ir rangovų pasitarimai dėl
Spalio 23 d. rin- F. Martišiaus, Vytauto g. rekosi Prienų r. savi- monto, Prienų autobuso stovaldybės mokyklų ties, Veiverių Tomo Žilinsmetodinė taryba, ko gimnazijos rekonstrukcivienijanti aktyvius jos, viešųjų erdvių tvarkymo
ir iniciatyvius ra- darbų.
jono mokytojus,
Spalio mėn. meras A. VaiSpalio 7 d. paminėtas Veiverių Skausmo kalnelio įkūrimo 30 metų jubiliejus.
dvejiems metams cekauskas, Išlaužo ir Prienų
(NG nuotrauka)
metodinės veiklos seniūnijų seniūnai dalyvavo
Spalio 4 d. Švietimo skyrius verių Skausmo kalnelio įkū- prioritetu pasirinkusius mo- susitikimuose su Purvininkų,
organizavo Tarptautinės mo- rimo 30 metų jubiliejus. Vy- kėjimo mokytis kompetenci- Strielčių, Bagrėno kaimų, po
kytojų dienos šventę, kurios ko 21 km pėsčiųjų žygis nuo jos stiprinimą.
seniūnijų ribų pakeitimo primetu buvo apdovanoti tradi- Veiverių iki Čiudiškių, skirSpalio 23 d. savivaldybės skirtų kitoms seniūnijoms,
cinio Prienų r. savivaldybės tas Lietuvos šaulių sąjungos bendruomenių atstovai, bibli- gyventojais. Susitikimuose
„Metų mokytojo“ konkurso įkūrėjo Mato Šalčiaus ir Lie- otekininkai dalyvavo projekto pristatyti nauji seniūnai, apnugalėtojai. Metų mokytoja tuvos partizanų atminimui „Prisijungusi Lietuva: efekty- tarti rūpimi klausimai.
išrinkta Prienų „Revuonos“ pagerbti.
vi, saugi ir atsakinga Lietuvos
Spalio 31 d. vykusiame
pagrindinės mokyklos daiSpalio 10 d. vyko Prienų skaitmeninė bendruomenė“ Prienų r. savivaldybės studilės ir technologijų mokytoja rajono trečiojo amžiaus uni- („Prisijungusi Lietuva“) susi- jų rėmimo programos vykmetodininkė Rasa Uleckie- versiteto 2018–2019 mokslo pažinimo renginyje „Prisijun- dymo komisijos posėdyje
nė, Mero ir Švietimo skyriaus metų atidarymo šventė. Uni- gusi Lietuva“ bendruomenei“ skirta parama 10 mūsų rajovedėjo padėkomis, vardiniais versitetas veikia prie Prienų Kaune.
no studentų.
rašikliais, knygomis „Prienų švietimo pagalbos tarnybos,
Spalio 26 d. Švietimo skySpalio–lapkričio mėn. Priekraštas“ apdovanoti 37 rajono jo veikloje dalyvauja apie 130 rius organizavo mokyklų va- nų r. ikimokyklinio ir bendromokyklų mokytojai.
lankytojų.
dovų pasitarimą „Neforma- jo ugdymo mokyklose ŠvieSpalio 5 d. Prienuose vyko
Spalio 10-ąją, Vietos savi- liojo vaikų švietimo projekto timo skyrius vykdo ikimokytradicinė Mokytojo dienos re- valdos dieną, Priegata Prienų rajono savivaldy- nų rajono savivalbės mero taurei laimėti, kurią dybės delegacija,
organizavo Prienų „Žiburio“ vadovaujama mero
gimnazija.
Alvydo VaicekausSpalio 9 d. Prienų r. savival- ko, lankėsi Jurbardybėje vyko mokyklų vado- ko rajono savivalvų, Švietimo skyriaus ir Švie- dybėje. Šio vizito
timo ir mokslo ministerijos tikslas – pasidalinkomandos diskusija apie etati- ti darbo patirtimi,
Spalio 7 d. paminėtas Veiverių Skausmo kalnelio įkūrimo 30 metų jubiliejus.
(NG nuotrauka)
nio mokytojų darbo apmokė- idėjomis ir lūkesjimo modelio įvedimą.
čiais, aptarti abiejų savivaldy- pamokos“.
klinio ugdymo planavimo ir
Prienų kultūros ir laisva- bių įgyvendinamus projektus,
Spalio 27 d. Prienų kultū- organizavimo analizę.
ros ir laisvalaikio centre vyko
Prienų r. savivaldybės
laikio centras pasirašė ben- iššūkius.
dradarbiavimo susitarimą su
Spalio mėn. su seniūnijų respublikinis liaudiškų šokių meras Alvydas VaicekausJaunimo reikalų departamen- seniūnais buvo aptarti gyve- kolektyvų festivalis „Sam- kas gyventojus priima antu prie Socialinės apsaugos ir namųjų vietovių (kaimų) ribų borinis“, kuriame dalyvavo tradieniais 9–12 val. ir 17–
darbo ministerijos dėl atviro- keitimo siūlymai.
šokių kolektyvai iš Jurbarko, 18 val.
Spalio 16 d. atidaryta tre- Jonavos, Zarasų, Garliavos
Prienų r. savivaldybės
jo darbo su jaunimu plėtros
Prienų rajono savivaldybėje. čioji Skriaudžių pagrindinės ir Prienų.
mero pavaduotojas Algis
Atvira jaunimo erdvė Prienų mokyklos ikimokyklinio ugSpalio mėn. atnaujinta Bal- Marcinkevičius gyventokultūros ir laisvalaikio centro dymo skyriaus grupė.
bieriškio Partizanų g. asfalto jus priima trečiadieniais
patalpose veikia nuo šių metų
Spalio 19 d. meras A. Vai- danga, pradėti Prienų Stadio- 9–12 val. ir 17–18 val.
balandžio mėn. Jaunimas lau- cekauskas su Kauno regiono no g. asfalto dangos atnauji- Išankstinė registracija telekiamas kiekvieną trečiadienį savivaldybių merais dalyva- nimo, Veiverių Dainavos g. fonu 61 102.
SAVIVALDYBĖS inf. 
nuo 15 val. iki 19 val.
vo susitikime su socialinės remonto darbai.
REKLAMA

Spalio 6 d. Prienų r. savivaldybė organizavo bendruomenių pirmininkų ir seniūnaičių
išvyką. Ši išvyka – padėka už
darbą. Jos metu susipažinta su
Pagėgių savivaldybės bendruomenių veikla, aplankyti
turistiniai objektai.
Spalio 7 d. paminėtas Vei-



laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams
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Europos bendrovėms teks rinktis – JAV ar Iranas

Talibanas užėmė karinę bazę Afganistane

Europos Sąjungos (ES) bendrovėms, JAV įvedus sankcijas
Taheranui, teks rinktis su kuo bendradarbiauti – Jungtinėmis
Valstijomis ar Iranu, įspėjo JAV valstybės sekretorius – „Mes
neleisime Europos bendrovėms dirbti tiek su JAV, tiek ir su Iranu“

Talibano kovotojai sekmadienį užėmė karinę bazė Afganistano
Urozgano provincijos Tarinokto administraciniame centre, kurioje
buvo dislokuotas Afganistano nacionalinės armijos padalinys.
manoma, jog šioje karinėje bazėje buvo 25 kariai ir policininkai.

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.
Taip pat - Prienų pašte
(J. Brundzos g. 1, Prienuose)

Birštone pasodintas šimtmečio ąžuolynas
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Paskutinė spalio diena
pasitaikė nuostabiai graži,
šilta ir saulėta, tad sodinti
šimtmečio ąžuolaičių
susirinko nemažas būrys
birštoniečių.

Abiejose Barboros Radvilaitės gatvės, vedančios į „Vytautas mineral SPA“, pusėse
buvo iškastos duobutės, o į
jas pasodinti gražūs, jau šiek
tiek ūgtelėję ąžuoliukai, skirti
Lietuvos valstybingumo šimtosioms metinėms.
Į talką susirinko Birštono
savivaldybės administracijos,
visuomeninių organizacijų,
įmonių ir įstaigų darbuotojai
bei būrys Valstybinės miškų
urėdijos Prienų regioninio padalinio miškininkų.
Kraštotvarkos specialistė
Audronė Daubarienė instruktavo, kaip reikia medelius sodinti, palaistyti ir, svarbiausia,
apspaudyti ir apmindyti žemę
apie šaknis.
Savivaldybės merė Nijolė
Dirginčienė ir Draugijos Lietuvai pagražinti buvęs pirmininkas Antanas Justinas Vilkas pasakojo, kodėl buvo pasirinkta ši vieta, kurioje netrukus sužaliuos jaunų ąžuoliukų
giraitė. Čia vaikšto daug žmonių, tad manoma, jog ši vieta

REKLAMA

taps populiari ir lankoma tiek
suaugusiųjų, tiek jaunimo.
Be ilgų kalbų visi ėmėsi
darbo – vieni nešė medelius,
kiti vandenį ir sodino medelius. Netrukus išaugo šimto
ąžuolų giraitė, kuri pavasarį
jau sužaliuos.
Šiai kilniai akcijai savo išaugintus ąžuoliukus padovanojo Bagrėno kaime gyvenanti ūkininkė Lazdauskienė, o juos iškasė ir paruošė
sodinimui miškininkai, kurie
geriausiai išmano, kaip elgtis
su medeliais.
Ąžuolas Lietuvoje laikomas stiprybės, vienybės ir
tvirtybės bei sakralumo simboliu, tad yra kaip įpareigojimas kiekvienai kartai amžinai
saugoti savo tapatybę, savo
lietuviškumą. Idėją ir iniciatyvą sodinti ąžuoliukus Lietuvos šimtmečiui dar pereitais
metais iškėlė kai kurie šalies
miškininkai, o ją palaikė ir kitos organizacijos bei savivaldybės. Vienuose rajonuose ir
savivaldybėse ąžuolų sodinimas vyko pavasarį, o kituose – rudenį. Taigi, Lietuvos
šimtmečiui pažymėti skirtų
ąžuolynų atsiranda daugelyje
vietovių. Žmonės noriai dalyvauja tokiose talkose, tai rodo,
kad kiekvienas nori prisiliesti
prie svarbaus istorinio įvykio
ir palikti savo ženklą. Ąžuolai
augs ne vieną šimtmetį ir bylos apie mūsų valstybę.

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KALNO
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„Skycop“ užgesino „Pieno žvaigždes“

Turkijos prezidentas perspėjo „jūrų banditus“

Prienų „Skycop“ komanda sekmadienį pirmą LKL ratą baigė
pergale. Virginijaus Šeškaus auklėtiniai savoje aikštėje 93:88
(19:29, 29:13, 18:23, 27:23) pranoko Pasvalio „Pieno žvaigždes“.
Šiuo metu „Skycop“ yra 6 LKL turnyrinės lentelės vietoje iš 10.

Turkijos prezidentas sekmadienį perspėjo užsienio naftos
kompanijas dėl gamtinių išteklių žvalgymo prie Kipro krantų
ir tuos, kas šiuo klausimu ignoruoja Ankarą, pavadino „jūrų
banditais“, kurių lauks panašus atsakas kaip Sirijoje.

Tarybos posėdyje priimti visi sprendimai

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Lapkričio 2 dieną
vykusiame Birštono
savivaldybės tarybos
posėdyje dalyvavo 14
Tarybos narių, kurie pagal
darbotvarkę buvo numatę
išnagrinėti 15 projektų
ir priimti atitinkamus
sprendimus.

Prieš prasidedant posėdžiui
buvo pasveikintos Tarybos
narės Roma Žentelienė ir
Daina Zdanavičienė, spalio
mėnesį šventusios savo gimtadienius, taip pat ir merė Nijolė Dirginčienė, apdovanota
„Auksinės krivūlės riterio“
ženklu.

Pritarta trumpalaikio
ir ilgalaikio
materialiojo turto
perdavimui
Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas Laurynas Laukevičius
pristatė sprendimų projektus
dėl trumpalaikio materialiojo turto perėmimo ir perdavimo Birštono gimnazijai, dėl
ilgalaikio materialiojo turto
perdavimo biudžetinei įstaigai Nemajūnų dienos centrui,
taip pat ir Birštono lopšeliuidarželiui „Giliukas“. Tarybos nariai šiems projektams
pritarė.

Būsto klausimai
aktualūs
Tarybos nariai svarstė darbotvarkės klausimą dėl Birštono savivaldybės būsto fonREKLAMA

do sąrašo ir Birštono savivaldybės socialinio būsto fondo
sąrašo patvirtinimo bei kai
kurių Birštono savivaldybės
tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. Sprendimo projekte buvo siūloma
butą Pušyno g. Nr. 13-4, kurio
bendras plotas 45,78 kv.m, išbraukti iš Birštono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, nes šiuo metu nurodytas
butas yra laisvas. Butą, priėmus atskirą Savivaldybės tarybos sprendimą, galima būtų
priskirti Birštono savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų
patalpų fondui ir išnuomoti
asmeniui (šeimai), įrašytam
į sąrašą tarnybinių patalpų
nuomai. Šiuo metu nurodytame sąraše įrašyti 2 asmenys
(šeimos).
Nors Tarybos narys V.
Šeškevičius siūlė netvirtinti sprendimo, kad butas būtų
priskirtas prie tarnybinių butų,
tačiau balsuojant balsų dauguma buvo priimtas sprendimas
šį butą laikyti tarnybiniu.
Jau anksčiau Tarybos posėdžiuose buvo kalbama, kad
reikia turėti tarnybinių butų ir
juos skirti labiausiai reikalingiems specialistams, norint
juos išlaikyti Birštone. Visgi
kai kuriems Tarybos nariams
buvo neaišku, kokiais kriterijais vadovaujantis skiriami
tarnybiniai butai. Buvo paaiškinta, kad tarnybinių butų skyrimui yra sudaroma eilė, pagal kurią butą paskiria
administracijos direktorius.
Dabartiniu metu trys butai yra
paskirti, o dvi šeimos laukia
eilėje. Taigi butas Pušyno g.
Nr. 13-4 taip pat netrukus turės šeimininkus.

Dėl nenaudojamų ir
apleistų pastatų
Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas Irmantas
Adamonis pristatė klausimą
dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų
arba neprižiūrimų patalpų ir
statinių sąrašo pakeitimo. Šį
kartą iš sąrašo išbrauktas buvęs restoranas „Druskupis“,
nes gautas leidimas naujoms
statyboms. Buvusio restorano
vietoje išaugs daugiabučiai
gyvenamieji namai.
Tačiau Birštone yra ir daugiau tokių vietų, kurios jau
seniai prašosi sutvarkomos.
Kaip kalbamasi su tų pastatų
savininkais, neaišku, nes situacija mažai keičiasi. Visiems
akis bado buvęs restoranas J.
Basanavičiaus aikštėje, buvęs
pirties pastatas, buvęs kino teatras, dirbtuvės N. Silvanavičiaus g., centrinis paštas ir kiti
nenaudojami pastatai.
Beje, merė Nijolė Dirginčienė patikino, kad kai kurių
pastatų savininkai atvažiuoja su pasiūlymais, planais ir
projektais. Tačiau situacija iš
esmės nesikeičia. Savininkai
tramdomi tik didinant nekilnojamo turto ir žemės nuomos mokestį. Bet turbūt to
nepakanka, kad žmonės pradėtų rūpintis savo turtu. Birštono savivaldybei turėtų rūpėti, kad kurorte neliktų apleistų
ir miestą bjaurojančių pastatų.
Ypač tų, kurie stovi pačiame
miesto centre.
Tarybos nariai siūlė kitame posėdyje vėl pateikti sąrašą nenaudojamų ir apleistų
pastatų ir svarstyti, kaip elg-

tis toliau.

Kiti sprendimai
Buvo svarstomas sprendimo projektas dėl Birštono
savivaldybės bendruomenės
sveikatos tarybos sudarymo.
Šią tarybą sudaro 9 nariai, tačiau iš darbo išėjus Birštono
pirminės sveikatos priežiūros
centro direktorei D. Citvarienei, tarybą reikia papildyti
dar vienu nariu. Tarybos nariai patvirtino naują Birštono
PSPC direktorių Dainių Kryžinauską.
Buvo priimtas sprendimas
dėl Birštono savivaldybės
Kontrolės ir audito tarybos
nuostatų patvirtinimo, kurio
projektą pateikė Kontrolės ir
audito tarnybos kontrolierė
Janina Blekaitienė.
Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja
Ona Grigonienė svarstymui
pateikė 2018 m. biudžeto patikslinimo projektą. Papildomai gautos biudžeto pajamos
buvo paskirstytos pagal 8 programas ir pagal poreikius. Tarybos nariai tam pritarė.
Tarybos nariai svarstės ir
projektą dėl gatvių pavadinimų suteikimo. Nutarta buvusiame Birštono vienkiemyje
gatvę, einančią nuo magistralinio kelio iki Kurorto gatvės,
pavadinti Kalnėnų gatve, o
Birštono seniūnijos Padvariškių kaimo gatvei suteikti Verknės gatvės pavadinimą.
Posėdis buvo užbaigtas tylos minute pagerbiant Anapilin iškeliavusius buvusius Tarybos narius ir darbuotojus.
Kitas Savivaldybės tarybos
posėdis numatomas gruodžio
21 dieną.

Melagiai

Žanras: Komedija,
lietuviškas
Sukurta: Lietuva
Režisierius: Marius
Kunigėnas
Vaidina: Dainius
Kazlauskas, Giedrius
Savickas, Edita Užaitė
Kino teatruose nuo:
09.11.2018
Cenzas: N-13. 7-12
m. vaikams būtina suaugusiojo palyda
Didžiosios metų
šventės artėja... O kartu auga ir nerimas! Juk prie vieno stalo tradiciškai susirinks
visa šeima. Tuomet suaugę
vyrai vėl ims elgtis kaip maži
berniukai, metų nuoskaudos
bus pamirštos ir įsivyraus ramybė... O gal ir ne? Naujame
vienos iš TOP 10 visų laikų
populiariausių lietuviškų komedijų „Nepatyręs“ prodiuserių filme „Melagiai“ pagal
originalų R. Zemkausko scenarijų – vienos šeimos šventės, kurios apvers jų gyvenimą
aukštyn kojomis... Pažadame:
bus linksma!
Marius (akt. D. Kazlauskas)
ir Jovitas (akt. G. Savickas) –
du broliai, bet labai skirtingi.
Marius – pasitikintis savimi
sėkmės kūdikis darbe, tačiau
nusivylęs vyras šeimoje. Jovitas – tipiškas nevykėlis. Jo
negerbia žmona Nomeda (akt.
Edita Užaitė), netgi tėvas – atsargos karininkas – nesupranta, kaip tokį užaugino. Tiesa,
pikantiška paslaptis: Nomeda
– ilgametė Mariaus meilužė!
Apie jų santykius nieko neįtaria nei Jovitas, nei Mariaus
žmona Kristina Liucija (akt.
B. Arsobaitė).
Prieš pat šventes paaiškėjus,
kad Nomeda laukiasi Mariaus
kūdikio, pora ketina nesislapstyti, nemeluoti ir prie Kūčių
stalo pagaliau prisipažinti apie
savo santykius visai šeimai.
Tebūnie! Bet planus netikėtai
sujaukia šeimos patriarcho ir
Mariaus bei Jovito tėvo Kazimiero (akt. L. Laucevičius)
pareiškimas: jis skiriasi su jųdviejų mama Alma (akt. L.
Kalpokaitė) po penkiasdešimties metų kartu! Kodėl? Pasirodo, Kazimieras įtaria, kad
Alma jam neištikima!
Taip netikėtai pakrypus

įvykiams, visi imasi gelbėti
griūvančios vyresniųjų tėvų
laimės, į įvykius įsisuka net
šeimoje gyvenantis kvaištelėjęs senolis (akt. G. Girdvainis), ir jauniausia karta – viską
telefonais fiksuojantys Nomedos sūnūs Kristupukas ir Dovydukas bei savo paaugliams
draugams įvykius SMS žinutėmis „transliuojanti“ Kristinos Liucijos ir Jovito duktė Barbora. Ar gali būti, kad
mama tikrai buvo neištikima?
Jeigu ne, kodėl ji taip keistai
elgiasi? Ir kodėl senolis, į kurį
niekas nekreipia dėmesio, vis
klausinėja: „Ar jau iškvietėt
avarinę?“
„Melagiai“ – linksmas, dinamiškas šventinis filmas
apie netobulą šeimą, kurioje
visų kartų žiūrovai nesunkiai
atpažins save. Laukia ir nepaprastai juokingas susidūrimas
su Kalėdų Seneliu, ir labai netikėta pabaiga – visi herojai
yra ne tokie, kokie atrodė iš
pirmo žvilgsnio... Filmo prodiuseriai – lietuviškų komedijų asai: Stasys Baltakis („Nepatyręs“) ir Paulius Virbickas
(„Nepatyręs“, „Tarp mūsų,
berniukų…“, „O, ne! o, taip!“,
„Klasės susitikimas. berniukai
sugrįžta!“).
Filmas lietuvių kalba, be
subtitrų.
Režisierius: Marius Kunigėnas
Scenarijaus autorius: Rytis
Zemkauskas
Vaidina: Dainius Kazlauskas, Giedrius Savickas, Edita Užaitė, Brigita Arsobaitė,
Liubomiras Laucevičius, Larisa Kalpokaitė, Gediminas
Girdvainis ir kt.
Filmo treileris: https://www.
youtube.com/watch?time_
continue=3&v=7zLsibjWrdY 
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Italijoje per audras žuvo daugiau nei 30

Sukritikavo ataskaitą apie lytinį išnaudojimą

Italijos Sicilijos saloje per potvynius žuvus 12 žmonių, visoje
šalyje per savaitės audras žuvusių žmonių skaičius viršijo 30,
sekmadienį paskelbė pareigūnai. Šešiuose Italijos regionuose
tebegalioja aukšto laipsnio parengtis dėl audrų.

Šiaurės Korėja sekmadienį griežtai sukritikavo žmogaus teisių
organizacijos ataskaitą, kurioje teigiama, kad šioje izoliuotoje
valstybėje klesti seksualinis moterų išnaudojimas. Manoma, kad
Šiaurės Korėjos pareigūnai moteris išnaudoja kone visiškai laisvai.

Moliūgiadienis – smagi šventė
Stasė

ASIPAVIČIENĖ

Širdimi į širdį
Žmogus gali viską: mylėti,
nekęsti,
Nubaust ir atleisti, pasmerkt
ir suprast.
Plačiai atlapoti pasauliui
duris...
Kasdien vis pradėt, o gal kažką tęsti.
Jis gali sukurt, ar akimirksniu viską prarast.
Svarbus tik ŽMOGUS, tiktai JIS!
(A. Ferevičienė)
Negailestingas rudeniškas
vėjas baigia nudraskyti spalvotus medžių lapus. Laikas
bėga, o kartu su juo skubame ir mes, žmonės. Dažnai
prisiimame sau daugybę įsipareigojimų, visuomenė patiki mums įvairius vaidmenis:
tėvų, sutuoktinių, vadovų ar
pavaldinių, verslo savininkų
ir pan. Stengiamės būti nepriekaištingi visur: mylime savo
artimuosius ir darome viską,
kad tik jie būtų laimingi šalia
mūsų, plėšomės darbe, sportuojame, rūpinamės namais
ir t. t. Net tapę senjorais negalime sustoti. Juk labai svarbu
tinkamai palepinti savo anūkus, būti naudingiems savo
vaikams, prižiūrėti namus ir
dar daug visko. Visuose tuose darbuose tarsi pametame
save, pamirštame, ko norime
iš tikrųjų, kas esame, neturime laiko atviresniam pokalbiui, šiltesniam pabendravimui su bendraminčiais. Turbūt kaip tik todėl ir susibūrė
toks gausus būrys Birštono
TAU studentų, pasiruošusių
ne tik sužinoti kažką naujo,
bet norinčių išsikalbėti keliauti, smagiai leisti laiką ir skirti
jo sau, savęs pažinimui ir tobulinimui. Kaip tik į savęs tobulinimą, saviugdą nukreipta
naujųjų mokslo metų fakulteto veikla. Tikimės pavyks
organizuoti ne tik paskaitas,
kurios praturtina mūsų žiREKLAMA

nių bagažą, bet ir surengti ne
vieną susitikimą, kurio metu žmonės galės bendrauti,
sportuoti, vaidinti ir pan. Vienas toks susitikimas jau vyko
– susipažinimo vakaras „Širdimi į širdį“.
Spalio 30-osios vakare Birštono TAU susibūrė bendruomenės namuose, kur vyko minėtas renginys. Džiaugiamės,
kad patys studentai rūpinosi
vaišėmis, atskubėjo pasipuošę, puikiai nusiteikę. Susirinkusius pasveikino direktorė
Nijolė Jakimonienė. Ji kalbėjo
apie tai, kaip svarbu vieniems
kitus pažinti, suprasti, linkėjo gražaus vakaro. Direktorė
pristatė neįgaliųjų ansamblį,
kuriam vadovauja A. Jazbutis.
Moterys dainavo nuostabias
dainas apie Lietuvą, rudenį.
Savo eiles skaitė Elena Likienė. Studentai nuoširdžiai plojo
atlikėjams, už nuostabią muzikinę dovaną jiems dėkojo dekanė Asta Ferevičienė.
Po koncerto visi susėdome į didžiulį ratą. Nutarėme
paruošti TAU studentų knygelę, kurioje būtų kiekvieno
ranka užpildytas lapelis apie
jį patį. Visi ne tik rašė lapeliuose apie save, bet ir prisistatė savo mintis, žaidė linksmą
klausimų-atsakymų žaidimą.
Džiaugiamės, kad atvyko ir
buvusi universiteto direktorė
Roma Urbonienė, kuri pasveikino visus studentus, palinkėjo išlaikyti tinkamą universitetui lygį, surasti įdomių
lektorių. Visi studentai galėjo
pasidalinti mintimis, išsakyti
savo linkėjimus. Smagu, kad
buvome nuoširdūs, linksmi,
daug bendravome. Pokalbiai
tęsėsi prie kavos puodelio.
Šnekučiavomės, planavome,
tarėmės ir džiaugėmės vieni
kitų draugija. Tikimės, dar ne
kartą susirinksime ne tik rimtų paskaitų paklausyti, bet ir
šiltam atviram išsikalbėjimui,
pabuvimui drauge.
TAU administracija 

Vėjuotas ir tamsus
spalio 30-osios vakaras
neišgąsdino norinčiųjų
dalyvauti pirmojoje
Moliūgiadienio šventėje.
Birštono savivaldybės
aikštėje temstant pradėjo
šviesti moliūginiai žibintai,
sulaukę didelio būrio ne
tik dalyvių, bet ir žiūrovų.
Dalyvauti ir varžytis dėl
įspūdingiausio moliūgo
panoro 21 dalyvis, beje, ir
kolektyvai.

Nors negalima vadinti žiūrovais nedalyvavusių gražiausio ir išradingiausiai išpuošto
moliūgo konkurse, tačiau jie
irgi buvo labai šauniai nusiteikę ir pasiruošę šiurpiems vakaro nuotykiams naktiniame
kurorte – dalyvavo „Šiurpiame orientaciniame žaidime“.
MB „Čiulba ulba“ vadovė
Virginija Pranckietė vos spėjo

Prie Nemajūnų DC moliūgo

registruoti visus norinčius patirti Vaiduoklių (vakarietiškai
vadinamo Helovino) šventės
nuotaiką. Taigi, 18 komandų, susibūrusių į grupeles po
2–5 asmenis, apsitaisę įvairiais baisuokliais, giltinėmis,
raganomis, įtartinomis vienuolėmis ir pasivadinę „Zombiais“, „Adamsų šeimyna“

ir kitokiais žinomais baisiais
vardais, gavę užduotis nyko
tamsoje jų vykdyti. Jaunimui
tai buvo puikus išradingumo,
kūrybos demonstravimas ir
įdomus nuotykis. Atrodo, kad
šis renginys, pritraukęs daugiausia jaunų žmonių, gali tapti populiarus mūsų kurorte.
Prie visų konkurse dalyvaujančių moliūgų buvo padėta
vaza su numeriuku, į kurią reikėjo balsuojant dėti kaštonus.
Daugiausiai šventės dalyvių
balsų ir kaštonų surinko Škėvonių bendruomenė, pristačiusi įspūdingą moliūgų-katinų kompoziciją, Visa pulkas
juodų katinų traukė šventės
dalyvių dėmesį, daugelis prie
jų ir fotografavosi. Ši kompozicija buvo Ž. Pivarauskienės
idėja, o ją įgyvendino daugelis
bendruomenės narių. Prizą gavo visa bendruomenė už savo
kolektyvinį darbą. Dėmesio
sulaukė ir iš Nemajūnų atvežtas išdrožinėtas moliūgas.
Iš pavienių dalyvių daugiausiai kaštonų surinko jaunieji birštoniečiai: Beata Krušinskaitė, Emilis Citvaras ir
Mykolas Bobinas. Mykolo
moliūge buvo išdrožinėtas
skaičius „100“, o moliūgo
galva papuošta tautine vėliavėle. Beatos moliūgas buvo
vienas iš didžiausių dalyvavusių konkurse.
Abipus šaligatvių išsirikiavę moliūginiai žibintai sudarė labai jaukų foną ir gražiai
derėjo vakaro tamsoje. Visgi šalia moliūgų puikavosi ir
daržo kaimynės cukinijos, iš
kurių irgi buvo padarytos ne
prastesnės pingvinų kompozicijos.
Vakare birštoniečiai dalyvavo ir linksminosi diskotekoje Birštono kultūros centre
su grupe „FilteredTools ir Arif
(Violin)“.
Šią Moliūgiadienio šventę organizavo MB „Čiulba
ulba“, Birštono savivaldybė,
Jaunimo klubas ir Kultūros
centras. Organizatoriai džiaugėsi, kad pavyko sudominti
visuomenę ir daugelis birštoniečių dalyvavo renginyje.
Tad galima tikėtis, kad tokių
šaunių švenčių sulauksime ir
ateityje.

„Įdomu, kas viduje?“

Šiurpiems nuotykiams pasiruošę

Škėvonių bendruomenė - konkurso nugalėtoja

Jaunieji laimėtojai

Mykolo moliūgas Lietuvos 100-mečiui

SVEIKATA 
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Žolininko kertelė

Per IS ataką nužudyti JAV koalicijos kovotojai

Ukrainiečių aktyvistė po atakos rūgštimi mirė

Džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) sekmadienį rytų
Sirijoje nužudė mažiausiai 12 JAV remiamos koalicijos kovotojų.
12 Sirijos demokratinių pajėgų (SDF) kovotojų žuvo sprogus
automobiliui ir per susirėmimus su džihadistais.

Ukrainiečių kovos su korupcija aktyvistė 33 m. Kateryna
Handziuk, kuri liepos mėnesį buvo sunkiai sužeista per užpuolimą
panaudojant rūgštį, ligoninėje mirė. Vienas vyras išpylė ant jos
apie litrą rūgšties ir paspruko. Rūgštis nudegino 30 proc. jos kūno.

Imuninę sistemą
stiprinantys augalai

ATKelta IŠ 1 p.
lima prisišaukti net vėžį. Tad
stiprindami imuninę sistemą
mes apsisaugosime ne tik nuo
peršalimo ligų, bet ir nuo sunkesnių susirgimų.
Labai svarbu jau vasarą
grūdinti ir stiprinti organizmą.
Dažnas maudymasis natūraliuose vandens telkiniuose,
prausimasis vėsesniu vandeniu, ekologiškų uogų, vaisių,
daržovių ir prieskonių gausa ant mūsų kasdienio stalo,
taip pat kasdienis žolynų arbatos gėrimo ritualas, sportas
ir darbas gryname ore, pasivaikščiojimai miške, gera
nuotaika ir šiltų santykių palaikymas tarp artimų žmonių
ir draugų, laiko skyrimas poilsiui, dienos režimas padeda
iš esmės sustiprinti imuninę
sistemą.
Jei gyvenate kaime, būtinai
pasisėkite anyžinio lofanto.
Tai be galo medingas daugiametis žolinis augalas. Jo sėklų galite nusipirkti bitininkų
parduotuvėse. Lofanto lapelių
arbata kvapni ir saldi, bet dar
skanesnė kartu su mėta, šalaviju ar kitomis kvapniomis
žolelėmis: monarda, peletrūnu, serenčio žiedais, mairūnu.
Čia jau jūsų fantazija ir skonis
pasufleruos, ko dėti. Anyžinis

Juodauogis šeivamedis

Pavasarinė raktažolė

lofantas stiprina imuninę sistemą, mažina skrandžio rūgštingumą, tinka sergant peršalimo ligomis, mažina kraujo
spaudimą, pasižymi baktericidiniu poveikiu, gerina medžiagų apykaitą, gydo viso
virškinimo trakto ligas (skrandžio, žarnyno, kepenų).
Labiausiai imunitetą sustiprina juodauogio šeivamedžio žiedai ir uogos. Šis

Ežiuolė
REKLAMA

liaudiškai bezdu vadinamas
krūmas pražysta pavasarį
ir savo stipriu kvapu vilioja
vabzdžius. Rudenį sunokina
juodų mažų uogų kekeles. Lapai naudojami tik išoriniams
kompresams. Juodauogis šeivamedis taip stipriai suaktyvina imuninę sistemą, kad juo
gydoma net žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV). Nepamainomas turint herpes virusą
(pūslelinę), sergant peršalimo
ligomis, ypač kosint. Šeivamedis lengvai laisvina vidurius, varo šlapimą, skatina
prakaitavimą, mažina karščiavimą, dezinfekuoja ir slopina
uždegimus, lengvai ramina,
valo kraują, tinka sergant podagra, neuralgija, artritu, reumatu. Išoriniam naudojimui
nuo įvairios kilmės skausmų
galima pasidaryti nuplikintų
verdančiu vandeniu šeivamedžio lapų kompresą.
Niekuo nenusileidžia šeivamedžiui ir pavasarinė
raktažolė – liaudiškai švento Petro rakteliais vadinama.
Tai daugiametis žolinis augalas, žydintis anksti pavasarį.
Stebėkit darželiuose dekoratyvines įvairių spalvų raktažoles – kai jos pražys, tai bus

ženklas, kad jau laikas rinkti
ir laukines jų giminaites. Jos
auga drėgnesnėse pievose,
prie kanalų, ežerų, apleistose
sodybose. Raktažolių, kaip ir
kiaulpienių, galima rinkti visas dalis, tiek žiedus su koteliais, tiek lapus, tiek rudenį ar
anksti pavasarį jų šaknis. Jos
ne tik stiprina imunitetą, bet
ir padeda peršalus, ypač kosint, reguliuoja cukraus kiekį
kraujyje, tad tinka sergantiesiems diabetu, plečia arterijas,
gerina smegenų kraujotaką.
Raktažolių didesnį kiekį ne
taip lengva pririnkti. Jų žiedų
arbata labai skani ir kvapni.
Raktažolės, kaip ir šeivamedis, yra puikus vitamino C
šaltinis.
Ežiuolė kilusi iš Šiaurės
Amerikos, bet ir senajame
žemyne plačiai auginama ir
vartojama. Ją imunitetui stiprinti siūlyčiau vartoti vyresnio amžiaus žmonėms. Ji taip
pat skystina kraują, tad tinka
senjorams insulto ir infarkto
prevencijai.
Imuninę sistemą stiprinančių augalų yra be galo daug.
Bet aš labiau norėčiau paminėti lietuviškus augalus, nuo
seno vartojamus imunitetui

stiprinti. Tai ir dirvinis asiūklis, beržas, didžioji dilgėlė, paprastasis čiobrelis,
paprastoji kiaulpienė, saldžialapė kulkšnė, triskiautis lakišius, vaistinė medetka, paprastasis putinas, juodasis serbentas, ankstyvasis
šalpusnis, svogūnas ir česnakas, paprastoji takažolė, siauralapis gauromedis,
šaltalankis ir kt. Imunitetui
stiprinti tinka ir iš kitų šalių ki-

lę augalai, bet puikiai pritapę
mūsų krašte: bazilikas, mairūnas, raudonėlis, monardos,
šilkmedis, citrinvytis. Niekada per ilgai nevartokit vienos
ir tos pačios vaistažolės, nes
prie jos organizmas pripranta
ir ilgai vartojant nebeduos norėto atsako. Be to, kiekvienas
augalas turi stipriai veikiančių savo savybių, tad saugiau
vartoti mišinius ir juos taip pat
laikas nuo laiko pamainyti.

Anyžinis lofantas

10 ĮVAIRENYBĖS
TREČIAdienis, 2018 m. LAPKRIČIO 7 d., www.naujasisgelupis.lt

Švedijoje per susišaudymą sužeisti septyni

Išreiškė sielvartą dėl atakos prieš krikščionis

Netoli antrojo pagal dydį Švedijos miesto Geteborgo per
susišaudymą, tikriausiai susijusį su baikerių gaujos nariais,
buvo sužeisti septyni žmonės, o 12 asmenų buvo areštuoti.
Susišaudymas įvyko prie vienos pasilinksminimo įstaigos.

Popiežius sakė sielvartaujantis dėl atakos prieš krikščionis koptus
Egipte. Vidurio Egipte penktadienį septyni krikščionys koptai žuvo
džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) kovotojams pradėjus
šaudyti į juos vežusį autobusą.

Šventvagyste kaltintos pakistanietės
vyras kreipėsi į Trumpą ir May
Pakistane šventvagyste
apkaltintos ir dabar
išteisintos krikščionės,
kuri po visoje šalyje
vykusių protestų nebuvo
išleista iš kalėjimo, vyras
kreipėsi į JAV prezidentą
Donaldą Trumpą (Donaldą
Trampą) ir Didžiosios
Britanijos ministrę
pirmininkę Theresą May
(Terezą Mei) prašydamas
padėti jo šeimai išvykti iš
šalies.

Asios Bibi (Asijos Bibi) vyras Ashiqas Masihas (Ašikas
Masihas) sekmadienį paskelbtame trumpame vaizdo pranešime sako, kad jiems Pakistane
yra iškilęs pavojus.
„Prašom padėti mums,
mus Pakistane ištiko bėda“,
– kreipdamasis į D. Trumpą ir
Th. May sakė A. Masihas.
Anksčiau A. Masihas naujienų agentūrai AP telefonu
sakė, kad jis ir jo žmona baiminasi dėl savo gyvybių.
A. Bibi advokatas Saifas ul
Mulookas (Saifas Mulukas)
baimindamasis dėl savo gyvybės jau pabėgo iš šalies.
Pakistano Aukščiausiasis
Teismas trečiadienį panaikino
krikščionei A. Bibi už šventvagystę skirtą mirties bausmę.
Tačiau prieš aštuonerius metus
myriop nuteistos moteris išteisinimas sukėlė konservatyvių
musulmonų pyktį ir išprovo-

kavo protestus visoje šalyje.
Griežtų pažiūrų islamistai
penktadienį pareiškė, kad pasiekė susitarimą su valdžia ir
nutrauks masinius protestus
dėl A. Bibi išteisinimo.
Pagal abiejų šalių pasirašytą
penkių punktų susitarimą vyriausybė neprieštaraus nuosprendžio apskundimui. Tokia apeliacija jau yra pateikta
Aukščiausiajam Teismui.
Šventvagystė – daug aistrų
keliantis kaltinimas Pakistane, kurio gyventojų dauguma sudaro musulmonai. Asmuo, apkaltintas įžeidęs islamą ir musulmonų pranašą
Muhammadą (Muhamadą),
gali būti užmuštas keršytojų,
netgi jei šis nusikaltimas yra
neįrodytas.
A. Bibi buvo areštuota 2009
metais, po incidento, kai išėjo
atnešti vandens sau ir kitiems
ūkio darbininkams. Dvi moterys atsisakė gerti iš krikščionės
atnešto indo. Keliomis dienomis vėliau ji buvo apkaltinta
šventvagyste. Moteris buvo
nuteista ir pasmerkta mirti.
Pakistano šventvagystės
įstatymai numato, kad asmuo,
kaltinamas įžeidęs Dievą, islamą ar Koraną gali būti nuteistas mirties bausme. Teisių
aktyvistai tvirtina, kad dažnai šiais teisės aktais piktnaudžiaujama siekiant išspręsti
asmeninius ginčus. BNS

E. Masiulis prašo jam grąžinti nors
iš piniginės paimtus pinigus
Politinės korupcijos byloje
teisiamas buvęs Seimo
narys Eligijus Masiulis
kreipėsi į Apeliacinį
teismą, prašydamas
grąžinti jam nors
asmeninius pinigus – per
kratą paimtus pinigus iš jo
ir sutuoktinės piniginių.

Iš viso per kratas iš E. Masiulio paimta daugiau nei 242
tūkst. eurų. Šiems pinigams
taikomas laikinas nuosavybės
teisės apribojimas, jis nuolat
pratęsiamas. Pastarąjį kartą
Vilniaus apygardos teismas jį
pratęsė spalio 15 dieną.
E. Masiulis Apeliacinio
teismo neprašo grąžinti visų
REKLAMA

pinigų – jis siekia atgauti iš
sutuoktinės piniginės paimtus 800 eurų ir jo piniginės
– 690 eurų, 130 Jungtinės Karalystės svarų sterlingų, 1600
JAV dolerių. Buvęs politikas
sako, kad pastarieji pinigai
buvo skirti į JAV planuotai
kelionei.
Spalio 15 dieną Vilniaus
apygardos teismas nusprendė negrąžinti daugiau nei 242
tūkst. eurų kaltinamajam politinės korupcijos byloje E.
Masiuliui. Šie pinigai rasti
per kratas kaltinimų korupcija sulaukusio buvusio politiko namuose ir automobilyje. BNS
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Amerikiečių ambasados apsiausties metinės

Referendume nepritarė nepriklausomybei

Irano kasmetiniai mitingai 1979 metų įsiveržimo į JAV ambasadą
ir įkaitų paėmimo metinėms paminėti šį įgavo papildomą
reikšmę, nes vyko atnaujinamų Vašingtono sankcijų išvakarėse.
Ambasados apsiaustis buvo 1979-ųjų Islamo revoliucijos etapas.

Naujosios Kaledonijos rinkėjai, sekmadienį balsavę referendume,
nusprendė, kad jų Ramiojo vandenyno salynas, nuo XIX amžiaus
vidurio priklausantis Prancūzijai, turėtų likti šios šalies dalimi. Ši
salynas kasmet vienas pirmųjų sutinka Naujuosius Metus.

Narkotikų barono „El Chapo“ laukia
didžiausias JAV teismo procesas
Niujorke pirmadienį
prasideda narkotikų
barono Joaquino Guzmano
(Choakino Gusmano),
pravarde „El Chapo“
(Neūžauga), teismo
procesas dėl vadovavimo
didžiausiam pasaulyje
narkotikų karteliui ir
ketvirtį amžiaus vykdyto
kokaino gabenimo į
Jungtines Valstijas.

Didžiulis vieno garsiausių pasaulio nusikaltėlių
teismo procesas Brukline
atsieis milijonus dolerių
(eurų) ir tikriausiai truks ilgiau kaip keturis mėnesius.
Pirmadienį prasidės prisiekusiųjų parinkimas.
Prokurorai ne vienus
metus rengė bylą J. Guzmanui, kuris Jungtinėms
Valstijoms buvo išduotas
2017 metais, po dviejų
pabėgimų iš kalėjimo Meksikoje. Pirmą kartą jis pabėgo
pasislėpęs skalbinių vežimėlyje, o antrą – tuneliu, iškastu
iki dušo kabinos jo kalėjimo
kameroje.
Ekspertai sako, kad vyriausybė turi beveik nepaneigiamų
įrodymų ir tikriausiai pasiųs
61 metų J. Guzmaną į griežčiausio režimo JAV kalėjimą
visam likusiam jo gyvenimui.
Tačiau kokia kaina?
J. Guzmano 1989 metais
įsteigtas Sinaloa kartelis tebėra labai galingas. Kitas „El
Chapo“ bylos atsakovas Ismaelis Zambada (Ismaelis Sambada), pravarde „El Mayo“,
tebesislapsto, o didelio masto
narkotikų kontrabanda Meksikoje tęsiasi.
Pernai Meksikoje buvo
įvykdyta rekordiškai daug
žmogžudysčių – 29 tūkstančiai. Jungtinėse Valstijose priklausomybė nuo opiatų virto
epidemija. 2016 metais nuo
narkotikų perdozavimo mirdavo vidutiniškai po 174 amerikiečius per dieną.
Prisiekusieji bus renkami
griežčiausio saugumo sąlygomis, taikomomis tik pavojingiausiems atsakovams.
Procesui už uždarų durų pirmininkaus JAV apygardos
teismo teisėjas Brianas CogaREKLAMA

nas (Brajenas Koganas).

„Brangiausias
procesas per istoriją“
Dvylika prisiekusiųjų ir šeši papildomi prisiekusieji liks
anonimai. Kasdien į federalinį
teismą ir iš jo juos lydės JAV
teismo pareigūnai.
Šie paprasti vyrai ir mote-

rys nuspręs, ar J. Guzmanas,
dviejų vaikų tėvas, yra kaltas
pagal 11 kaltinimų kontrabanda, šaunamųjų ginklų kontrolės įstatymo pažeidimais ir pinigų plovimu.
Kaltinamajame akte sakoma, kad Sinaloa kartelis, kuriam J. Guzmanas, kaip nurodoma, vadovavo nuo 1989 iki
2014 metų, tapo „didžiausia
narkotikų kontrabandos organizacija pasaulyje, ... turinčia
tūkstančius narių“.
JAV prokurorai tvirtina, kad
nuo 1989 iki 2014 metų kartelis į Jungtines Valstijas nelegaliai atgabeno mažiausiai
154 626 kg kokaino. Kartelis,
kuris taip pat gabeno heroiną,
metamfetaminą ir marihuaną,
uždirbo 14 mlrd. dolerių (12,3
mlrd. eurų).
J. Guzmanas tvirtina esąs
nekaltas, bet vyriausybė pateikė tiek daug įrodymų, kad
gynyba skundžiasi neturėjusi
pakankamai laiko visus juos
peržiūrėti. Tarp pateiktų įrodymų yra daugiau kaip 300
tūkst. puslapių dokumentų
ir mažiausiai 117 tūkst. garso įrašų.
„Šis teismo procesas tikriausiai bus brangiausias per JAV
istoriją“, – sakė teisininkas iš
Šiaurės Karolinos Robas Heroy (Robas Hirojus), gynęs
kitus meksikiečių narkotikų

baronus. Kaštai apims apsaugos programas bent jau kai
kuriems iš kelių šimtų numatomų liudytojų.
Net J. Guzmano advokatai
nežino visų informatoriais tapusių buvusių bendrininkų,
samdinių ir varžovų.

Informatoriai
Kai kurie informatoriai
jau įtraukti į JAV liudytojų
apsaugos programą ir gavo naujas tapatybes. Kiti
yra kalėjime, specialiuose
skyriuose, kur turi būti apsaugoti nuo keršto.
J. Guzmaną Meksika
Jungtinėms Valstijoms išdavė 2017 metų sausį, prezidento Donaldo Trumpo
(Donaldo Trampo) kadencijos pradžios išvakarėse.
Nuo pat to laiko J. Guzmanas yra laikomas vienutėje
Niujorke ir joje praleidžia 23
valandas per parą.
Jį gali lankyti tik jo advokatai ir septynerių metų dukterys
dvynės. Per pasimatymus kalinį ir lankytojus skiria storas
stiklas.
Teisėjas uždraudė jį lankyti
29 metų žmonai, grožio karalienei Emmai Coronel (Emai
Koronel). Ji dalyvavo beveik
visuose ikiteisminiuose posėdžiuose, per kuriuos iš galerijos jam mojuodavo ir siųsdavo
oro bučinius.
J. Guzmanas pirmą kartą
buvo areštuotas Gvatemaloje
1993 metais ir iki pirmojo pabėgimo 2001-aisiais daugiau
kaip septynerius metus praleido Meksikos kalėjime.
Meksikiečių jūrų pėstininkai vėl jį areštavo 2014 metų
vasarį, bet po metų ir dviejų
mėnesių jis vėl pabėgo.
2016 metų sausį J. Guzmanas buvo sučiuptas po Holivudo aktoriaus Seano Penno
(Šono Peno) ir vienos meksikiečių aktorės, kurie norėjo
kurti filmą apie jo gyvenimą,
apsilankymo. Tas apsilankymas padėjo Meksikos pareigūnams susekti „El Chapo“
buvimo vietą.
Šį kartą Meksika nusprendė
nusiplauti rankas ir įsodino J.
Guzmaną į lėktuvą. BNS

Donoro mama: „Kaimas apkalbėjo, bet aš
nesigailiu, kad galėjau dovanoti gyvenimą
Mes šeimoje nebuvome apie „Žmonės tiesiai į akis rėžė,
kitiems”
tai kalbėję, todėl kaimynės kad sūnų išdalinau dalimis –
Mokytoja Regina Mirusiųjų
atminimo (Vėlinių) dieną
stabteli prie daugelio
kauburėlių, kuriuose ilsisi
artimiausi žmonės – du
vyrai, sūnus.

Antkapis su širdimi delne
žymi sūnaus kapą. „Taip atrodo, kad sūnų delne laiko jo
tėtis. Abu palaidojau šiame
kape. Tik sūnus išėjo pirmas.
Kasmet kapas skendi žvakių
liepsnose. Matyt, bendraklasiai ir draugai jų tiek uždega,
kad net suskaičiuoti sunku.
Gal koks šimtas dega kasmet“, – pasakoja Regina.
Nelaimė šeimą ištiko paskutiniojo skambučio šventės
rytą. Du jaunuoliai išskubėjo tęsti mokyklos tradicijos
– anksti ryte prikelti abiturientų mokytojų. Vairuotojo
pažymėjimas gautas neseniai,
patirties stoka – mašina trenkėsi į pušį ir greta vairuotojo
sėdėjęs Robertas patyrė sunkią galvos traumą. „Lankėme sūnų ligoninėje. Gydytojai neteikė vilčių, kad sūnus
išgyvens“, – prieš 11 metų
ištikusią tragediją prisimena
jaunuolio mama. Paklausta,
ką pagalvojo ir kokios mintys atėjo į galvą, kai gydytojas pasiteiravo dėl sutikimo
donorystei, moteris prisiminė,
kad dieną prieš apsilankymą
ligoninėje mintis apie organų
dovanojimą jau buvo aplankiusi: „Grįždami iš ligoninės,
sutikome kaimynę medikę,
kuri paklausė, kaip sekasi mūsų sūnui. Išgirdusi, kad būklė
labai sunki, ji prisiminė gaisre
žuvusią savo dukrą ir kadaise
jos išsakytą pageidavimą – po
mirties tapti organų donore.

žodžiai įsiminė. O po dviejų
dienų gydytojas paklausė dėl
donorystės“.
Mama Regina, kalbėdama
apie savo gyvenimą ir likimo
siųstus išbandymus, prisimena posakį, jog kas pakelia,
tam Dievas ir duoda: „Betgi
niekas nepaklausia, ar tu gali
tiek pakelti“.
Įvykus nelaimei, žmonės
dažnai bando prisiminti, ar
buvo kažkokių ženklų, kuriuos jau po tragedijos galima būtų suprasti kaip įspėjančius apie būsimą nelaimę.
„Aš tokiais dalykais netikiu,
– pasakoja Regina. – Bet prisimenu keletą Roberto piešinių, kurie, kaip supratau po jo
mirties, tikrai buvo pranašiški.
Prisimenu, rodo jis man savo
piešinį – ant didelio didelio
lapo nupieštas mažas ratas,
primenantis mandalą. Klausiu, kas čia. Sako: „Čia yra gyvenimo ratas“. Klausiu, kodėl
toks mažas dideliame lape. O
jis sako: „Taip ir turi būti“. Po
sūnaus mirties jo pieštą „gyvenimo ratą“ suvokiau visai
kitaip. Arba dar vienas ženklas, kurį galiu laikyti pranašišku – tai paskutinis sūnaus
bendraklasių pasveikinimas
gimtadienio proga. Nors jis
gimęs rudenį, tąsyk buvo pasveikintas per kalėdinį vakarėlį: gavo atviruką su augančiu medžiu. Ir auklėtojos užrašyti žodžiai: „Auk ir stiprėk.
O mes stovėsim šalia“. Taip ir
yra – bendraklasiai ateina pastovėti prie kapo“.
Mama Regina pasakoja,
kad po sūnaus žūties ir dėl
organų donorystės išgyveno
didelį aplinkinių priešiškumą:

kaip automobilio detales. Bet
stengiausi nekreipti dėmesio
į žeidžiančius žodžius, labai
tikėjau, kad mano sūnus kažkam padėjo išgyventi. Tas ir
paskatino dovanoti organus
– kad galėtų išgyventi kiti
žmonės. Pagalvojau apie tas
mamas, kurių vaikai sunkiai
serga ir kad tokie, kaip aš,
galbūt dar gali jiems padėti.
Man juk niekas nebegalėjo
pagelbėti. Todėl ir sutikau.
Tik sutikimo donorystei nesugebėjau pasirašyti – rankos
taip drebėjo, kad nenulaikiau
rašiklio. Vyras pasirašė“. Dar
ir kunigui Regina yra dėkinga. Laidotuves planavo pagal
religines tradicijas, tačiau buvo kilusi mintis: o ką pasakys
kunigas – ar organų donorystė
nesutrukdys tradicinėms laidotuvėms? „Kunigas mums
padėkojo už tokį gražų poelgį, pasakė, kad pasielgėme
teisingai“, – prisimena sūnaus
organus donorystei dovanojusi mama Regina.
Šiemet Robertui būtų suėję
30 metų. Mama Regina pasakoja, kad sūnaus bendraklasiai į vaikų darželį atveda jau
po antrą savo atžalą. „Gal ir
Robertas būtų man padovanojęs anūkėlę. Deja, nebuvo
lemta“, – pokalbį užbaigia sūnaus netekusi Regina.
Po savo mirties Robertas išgelbėjo net šešių žmonių gyvybę ir sugrąžino jiems sveikatą. Ačiū jo artimiesiems,
padovanojusiems gyvenimą
šiems žmonėms.
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ surengtoje žvakučių
akcijoje viena žvakutė plazdėjo ir Robertui atminti. NTB 
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Prienų
turguje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Štai ir prasidėjo paskutinis
ir niūriausias rudens
mėnuo, nors šeštadienio
rytas greičiau buvo
panašus į rugsėjo pabaigą.
Džiugu, kad gražūs ir
ramūs orai neskuba
pasitraukti ir mus vis
palepina rudeniška
šiluma.

Tokie nešalti rytai labai
palankūs turgaus prekiautojams, kurie dar neišaušus
skuba užsiimti vietas ir dėliotis prekes.
Šiuo metų laiku turguje
žmonių nebūna daug. Visi viskuo apsirūpinę, turguje
jau nieko naujo nėra, o vaikščioti savo malonumui ne visi
turi noro.
Į turgų žmonės ateina labiau
iš įpratimo arba nusipirkti pieno ar mėsos gaminių. Tačiau
dabartiniai žmonės mėgsta
skaičiuoti ir žino, kad kai kurie produktai parduotuvėse pigesni. Taigi turgus kaip prekyvietė, galima teigti, praranda
savo prasmę. Daržovės prekybos centruose perpus pigesnės
negu turguje, o kartais kyla
įtarimas, kad iš parduotuvių
atkeliauja ir į turgų, kur parduodamos jau brangiau.
Kilogramas bulvių kainavo
0,25–0,3 euro, morkų – 0,4–
0,7 euro, svogūnų – 0,4–0,8
euro, burokėlių – 0,3–0,5 euro, kopūstų – 0,3–0,4 euro.
Jau retas augintojas turi šiltnamyje tinkamų parduoti agurkų, tad jų kilogramas kainavo
2,5 euro. Ne kažin kokie buvo
ir lietuviški pomidorai, už kurių kilogramą prašė 0,99–1,8
euro Kilogramas paprikų kainavo 1,2–1,5 euro, kalafiorų – 1,8–2 eurus. Kilogramą
moliūgo ar cukinijos pardavė
už 0,5–0,6 euro. Žalumyninių
daržovių augintojai siūlė saujelę žieminių svogūnų laiškų
už 0,4euro, ridikėlių – už 0,5
euro, petražolių – už 0,3 euro,
salierų gumbų su lapais, kurie
kainavo 0,7–1 eurą už vienetą.
Kilogramas topinambų kainavo 1–1,5 euro, baltų ar juodų
REKLAMA

Kompensacijos už elektros stulpus

Įsirėžus į 31 automobilį žuvo 15 žmonių

Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) jau sulaukė
beveik 22 tūkst. žemės savininkų prašymų kompensuoti už
elektros stulpus jų sklypuose. Iki šiol išnagrinėta daugiau kaip
pusė prašymų. Už servitutus bus išmokama jau šią savaitę.

Šiaurės vakarų Kinijoje į 31 automobilį įsirėžus nevaldomam
sunkvežimiui žuvo 15 žmonių, o dar 44 buvo sužeisti. Nelaimė
įvyko šeštadienio vakarą sunkvežimio vairuotojui jo nesuvaldžius
ir įsirėžus į automobilius, laukusius prie rinkliavos posto.

ridikų – 1 eurą.
Ant prekystalių vis dar gausu gražių rudeninių obuolių
ir kriaušių. Norintys greičiau išparduoti už kilogramą
obuolių prašė tik 0,5 euro, o
kiti už gražesnius ir didesnius obuolius prašė 0,7–0,8
euro. Už kriaušių kilogramą
vieni norėjo gauti 1,5 euro, o
kiti – tik 0,5 euro. Litras spanguolių litras kainavo 2,8–3
eurus, o kilogramas svarainių
– 1,5 euro.
Darbščios vyresnio amžiaus moterys moka prisidurti vieną kitą eurą gamindamos
mišraines. Kada yra savų daržovių ir laiko, jos pagamina
įvairiausių konservuotų skanumynų bei uogienių ne tik
savo šeimai, bet ir parduoti.
Pusės litro stiklainis aviečių,
mėlynių, serbentų ar braškių
uogienės kainavo 1,5 euro, o
trijų ketvirčių indelis mišrainės su želatina ir agurkais, pomidorais, morkomis ir svogūnais – 2–2,3 euro. Pusės litro
stiklainis sūdytų rūgštynių kainavo jau 2 eurus. Stiklinaitę valgomų baltų ar spalvotų
pupelių buvo galima
nusipirkti už 0,80-1,0
eurą.
Taip pat buvo galima nusipirkti šaltalankio ir putino sulčių
bei sirupų, kurių 250
ml buteliukas kainavo
2,5–3 eurus.
Pieno ir jo produktų
kainos jau kuris laikas
nusistovėjo tos pačios – nei
didėja, nei mažėja. Litras pieno kainavo 0,5 euro, grietinės
– 3,4–3,6 euro, puskilogramis
sviesto – 3,8–4 eurus, kilogramas varškės – 1,6–3 eurus.
Sūrį buvo galima rinktis pagal dydį arba pagal tai, iš ko
pagamintas – iš varškės ar saldaus pieno, o kainos svyravo
nuo 1,5 iki 3 eurų. Už 3 eurus
sūris buvo didelis, suspaustas
su saldžiu pienu, pagardintas
grietinėle. Bet reikia pastebėti,
kad nuo praėjusių metų pieno
produktai pabrango. Pienas –
10 euro centų, o grietinė – visu euru. Pabrangimo nejaučia
perkantys varškę ar sūrį. Tiesa, sūrį galima vizualiai padidinti, jį paploninant...
Dešimtį naminių vištų kiaušinių moterys pardavė už 1,8–

2 eurus, o paukštyno vištų –
už 1,3 euro. Šiuo metu kiaušinių nėra labai daug, todėl, matyt, ir kainos pakilusios.
Bitininkai kainų taip pat
nekeičia – kilogramą medaus
pardavė už 6 eurus, o pusės
litro stiklainį – už 3,5–4 eurus.
Indelį bičių duonelės, pikio
ar žiedadulkių buvo galima
įsigyti už 2 eurus. Dabar toks
metas, kai pats laikas įsigyti ir
vartoti bičių produktų, kad neužpultų peršalimo ligos ir būtų
stipresnis imunitetas.
Ant turgaus prekystalių buvo nemažai papjautų naminių
paukščių. Kilogramą mėsinės
vištos pardavė už 4 eurus, o
anties – už 5 eurus.
Kaip visada populiarūs sūdytos ir rūkytos mėsos gaminiai. Kilogramas rūkytų
lašinukų be raumens kainavo 5–5,4 euro, su raumeniu –
5,6–7,8 euro. Sūdyti lašinukai
buvo 10–20 euro centų pigesni. Kilogramą rūkytos dešros
buvo galima nusipirkti už 6–

7 eurus, dešrelių – už 5,2–5,6
euro, suktinio – už 8–10 eurų,
„pūslės“ ar skilandžio (kapotos mėsos) – už 10–15 eurų,
o vytintos jautienos išpjovos
– už 11–12 eurų. Daugiausia
žmonės pirko sūdytus ir rūkytus lašinukus.
Šviežios mėsos didelės
įvairovės nebuvo, tačiau šį tą
nusipirkti vis tiek galėjai. Kilogramas kiaulienos šoninės
kainavo 3,2–4 eurus, kumpio
– 3,8–4 eurus, kauliukų – 2,6–
3,2 euro, sprandinės – 4,34–5
eurus, karbonado –4,34–5,2
euro, karkos – 1,7–2,2 euro,
maltos kiaulienos ir jautienos
– 3,2– 4 eurus. Kilogramas
avienos kainavo 7–12 eurų,
priklausomai nuo to, kokia
mėsa.
Paviljone kilogramas mė-

sinės vištos (broilerio) kainavo 2,4 euro, kalakuto kumpio
– 3,6 euro.
Dažnas turgaus lankytojas
pirko mėgstamos silkės ar
žuvies bei jos produktų. Kam
patinka šviežia žuvis, pirko
karpius, kurių kilogramas kainavo 3,9 euro, starkius – už
5,5 euro, lydekos –už 4,9 euro, lašišos – už 6,9 euro, karšio – už 2,9 euro, strimelių
– už 1,3 euro.
Pusės litro butelis naminio
šaltai spausto sėmenų aliejaus kaip ir anksčiau kainavo
3,5 euro.
Gyvūnijos turgavietėje irgi
nieko naujo. Gyvos prekės tos
pačios – vištaitės, vištos, gaidžiai, antys, kalakutai ir žąsys. Vištos kainavo 5–8 eurus,
gaidžiai – 5–7 eurus, už veislines vištas ir gaidžius prašė
10–15 eurų, už antis – 10–12
eurų, už kalakutus – 11–13
eurų, o už žąsis – 25–30 eurų. Perkamiausios buvo dedeklės vištos.
Visą šį gyvų prekių
asortimentą papuošė
nuostabiai gražūs 2 mėnesių amžiaus samojedų
ir haskių veislės mišrūnai,
už kuriuos šeimininkas
prašė 70 eurų. Labai mieli
šuniukai, daugelis mielai
glostė šunelius, nors pirkti nesiryžo.
Ūkininkai prekiavo
įvairiais grūdais. Tačiau
centnerio miežių, kviečių, kvietrugių, avižų ar
pašarinių miltų kaina buvo tokia pati – 10 eurų. Už nemažą maišą pašarinių runkelių pardavėjai prašė 4–5 eurų,
10 kg maišelį morkų ar burokėlių siūlė pirkti už 5 eurus. 10
kg maišelis nedidelių svogūnų
kainavo 4 eurus.
Turguje keletas sodininkų
dar prekiavo vaismedžių sodinukais po 7–10 eurų. Šeštadienį jau nedaug buvo siūlančių pirkti chrizantemas ir
viržius bei įvairias žvakes.
Praėjo Visų šventųjų šventė
ir Vėlinės, tad ir pirkimas jau
sumažėjo.
Turgavietėje buvo nemažai
prekiautojų dėvėtais ir naujais
rūbais, baldais, taip pat visokiais kitokiais sendaikčiais.
Visų prekiautojų džiaugsmui savaitgalis buvo šiltas, o
koks bus kitas – neaišku.

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
Namus
Medinį namą (116 kv. m, yra
vietiniai centrinis šildymas ir
kanalizacija, miesto vandentiekis, mūrinis ūkinis pastatas,
7 a žemės) arti Prienų miesto
centro. Tel. 8 601 61247.

SODYBAS, SODUS
Sodybą (gyvenamasis namas, 2
tvenkiniai, 5,5 ha žemės) šalia
Pakuonio mstl., Prienų r. Tel.: (8
319) 43331, 8 652 25998.

Perka
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445.

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

žemės ūkis
Parduoda
Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną. Perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,24
Eur/kg. Motininių kiaulių skerdiena – 1,85 Eur/kg. Atvežame.
Tel. 8 607 12690.
6 mėn. eržiliuką, kiaulę pjovimui,
grūdus pašarams. Tel. 8 650
10595.
15 m. ramią, darbingą kumelę
(turi pasą). Tel. 8 675 62639.
Maistines bulves ir žieminius
kopūstus, tinkamus raugti (0,20
Eur/kg). Tel. 8 601 05587.
Maistines ir pašarines bulves.
Pageidaujant atveža. Tel. 8 676
37845.
Naujas lenkiškas gamyklines
žvaigždines lėkštes „Bomet“ (4
sekcijų, 2,7 m pločio, žalios).
Pamatų blokus iš griaunamo
sandėlio. Arklio traukiamą plūgą,
akėčias, plūgelį, rankinę runkelių
sėjamąją. Mažai naudotą lenkišką rotacinę šienapjovę (1,65 m).
Tel.: 8 670 01696, 8 601 31832
(skambinti nuo 18 val.).
Ekskavatorių „JUMZ“ (1988 m.,
didelė kabina, ilga strėlė, du kaušai) Prienuose. Tel. 8 655 13252.

PERKA
Automobiliai ir
jų dalys
Perka
Brangiai superka įvairius automobilius (tvarkingus ir gali būti su
defektais). Tel. 8 684 44304.
Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.

Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
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Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.

PASLAUGOS

Paskolos!!! Suteikiame

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

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis, rąsteliais). Taip pat medžio pjuvenas.
Atvežimas nemokamas. Tel. 8
682 31133.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
REKLAMA

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

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).
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.
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Greitai ir kokybiškai už prieinamą kainą atliekame visus
santechnikos darbus: šildymo,
vandentiekio, nuotekų ir kitų
sistemų įrengimą ir remontą.
Gręžiame iki 250 mm skersmens
skyles betone, mūre. Tel.: 8 604
35126, 8 685 45851.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

šaldytuvus, šaldiklius.
Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Vežame birius krovinius: malkas,
žvyrą, smėlį, skaldą. Manipuliatoriaus nuoma ir žemės kasimo
darbai. Tel. 8 699 12672.
Pigiausiai vežame žvyrą, smėlį,
juodžemį, skaldą ir kitus birius
krovinius. Tel. 8 678 56007.
Atliekame įvairius žemės kasimo,
lyginimo darbus: kasame, valome
tvenkinius, darome pylimus,
šlaitus, lyginame, tvarkome teritorijas. Konsultuojame. Turime
patirtį. Dirbame kokybiškai. Tel.
8 640 50090.
Mini ekskavatoriaus (3,3 t) nuoma. Vandentiekio, elektros, nuotekų, drenažo tranšėjų kasimas ir
kiti darbai. Tel. 8 645 20612.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

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

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Prienuose reikalinga (-as): picų
kepėja (-as); pagalbinė virėja (-as)
(darbas visu etatu pamainomis,
galima važinėti su kolektyvu iš
Naujosios Ūtos ir Balbieriškio);
pagalbinė darbuotoja (-as) (iš
Prienų, puse etato). Tel. 8 650
41148.
Ieškome sodybos prižiūrėtojo
bei pagalbinio darbininko. Tel. 8
687 71665.
UAB „Gensera“ siūlo darbą
statybos darbų vadovams,
meistrams, brigadininkams,
horizontalaus gręžimo aparato
operatoriams, lauko vamzdynų
montuotojams ir pagalbiniams
darbininkams vandentiekio,
buitinių ir lietaus nuotekų tinklų
statybos ir aplinkos tvarkymo
darbams visoje Lietuvoje (yra
galimybė rinktis darbą pagal gyvenamąją vietą). Suteikiame visas
darbui reikalingas priemones,
transportą atvykimui į darbą.
Daugiau informacijos suteiksime
tel.: 8 691 86121, (8 46) 416188,
el. paštas ausra@gensera.lt.
Ekskavatoriaus operatorius ir
autoserviso mechanikas. Darbo
vieta Prienų r. Tel. 8 652 65769.
B kat. vairuotojai (atlyginimas
700-1500 Eur). Darbas Lietuvoje.
Tel. 8 686 46230.

Informacija
Š. m. lapkričio 23 d. 19.00 val. SB
„Vandenis“ kviečia į susirinkimą
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre dėl valdymo organo duomenų
patikslinimo.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Dėmesio! Prienų – Birštono diabeto klubas „Versmė“ lapkričio 10
d. (šeštadienį), kviečia į Pasaulinės diabeto dienos minėjimą
tema „Šeima ir diabetas“, kuris
vyks Birštono Carito namuose,
Birutės g. 10A, Birštonas. Registracija 10.30 -11.00 val. Kviečiame atvykti su šeimos nariais
ir (ar) prisijungti naujus narius.
Klubo pirmininkė Birutė Bartkevičiūtė tel. 8 687 21261.

Kviečia
PRIENŲ KULTŪROS IR
LAISVALAIKIO CENTRAS
KVIEČIA SUAUGUSIUOSIUS Į
KOLEKTYVUS
Moterų ansamblis „Pienė“.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre, choro studijoje (II aukšte). Kolektyvo vadovė Aldona
Šyvokienė, tel. 8 687 24 993
Folkloro grupė „Gija“. Naujų
narių priėmimas – rugsėjo mėn.
antradieniais ir ketvirtadieniais
18.00 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, choro studijoje
(II aukšte). Kolektyvo vadovė
Dalė Zagurskienė, tel. 8 685
01 263
Mišrus choras „ Šilas“.Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, choro
studijoje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Aldona Šyvokienė, tel.
8 687 24 993
Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių
kolektyvas „Vajaunas”. Naujų
narių priėmimas – spalio mėn.
antradieniais ir ketvirtadieniais
18.00 val. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre, choreografijos salėje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Ligita Gediminienė, tel.
8 612 70 673
Mėgėjų teatras „Langas“. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre,
teatro studijoje (II aukšte). Kolektyvo vadovė Alma Vaišnienė,
tel. 8 610 34 625
Liaudiškų šokių ansamblis „Trapukas” (amžius nuo 18 m.).
Naujų narių priėmimas – rugsėjo mėn. pirmadieniais ir trečiadieniais 19.00 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre,
choreografijos salėje (II aukšte).
Kolektyvo vadovas Džordanas
Jogimantas Aksenavičius, tel. 8
687 81 565

PRIENŲ KULTŪROS IR
LAISVALAIKIO CENTRAS
KVIEČIA VAIKUS Į
KOLEKTYVUS
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro Jaunučių liaudiškų šokių
grupė „Pliauškutis” (amžius 8–
10 m.). Naujų narių priėmimas
– rugsėjo mėn. antradieniais
ir ketvirtadieniais 15.30 val.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre, choreografijos studijoje
(II aukšte). Kolektyvo vadovė
Rasa Jurevičienė, tel. 8 694
68 243
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro Šokių studija „Solo”
merginų grupė (amžius 14–16
m.). Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, konferencijų salėje
(II aukšte). Kolektyvo vadovė
Ilona Aksenavičienė, tel. 8 686
69 009
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro Jaunučių liaudiškų šokių grupė „Pipiras” (amžius
5–7 m.). Naujų narių priėmimas
– rugsėjo mėn. antradieniais
ir ketvirtadieniais 17.00 val.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre, choreografijos studijoje
(II aukšte). Kolektyvo vadovė
Rasa Jurevičienė, tel. 8 694
68 243

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
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. ir lapkričio 15 d. 10
val. Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centre – praktinis seminaras
„Senųjų rankų darbo technologijų
atkūrimo mokymai, skirtas mokytis senųjų rankdarbių autentiškos
gamybos technologijos. Edukacijų
metu vaikai ir jaunimas galės
mokytis megzti, nerti, siuvinėti,
gaminti rankdarbius. Registracija į
seminarus – tel. 8 670 09308.
Lapkričio 8 d. 18 val. Stakliškių
kultūros ir laisvalaikio centre
– Kruonio kultūros centro suaugusiųjų dramos kolektyvo „Brasta“
spektaklis „Gyvanašlės“ (pagal
NUKelta Į 14 p. 

14 SKELBIMAI

paryškinto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,90 Eur, versLo klientams - 2,70 Eur.
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Jono Katkevičiaus pjesę). Režisierė Janė Bernotienė. Įėjimas
nemokamas.
Lapkričio 9 d. 12 val. Veiverių šaulių namuose – Veiverių neįgaliųjų
draugijos ansamblio „Viltis“ 15
metų veiklos minėjimas.
Lapkričio 9 d. 18 val. Skriaudžių
laisvalaikio salėje – Naujosios
Akmenės Ramučių gimnazijos
Talentų klubo muzikinis spektaklis
„Prašau, mylėkit mano Lietuvą“.
Įėjimas nemokamas. Režisierė
ir siužeto autorė Violeta Serbintienė.
Lapkričio 9 d. 19 val. Balbieriškio
kultūros ir laisvalaikio centre
– gyvos muzikos ir šokių vakaras
„Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu...“. Įėjimas nemokamas. Kviečiame visus dalyvauti, praleisti
vakarą, pasišokti skambant gyvai
muzikai. Jus linksmins muzikantas
Modestas iš Alytaus.
Lapkričio 10 d. 13 val. Ašmintos
laisvalaikio salėje – rajoninis romansų vakaras „Išlieti meilę lyg
šaltinį...“. Renginys nemokamas.
Lapkričio 10 d. 17 val. Balbieriškio
kultūros ir laisvalaikio centre – populiaraus 90-ųjų dueto „Miledi“
dainų autoriaus ir atlikėjo Tonio
koncertas – geriausios dainos ir
naujausi hitai. Bilieto kaina – nuo
5 Eur. Koncerto dieną bilietai
brangs. Informacija tel. 8 685
31572.
Lapkričio 10 d. 17.20 val. Prienų
sporto arenoje – krepšinio varžybos: Prienų „Skycop“ – Vilniaus
„Rytas“.
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 ATKOČIŪNAS. Scenografė ir kostiumų
dailininkė – Kotryna DAUJOTAITĖ.
Kompozitorius – Vidmantas BARTULIS. Vaidmenis kuria aktoriai:
Liubomiras LAUCEVIČIUS, Albinas
KĖLERIS, Petras VENSLOVAS
Lapkričio 14 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre – atlikėjos Giulijos nauja koncertinė
programa „Kelionė pas tave“.
Bilieto kaina – 10 Eur. Koncerto
metu girdėsite naujas, nesenai
pasirodžiusias dainas ir laiko
patikrintas populiariausias Giulijos dainas, kurios bus atliktos
naujovišku, savitu ir tuo pačiu
metu įprastu, ausiai maloniu
skambesiu. Su Giulija scenoje
pasirodys grupė „Combo Band“
(boso gitara Arūnas Armonas,
gitara Marius Franckevičius,
mušamieji Kęstutis Leonavičius,
klavišiniai Linas Janušauskas).
Lapkričio 15 d. 10 val. Jiezno
REKLAMA

kultūros ir laisvalaikio centre
– praktinis seminaras „Senųjų
rankų darbo technologijų atkūrimo mokymai, skirtas mokytis
senųjų rankdarbių autentiškos
gamybos technologijos. Edukacijų metu vaikai ir jaunimas galės
mokytis megzti, nerti, siuvinėti,
gaminti rankdarbius. Registracija
į seminarą – tel. 8 670 09308.
Lapkričio 15 d. 13 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– nemokamas seminaras „Ką
turi žinoti visi Lietuvos gyventojai?“. Temos: * Darbo sutarties
mokestinė aplinka; * Sodros
pensijos skaičiavimo sistema; *
2-osios pensijų pakopos fondai; *
Lietuvos Banko ataskaitos – kaip
jomis naudotis? * Savarankiškas
taupymas – kiek išlošiame ir kiek
prarandame? * Valstybės teikiama pridėtinė vertė maksimaliai
išnaudojant tris pakopas.
Lapkričio 16 d. 16 val. Prienų
Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje – susitikimas su
poetu, eseistu Donaldu Kajoku.
Dalyvaus literatūros kritikas
Edmundas Kazlauskas.
Lapkričio 18 d. 15 val. Veiverių
šaulių namuose – Marijampolės kultūros centro Liudvinavo
skyriaus teatro „Žalias sodas“
spektaklis – komedija „Ech, tie
vyrai, ech, tos moterys“ (pagal K.
Sają). Įėjimas nemokamas. Režisierė Vita Gvazdaitienė.
Lapkričio 19 d. 17.30 val. Prienų
r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro salėje (Revuonos g.
4, Prienai) – paskaita „Žarnynas
– vienas iš svarbiausių aspektų,
norint būti sveiku“. Lektorė Ingrida
Kuprevičiūtė. Reikalinga išankstinė
registracija tel. (8 319) 54 427)
arba el. paštu prienai.vs.biuras@
gmail.com
Lapkričio 20 d. 13 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– Lietuvos Neįgaliųjų draugijų
mėgėjų meno kolektyvų konkurso
„Vilties paukštė 2018“ finalinis
koncertas. 13.00 val. – renginio
atidarymas, sveikinimo žodžiai
13.15 val. – Lietuvos Neįgaliųjų
draugijų meno kolektyvų finalinis
koncertas. Dalyviai: Pakruojo
r. neįgaliųjų draugijos moterų
vokalinis ansamblis„ŠILADIS“,
meno vadovas Methardas Zubas;
Alytaus m. neįgaliųjų draugijos
ansamblis„DZŪKIJOS ATGAIVA“,
meno vadovas Kęstutis Baranauskas; Varėnos r. neįgaliųjų draugijos
meno kolektyvas „ATGAIVA“,
meno vadovė Daiva Kielienė;
Švenčionių 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 23 d. 11 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – Prienų
r. savivaldybės „Metų ūkio“ šventė. * Prienų rajono savivaldybės
mero Alvydo Vaicekausko sveikinimas; * Prienų ūkininkų sąjungos
pirmininko Martyno Butkevičiaus
sveikinimas; * Konkurso „Metų
ūkis“ nugalėtojų apdovanojimai;
* Svečių sveikinimai; * Stepono
Januškos ir grupės „Studija“ koncertas.
Lapkričio 25 d. 9.30 val. Veiverių
Šv. Liudviko bažnyčioje – bažnytinių chorų šventė „Šv. Cecilija
– menininkų globėja“. Renginys
nemokamas. Dalyvaus Ąžuolų
Būdos, Pažėrų, Jūrės miestelio ir
Veiverių bažnyčių chorai.
Lapkričio 25 d. 17.00 val. Prienų
sporto arenoje – krepšinio varžybos: Prienų „Skycop“ – Šiaulių
„Šiauliai“.
Gruodžio 3 ir 4 dienomis Prienų kultūros ir laisvalaikio centre
– Pauliaus Markevičiaus spektaklis
dviems „alberai, WRU“ (pagal
Albero Kamiu biografijos atspindžius. Spektaklis nominuotas 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
žiūrovams, 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 turas 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 skulptoriaus
Algimanto Sakalausko autorinių
monumentalių darbų fotografijų
paroda „Kūrybos fotorestrospektyva“, skirta autoriaus kūrybos
30-mečiui. Ekspozicijoje – dalis
fotografijų iš autoriaus jubiliejinės
parodos.
Prienų sporto arenoje eksponuojama 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
fotografijose.
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre
eksponuojama paroda „Skaros,
skarelės, skarytės“ iš Alytaus kraštotyros muziejaus fondo rinkinių.
Paroda veiks iki lapkričio 30 d.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre eksponuojama Onos Pusvaškytės autorinė grafikos darbų
paroda.
Veiverių šaulių namuose eksponuojama Romualdos Bartulienės
tapybos darbų paroda „Švytintis
spalvų pasaulis“.
Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
eksponuojama Virgilijaus Kedžio
grafikos darbų paroda „Minčių
impresijos“. Paroda veiks spalio–lapkričio mėn.
Išlaužo seniūnijos salėje eksponuojama tautodailininkės Ramutės
Onutės Bidvienės autorinė darbų
paroda „Prakalbintas linas“.
Pakuonio laisvalaikio salėje-bibliotekoje eksponuojama tautodailininkės Elenos Krušinskienės
tapybos darbų paroda „Lietuvos
piliakalniai“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama
paroda „Justinas Marcinkevičius ir
Lietuvos valstybingumas“. Parodą

parengė Lietuvos Respublikos
Seimo kanceliarijos Informacijos
ir komunikacijos departamento
Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius.
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Lapkričio 07 d. 18:30 val. Premjera
/ Scenos Gražuolė. Birštono kultūros centras

Lapkričio 15 d. 19:00 val. Cinkas /
Valstybinio jaunimo teatro spektaklis. Birštono kultūros centras
Lapkričio 17 d. 12:00 val. Vaikų ir
jaunimo dainų festivalis-konkursas „Muzikinė karuselė“. Birštono
kultūros centras
Lapkričio 17 d. 21:30 val. Tvanas Balaganas / Antikvariniai
Kašpirovskio dantys. Vytautas
Mineral SPA

TV PROGRAMA 15

užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
Trečiadienis, lapkričio 7 d.

21.00 val.
„Atpildas“

12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (1) 13:45
Žiniuonis (22) 14:45 Paskutinis
faras (15) 15:45 Šuo (15) 16:50
Kobra 11 (10) 18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (55) 19:30 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(2) 20:30 Varom! (3) 21:00 Atpildas
22:50 Slaptas planas 00:45 Kortų
namelis (12) 01:50 Velniški Stivo
Ostino išbandymai (14)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
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 Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva 15:00 Žinios 15:10
Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Premjera. Seserys 17:30 Žinios.
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Mano
mama gamina geriau! Ved. Martynas Starkus 22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Smaragdo miestas 23:45 Klausimėlis.lt. HD. 00:00
LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto
kriminalinė policija 2 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Stilius

05:35 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu. Laida apie krepšinį 06:00
Programa 06:05 TV parduotuvė 06:25 Lietuva tiesiogiai 07:00
Vantos lapas. 07:30 Krepšinio
pasaulyje su V 08:00 „Pražūtingi
smaragdai“ (6) 09:00 „Patriotai“.
10:00 „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“ (7/1) 11:10 „Albanas“ (1/6)
12:20 „Bitininkas“ (2/21) 13:30 TV
parduotuvė 13:45 „Gluchariovas“
(2/33) 14:55 „Legenda apie pilotą“
(8) 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva
tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ (12) 18:00 Reporteris 18:47 Orai 18:50 Rubrika
„Renovacija. Tikrai verta“.” 18:55
„Konsultantas“ (8) 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 „Konsultantas“ (3) 01:05 „Bitininkas“ (2/21)
02:10 „Mentų karai: Kijevas. Sugrįžimas“ (6/4)

06:05 Mano gyvenimo šviesa
(434-436) 07:35 Madagaskaro pingvinai (9) 08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris (37) 09:05 Rimti reikalai
(27) 09:40 KK2 10:10 Nuo... Iki...
10:45 Dydžio (r)evoliucija 11:15
Meilės sparnai (150) 12:20 Gyvenimo daina (111) 13:20 PREMJERA Aukštakulnių kerštas (3) 14:25
Dvi širdys (1262-1265) 16:30
Labas vakaras, Lietuva 17:35
Yra, kaip yra 18:30 Žinios 19:25
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki... 20:30 Dydžio
(r)evoliucija 21:00 Rimti reikalai
(38) 21:30 Žinios 22:24 Sportas
22:28 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Pabėgimas 00:15 Akloji zona
(15) 01:20 Degantis žmogus

06:15 Televitrina 06:30 Saša ir
Tania 07:00 Pavojingiausi pasaulio keliai 08:00 Havajai 5.0 09:00
Statybų gidas 09:30 CSI Majamis
10:30 Simpsonai 11:00 Simpsonai 11:30 Kobra 11 12:30 Kaip aš
susipažinau su jūsų mama 13:30
Gyvenimas susimetus 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 Gyvenimas susimetus
20:00 Saša ir Tania 20:30 Žinios
20:58 Orai 21:00 Baradač’ius
21:30 6 kadrai 21:45 Europos
taurės krepšinio rungtynės - Malagos “Unicaja” - Vilniaus “Rytas”
23:45 Skubi pagalba 00:45 Daktaras Hausas 01:35 Tironas 02:40
Naujakuriai

05:10 Melas ir paslaptys 06:10
Televitrina 06:25 Tavo supergalia
06:55 Simpsonai 07:25 Simpsonai 07:55 Prieš srovę 08:50
Meilės sūkuryje 09:50 Tai - mano
gyvenimas 12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji 15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai 16:00 TV3
žinios 16:28 TV3 orai 16:30 TV
Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:22
TV3 sportas 19:27 TV3 orai 19:30
Gero vakaro šou 20:30 Moterys
meluoja geriau 21:00 TV3 vakaro
žinios 21:52 TV3 sportas 21:57
TV3 orai 22:00 Rytoj viskas prasideda iš naujo 22:25 Filmo pertraukoje - Vikinglotto 22:30 Rytoj
viskas prasideda iš naujo 00:30
Apsukrios kambarinės 01:25 Melas ir paslaptys 02:15 Gražuolė ir
pabaisa 03:05 Ekstrasensai tiria
04:35 Apsukrios kambarinės
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(24) 07:30 Žiniuonis (21) 08:30 Paskutinis faras (14) 09:30 Šuo (14)
10:35 Kobra 11 (9) 11:40 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (54)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2017”. 07:05
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė.
07:30 Auklė Mun 07:40 Riteris
Rūdžius 07:55 Džeronimas 08:20
Pradėk nuo savęs 08:50 Kaip atsiranda daiktai 12 09:15 Labas rytas, Lietuva. 12:00 DW naujienos
rusų kalba. 12:15 Šv. Jurgio meno
sezonas 2018. Religinės muzikos
koncertas „Jo valia”.13:25 Vienuolynų kelias Lietuvoje 13:55 Linija,
spalva, forma. 14:20 Stilius 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. 18:15 Giminės po 20
metų 19:00 ARTi 19:15 Klimatas,
žmonės ir jūra 20:10 Kultūros diena. 20:30 Panorama (su vertimu į
gestų k.) 21:25 FIBA Čempionų
lyga. Liublianos „Petrol Olimpia”
– Klaipėdos „Neptūnas” 23:30 Elito kinas. Rimti žaidimai 01:25 DW
naujienos rusų kalba

Ketvirtadienis, lapkričio 8 d.

22.00 val.

(16) 16:50 Kobra 11 (11) 18:00
Info diena 18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (56) 19:30
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (3) 20:30 Varom! (4)
21:00 Penktas Dievo įsakymas
- nežudyk 22:50 Atpildas 00:40
Kortų namelis (13) 01:45 Nusikaltimų miestas (15,16) 05:35 Kaimo
akademija

„Ilgiausia kelionė“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2 11:10 Komisaras
Reksas 12:00 Gyvenimas 13:00
Klauskite daktaro 13:58 Loterija
„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15
Laba diena, Lietuva 15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva 16:00
Žinios 16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys 17:30
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į
gestų k.) 18:00 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Gimę
tą pačią dieną 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. Prieš audrą 1
00:00 LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 2 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Vakaras
su Edita 02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(437-439) 07:35 Madagaskaro pingvinai (10) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (38) 09:05
Rimti reikalai (28) 09:40 KK2
10:10 Nuo... Iki... 10:45 Dydžio
(r)evoliucija 11:15 Meilės sparnai
(151) 12:20 Gyvenimo daina (112)
13:20 PREMJERA Aukštakulnių
kerštas (4) 14:25 Dvi širdys (12661269) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 KK2 20:00 Valanda su Rūta 21:00 Rimti reikalai (39) 21:30
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Didžioji kova 00:50 Akloji zona (16)
01:50 Pabėgimas 03:25 Alchemija
03:55 RETROSPEKTYVA
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Gero vakaro šou 08:50 Meilės sūkuryje
09:50 Tai - mano gyvenimas 12:00
Laukinė žemė 13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai 16:00 TV3 žinios 16:28 TV3
orai 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3
žinios 19:22 TV3 sportas 19:27
TV3 orai 19:30 Farai 20:30 Moterys meluoja geriau 21:00 TV3
vakaro žinios 21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai 22:00 Ilgiausia
kelionė 00:35 Kaulai 01:30 Melas ir paslaptys 02:20 Gražuolė ir
pabaisa 03:10 Ekstrasensai tiria
04:30 Kaulai
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(1) 07:30 Žiniuonis (22) 08:30
Paskutinis faras (15) 09:30 Šuo
(15) 10:35 Kobra 11 (10) 11:40
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (55) 12:45 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(2) 13:45 Žiniuonis (23) 14:45
Paskutinis faras (16) 15:45 Šuo
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Penktadienis, lapkričio 9 d.

21.00 val.
„Briliantinė ranka“

06:00 Programa 06:05 TV parduotuvė 06:25 Lietuva tiesiogiai
07:00 Kaimo akademija 07:30
Kitoks pokalbis su D 08:00 „Pražūtingi smaragdai“ (7) 09:00 „Ant
bangos“. Karščiausių naujienų
dešimtukas. Ved. K. Krivickas,
N. Bunkė, E. Užaitė. N-7.” 10:00
„Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“
(7/2) 11:10 „Albanas“ (1/7) 12:20
„Bitininkas“ (2/22) 13:30 TV parduotuvė 13:45 „Gluchariovas“
(2/34) 14:55 „Vienišas vilkas“ (1)
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva
tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ (13) 18:00 Reporteris
18:47 Orai 18:50 Rubrika „Verslo
genas“.” 18:55 „Konsultantas“ (9)
20:00 Reporteris 20:30 Lietuva
tiesiogiai 20:57 Orai 21:00 „Ant
bangos“ 22:00 Reporteris 22:52
Orai 22:55 Rubrika „Verslo genas“.” 23:00 „Ant bangos“ 01:05
„Bitininkas“ (2/22) 02:10 „Mentų
karai: Kijevas. Laisva valia“ (7/1)
03:00 „Moterų daktaras“ (2/41)
03:50 „Vėjas į veidą“ (2) 04:45
„Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“ (7/1) 05:35 Kitoks pokalbis su
D 05:58 „Pasaulis iš viršaus“
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir
Tania 07:00 Pavojingiausi pasaulio keliai 08:00 Havajai 5.0 09:00
Vienam gale kablys 09:30 CSI Majamis 10:30 Simpsonai 11:30 Kobra 11 12:30 Kaip aš susipažinau
su jūsų mama 13:30 Gyvenimas
susimetus 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
Gyvenimas susimetus 20:00 Saša ir Tania 20:30 Žinios 20:58 Orai
21:00 Valstybės priešas 23:50
Skubi pagalba 00:50 Daktaras
Hausas 01:40 Svieto lygintojai
05:15 Giminės po 20 metų 06:00
Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Džiazo muzikos vakaras.
XXX tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Jazz 2017”. 07:05 Neribotos žmogaus galimybės 07:30
Auklė Mun 07:40 Riteris Rūdžius
07:55 Džeronimas 08:20 Į sveikatą! 08:50 Kaip atsiranda daiktai
12 09:15 Labas rytas, Lietuva.
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai”13:10 Stambiu
planu. 14:00 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija (kart.) 14:30 Kultmisijos
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. Vilniaus albumas. 18:15
Giminės po 20 metų 19:00 Tarptautinis ledo ritulio turnyras „Turkish Airlines Baltijos iššūkio taurė”
21:30 Kultūros diena. 21:50 Lietuvių kino klasika. Marius. 22:55
Anapus čia ir dabar 23:40 Vienuolynų kelias Lietuvoje. 05:05
Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias – operos žvaigždė Isabel Bayrakdarian

skutinis faras (17) 15:45 Šuo (17)
16:50 Kobra 11 (12) 18:00 NKL
čempionatas. Molėtų “Ežerūnas”
- Mažeikių “Ereliai” 20:00 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(4) 21:00 Spąstai 23:20 Penktas
Dievo įsakymas - nežudyk 01:10
Sekso magistrai (1)
05:35 Kitoks pokalbis su D 05:58
„Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis
serialas. JAV. 2011 m. N-7.” 06:00
Programa 06:05 TV parduotuvė
06:25 4 kampai 06:50 10 min iki
tobulybės su Jurijumi. Sveikatingumo laida. Ved 07:00 Gyvenimo sparnai 08:00 „Pražūtingi
smaragdai“ (8) 09:00 Nuoga tiesa
10:30 10 min iki tobulybės su Jurijumi 10:40 Čempionai 11:15 „Ant
bangos“. Karščiausių naujienų
dešimtukas. Ved. K. Krivickas, N.
Bunkė, E. Užaitė. N-7.” 12:20 „Bitininkas“ (2/23) 13:30 TV parduotuvė 13:45 „Gluchariovas“ (2/35)
14:55 „Vienišas vilkas“ (2) 16:00
Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis
su D 16:57 Orai 17:00 „Kelrodė
žvaigždė“ (14) 18:00 Reporteris
18:47 Orai 18:50 Rubrika „Renovacija. Sužinok daugiau“.” 18:55
„Konsultantas“ (10) 20:00 Reporteris 20:30 Kitoks pokalbis su D
20:57 Orai 21:00 Adomo obuolys
22:00 Reporteris 22:55 Orai 23:00
„Ant bangos“.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
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 Loto” 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00
Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios 16:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 18:30 Nacionalinė
paieškų tarnyba 19:30 Beatos virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Auksinis protas
22:50 Fantastiškas penktadienis.
Legenda 01:00 LRT radijo žinios
01:10 Štutgarto kriminalinė policija
2 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Gimę tą pačią dieną 03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 03:30 Ryto suktinis su Zita 06:15 Televitrina 06:30 Saša ir
Kelmickaite (kart.)
Tania 07:00 Beveik neįmanoma
misija 08:00 Havajai 5.0 09:00
Praeities žvalgas 09:30 CSI Ma06:05 Mano gyvenimo šviesa
jamis 10:30 Simpsonai 11:00
(440) 06:35 Mano gyvenimo švieSimpsonai 11:30 Kobra 11 12:30
sa (441) 07:05 Mano gyvenimo
Kaip aš susipažinau su jūsų mašviesa (442) 07:35 Madagaskaro
ma 13:30 Gyvenimas susimetus
pingvinai (11) 08:00 Volkeris, Tek14:30 Televitrina 15:00 Havajai
saso reindžeris (39) 09:05 Rimti
5.0 16:00 CSI Majamis 17:00
reikalai (29) 09:40 KK2 10:10 VaKobra 11 18:00 Kaip aš susipalanda su Rūta 11:15 Meilės sparžinau su jūsų mama 19:00 Gynai (152) 12:20 Gyvenimo daina
venimas susimetus 20:00 Farai
(113) 13:20 PREMJERA Aukšta21:00 Žinios 21:53 Sportas 21:58
kulnių kerštas (5) 14:25 Dvi širdys
Orai 22:00 Eurolygos rungtynės (1270) 14:55 Dvi širdys (1271)
Podgoricos “Buducnost” - Kauno
15:25 Dvi širdys (1272) 15:55 Dvi
“Žalgiris” 00:00 Valstybės priešas
širdys (1273) 16:30 Labas vaka02:25 Šventa karvė
ras, Lietuva 17:35 Gyvūnų policija
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 KK2 penktadienis
05:05 Skambantys pasauliai su
21:00 Briliantinė ranka 23:10 SANomeda Kazlaus. Svečias – opeVAITĖS HITAS Superbombonešis.
ros žvaigždė Isabel BayrakdaNaikinti viską 01:40 Laukinės aisrian 06:00 Lietuvos Respublikos
tros 2 03:25 Didžioji kova
himnas 06:05 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis 2018.) 07:05 Už
kadro 07:30 Auklė Mun 07:40 Ri06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu- teris Rūdžius 07:55 Džeronimas
kas Plačiakelnis 06:55 Simpso- 08:20 Garsiau. Muzikinė laida.
nai 07:25 Simpsonai 07:55 Farai 08:50 Kaip atsiranda daiktai 12
08:50 Meilės sūkuryje 09:55 Tai 09:15 Labas rytas, Lietuva12:00
- mano gyvenimas 12:00 Laukinė DW naujienos rusų kalba. 12:15
žemė 13:00 Pažadėtoji 13:30 Pa- Istorijos detektyvai 13:00 7 Kauno
žadėtoji 14:00 Pažadėtoji 14:30 dienos (kart.) 13:30 Stop juosta
Pažadėtoji 15:00 Simpsonai 15:30 (kart.) 14:00 Lietuva mūsų lūpoSimpsonai 16:00 TV3 žinios 16:28 se 14:25 Klauskite daktaro 15:15
TV3 orai 16:30 TV Pagalba 18:30 Kaip atsiranda daiktai 12 15:40
TV3 žinios 19:22 TV3 sportas Auklė Mun 15:55 Riteris Rūdžius
19:27 TV3 orai 19:30 Troliai 21:10 16:10 Premjera. Detektyvė Miretė
Toras 23:35 Zero 3 01:15 Rytoj vis- 16:20 Premjera. Aviukas Šonas 5
kas prasideda iš naujo 03:20 Belė 16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00
05:05 Melas ir paslaptys
Kelias 18:20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 19:20 Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis
07:00 Didžiojo sprogimo teorija vertybėmis 20:10 Kultūros diena.
(2) 07:30 Žiniuonis (23) 08:30 20:30 Panorama (su vertimu į
Paskutinis faras (16) 09:30 Šuo gestų k.) 21:00 Dienos tema (su
(16) 10:35 Kobra 11 (11) 11:40 vertimu į gestų k.) 21:20 Sportas.
Muchtaro sugrįžimas. Naujas Orai (su vertimu į gestų k.) 21:30
pėdsakas (56) 12:45 Įstatymas ir Europos kinas. Tegyvuoja laisvė
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 23:00 Jurgos albumo „Not perfect”
(3) 13:45 Žiniuonis (24) 14:45 Pa- pristatymo koncertas
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, lapkričio 10 d.

13.00 val.
„Mis Slaptoji agentė 2.
Ginkluota ir žavinga“

sergėtojai (1) 11:35 Velniški Stivo
Ostino išbandymai (15) 12:30 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami
kraštai (7) 13:25 Ekstrasensų mūšis (4) 15:50 Nusikaltimų tyrėjai (3)
17:00 Betsafe–LKL. Skycop – Rytas 19:30 Muzikinė kaukė 22:05
MANO HEROJUS Kita miesto
pusė 23:50 AŠTRUS KINAS Laukinės aistros. Karšta ketveriukė
01:35 Muzikinė kaukė

05:30 „Neprijaukinti. Aliaska“. Kelionių dokumentika. Naujoji Zelandija. 2014 m. N-7.” 06:40 Kitoks
pokalbis su D.Žeimyte. Pokalbių
laida. 07:00 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „Pasaulis iš viršaus” 08:30 10 min iki tobulybės
su Jurijumi 08:45 Skinsiu raudoną rožę 09:30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. N-7.
10:00 Adomo obuolys 11:00 „Pagrindinis įtariamasis“ (3/2) 13:15
„Širdies plakimas“ (21; 22) 15:25
TV parduotuvė 15:55 Europos
vartotojų centras pataria 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempionai
16:50 4 kampai 17:25 „Neišsižadėk“ (54) 18:00 Žinios 18:27 Orai
18:30 „Neišsižadėk“ (54 tęs.; 55)
20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25
„Šėtono medžioklė“ (13; 14) 22:00
Žinios 22:27 Orai 22:30 „Šėtono
medžioklė“ (14 tęs.) 23:10 „Mentų
karai: Kijevas. Užmušti blogį“ (3/3/;
3/4) 00:45 „Širdies plakimas“ (17;
18) 02:45 „Merdoko paslaptys“
(3/7; 3/8) 04:10 Skinsiu raudoną
rožę 04:40 „Juodosios katės“ (9)
06:05 Madagaskaro pingvinai (10) 05:30 „Neprijaukinti. Jukonas“.
06:35 Įspūdingasis Žmogus-voras
(26) 07:00 “Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda (25) 07:30 Sveiki 06:15 Televitrina 06:30 Ledo keatvykę į “Veiną” (5) 08:00 Riterių lias 07:30 Žydrosios planetos steprincesė Nela (11) 08:30 Tomo ir buklai 08:30 Sandėlių karai 09:00
Džerio pasakos (2) 09:00 Ogis ir Vienam gale kablys 09:30 Statybų
tarakonai (65) 09:10 Ogis ir tara- gidas 10:00 Gazas dugnas 10:30
konai (66) 09:20 Ogis ir tarakonai Autopilotas 11:00 Lietuvos moky(67) 09:30 Nebijok pažinti 10:00 klų žaidynės 11:30 Sandėlių karai
KINO PUSRYČIAI Tomas ir Dže- 12:00 Beveik neįmanoma misija
ris. Stebuklingas žiedas 11:10 Ma- 13:00 Žydrosios planetos stebura ir Ugnianešys 13:00 Mis Slap- klai 14:00 Pavojingiausi pasaulio
toji agentė 2. Ginkluota ir žavinga keliai 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš
15:15 Holivudo žmogžudysčių peties 17:00 Sandėlių karai 17:30
skyrius 17:30 Bus visko 18:30 Sandėlių karai 18:00 Skorpionas
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:00 Amerikos talentai 21:00
19:30 SUPERKINAS. PREMJE- Žinios 21:53 Sportas 21:58 Orai
RA Balerina 21:15 PREMJERA 22:00 Grotos gyvenimui 01:05
Mielas Diktatoriau 23:05 Blogas Ragnaroko paslaptis
senelis 01:00 Superbombonešis.
Naikinti viską
05:05 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus. Svečias – ope05:05 Melas ir paslaptys 06:15 ros žvaigždė Isabel Bayrakdarian
Televitrina 06:30 Čipas ir Deilas (JAV) 06:00 Lietuvos Respublikos
skuba į pagalbą 07:00 Transfor- himnas 06:05 Duokim garo! 07:30
meriai. Maskuotės meistrai 07:30 Lietuva mūsų lūpose 08:00 MisiAladinas 08:00 Čipas ir Deilas ja 08:30 ARTS21. Meno ir kultūskuba į pagalbą 08:30 Kempiniu- ros žurnalas 09:00 Mano mama
kas Plačiakelnis 09:00 Virtuvės is- gamina geriau! 10:00 Į sveikatą!
torijos 09:30 Gardu Gardu 10:00 Sveiko gyvenimo būdo laida 10:30
Svajonių ūkis 10:30 Tavo superga- Garsiau 11:00 Už kadro 11:30
lia 11:00 Misija: dirbame sau 11:30 Mokslo sriuba 11:55 Muzikinė koInoekspertai 12:00 Kelionių pano- medija „Ar Amerika pirtyje?!” 13:35
rama 12:30 Beilio nuotykiai. Nak- Mikalojaus Noviko dainų šventinis
tis Kautaune 14:10 Urmu pigiau koncertas 15:30 Kultūrų kryžkelė.
16:30 Havajai 5.0 17:30 Laimin- Rusų gatvė. Ved. Olegas Kurdiugas, nes gyvas 18:30 TV3 žinios kovas. (subtitruota) 16:00 Euro19:17 TV3 sportas 19:22 TV3 orai maxx 16:30 Klauskite daktaro (su
19:25 Eurojackpot 19:30 Užkerė- vertimu į gestų k.) 17:20 Stilius
toji 21:40 Šimto žingsnių kelionė (su vertimu į gestų k.) 18:15 Daik00:05 Prieštaringi jausmai 01:50 tų istorijos 19:00 Tarptautinis ledo
ritulio turnyras „Turkish Airlines
Ilgiausia kelionė 04:00 Zero 3
Baltijos iššūkio taurė” 21:30 Kino
žvaigždžių alėja. Premjera. Pra06:15 Didžiojo sprogimo teorija plėšta uždanga 23:35 Iškilmingas
(22-2) 08:45 Sveikatos ABC televi- koncertas „Gloria Lietuvai”. 00:45
trina 09:00 Galiūnai. Lietuvos rink- Dabar pasaulyje 01:15 Europos
tinė - Europos rinktinė 10:00 Bry- kinas. Tegyvuoja laisvė 02:50 Viedės 10:30 Kiti pasauliai. Tradicijų nuolynų kelias Lietuvoje

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą”. (kart.)
07:00 Gimtoji žemė 07:30 Sunkus
vaikas 09:00 Labas rytas, Lietuva 12:00 Pasaulio dokumentika.
Tamsioji augalų pusė 12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
Laukinės gamtos sekliai 13:50
Premjera. Džesika Flečer 5 (Murder, She Wrote 5) 15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45 Žinios. Orai (su vertimu
į gestų kalbą) 16:00 Sveikinimų
koncertas 17:30 Žinios. Sportas.
Orai (su vertimu į gestų k.) 18:00
Teisė žinoti 18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno
Loto” ir „Jėga” 20:30 Panorama
20:52 Sportas 21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis” 23:10 Premjera. Išmesk
mamą iš traukinio 00:40 Legenda
02:50 Pasaulio dokumentika. Laukinės gamtos sekliai
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Lapkričio 8 d.
KETVIRTADIENIS
Europos sveikos mitybos
diena
Pasaulinė miestų planuotojų diena
Pasaulinė kokybės diena
Saulė teka 07:33
leidžiasi 16:32
Dienos ilgumas 08.59
Jaunatis (0 mėnulio diena)
Severijonas, Viktorinas, Svirbutas, Domantė, Gotfridas,
Severinas
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, salierus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.
Lapkričio 9 d.
PENKTADIENIS
Verslo diena
Saulė teka 07:35
leidžiasi 16:30
Dienos ilgumas 08.55
Jaunatis (1 mėnulio diena)
Aurelijus, Paulina, Dargintas,
Skirtautė, Teodoras, Estela
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.
Lapkričio 10 d.
ŠEŠTADIENIS
Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi
Tarptautinė buhalterių ir auditorių diena
Saulė teka 07:37
leidžiasi 16:28
Dienos ilgumas 08.51
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Andriejus, Leonas, Vaišviltas,
Gelvydė, Andrius, Evelina
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, salierus,
salotas, špinatus, lapinius burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

ORAI

Ką būtina žinoti apie elektronines žvakes
Lošimo Nr. 1178
Data: 2018-11-04
62 50 72 57 54 45 12 05 36 38
33 58 34 48 30 59 60 28 13 53
55 11 35 68 52 46 17 74 49 67
71 23 15 63 75 51 09 14

VISA LENTELĖ
25 39 19 41 47 24 42 21 31
Artėjant Vėlinėms,
06 44 22 73

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
16234.00€ 1
41.00€ 236
2.50€
7455
1.00€
17324

PAPILDOMI PRIZAI
0279343 Automobilis “Nissan Juke”
039*999 Pakvietimas į TV
studiją
037*085 Pakvietimas į TV
studiją
037*922 Pakvietimas į TV
studiją
023*377 Pakvietimas į TV
studiją

PROGNOZĖ: Aukso puode –
400 000 Eur

Lošimo Nr. 670
Data: 2018-11-04
Tel. 1634
8 000 Eur - 670-0015083
800 Eur - 670-0040*81
80 Eur - 670-0013*11
80 Eur - 670-0022*81
80 Eur - 670-0041*99

Lapkričio 11 d.
Sekančio tiražo prizas:
SEKMADIENIS
Toyota RAV4 Hybrid ir 10
Šv. Martynas, paskutinė
x 300€
rudens šventė
Saulė teka 07:39
leidžiasi 16:26
Dienos ilgumas 08.47
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Martynas, Vygintas, Milvydė,
Lošimo Nr. 301
Anastazija, Nastė
Data: 2018-11-02
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, kraSKAIČIAI
pus, garstyčias, pankolius,
kalendras,salierus, salotas, špi- 05, 17, 27, 33, 42 + 9, 10
natus, lapinius burokėlius
LAIMĖJIMAI
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
5+2
90000000.00€ 0
konservuoti šakniavaisius.
5+1
3100089.50€ 0
Lapkričio 12 d.
5
77675.60€ 0
PIRMADIENIS
Ožio diena
Saulė teka 07:41
Sudoku
leidžiasi 16:24
Dienos ilgumas 08.43
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Juozapotas, Teodoras, Ašmantas, Alvilė, Kristina, Renata,
Kristinas
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus,
krapus, garstyčias, pankolius,
kalendras.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

parduotuvių lentynos
prisipildė kapinėms
skirtomis žvakėmis.

Prieš keletą metų asortimente atsirado ir elektroninės, kurios veikia baterijomis ir spinduliuoja
šviesą, imituodamos degančią liepsną. Nors jos
pristatomos kaip aplinkai
draugiškos ir ilgaamžės
žvakės, anot Elektronikos platintojų asociacijos
(EPA) ekspertų, šios žvakės tarnauja gamtai tik tuo
atveju, jei jas įsigyjantieji žino, kaip su jomis tinkamai elgtis ir kur vėliau
išmesti.
2015 m. Lietuvoje pirmą kartą buvo pastebėta,
kad elektroninės žvakės
tampa išties paklausios ir
netgi pradeda konkuruoti
su vaškinėmis ar parafino gamybos įprastomis.
Pristatomos kaip aplinkai draugiškos, ilgaamžio
veikimo žvakės, sužavėjo
ne vieną Lietuvos gyventoją, norintį, jog šviesa ant
artimųjų kapų liepsnotų
kuo ilgiau.
Pasak EPA projektų vadovės Imantos Baltrūnaitės, elektroninių žvakių
asortimentas plačiai auga. „Šiandien jau galima
įsigyti elektroninių žva4+2

6164.70€ 0

4+1

220.10€

kių, kurių veikimo principas paremtas net saulės
energija. Itin populiariomis laikomos ir žvakės
su LED technologija, kurios veikia su baterijomis.
Elektroninių žvakių technologijos sparčiai tobulėja, sukurtos netgi spalvą
keičiančios, blyksinčios
žvakės, kurios imituoja
realią liepsną, blaškomą
vėjo“, – pasakoja I. Baltrūnaitė.

Elektroninių žvakių
negalima išmesti
kartu su įprastomis
Elektroninės žvakės
pristatomos kaip vėjui,
lietui, sniegui atsparios,
jos savo sudėtyje neturi parafino, kuris degant
skleidžia suodžius, ir tuo
pačiu metu į orą yra išmeta nedidelį kenksmingą toksinų kiekį, tokių
kaip toluolas ir benzolas.
Nors elektroninės žvakės

yra gerokai draugiškesnės
gamtai, šios turi elektronikos elementų – sunkiųjų
metalų.
Dauguma elektroninių
žvakių veikia baterijomis.
Jose yra švino, kadmio,
nikelio, net gyvsidabrio
ir kol visi šie metalai lieka
viduje – pavojaus žmogui
ir aplinkai nekelia, tačiau
pasibaigus baterijų galiojimo laikui, jos ima tekėti,
pūstis, žaliuoti ir gali net
sprogti. Todėl nuolatos
reikėtų patikrinti žvakėse
esančias baterijas, ar jos
nepakeitė savo išvaizdos.
Dažniausiai elektroninių žvakių galiojimo
laikas numatomas nuo
kelių iki kelių šimtų dienų. Anot ekspertės, svarbiausia, suėjus terminui,
teisingai šių žvakių atsikratyti, nepaisant ar jos
veikia baterijų ar saulės
energijos principu. „Jų jokiu būdu negalima išmes-

ti į bendrą kapinių atliekų
vietą ar buitinių atliekų
konteinerį. Jos, kaip ir kitos elektronikos atliekos,
privalo būti išmetamos į
specialius konteinerius.
Tiesa, baterijos rūšiuojamos atskirai dėl galimybės išsipūsti, ištekėti ar
sprogti. Neišmetus tinkamai elektroninių žvakių, sunkieji metalai ims
tekėti į žemę ir skverbtis
į gruntinius vandenius,
kurie grįžta žmonėms, gyvūnams ir aplinkai“, – pasakoja I. Baltrūnaitė.
Baterijas, elektronines
žvakes bei kitą smulkią
elektroniką (pavyzdžiui,
telefonus, ausines, įkroviklius, elektronines cigaretes ir pan.), anot I. Baltrūnaitės, galima išmesti specialiai tam skirtose vietose, kurių EPA visoje Lietuvoje įkūrė per 4 tūkst.:
prekybos centruose, elektronika prekiaujančiose
parduotuvėse, bibliotekose ir pan. Tiesa, norint atsikratyti stambiagabaritės
elektronikos (pavyzdžiui,
šaldiklių, skalbimo mašinų, indaplovės ir pan.), ji
nemokamai išvežama iš
namų užregistravus iškvietimą telefonu 8 695
55 111 arba užpildžius
formą internete adresu
www.epa.lt skiltyje „Gyventojams“. EPA

4

79.00€

12

74.70€

6

2+2

27.10€

108

3+1

17.80€

133

3

12.50€

294

1+2

12.50€

534

2+1

8.30€
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VANDENS TEMPERATŪRA
+11 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+9 KAUNO MARIOS
+9 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+7 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G2
S0
R0

Numatomos vidutinės
geomagnetinės audros.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

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

7

13

4
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(šio numerio atsakymai)

Lapkričio 7 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 07:31
leidžiasi 16:33
Dienos ilgumas 09.02
Delčia (28 mėnulio diena)
Ernestas, Rufas, Sirtautas, Gotautė, Karina
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.

GAMA RADIACINIS FONAS

42
42

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
13000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
8260 nSv/val.

nSv/val.

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

