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Labiausiai džiugina žmonės

SKAITYKITE 3 p.

„Diabetas ir
šeima“ – visi
atsakingi vieni
už kitus

Elena Sakevičiūtė (ketvirta iš dešinės) su Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro komanda bei atlikėjais

Laima

DUOBLIENĖ
Rugpjūčio pradžioje
Veiverių kultūros ir
laisvalaikio centrui

pradėjo vadovauti
konkursą laimėjusi
asociacijos „Skriaudžių
kanklės“ pirmininkė,
Veiverių kultūros ir
laisvalaikio centro
ansamblio „Kanklės“
vadovė Elena Sakavičiūtė.

Prabėgus beveik šimtui
dienų nuo darbo pradžios, su
direktore ir kalbėjomės, ar
minkšta vadovės kėdė, kokį
ateities paveikslą ji jau spėjo
„nusipiešti“.
NUKelta Į 5 p. 

Lopšeliui-darželiui
„Gintarėlis“ – trisdešimt
SKAITYKITE 8 p.

Kaip Pirmasis
pasaulinis karas
pakreipė tolesnę
istoriją

Laima

DUOBLIENĖ
SKAITYKITE 10 p.
REKLAMA

Prienų lopšelis-darželis
„Gintarėlis“ minėjo veiklos
trisdešimtmetį. Prienų

SKAITYKITE 7 p.

SKAITYKITE 7 p.

SKAITYKITE 5 p.

TREČIADIENIS

PAGD: per gaisrus
šiemet žuvo
mažiausiai žmonių
per 15 metų

Už melagingus
parodymus Ž.
Žvaguliui skirta 2,6
tūkst. eurų bauda

KLC koncertų salę, kurioje
vyko šventė, užpildė
darželio darbuotojai,
dabartiniai ugdytiniai su
tėveliais, buvę darželio
auklėtiniai bei didelis
būrys draugų ir partnerių.

Trisdešimties metų jubiliejus – tai trisdešimt rugsėjų su
būriu nedrąsių mažylių, trisdešimt rudenų su auksu nuspalvintais lapais, trisdešimt
žiemų su šerkšno raštais ant
NUKelta Į 6 p. 
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Pirmuoju nacionaliniu
mecenatu gali tapti „Teltonikos“
savininkas A. Paukštys

Nacionalinio mecenato
titulą siūloma suteikti
verslininkui Arvydui
Paukščiui už Balbieriškio
Švč. M. Marijos Rožančinės
bažnyčios atstatymą.

Seimui priėmus Mecenavimo įstatymą, tai pirmasis kandidatas į nacionalinius mecenatus, siūlomas pagal įstatymo
nuostatas.
A. Paukštys yra bevielių
technologijų įmonės „Teltonika“ steigėjas ir savininkas.
Jo kandidatūrą atrinko Mecenavimo taryba. Sprendimą
dėl nacionalinio mecenato
vardo suteikimo turi priimti
Vyriausybė.
Kultūros ministerijos duomenimis, A. Paukštys sudegusiai bažnyčiai atstatyti skyrė 1
mln. eurų.
Jo kandidatūrą Mecenavimo tarybai pateikė Vilkaviškio vyskupija ir Prienų rajono meras.
Kaip teigiama teikime, A.
Paukštys savo lėšomis padėjo
pastatyti ir įrengti bažnyčią.
Tai naujas objektas, kuriuo
naudosis kelios žmonių kartos,
ten jau vyksta ne tik pamaldos,
bet ir kultūros renginiai.
1888 metais Prienų rajone,
Balbieriškyje, pastatyta medinė Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia iki pamatų
sudegė 2013-ųjų rugpjūčio 8osios naktį. Per gaisrą sudegė
šiuose maldos namuose buvusių 12 kilnojamų kultūros
vertybių, tarp jų – 1802 metų
vargonai, XVII – XVIII am-

žiaus paveikslai, stacijos, trys
mediniai altorėliai.
Ketverius su puse metų tikintieji glaudėsi Balbieriškio
kultūros ir laisvalaikio centre,
Šv. Mišios aukotos ir parapijos
namų koplytėlėje.
Atstatyta mūrinė, visai kitokios formos, mažesnė bažnyčia. Naująją Balbieriškio
parapijos bažnyčią projektavo
architektas Vilius Urbonas.
Pagal įstatymą, nacionalinio mecenato vardas gali būti
suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 1 mln.
eurų paramą kultūros, švietimo, mokslo, kitam projektui
ar projektams.
Be to, tai turi būti nepriekaištingos reputacijos asmuo.
Mecenatams bus įteiktas
specialus ženklas, jų vardai
įrašomi į Mecenatų knygą, kuri pildoma ir saugoma Nacionaliniame muziejuje Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų rūmuose.
Įstatymas numato, kad dar
gali būti suteikiamas savivaldybės mecenato vardas. Savivaldybės, kurioje nuolatinių gyventojų yra 25 tūkst. ar
mažiau, mecenato vardas bus
suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 150 tūkst.
eurų dydžio paramą mecenuojamam projektui. Didesnėse
ir kurortinėse savivaldybėse
mecenatu bus pripažintas asmuo, skyręs ne mažiau kaip
250 tūkst. eurų dydžio paramą. BNS

 žvilgsnis
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Kelios mokyklos pradeda neterminuotą streiką

Geologai Raseinių rajono grunte ieškos arseno

Kelios šalies mokyklos pirmadienį pradeda neterminuotą streiką,
protestuodamos prieš įvestą etatinį mokytojų apmokėjimą.
Vėliau šią savaitę, kaip nurodo Lietuvos švietimo darbuotojų
profesinė sąjunga, prie streiko jungsis apie 80 ugdymo įstaigų.

Lietuvoje vis daugiau geriamajame vandenyje atrandant
sveikatai pavojingo arseno, Lietuvos geologijos tarnybai pavesta
atlikti tyrimus ieškant šio metalo grunte, uolienose. Tyrimui
pasirinktas Raseinių rajonas. Aiškinamąsi, ar jo kilmė yra gamtinė.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
ažnai kyla klausimas,
ar gali pilkuma būti
kažkuo gera, įdomi ir apskritai – pakenčiama? Antai,
į tėviškę atkeliavus rudens
pilkumai, paniurę pasidaro
ne tik žmonių veidai, bet ir
dirvonuojantys laukai, pliki
medžiai ir iš proto varantis
tolygiai vienspalvis it dulkėmis nusėta balto namo plyta
dangus.

D

Iš tikrųjų, dažniausiai
ir kyla klausimas – kai
viskas „fui“, kaip galima
įžvelgti kažką gero?
Puikiai žinome, jeigu neturime pinigų – gero nelauk,
neturime maisto – gero nelauk, nervina namiškiai, bendradarbiai ar kaimynai – gero nelauk. Nelauk gero, jeigu
apsiblausia ir dangus. Puikiai
žinome, kad po lapkričio nieko gero ir nebus – tik šalta
žiema. Nieko gero nelaukiame dėl to, kad iš tikrųjų nieko negali būti gero, ar dėl to,
kad tiesiog nesistengiame to
pamatyti? O kam stengtis, jeigu esame įpratę mieliau skųstis, negu kažką keisti?

Ir iš tikrųjų, kam
kažko ieškoti, jeigu
tai pareikalaus
daugiau laiko, daugiau
mąstymo, daugiau
vargo ir visiškai
neaišku, ar atsipirks?
Juk elementaru, kad
mūsų didžiausias
troškimas – mygtukas
„įvykdyti norą“ tėra
mūsų liguista fantazija,
ir niekada viskas, ko
trokštame, paspaudus
vieną mygtuką
neatsiras.
Netgi norint garsiojoje mūsų šalies televizijos loterijoje laimėti aukso puodą, neužtenka vien to, kad laidos

vedėjas paspaustų mygtuką.
Dar reikia nukeliauti iki prekybos vietos, įsigyti bilietą
ir kantriai laukti, kol laidos
vedėjui šimtus ir tūkstančius
kartų bespaudinėjant savo
raudonąjį mygtuką pagaliau
televizoriaus ekrane
įsižiebs mūsų loterijos
bilieto numeris ar besiridenantys kamuoliukai išsirikiuos unikalia tvarka. Tiesa, reikia
pripažinti, jog „kantriai
laukti“ – gana abstrakti
sąvoka.
Taigi, neturint tokio
mygtuko ir vilties, jog
staiga kiauros kišenės
prisipildys netikėtų turtų, o aplink jus po spragtelėjimo pirštais sukiosis aukso
vertės sutuoktinis, gaminantis maistą ir dar prižiūrintis
krūvą pyplių, belieka tik viena – skųstis, kad nėra tokio
mygtuko ir... vilties.
Žinoma, yra ir kitas būdas,
kaip būtų galima tokį laiką
praleisti naudingiau. Pavyzdžiui, pasiėmus baltą popieriaus lapą ir spalvotus pieštukus nupiešti saulę, debesis,
žolę, jūrą, žuvėdrą, smėlį ir
netgi... draugą. Ar kas nors
pasikeis nuo to? Nepatikėsite! Taip!
Norite matyti saulę? Nusipieškite! Norite matyti banguojančią jūrą ir virš jos danguje nardančią žuvėdrą? Nusipieškite! Kvaila ir tuščia?
Ar tikrai? Kuo savo fantazijos
ir svajonės įgyvendinimas ant
popieriaus lapo skiriasi nuo
skundo, kad nematome saulės ir neturime mygtuko, kuris
ją „įjungtų“? Tokia pati tuštybė? Kas yra tuščiau? Skųstis
tuščiu, baltu lapu ar paėmus
baltą lapą jame išrašyti arba
nupiešti savo svajones, savo
lūkesčius?
Ar ne taip, sklaidydami
laikraščio, žurnalo, knygų
puslapius, mes mokomės bei
atpažįstame mus supantį pasaulį ir randame tai, kad mus
stebina ir džiugina?
Kai greitai perverčiame
knygą ir joje nepamatome
to, ko ieškojome, pradedame skaityti atidžiau, o jeigu
knygoje neperskaitome nie-

ko įdomaus, mes nesiskundžiame, tiesiog imame kitą
knygą ir vėl skaitome.
Lygiai taip pat pripaišytame lape randame ne tik savo
svajones, bet ir tai, ką pervertiname, ko siekiame bergždžiai. Pastebime ir apmąstome tai, ką savo svajonėse
susikūrėme be reikalo.

Ar tikrai pilkas lapkričio
dangus yra blogis? Apsižvalgykite! Ar pastebėjote, kad
nukritus medžių lapams matote ne tik platesnį dangaus
skliautą, bet ir visa tai, ko vasarą nepastebėjote per plačią
medžių lają. Ar pastebėjote,
kad už medžių pasislėpęs išdygo naujas medis, naujas
krūmas, naujas miškas? Ar
pastebėjote, kad per vasarą ilgus metus kaimynystėje
stovėjęs senas namus kaip feniksas pakilo iš pelenų ir vėl
yra gražus?

Kodėl manome, kad
pažįstame, suprantame
kiekvieną problemą
ir jau puikiai žinome,
kad jos neverta spręsti?
Ar pritrūkę pinigų
Pasaulis unikalus,
nepastebėjote,
žmonės unikalūs, netgi
kiek daug yra kitų
daiktai unikalūs. Visi
parduotuvių bei
panašūs ir visi skirtingi.
produktų, kurie
Ir kas svarbiausia –
yra pigesni, tačiau
laikini. Puikiai žinome,
kokybe nė kiek
nenusileidžiantys tiems, kad daiktai vienaip ar
kitaip lūžta. Tačiau vieni
kuriems ir ištaškėte
– greičiau, kiti – lėčiau.
visus pinigus? Ar
nesužinojote, kiek daug
Paimkime dvylika kėdžių
yra įvairiausių akcijų bei ir pabandykime iš karto pagalimybių gauti įvairių
sakyti, kuri iš jų sulūš pirmodaiktų pusvelčiui, o kai ji arba kurioje yra paslėptas
Ostapo Benderio lobis? Ko
kuriuos netgi sukurti
gero, klausimas dėl lobio būsavo rankomis!
Ar pablogėjus santykiams
nepastebėjote, kad kažkas
jūsų gyvenime nuolat kartojasi? Kas nuolat kartojasi
jūsų elgesyje ir kas nepastebimai griauna jūsų santykius
iki pat pamatų nuo pat pirmos įsimylėjimo akimirkos?
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Ar nepastebėjote, kur ir kada
dažniausiai nesutariate su savo artimaisiais?
Daugelis įsivaizduojame
nesėkmę kaip tiesiog juodą
savo gyvenimo dėmę ir, net
nebandydami į ją pažvelgti, leidžiame jai vėl kartotis
daugybę kartų. Kodėl esame
tokie akli ir susidūrę su tokiu išbandymu į viską
nepažvelgiame iš šono
– ne kaip į tiesioginį
blogį, o kaip į galimybę išsiaiškinti mūsų gyvenimo klaidą ir ją visiems laikams pakeisti,
ištaisyti?
Kodėl patekę į bėdą
griūdami bėgam nuo
jos ir verkiame kruvinomis ašaromis, užuot
atidžiau pažvelgę kitu
kampu ir radę sprendimą?
Kaip dažnai pasitaiko, kad
automobilis nevažiuoja tik
dėl vieno varžto ar laido trūkumo? Tačiau mes ieškome
to trūkstamo varžto, randame ir taisome automobilį, o
ne metame į griovį ir verkdami, jog čia viskas dėl kažkokio prakeiksmo, einame
pėsčiomis.

tų išspręstas greičiausiai ir teisingiausiai, tačiau klausimas
dėl kėdžių ilgaamžiškumo
taip ir liktų neišspręstas. Netgi vertinant tai, kad visos kėdės vienodos, atsakymas, jog
visos kėdės sulūš tuo pačiu
momentu, būtų daugiau negu
absurdiškas. Bet štai čia ir pa-

siklystame. Jeigu visos kėdės
vienodos, vadinasi, jas visas
iki vienos turėtume vertinti
kaip identiškas, tačiau taip nėra. Išoriškai visos jos – vienodos, tačiau jų vidinės savybės
yra visiškai skirtingos, kaip ir
bet kuris šiame pasaulyje egzistuojantis daiktas. Jis gali
būti idealiai panašus, bet niekada nebus identiškas kitam.
Kaip ir žmogus.
Paimkime identiškus dvynius. Net jiems užaugus sunkiai atskirsime pagal išvaizdą,
tačiau puikiai atskirsime pagal
jų vidų. Paradoksas, identiški dvyniai, nors ir turėtų būti identiški kaip kėdės, tačiau
tokių dvynių charakteriai beveik visada yra kardinaliai
skirtingi. Ne išimtis ir suaugę
Siamo dvyniai. Nors pasaulyje gyvenantys Siamo dvyniai
turi bendrus organus, bendrą
kūną, tačiau tokie dvyniai turi atskirus mąstymo centrus,
taigi skirtingus charakterius ir
pomėgius. Jeigu netgi dvyniai
yra skirtingi, kaip galime tikėtis, kad, sutikę žmogų ir atpažinę jo kalbos stilių, būsime
teisūs jį palyginę su kažkuo,
kas mums anksčiau jau paliko
vienokį ar kitokį įspūdį?

Ir štai čia grįžtame
prie gėrio pilkumoje
formulės. Kaip galime
teigti, kad lapkritį ruduo
yra bjaurus, jeigu mes
net nepabandėme
ieškoti kažko gero?
Sakot, neverta? Jei tiek
daug pilkumos, tai
kam ieškoti saujelės
gėrio? Geriau tada imti
giedrą dangų su saujele
blogio?
Imkime ir palyginkime. Ką
vertintume labiau: giedrą vasaros dieną su aktyvėjančios
saulės siunčiamais, odos vėžį
sukeliančiais pragaištingais
spinduliais ar apniukusį dangų, saugantį nuo tokių spindulių? Per daug miglota? Ką
vertintume labiau: turtingą, išmintingą, savo būstą bei ilgalaikę sėkmingą karjerą turintį
sutuoktinį (-ę), kuris (-i) jūsų
nemyli, ar mažame neprašmatniame vieno kambario bute
gyvenantį eilinį darbininką (-
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ę), kuris (-i) už jus galėtų paaukoti savo gyvybę?

Kvapą gniaužianti tiesa,
ar ne?
Manote, kad taip būna, bet
nėra logiška? Ar tikrai? Prisiminkime laikotarpį, kada
gyvenome prabangiausiai.
Ar taupėme? Ar kreipėme
dėmesį į smulkiausią skatiką
ir bendravome su žmonėmis,
kurie išoriškai mums nepatiko? Labiau rūpinomės šeimos židiniu ar įvairiais pirkiniais, buitimi, išvykomis? Ir
prisiminkime patį sunkiausią
laikotarpį... kai mūsų rankos
buvo tuščios ir žmogui, kuriam rūpėjome, galėjome atiduoti viską, ką turime – save
ir tik save.
Kaip dažnai pasinerdami
į materialumą pamirštame...
ne, ne kitus, o save. Pamirštame pasirūpinti pačiu trapiausiu, labiausiai pažeidžiamu
šio pasaulio kūriniu – savimi. Nors be galo mylime galimybę kilti, tačiau labiausiai
bijome – būtinybės kristi. Gyvenimas taip sudėtas. Šiame
pasaulyje nėra nieko amžino,
viskas laikina. Viskas vieną dieną lūžta, genda, miršta. Esame priversti išgyventi
ne tik pakilimus, bet ir labai
skaudžius nusileidimus. Belieka klausimas, kaip mes tuos
nusileidimus pasitiksime, ar
pajėgsime juos atlaikyti?

Kai žmonėms viskas
gerai, jie nekreipia
dėmesio į smulkmenas,
kurios, beje, yra labai
svarbios, o kai jiems
blogai, deja, amžina
tiesa – būna jau per
vėlu. Tų smulkmenų
pradedame ieškoti tik
tada, kai jų prireikia. O
laikas nelaukia, jis taip
greitai ištirpsta, kaip ir
nusineša mus į giliausią
tarpeklį.
Kai žmogus netenka turtų,
tada pradeda ieškoti pigiausio pragyvenimo, tačiau net ir
pigiai gyventi – reikia pinigų,
o jų jau nebūna. Kai žmogus
vietoj turtų pradeda ieškoti
meilės – paaiškėja, kad jau
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per vėlu. Meilė ir visos gyvybės, kurios galėjo būti už
jį atiduotos, jau pažadėtos kitiems. Kai žmogus pagaliau
supranta, kas tai yra laimė,
paaiškėja, kad visas jo gyvenimas prabėgo ne siekiant
tikslo būti laimingam, bet garbinant daiktus, kurie anksčiau
ar vėliau pavirto niekam nereikalingomis šiukšlėmis. O
laikas bėga.
Kaip dažnai viską vertiname pagal savo nuomonę, net
neieškodami teisybės. Net neieškodami to, ko mums reikia
iš tikrųjų. Ir kodėl gyvenimas
toks keistas, kad viską suprantame tik artėdami prie Dievo?
Gal niekada nemokėjome pažinti tos laimės? Gal dėl to,
kad mus tėvai visą gyvenimą
mokė tik kaupti įvairų „turtą“,
kurį mes patys išmetame? Gal
ir patys vaikus užauginame
mokydami kaupti ne tai, kas
užpildo žmogaus širdį, bet
tai, kas užpildo kambarius ir
sandėliukus? Gal todėl, jog po
daugelio dešimtmečių atradę
tai, ko ieškojome, jau nebesugebame iš savo vaikų širdies
išrauti savo pačių pasodintą
karčią šaknį...
Gal dėl to ir nebesuprantame, kodėl vaikų drausminimas ir mažesnio už save
mušimas – du skirtingi dalykai. Gal dėl to daug kas ir
nesupranta, kad neprašmatnios vaiko gyvenimo sąlygos – tai dar ne vaiko širdies
skausmas.

Gal dėl to dabar ir
žiūrime į plintantį
šeimų ardymo vajų,
nes niekada pilkumoje
neieškoję gėrio ir patys
nepatyręs sunkaus
kritimo nesuprantame,
kas tai yra žmogus, kas
tai yra jo širdis ir kas
yra tos vertybės, kurias
išrauti žymiai lengviau,
nei užauginti.
Ar tikrai nuo šeimų atskiriami vaikai užaugę supras,
kaip turi atrodyti tikra šeima?
Turbūt lygiai taip pat supras,
kaip ir daugėjančios jaunų sutuoktinių skyrybos, kurioms
pamatus, iškreipę ir supaprastinę požiūrį į savo religiją, paREKLAMA

Prie Okinavos sudužo JAV naikintuvas

Kalifornijos gaisro aukų padaugėjo iki 29

Vienas JAV karinių jūrų pajėgų naikintuvas bombonešis F/A-18
pirmadienį nukrito į jūrą prie Japonijos pietinės Okinavos salos,
bet abu jo įgulos nariai buvo išgelbėti. Lėktuvas sudužo dėl
variklio gedimo.

Šiaurės Kalifornijoje siaučiančio didžiulio gaisro aukų sekmadienį
padaugėjo iki 29, gelbėtojams aptikus apdegtuose griuvėsiuose
dar šešis lavonus. Pagal žuvusių žmonių skaičių šis gaisras dabar
susilygino su pražūtingiausiu gaisru per valstijos istoriją.

dėjome patys. Patys diegiame
santuokos nereikšmingumą,
patys skundžiamės, kad eilinį
sykį santuoka žlugo...

Ar tikrai santuoka yra
tik teisinis formalumas?
Tai kam mylėti? Kam
ta meilė? Kam tos
žmonos, tie vyrai? Kam
žmogaus egzistencija?
Kam apskritai reikalinga
moters ir vyro sąjunga?
Žmonių giminei pratęsti?
O kam? Svarbiausia, kad turto būtų... Kam skaudinti vyrą su moterimi, jeigu galima
sutuokti vyro namą su moters automobiliu? Prasmė ta
pati... – jokios meilės, jokio
skausmo.
Ar tikrai vaikai yra tik teisinis formalumas? Kam tie
vaikai? Kodėl vyras ir moteris turėtų norėt susilaukti
vaikų? Kad juos augintų kas
nors kitas? Kad atimtų tas, kas
jų neturi? Kodėl tie, kurie atima, patys „nepasigamina“
vaikų? Turbūt dėl to, kad toks
teisinis formalumas taptų itin
sudėtingu santuokiniu teisiniu
formalumu. Nes santuokoje
„namas+automobilis“ trečias,
kuris šią santuoką padarytų
sunkiai išardomą arba taptų
kaip akcija „per teismą atimk
namą – gausi vaiką dovanų“
– nereikalingas.
Kažkodėl viską geriau už
kitus žinome tik tada, kai patys neatsiduriame tokioje situacijoje. Kažkodėl visada
teisiame pagal savo principus, o kai mus pačius užgriūna tos pačios bėdos – paminame save principus ir visą
kaltę suverčiame kitiems. Ir
taip – visose srityse: teisiame
vargšus už jų „biednumą“, o
patys tapę vargšais kaltiname
turtingus, teisiame sutuoktinį
(-ę), kad jis (ji) iš mūsų reikalauja daugiau meilės, o patys,
jos pritrūkę, vėl kaltiname sutuoktinį (-ę), jog tai per jį (ją)
taip atsitiko, teisiame šeimas,
kad patyrė sunkumų auklėdami vaikus, tačiau kai pačius
mus užgriūna tokios bėdos,
kaltiname vaikus, tarnybas
ir... tas pačias šeimas. Nes esame... TOBULIAUSI.

Turkų laikraštis: žurnalisto
palaikai ištirpdyti ir išpilti į
kanalizaciją
Turkija pasidalino garso
įrašais, siejamais su
praėjusį mėnesį įvykdytu
Saudo Arabijos žurnalisto
Jamalo Khashoggi
(Džamalo Chašogdžio)
nužudymu Stambule,
su Rijadu, Vašingtonu
ir kitomis sostinėmis,
šeštadienį pareiškė
Turkijos prezidentas
Recepas Tayyipas
Erdoganas (Redžepas
Tajipas Erdohanas).

„Mes perdavėme įrašus,
perdavėme juos Saudo Arabijoai, mes perdavėme juos Vašingtonui, vokiečiams, prancūzams, anglams, – per televiziją rodytoją kalbą sakydamas
pareiškė Turkijos prezidentas.
– Jie perklausė įrašus, kurie
buvo padaryti čia, žinote.“
Jis pridūrė, kad įrašai buvo
perduoti be jokių raštiškų dokumentų.
Paskutinį kartą J. Khashoggi gyvas buvo matytas spalio
2 dieną, įeinantis į Saudo Arabijos konsulatą Stambule, kad
pasiimtų dokumentų, reikalingų planuotoms vestuvėms. Jo
kūnas iki šiol nerastas.
Iš pradžių neigusi Saudo
Arabija vėliau pripažino, kad
59 metų žurnalistas buvo nužudytas konsulate per esą „nepavykusią“ operaciją. Tačiau
Turkijos prezidentas Recepas
Tayyipas Erdoganas (Redžepas Tajipas Erdohanas) apkaltino Saudo Arabijos valdžios
„aukščiausius sluoksnius“
nurodžius nužudyti žurnalistą.
Kai kurie pareigūnai pirštu rodo į itin galingą Saudo Arabijos sosto įpėdinį Mohammedą
bin Salmaną.
Anksčiau kai kurios Turkijos žiniasklaidos priemonės ir
pareigūnai teigė, kad Ankara turi nužudymo garso įrašą,
kuriuo esą pasidalino su CŽV
vadove Gina (Džina) Haspel,
kai ši spalio pabaigoje lankėsi
Turkijoje.
Tačiau oficialiai tokio įrašo
egzistavimas niekada nebuvo
patvirtintas. Žurnalisto kūnas
nerastas iki šiol.
Vienas Turkijos laikraštis

šeštadienį skelbia, kad Khashoggi žudikai jo palaikus esą
ištirpdė rūgštyje, o vėliau liekanas išpylė į kanalizaciją.
Saudo Arabijos konsulato Stambule iš kanalizacijos
vamzdžių paimti mėginiai
rodo, kad į kanalizaciją buvo
pilama rūgšties, skelbia provyriausybinis dienraštis „Sabah“, remdamasis neįvardintais šaltiniais.
Tokie rezultatai verčia tyrėjus manyti, kad Saudo Arabijos valdžią kritikavusio ir dėl
to nužudyto žurnalisto palaikai
buvo ištirpdyti rūgštyje, o vėliau skystis išpiltas į kanalizaciją, rašo laikraštis.
Apie tai, kad žurnalisto
kūnas galėjo būti ištirpdytas
rūgštyje, praėjusią savaitę užsiminė Turkijos prezidento patarėjas Yasinas Aktay (Jasinas
Aktajus). Be to, pirmadienį
vienas Turkijos pareigūnas pareiškė, kad Saudo Arabija esą
nusiuntė į Stambulą du ekspertus, turėjusius sunaikinti nužudymo įrodymus.
Vienas Turkijos pareigūnas
anksčiau šią savaitę patvirtino dienraščio „Sabah“ skelbtą
informaciją, kad tarp iš Saudo
Arabijos atvykusių smogikų
buvo ir chemijos ekspertas
Ahmadas Abdulazizas al Janobi (Ahmadas Abdulazizas
Džanobis) ir toksikologijos
ekspertas Khaledas Yahya al
Zahrani (Chalidas Jahja Zaranis). Laikraštis skelbia, kad
jis lankėsi Stambulo konsulate kiekvieną dieną nuo savo
atvykimo spalio 11 dieną iki
spalio 17 dienos.
Saudo Arabija leido Turkijos policijai apieškoti konsulato pastatą spalio 15 dieną. BNS

Bilietų kaina 10–15 Eur

Iki lapkričio 16 d. grupėms – nuolaida!
(5 asmenų grupei – šeštas bilietas nemokamas).
Teirautis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro bilietų kasoje.

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite
nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir
politikos naujienų!
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Infliacija Baltarusijoje krito žemiau 5 proc.

Ūkio darbuotoja suimta dėl uogose rastų adatų

Metų (12-os mėnesių) infliacija Baltarusijoje smuko nuo 5,6 proc.
rugsėjį iki 4,9 proc. spalį. Mėnesio infliacija spalį sudarė 0,5 proc.,
o per 10 šių metų mėnesių vartojimo prekių ir paslaugų kainos
pakilo 4,2 procento.

Australijos policija, tirianti šalyje didelį nerimą sukėlusius
incidentus, kai prekybos centruose parduodamose braškėse
buvo rasta įsmeigtų adatų, pirmadienį paskelbė, kad pagrindine
įtariamąja laikoma vieno ūkio buvusi brigadininkė.

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

2018-11-07 apie 19.27 val. gautas
pranešimas iš GMP, kad Birštone,
Pušyno g., reikia padėti išnešti
ligonį. J. K. išnešta ir įkelta į GMB
automobilį.
2018-11-08 apie 13 val. Prienuose,
Stadiono g., moteris (gim. 1971
m.) pastebėjo, kad iš daugiabučio
namo rakinamo rūsio pavogtas
jai priklausantis dviratis „Adria“.
Nuostolis – 270 eurų.
2018-11-08 apie 09.02 val. moteris
pranešė, kad ji Veiverių sen., Juodbūdžio k., Vyturių g. nuvažiavo nuo
kelio ir apsivertė, yra prispausta
automobilyje. Automobilis „Mercedes Benz 290“ buvo nuvažiavęs nuo
kelio ir apvirtęs, vairuotoja išlipusi
iki PGP atvykimo. Atjungtas automobilio akumuliatorius ir nuvalyta
kelio danga.

ATKelta IŠ 1 p.
Kodėl ryžotės dalyvauti konkurse? Papasakokite
apie save.
Gimiau ir augau Jurbarko krašte, nuostabaus grožio
kampelyje – Smalininkuose.
Baigusi 8 klases toliau mokytis muzikos išvykau į Kauną,
kur baigiau Juozo Gruodžio
konservatoriją. Vėliau baigiau muzikos pedagogiką, dar
studijuodama pradėjau dirbti
muzikos mokytoja. 2015 m.
buvau pakviesta vadovauti
Skriaudžių ansambliui „Kanklės“, taigi Veiverių kultūros
ir laisvalaikio centro Skriaudžių laisvalaikio salė tapo lyg
antrieji namai. Konkurse da-

menę aktyviai kurti, bendrauti
ir siekti bendrų tikslų.
Žinoma, yra ir nerimą keliančių dalykų. Vienas iš jų
– Skriaudžių laisvalaikio salės
pastato būklė. Nors šiuo metu
vyksta paruošiamieji pastato
renovacijos darbai, tačiau renovacija iš pradžių apims tik
mažą dalį visų bėdų, kurias
reikėtų spręsti. Tikiuosi, kad
aktyviai bendraujant ir bendradarbiaujant su Prienų rajono savivaldybe pavyks toliau pamažu kurti patrauklią
aplinką Veiverių seniūnijos
bendruomenei.
Ramybės neduoda ir kultūrinė situacija Veiveriuose.
Veiverių kultūros ir laisva-

nerius, penkerius metus,
kokiais prioritetais vadovausitės, kokias vertybes
puoselėsite?
Idėjų ir įvairiausių minčių
galvoje sukasi daug. Svarbiausius prioritetus norėčiau
paminėti: išlaikyti ir puoselėti tai, kas brandu ir vertinga
– seniausią Lietuvoje ansamblį „Kanklės“, tęsti ankstesnių
vadovų pradėtus darbus – ir
toliau organizuoti etnomuzikavimo ir liaudies amatų stovyklą „Suvalkijos žali sodai“,
vokalinės muzikos festivalįkonkursą „Iš širdies į širdį“,
taip pat kurti naujas, įvairioms
amžiaus grupėms patrauklias
ir prieinamas veiklas.

2018-11-09 apie 21.26 val. gautas
pranešimas, kad Prienuose, Kauno
g., iš priešais esančio namo kamino veržiasi liepsna. Kamine degė
suodžiai. Pabudėta, kol kaminas
saugiai išdegė.
2018-11-10 apie 12.46 val. GMP paprašė pagalbos Prienuose, Stadiono
g. išnešti iš buto ligonę, sveriančią
130 kg. O. J. (gim. 1940 m.) išnešta
ir įkelta į GMP automobilį.
2018-11-10 apie 14.57 val. gautas
pranešimas, kad Ašmintos sen. Mačiūnų k. Ąžuolų g. dega lengvasis
automobilis. Degė automobilio „VW
Sharan“ (1996 m.) variklio skyrius.
2018-11-10 gautas Alytaus AVPK
Prienų r. PK patrulio V. M. tarnybinis pranešimas, kad 2018-11-10
apie 00.15 val. Prienų m., kavinėje vykusių muštynių metu V. B.
(gim. 1984 m., gyv. Prienuose),
būdamas neblaivus (alkotesteriu
nustatytas 1,83 prom. girtumas),
smogė dešinės rankos kumščiu
V. M. (uniformuotam policijos
pareigūnui, atliekančiam policijos
funkcijas) į veidą, tačiau savo
nusikalstamos veikos nebaigė dėl
nuo jo nepriklausančių aplinkybių,
nes V. M. nuo šio smūgio išsilenkė.
V. M. panaudojus kovinių imtynių
veiksmus ir bandant V. B. sulaikyti,
šis kairės rankos alkūne vieną
kartą smogė V. M. į kairį šoną, tuo
sukeldamas V. M. fizinį skausmą. V.
B. sulaikytas ir uždarytas į Alytaus
AVPK areštinę.
REKLAMA

Faustė Simonavičiūtė, Elena Sakevičiūtė, Dominykas Šimonis ir Raminta Grėbliauskienė

lyvauti ryžausi, nes žinojau,
kad būsiu ne viena – kultūros
centre dirba puiki komanda.
Kaip praėjo pirmoji diena darbe?
Pirmųjų dienų įspūdžiai –
„kalnai“ dokumentų, su kuriais teks susidoroti. Ir nusiraminimui... sienų tapetavimas
bei durų dažymas.
Kas jau spėjo pradžiuginti ar nemaloniai nustebinti?
Labiausiai džiugina žmonės. Smagu, kai vardan bendro tikslo dirba stipri komanda. Smagu, kai vėlai vakare
paskambina vienas iš meno
vadovų ir su užsidegimu pasakoja apie jam kilusias idėjas ir
renginių planus. Tada suprantu, jog teisingai pasirinkau,
nes labiausiai man norisi uždegti darbuotojus ir bendruo-

laikio centras, kitaip nei kitų didžiųjų rajono seniūnijų
kultūros centrai, veiklą vykdo
dviejuose pastatuose – Veiverių šaulių namuose ir Skriaudžių laisvalaikio salėje, tačiau
po 2008 m. vykusios Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro
ir jo padalinių reorganizacijos visiems didžiųjų seniūnijų kultūros centrams buvo
skirtas vienodas etatų kiekis.
Manau, kad būtina atsižvelgti į tai, jog Veiverių seniūnija
yra didžiausia rajone ir veiklą
vykdo dviejose vietovėse. Ar
situacija keisis, priklausys nuo
Prienų rajono savivaldybės
prioritetų ir galimybių kitų
metų biudžete.
Ar jau „nusipiešėte“ ateities paveikslą – kokius pokyčius numatote įgyvendinti per artimiausius vie-

Kiek ir kokių kolektyvų
susibūrę po Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro
stogu, kiek Veiverių krašto žmonių laisvalaikį skiria
meno saviveiklai?
Veiverių kultūros ir laisvalaikio centre veikia 5 mėgėjų
meno kolektyvai, kurie vienija apie 80 saviveiklininkų. Tai
Skriaudžių ansamblis „Kanklės“ (vad. Elena Sakavičiūtė), vaikų ir jaunimo folkloro
ansamblis „Kankliukai“ (vad.
Vilma Pučkienė), liaudiškų
šokių ansamblis „Pasaga“
(vad. Jadvyga Beikauskienė), vokalinis moterų ansamblis „Radasta“ (vad. Aurelija
Bareišienė), vokalo studija
„Cukraus pudra“ (vad. Dominykas Šimonis).
Laukia ir nemažas iššūkis
– prasideda Veiverių KLC

pastato renovacija. Kokie
darbai bus atlikti? Kiek laiko truks? Kaip derinsite remonto darbus ir kultūrinius
renginius?
Iššūkis išties nemažas – be
naujų darbo krypčių, tenka
susidurti ir su sritimi, kuri
yra beveik nežinoma. Tačiau
visur norisi įžvelgti prasmę
– ne veltui liaudies išmintis
sako, jog „ką išmoksi, ant
pečių nenešiosi“. Šiuo metu
vyksta paskutiniai projekto
derinimo darbai. Tikiuosi, jog
realiai renovacija prasidės kitais metais. Šiuo renovacijos
etapu bus keičiamos lauko durys, langai, stogas, taigi didelės reikšmės kultūrinėms veikloms šie darbai neturės. Vertinant dabartinę pastato būklę,
šis renovacijos etapas yra pats
svarbiausias, tačiau eilės dar
laukia daug pastato remonto
darbų, kuriuos norėtųsi atlikti
kiek galima greičiau.
Kokioms veikloms skiriama daugiausia dėmesio?
Kokias veiklos sritis reikia
stiprinti labiausiai? Gal at-

siras naujų veiklų, juk kultūros ir laisvalaikio centras
– ne vien koncertiniai renginiai?
Sunku išskirti, kam dėmesio skiriama daugiausiai. Manau, jog stengiamės išlaikyti
pusiausvyrą tarp koncertavimo kitur ir koncertų organizavimo savo seniūnijoje.
Sričių, kurias reikia stiprinti,
be abejonės, yra – tai naujų
arba primirštų veiklų organizavimas (parodos, edukacijos, kino filmų peržiūros),
kolektyvų stiprinimas ir galimybė burtis naujiems. Jau
minėjau, kad Veiverių kultūros ir laisvalaikio centre dirba
puiki darbuotojų komanda,
kurią šiais metais papildė net
trys „nauji“ (anksčiau dirbę
arba dalyvavę saviveikloje)
darbuotojai – Vilma Pučkienė, Raminta Grėbliauskienė
ir Dominykas Šimonis, taigi
idėjų ir galimybių plėsti kultūros centro veiklą tikrai turime. Tik duokite mums šiek
tiek laiko!
Ačiū už pokalbį.

Akimirka iš renginio (asmeninio archyvo nuotraukos)
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Su gaisrais kovoja 8 tūkst. ugniagesių

Vokietijoje ribojamas dyzelinių automobilių eismas

Daugiau nei 8 tūkst. ugniagesių kovoja su trimis didžiuliais miškų
gaisrais Kalifornijoje, sekmadienį pranešė pareigūnai. Pietų
Kalifornijoje siaučiantis „Woolsey Fire“ smogė Malibu ir Tausand
Oukso miestams.

Du didieji Vokietijos miestai Kelnas ir Bona dėl taršos privalės nuo
2019 m. apriboti senesnių modelių dyzelinių automobilių eismą.
Eismas šiais automobiliais bus ribojamas ir kai kuriuose Štutgarto,
Acheno, Frankfurto prie Maino, Hamburgo ir Berlyno rajonuose.

Širdis šildo gražūs prisiminimai iš Italijos
Ankstų lapkričio pirmosios
rytą prie Prienų kultūros
centro šurmuliavo
būrelis tautiniais rūbais
pasipuošusių lietuvaičių.
Ir kam gi čia nesimiega
laisvadienį, galėjo
pagalvoti prieniškiai.
Ogi tai mes – Prienų KLC
moterų ansamblis „Pienė“
susiruošėme į Italiją, į
San Mariną, į festivalį ALL
COLOURS OF ART (Visos
meno spalvos).

Iš Kauno oro uosto lėktuvu nuskridome į Bologną,
kur mūsų jau laukė festivalio organizatoriai, ir autobusu dar šiek tiek daugiau nei
šimtą kilometrų važiavome
iki kurortinio miestelio Riccione, kuriame maloniai pasitiko viešbučio „Christian
Rotel“ personalas. Įsikūrusios
ir šiek tiek pailsėjusios išskubėjome susipažinti su miestu,
besidriekiančiu palei Adrijos
jūrą. Ach, malonumas neišpasakytas... Jūra... palmės...
ramuma... Kurortinis sezonas
pasibaigęs, bet rudeniu alsuojanti jūra mums buvo svetinga
ir šilta – kiekvieną rytą būrelis
„Pienės“ dainininkių skubėjo
į vos už šimto žingsnių nuo
viešbučio tyvuliuojančią jūrą
maudytis, pasidžiaugti bangomis... Pajūriu vaikščiojantiems į šiltas striukes susisupusiems italams tai buvo, ko
gero, egzotiškas vaizdas...
Pasidžiaugę Riccione senamiesčiu, kitą dieną išskubėjome į vos už septynių kilometrų esantį bene didžiausią ir
garsiausią Italijos kurortą Rimini. Džiaugėmės savo gretose turėdamos Viliją, profesionalią gidę, kuri remdamasi
žemėlapiu mus vedžiojo pačiomis įdomiausiomis siauromis Rimini
gatvelėmis: aplankėme
nuostabaus grožio šventyklą,
miesto simbolį –Rimini katedrą, Šv. Pranciškaus bažnyčią,
vieną seniausių romėniškų
triumfo arkų – Augusto arką,
kuri senovėje buvo pagrindiniai vartai atvykstantiems iš
Romos į Rimini miestą. Kaip
sako italai, būti Rimini ir nepamatyti šios arkos – tiesiog
nuodėmė, iki šiol jaunuoliai
REKLAMA

peršasi savo išrinktosioms po
šia arka. Perėjome įspūdingo
grožio arkinį Tiberijaus tiltą,
pastatytą dar imperatoriaus
Tiberijaus I valdymo laikais,
nusifotografavome prie miesto rotušės, Julijaus Cezario
paminklo. Smagiai pasivaikščioję grįžome į viešbutį, kurio
restorane kaip visada laukė
skani vakarienė.
Trečiąją dieną visi festivalio dalyviai kilo į Titano kalną,
ant kurio įsikūręs San Marinas
– valstybė valstybėje. Pakilome į pačią kalno viršūnę (740
m virš jūros lygio), nuo kurios
šviesią dieną galima pamatyti net Veneciją. Deja, likimas
mums iškrėtė pokštą – kalną
dengė rūkas ir matomumas
buvo vos keletas metrų į priekį... Bet vis tiek buvo smagu,
gidė supažindino su laisvosios respublikos San Marino
istorija, aplankėme žymiausias vietas.
Na ir pagaliau išaušo sekmadienio rytas, festivalio
diena. Iš pat ryto širdį kuteno jauduliukas, buvo įdomu,
kaip atrodysime margoje dalyvių minioje, kaip mus įvertins, ar supras mūsų dainas...
Juk festivalio dalyviai – visos
meno spalvos: egzotiškieji

Indonezijos šokėjai, sportiškieji Bulgarijos visų amžiaus
grupių šokėjai, Slovėnijos talentų mokyklos muzikantai
ir dainorėliai... Nugalėjusios
jaudulį, kartu su visais festivalio dalyviais dviem autobusais išvykome į Lavatoio
miesto teatrą. Tai dar vienas
Italijos miestas, sužavėjęs savo senamiesčiu, architektūra,
Blusų turgumi...
„Pienei“ teko garbė pradėti
koncertą daina „Saulė teka“...
Uch, jauduliukas..., bet aidintys plojimai leido pamiršti
įtampą. Suskambėjusi antroji daina „Obelynas“ sulaukė
dar daugiau plojimų. Džiaugėmės. Su gera nuotaika išklausėme ir pažiūrėjome visus
koncertinius pasirodymus.
Pasibaigus programai, belaukiant žiuri verdikto turėjome
galimybę pasivaikščioti
po miestą, paragauti tikros
itališkos picos (gardumas
neišpasakytas).
Taigi, grįžome į teatrą. Žiuri komisija skelbia rezultatus, ir... fortūna nusišypsojo
mums, „,Pienės“ dainininkėms. GRAND PRIX už vokalą – mums... Euforija!!!!
Negali būti geresnio vokalinės grupės įvertinimo. Kelias

namo į viešbutį lėkte pralėkė.
Džiaugsmas, kalbos, įspūdžiai...
Greitai prabėgo ir visos
trumputės atostogos... Paskutinis rytas Adrijos bangose, paskutinę dieną skaisčiai
sušvitusi saulė, dainos visą
kelią iki Bolognos oro uosto,
skrydis lėktuvu ir... namai.
Visur gerai, bet namuose geriausia. Laukia nauji koncertai, konkursai, festivaliai ir...
repeticijos.
Gražūs prisiminimai iš Italijos šildo širdį, laimėjimas
žadina norą atrasti kuo daugiau meno spalvų ir smagiai
žengti tuo spalvotu keliu. O
svarbiausia – gera žinoti, kad
esame reikalingos, kad galime džiuginti savo skambiomis dainomis... Ir kad visuomet turime žmonių, kurie mus
palaiko. Ir ši
kelionė galbūt nebūtų buvusi tokia lengva ir nerūpestinga, jei ne mūsų rėmėjai.
Nuoširdžiai dėkojame Prienų rajono savivaldybei ir jos
merui Alvydui Vaicekauskui,
Prienų KLC direktorei Virginijai Naudžiūtei, LR Seimo
nariui Andriui Palioniui ir Vytautui Bartuliui. AČIŪ JUMS.
Rūta Bekešienė 

 atgarsiai
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Bulgarijoje – protestai prieš benzino kainas

Saudo Arabija naftos eksportą gruodį sumažins

Tūkstančiai bulgarų sekmadienį protestavo prieš aukštas benzino
kainas, blokuodami eismą maždaug 20 miestų bei svarbiuose
greitkeliuose, vedančiuose į Graikiją ir Turkiją. Benzino litras
Bulgarijoje kainuoja apie 1,2 euro, o iki spalio kainos pakilo 5 proc.

Stambiems naftos gamintojams sekmadienį Abu Dabyje
vykstančiame susitikime svarstant, ar, smunkant naftos kainoms,
reikėtų sumažinti gavybą, Saudo Arabija paskelbė, jog gruodžio
mėnesį naftos eksportą sumažins 500 tūkst. barelių per dieną.

Lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“ – trisdešimt
ATKelta IŠ 1 p.
langų ir tiek pat saulės zuikučiais padabintų pavasarių ir
vasarų... Prisiminimus žadino
ekrane besikeičiančios nuotraukos, pasakojančios apie
vaikų ir darbuotojų veiklas:
šventes, varžybas, konkursus,
kūrybą, išvykas...
„Darželis yra nuostabus
pasaulis, kuriame vyksta niekur kitur nepakartojamas gyvenimas, kur vaikai išgyvena
daugybę jausmų, džiaugiasi,
liūdi, myli. O mūsų tikslas
– tą gražųjį vaikystės pasaulį
puošti pačiomis vaiskiausiomis spalvomis. Jau 30 metų
„Gintarėlyje“ klega vaikų juokas, gyvena pasakos, vaikų,
darbuotojų ir tėvelių džiaugsmai bei rūpestėliai. Turime
kuo pasidžiaugti, didžiuotis, o
labiausiai – laimingais ugdytiniais, jų pasiekimais, laimėjimais konkursuose“, – kalbėjo lopšelio-darželio direktorė
Jūratė Liutkuvienė.
Jubiliejaus proga lopšeliodarželio „Gintarėlis“ bendruomenę sveikino Prienų
rajono savivaldybės vadovai,
Seimo narys Andrius Palio-

nis ir didelis būrys draugų bei
partnerių.
„Ši data leidžia pasidžiaugti
jūsų, kaip šiuolaikinės ugdymo institucijos, veikla, suteikiančia galimybes mūsų mažiesiems svajoti, kurti, pažinti
pasaulį ir save. Tegu jūsų dalinamos žinios ir žmogiškoji
patirtis tampa jūsų ugdytinių
savastimi. Linkime profesinės
ir kūrybinės energijos, stiprybės ir sėkmės. Laimingai augti ir auginti!“, – sveikindamas
lopšelio-darželio „Gintarėlis“
bendruomenę kalbėjo Prienų rajono savivaldybės mero
pavaduotojas Algis Marcinkevičius.
Nuoširdžius sveikinimus
ir gražiausius linkėjimus taip
pat išsakė administracijos direktorius Egidijus Visockas,
jo pavaduotoja Rima Zablackienė ir Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas.
Didelis būrys darbuotojų
buvo apdovanoti savivaldybės mero ir Švietimo skyriaus vedėjo R. Zailsko padėkomis.
Seimo narys A. Palionis,
džiaugdamasis galimybe da-

lyvauti jaunyste trykštančioje šventėje, priminė tris tiesas, ko suaugusiuosius gali
išmokyti vaikai: džiaugtis be
jokios priežasties, visą laiką
būti užsiėmusiems ir reikalauti to, ko trokšti. Lopšelio-

darželio bendruomenei A. Palionis įteikė padėką ir trispalvę, o pagal sveikatos ministro
receptą iškeptais keksiukais
ugdytinius jis jau pavaišino
prieš pietus.
Šventiniame renginyje gro-

jo ir dainavo darželio ugdytiniai, kuriems pasiruošti padėjo meninio ugdymo pedagogė Linutė Vitkauskienė, buvę
auklėtinai Karolina Radzevičiūtė, Austėja Belenavičiūtė, „Ąžuolo“ progimnazijos
vokalinis ansamblis, kuriame dainuoja ir keletas buvusių darželio auklėtinių, šokių

studijos ,,Impresium“ šokėjai
Matas Kartautas ir Alanta Kurijanovaitė.
Su muzikiniais sveikinimais atvyko ir draugai bei
kolegos iš lopšelių-darželių
„Pasaka“ ir „Saulutė“.
Rima Lyberienė savo šeimos bei visų buvusių tėvelių
NUKelta Į 7 p. 

Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ darbuotojų kolektyvas.
REKLAMA
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Rumunijoje siautėjęs vyras sužeidė 10 žmonių

Talibanas sunaikino afganų kariuomenės bazę

Policijos pareigūnai Rumunijoje skelbia, kad 20-etis vyras peiliu
padūrė kitą asmenį, o po to automobiliu trankė žmones kelyje
bei prekybos centre, iš viso sužalodamas 10 žmonių. Vyras buvo
padurtas po konflikto dėl automobilio.

Afganų pareigūnai praneša, kad Talibanas užpuolė mažą
Afganistano kariuomenės bazę ir nužudė 12 saugumo pajėgų
pareigūnų. Be to, Talibano kovotojai paliko sprogmenis, kuriems
sprogus vėliau žuvo keturi genčių lyderiai, atskubėję prie žuvusių.

Lopšeliui-darželiui
„Gintarėlis“ – trisdešimt

Už melagingus parodymus Ž.
Žvaguliui skirta 2,6 tūkst. eurų bauda

Direktorė Jūratė Liutkuvienė ir direktorės
pavaduotoja ugdymui Jolanta Diana Bunevičienė.

Apeliacinės instancijos
teismas atlikėją Žilviną
Žvagulį pripažino kaltu
dėl melagingų parodymų
davimo Darbo partijos
byloje ir skyrė jam 2,6
tūkst. eurų baudą,
BNS informavo bylą
nagrinėjusio Kauno
apygardos teismo atstovė
Joana Daubaraitė.

ATKelta IŠ 6 p.
vardu dėkojo darželio darbuotojams už tai, kad jie po vaikų
kojomis padėjo pirmuosius
tvirtus pamatus, padėjusius
daug pasiekti tolimesniame
gyvenime.
Direktorė J. Liutkuvienė dėkojo buvusiems ir esamiems
darbuotojams už sąžiningą ir
nuoširdų darbą, vaikams dalijamą meilę, žinias ir rūpestį, ugdytiniams – už galimybę
nepasenti, jų tėveliams – už
pagalbą ir aktyvų dalyvavimą veikloje, nuoširdų „ačiū“
ji tarė ir lopšelio-darželio tarybos nariams, socialiniams
partneriams, savivaldybės vadovams, rėmėjams.
Darželio direktorė darbuotojams linkėjo ir toliau savo
darbu įprasminti bėgančius
metus, sveikiems, besišypsantiems sulaukti naujų jubiliejų ir įteikė padėkas bei po

REKLAMA

gėlės žiedą.
Ypatingos auklėtinių ir jų
tėvelių pagarbos nusipelno
darželyje nuo pat jo įkūrimo
dirbančios direktorės pavaduotoja ugdymui Jolanta Diana Bunevičienė, vyresniosios
auklėtojos Ramunė Pertaškienė, Danutė Mozūrienė ir
auklėtojų padėjėjos Ona Andriušienė, Galina Prūsaitienė,
Liuda Vitkauskienė. Jos ugdė
ir kai kurių dabartinių ugdytinių tėvelius.
Gaila, kad negalėjo atvykti
ir prisiminimais nepasidalino
ilgametė darželio direktorė
Zina Dzencevičienė, kuriai
vadovaujant įvyko daug pozityvių pokyčių ir dabar įstaiga yra šiuolaikiška, moderni,
europietiška.
Šventė baigėsi lauke, kur
į dangų pakilo šimtas balionų su vaikų linkėjimais Lietuvai.

Ž. Žvagulis kaltintas, kad
melagingai liudijo posėdyje apklausiamas Darbo partijos neoficialios buhalterijos
byloje 2012 metų rugsėjo 7
dieną.
Bylos duomenimis, jis davė melagingus parodymus,
jog koncertuodamas Darbo
partijos renginiuose, pagal
sutartį, kurią Darbo partijos
vardu pasirašė „darbietė“ Vitalija Vonžutaitė, 2005–2006
metais jokio honoraro negaudavo, koncertavo tik už
transporto išlaidas, šios siekė
400–500 litų.
Teisėsaugos duomenimis,
už Ž. Žvagulio koncertus mokėta iš neoficialios partijos kasos. Darbo partijos būstinėje
rastuose išlaidų orderiuose
nurodyta, kad Ž. Žvaguliui už
vieną koncertą mokėti 5 tūkst.
litų (apie 1,4 tūkst. eurų).
Šių metų vasarį Vilniaus
apylinkės teismas atlikėją išteisino, nusprendęs, Ž. Žvagu-

lis buvo verčiamas duoti parodymus prieš save apie galbūt
savo nusikalstamus veiksmus
– galėjo duoti parodymus apie
savo paties galbūt padarytą
nusikalstamą veiką.
Tačiau Kauno apygardos
teismas nusprendė, jog nėra nustatyta jokių objektyvių
duomenų, patvirtinančių, kad
apklausiamas kaip liudytojas
Vilniaus apygardos teisme nagrinėtoje baudžiamojoje byloje Ž. Žvagulis galėjo patirti pašalinius veiksnius ar kad jam
galėjo grėsti atsakomybė, dėl
ko jis neturėjo pareigos liudyti
prieš save patį.
Pasak teismo, Ž. Žvagulio
pasirodymai Darbo partijos
renginiuose nebuvo uždrausta
veikla. Didesnio atlygio gavimas nei nurodyta susitarime,
jo nedeklaravimas praėjus ilgam laikotarpiui jam negalėjo sukelti ir nesukėlė neigiamų pasekmių, todėl nebuvo
pagrindo manyti, kad atlikėjas
galėjo būti patrauktas už tai atsakomybėn.
Todėl, kolegijos vertinimu,
tiek tyrimo metu, tiek teisme,
jis privalėjo nurodyti teisingas
ir tikslias aplinkybes apie kitų
asmenų padarytas nusikalstamas veikas, kadangi įtarimai
bei kaltinimai toje byloje buvo pareikšti ne Ž. Žvaguliui, o
kitiems asmenims. BNS

PAGD: per gaisrus šiemet žuvo
mažiausiai žmonių per 15 metų

Šiemet gaisruose žuvusių
asmenų skaičius yra
mažiausias per 15 metų,
skelbia Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo
departamentas,
apibendrinęs dešimties
mėnesių duomenis.

Per gaisrus šiemet žuvo 69
žmonės, pernai per tą patį laikotarpį – 78.
Pasak Priešgaisrinės apsaugos departamento, tai mažiausias gaisruose žuvusių
žmonių skaičius per 15 metų. Penkerių pastarųjų metų
dešimties mėnesių žuvusiųjų
vidurkis būdavo 98.
Per dešimt šių metų mė-

nesių Lietuvoje kilo daugiau
kaip 10,4 tūkst. gaisrų. Palyginti su praėjusių metų tuo
pačiu laikotarpiu, jų skaičius
išaugo 26,8 procento.
Tarp žuvusiųjų buvo du vaikai (pernai trys), o 142 gyventojai patyrė traumų, pernai jų
buvo 146.
Miestuose žuvo 21 žmogus,
o miesteliuose ir kaimo vietovėse – 48.
Daugiausiai – 22 žmonės
– žuvo Vilniaus apskrityje,
18 – Kauno apskrityje. Žuvo
49 vyrai, 18 moterų, o dviejų žmonių tapatybės nenustatytos.
BNS



laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KALNO
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Nepripažįsta rinkimų Donecke ir Luhanske

Nori palengvinti miestų plėtrą miškų sąskaita

NATO nepripažįsta lapkričio 11 dieną paskelbtų rinkimų
pasiskelbusiose ir nepripažintose „Luhansko liaudies respublikoje“
ir „Donecko liaudies respublikoje“. Jie prieštarauja Minsko
susitarimui ir pakerta pastangas taikiai išspręsti konfliktą“ - NATO.

Nepaisant Vyriausybės ir Specialiųjų tyrimų tarnybos įspėjimų
apie galimas neigiamas pasekmes, Seime skinasi kelią pataisos,
leidžiančios savivaldybėms nemokėti kompensacijų valstybei, kai
miško žemė paimama gyvenamosioms teritorijoms.

„Diabetas ir šeima“ – visi atsakingi vieni už kitus

Svarbu kontroliuoti ir nušvis „Birutės vila“, kuri
skelbs žmonėms apie šią pastebėti ligą
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Kiekvienais metais
lapkričio 14-ąją minima
Pasaulinė diabeto diena.
Ją mini ir Prienų–Birštono
cukrinio diabeto klubo
„Versmė“ nariai. Šiemet
Pasaulinės diabeto dienos
minėjimas vyko anksčiau,
lapkričio 10-ąją, Birštono
bendruomenės namuose.

Sergančiųjų cukriniu diabetu (CD) skaičius tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje
auga. Tikslios šios ligos plitimo priežastys nėra žinomos,
tačiau svarbiausia iš jų įvardijamas nesveikas gyvenimo
būdas, kuris šiandien būdingas didelei daliai žmonių. Dar
viena iš priežasčių yra nejudrus gyvenimo būdas, fizinio
judėjimo stoka. Galima pastebėti, kad liga nustatoma ir dėl
pagerėjusios diagnostikos, kai
kraujo tyrimus pasidarę žmonės sužino, kad serga diabetu
arba yra priešdiabetinės būklės. Daugeliui sergančiųjų
diagnozuojamas II tipo cukrinis diabetas, kuriuo anksčiau
sirgdavo tik vyresnio amžiaus
žmonės. Daugėjant nutukusių ir antsvorį turinčių vaikų
ir paauglių, ligos jaunėja, ir II
tipo cukrinis diabetas nustatomas vis jaunesniems žmonėms. Dabar jau pasitaiko,
kad II tipo diabetas nustatomas vaikams, net kūdikiams.
Ne paslaptis, kad dauguma
jaunuolių mėgsta ilgesnį laiką pasėdėti prie kompiuterių,
dažnai patiria stresą, vis dažniau maitinasi greitais bei kaloringais užkandžiais, kitaip
sakant, nesubalansuotu ir nesveiku maistu.
REKLAMA

Diabeto klubo pirmininkė
Birutės Bartkevičiūtė sakė,
kad minėdami Pasaulinę cukrinio diabeto dieną stengiamės atkreipti pasaulio visuomenės bei valdžios dėmesį į
šią vis didėjančią problemą.
Lapkričio 14-ąją minima
Pasaulinė cukrinio diabeto ir
Jungtinių Tautų diena, tad labai puiki proga apie tai pasiųsti žinutę visai žmonijai.
Klubo pirmininkė priminė,
kad šiais metais paskelbta CD
minėjimo tema „Šeima ir diabetas“. Iš tikrųjų, kai cukriniu
diabetu suserga vienas šeimos
narys, pasikeičia visų šeimos
narių gyvenimo būdas. Tada
reikia galvoti, kaip padėti ligoniui, kaip elgtis, kaip maitintis, kad būtų galima kuo
geriau suvaldyti šią klastingą ligą.
Pasak B. Bartkevičiūtės, diabeto mokymas (mokymas,
kaip sveikai gyventi) yra kelias į gerą diabeto kontrolę.
Kalbėdama apie tai, kas pas
mus daroma, kad būtų galima
kuo geriau kontroliuoti ligą,
klubo pirmininkė paminėjo gerai dirbamą prevencinį
darbą, rengiamas akcijas, kurių metu atkreipiamas kitų,
dar sveikų ar nežinančių, kad
serga, asmenų dėmesys, kad
jie suskubtų pasitikrinti, kol
nėra aiškių ir nekintamų ligos
požymių. Akcijos, kurių metu
raginama pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje, rengiamos
Prienų ir Birštono savivaldybėse, mokyklose ir kai kuriose įstaigose. Artėjant lapkričio
14-ajai vis kiti miestų pastatai
apšviečiami mėlyna šviesa.
Šiais metais Birštone lapkričio 10–15 dienomis mėlynai

vojingą ligą, netikėtai galinčią
užklupti kiekvieną iš mūsų.
Klubo pirmininkė pasidžiaugė, kad su CD klubu
gražiai bendrauja ir bendradarbiauja Prienų ir Birštono
savivaldybės bei UAB „Birštono mineraliniai vandenys
ir Ko“.
B. Bartkevičiūtė paminėjo,
kad klubo nariai turi galimybę

sportuoti ir aktyviai leisti laiką, taip pat propaguoti sveiką
gyvenimo būdą vaikščiodami
su šiaurietiško ėjimo lazdomis. Klubo nariai savo žinias
gilina paskaitose ar kituose
užsiėmimuose.

Labai reikalinga
psichologo pagalba
Pagrindinį pranešimą

„Akistata su liga – galimybių
paieška“ Pasaulinės diabeto
dienos proga skaitė LSMU
doktorantė, VšĮ Ligos paliestųjų psichologinės pagalbos
centro psichologė Jolanta Žilinskienė.
Psichologė pažymėjo, kad
užklupusi liga keičia visos
šeimos gyvenimą. Didžiausias iššūkis – mityba, nes dėl
pasikeitusio sergančiojo cukriniu diabetu raciono turi atitinkamai keistis ir kitų šeimos
narių maitinimasis.
Liga pačiam sergančiajam
gali suteikti galią atrasti įvairių galimybių, padedančių atrasti motyvaciją ir sveikti ar
bent kontroliuoti ligą.
Psichologė nagrinėjo, kaip
jaučiasi šeimos nariai, kaip
jaučiasi ir pats sergantysis
akistatoje su liga. Be abejo,
jam būtinas artimųjų palaikymas, kaip ir teigiamas santy-

kis su liga, nes tai yra gijimo
dalis, kuri anksčiau ar vėliau
ateina. Sakoma, kad gyvenimas sunkus, bet jis perpus palengvėja, kai tai priimi.
Ką jaučia susirgę žmonės?
„Žmogaus organizmas sensta
nuo pat gimimo. Visi turi teisę
susirgti, o kaip jie jaučiasi, irgi dažnai priklauso nuo paties
žmogaus ir jo aplinkos. Vieni

jaučia gėdą, kaltę, sutrikimą
ir atsitveria tylos siena. Dėl
to atsiranda kitoniškumo jausmas, baimė būti nepriimtam,
nepasitikėjimas savimi, izoliacija ir dvasinis skausmas.
Dažnas šių simptomų yra depresijos palydovas“, – sakė J.
Žilinskienė.
Psichologė pastebėjo, kad
žmogui sužinojus apie ligą,
ištinka šokas, vėliau eina neigimas, pyktis ir tik vėliau įsijungia derybų procesas, galbūt depresija, susitaikymas
ir ieškojimas pagalbos bei
išeities.
Žmogus savo gyvenime visada turi galimybę. Galimybę
rinktis, kaip susigyventi ar kovoti su liga. Kas iš tikrųjų yra
užklupusi liga? Iššūkis, pamoka, dvasinio augimo sąlyga, stiprybė ar nuolankumas,
o galbūt tikėjimas ir vidinių
resursų atsiradimas.
Pasak psichologės, žmogui
labai svarbu bendrystės patyrimas, partnerystė ir pagalbos
priėmimas. Visų pirma, reikia
išmokti pripažinti savo ligą,
drąsiai kalbėti apie ją. Daugelis mūsų nemokame kalbėti apie savo ligas dėl vizualinių bruožų, bet reikia būti
drąsiam tai pripažinti. Tačiau
ne mažiau svarbi ir aplinkinių
reakcija bei požiūris. Daugelis ir artimų žmonių nedrįsta
paklausti, kaip jautiesi? Gal
reikia mano pagalbos? Kaip
pastebėjo psichologė, labai
svarbu aplinkinius mokyti ir
patiems mokytis bendruomeniškumo, o darbo kolektyvuose, kad išvengtume nesusipratimų, reikia apie savo ligą ir jos eigą informuoti
darbdavius.
Psichologė patarė, kad jeigu žmogui iškyla panašių
problemų, galima kreiptis į
VšĮ Ligos paliestųjų pagalbos

centrą, kur bus suteikta kvalifikuota konsultacija. Svarbu
nebijoti, o drąsiai išsakyti savo nuogąstavimus ir įvardinti
problemas.

Birštone sportuoti yra
didelės galimybės
Apie sporto reikšmę sergant
cukriniu diabetu savo pranešime kalbėjo Birštono sporto centro direktorius Saulius
Smailys.
Reikia pastebėti, kad paties
sporto centro vadovo šeima
yra labai sportiška ir visada
leidžia laisvalaikį gamtoje.
S. Smailys pastebėjo, kad
Birštone yra sudarytos puikios sąlygos sportuoti ir aktyviai leisti laisvalaikį gamtoje
visai šeimai.
„Sportuojant gerėja smegenų, širdies ir kraujagyslių
veikla, palaipsniui mažėja
sistolinis ir diastolinis arterinis kraujo spaudimas krūvio
ir ramybės metu. Aktyviai
sportuojant ir būnant gryname ore tvirtėja kaulai ir raumenys, sąnariai, sausgyslės
ir raiščiai darosi elastingesni,
mažėja streso lygis ir gerėja
nuotaika“, – priminė sporto
centro direktorius.
Išsakydamas rekomendacijas, S. Smailys pažymėjo, kad
geriausia sportuoti kiekvieną
dieną, o vyresnio amžiaus
žmonėms – 150 min. per savaitę. Jeigu norime sportuoti
intensyviai, galima ir trumpesnį laiką – 75 min. Štai labai
paprastas sportas – šiaurietiškas ėjimas gali būti kiekvieno senjoro dienotvarkėje. Tris
kartus per savaitę galima intensyviai pasivaikščioti, juolab kad Birštone tokių vietų
yra pakankamai.
Be to, sporto centro vadovas paminėjo, kad kurorte organizuojami žygiai su šeima,
ėjimas pėsčiomis ar dviračiais, taip pat yra ir orientaciNUKelta Į 9 p. 

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KALNO
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Užsirūkius automobilyje įvyko sprogimas

Švenčia šimtąsias nepriklausomybės metines

Šilutėje, degalinėje, į savo automobilį šilutiškis užsipylė dujų
ir kiek pavažiavęs užsidegė cigaretę. Tik užsidegus cigaretę,
automobilio salone įvyko sprogimas, per jį vyras sužalotas. Jis
prisipažino užsirūkęs, nepaisant to, kad juto dujų kvapą.

Lenkija sekmadienį švenčia 100-ąsias savo, kaip nepriklausomos
valstybės, atgimimo metines. Lenkija savo nepriklausomybę
atgavo 1918 metais, pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui. Šalis
atgimė iš trijų karą pralaimėjusių šalių.

„Diabetas ir šeima“ – visi
atsakingi vieni už kitus

ATKelta IŠ 8 p.
niai žygiai – lobio ieškojimai.
Šis žaidimas vyksta visoje
Lietuvoje. Pažymėtame žemėlapyje yra nurodoma lobio vieta, jo gali ieškoti visi,
kas tik nori.
Prie trečiųjų ežerėlių Birštone taip pat yra kliūčių ruožas, kur mėgsta lankytis ir dalyvauti šeimos su vaikais.
Didelių galimybių užsiimti
sportu yra visur. Tai ir treniruokliai sporto centro patalpose, nemažai jų yra Centriniame parke, tai ir futbolo,
krepšinio ir rankinio aikštynai. Stadione irgi galima žaisti
futbolą ar lauko tenisą.

Pasveikinti jubiliatai
Tradiciškai Pasaulinės diabeto dienos proga pasveikinami visi šiais metais savo
jubiliejus šventę klubo nariai. Šį kartą buvo pasveikinti
Marija Balkūnienė, Antanina
Klimienė, Algis Kazlauskas,
Angelė Mankevičienė, Algirdas Tašminas, Stasys Stravinskas, Janina Baranauskienė, Jadvyga Kuprinavičienė
ir buvusi klubo pirmininkė
Alma Sinkevičienė. Visiems
jubiliatams įteiktos simbolinės dovanėlės ir palinkėta kuo
geriausios sveikatos ir gražių
gyvenimo akimirkų.

Svečių palinkėjimai ir
muzikinė programa
Pasaulinės cukrinio diabeto dienos minėjime dalyvavo
Prienų visuomenės sveikatos biuro darbuotojos ir diabeto priežiūrai bei kontrolei
reikalingas priemones gaminančios UAB „Roche Lietuva“ atstovė, taip pat Birštono
visuomeninių organizacijų
vadovai.
Pasaulinės cukrinio diabeto dienos proga renginyje
REKLAMA

dalyvavo LR Seimo narys
Andrius Palionis, Birštono
savivaldybės administracijos
direktorius Valentinas Vincas
Revuckas ir Prienų savivaldybės mero patarėja Jūratė
Zailskienė.
Seimo narys A. Palionis paminėjo tą faktą, kad vis daugiau žmonių cukriniu diabetu
suserga ir Lietuvoje. „Grėsmingą ir paslaptingą ligą suvaldyti ir kontroliuoti padeda
tokios visuomeninės organizacijos kaip CD klubas ir atsidavę jų vadovai. Šios dienos
proga linkiu visiems kuo geriausios sveikatos, būti visada geros nuotaikos ir laimingiems“, – sakė A. Palionis.
Susirinkusiuosius sveikino ir Birštono savivaldybės
administracijos direktorius V.
V. Revuckas, pabrėžęs, kad ligas ir negandas įveikti padeda
dėmesys ir palaikymas.
Prienų savivaldybės mero
patarėja J. Zailskienė sakė,
kad cukrinis diabetas yra sparčiai plintanti liga, bet su ja galima gyventi, tik reikia vienas
kito supratimo ir palaikymo.
Svarbiausia – matyti, suprasti ir pasidomėti, „kuo aš galiu
padėti“.
Gėles ir saldžias dovanas
įteikė Seimo narys, savivaldybių atstovai, Birštono visuomeninių organizacijų atstovai, Prienų visuomenės
sveikatos biuro kolektyvas,
Prienų PSPC gydytoja endokrinologė R. Raišienė ir diabeto slaugytojos.
Po oficialiosios dalies gražų ir nuotaikingą koncertą
padovanojo Birštono meno
mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojos Ramunės
Liutvynskienės. Dainavo sesės Austėja ir Adrija Suchockaitės, Ugnė Naudžiūnaitė ir
Austėja Belenevičiūtė.

„Vytautas mineral SPA“
Birštono senjorai domėjosi
iš tarptautinio konkurso
elektroninėmis paslaugomis
„Perfect SPA“ parsivežė net
4 apdovanojimus

Maskvoje išdalyti septintus
metus vykstančių „Perfect
SPA“ – geriausių SPA ir
sveikatingumo centrų
Baltijos regione ir Rusijoje
apdovanojimai.

Net 4-iose kategorijose iš
12-os triumfavo „Vytautas mineral SPA“ ekspertų komanda. „Perfect SPA manager“
kategorijoje pergalę šventė
dėstytoja, tarptautinių masažo
čempionatų teisėja, SPA centro vadovė Laura Janušonienė,
„Vytautas mineral SPA“ restorano „MOON“ šefas Darius
Dabrovolskas nugalėjo „Perfect Cuisine“ kategorijoje, o
„Vytautas mineral SPA“ absoliučiais nugalėtojais paskelbti
„Perfect resort SPA 2018“ ir
„Perfect SPA 2018“.
Konkurse dalyvavo 14 skirtingų sveikatingumo bei SPA
objektų iš Lietuvos, Rusijos,
Ukrainos ir Baltarusijos, o mineralų SPA namai „Vytautas
mineral SPA“ įveikė du etapus
– nacionalinį bei tarptautinį.
Vertinimo metu konkurso organizatorių anonimiškai siųsti
vertintojai apsilankė konkurse
dalyvaujančiuose objektuose
ir vertino viską nuo objekto
infrastruktūros, personalo profesionalumo, maisto ingredientų, patiekalų receptūros bei
naudojamų gaminimo technikų iki menkiausių masažo,
ritualų ir procedūrų technikų
atitikimo reglamentui smulkmenų, naudojamų kosmetikos priemonių.
„Labai sąmoningai ir
kruopščiai ruošiamės, visų
pirma, ne konkursams, o kie-

kvieno svečio pasitikimui ir
palydėjimui taip, kad paliktų
neišdildomą teigiamą įspūdį apie vienintelius mineralų
SPA namus Baltijos regione
„Vytautas mineral SPA“. Vadovaudamiesi tokia filosofija
į konkursą važiavome pasitikėdami savo jėgomis ir žinodami, kad ir taip kasdien
siūlome aukščiausio lygio
paslaugas bei prekes, taigi,
konkurse tereiks parodyti tai,
ką ir taip kiekvieną dieną darome geriausio. Maloniai nustebino tai, kad apdovanojimų
sulaukėme daugiau negu tikėjomės ir tai yra didžiulė moralinė paspirtis ir toliau nesustojant tobulėti bei visa galva
lenkti ilgametę patirtį turinčius
sveikatingumo ir SPA centrus
ne tik Lietuvoje, bet ir didžiulėje Rytų kaimynystės rinkoje“, – sakė „Vytautas mineral
SPA“ generalinis direktorius
Robertas Lukošius.
Tai jau antra „Vytautas mineral SPA“ pergalė šiame
konkurse per dvejus objekto
gyvavimo metus – 2017 m.
„Perfect SPA“ tarptautiniame konkurse Nacionalinės
šefų rinktinės narys, restorano „MOON“ vyriausiasis šefas Darius Dabrovolskas taip
pat nugalėjo „Perfect cuisine“ kategorijoje, o „Vytautas
mineral SPA“ – „Perfect design / project“ kategorijoje už
išskirtinį objekto interjerą bei
eksterjerą.
Daugiau informacijos apie
„Vytautas mineral SPA“:
https://vytautasmineralspa.
lt/ 

Lapkričio 5–9 dienomis
projektas „Prisijungusi
Lietuva“ pirmą kartą
Lietuvoje organizavo
teminę akciją „Senjorų
dienos internete“,
kurios tikslas – skatinti
vyresnio amžiaus
žmones drąsiai jaustis
skaitmeninėje erdvėje,
saugiai ir atsakingai
naudotis elektroninėmis
paslaugomis, nuolat
tobulinti skaitmeninius
įgūdžius.

Birštono viešojoje bibliotekoje ir jos padalinyje Birštono
vienkiemyje kasdien akcijoje
dalyvavo daugiau kaip po 20
žmonių.
Lapkričio 5-ąją savaitę pradėjo bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė. Ji pasveikino
susirinkusius, pristatė projektą „Prisijungusi Lietuva“
ir pakvietė nepraleisti progos
pagilinti kompiuterinio raštingumo bei elektroninių paslaugų žinias.
Internetinėse transliacijose iš Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos senjorai supažindinti su
e. sveikatos paslaugoms, laisvalaikiui skirta informacija, e.
prekyba ir e. bankininkyste,
e. saugumu, socialiniais tinklais ir saugiu bendravimu
internete.
Teminės akcijos dalyviams
patiko Vilniaus keliautojų
klubo pirmininko Algimanto Jucevičiaus pasisakymas,
sudomino „Lietuvos geležinkelių“ Keleivinių stočių departamento direktorės Daivos
Pivoriūnienės pasakojimas
apie „Lietuvos geležinkelių“
naujoves, pasiūlymus keleiviams ir teikiamas lengvatas – po paskaitos ne vienas
klausytojas panoro keliauti
traukiniais.
Naudingų žinių suteikė
Swedbank Elektroninių pardavimų paslaugų Baltijos ša-

lyse tarnybos vadovas Igoris
Ryklys, supažindinęs su e.
prekyba ir e. bankininkyste bei Lietuvos kariuomenės
Strateginės komunikacijos
departamento specialistas Tomas Čeponis, pataręs, kaip atpažinti klaidingą, propagandinę informaciją. Paskutinę akcijos dieną asociacijos „Langas į ateitį“ atstovės, projektų
koordinatorės Rita Šukytė ir
Simona Gogelytė supažindino su bendravimu internete,
socialiniais tinklais, plačiau
aptarė Facebook galimybes,
jo privalumus ir trūkumus.
Sužinojusi, kad mokomasi saugaus elgesio virtualioje
erdvėje su senjorais susitikti
paprašė ir Birštono policijos
komisariato Bendruomenės
pareigūnė – vyresnioji tyrėja
Milda Mardosienė. Ji pristatė
kurorto policijos komisariatą, apžvelgė kriminogeninę
Birštono padėtį, davė naudingų patarimų kaip apsisaugoti
nuo vagių, telefoninių sukčių.
Senjorai praturtėjo ne vien žiniomis, jie apdalinti projekto
„Prisijungusi Lietuva“ bei Policijos komisariato dovanomis. Atšvaitai tikrai pravers
tamsų rudens vakarą.
Smalsiems Birštono „Bočių“ bendrijos nariams, kurorto Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams dėkojame
už bendradarbiavimą. Tikimės, kad ir ateityje nemenks
jų domėjimasis bibliotekos
paslaugomis, renginiais. Projektas „Prisijungusi Lietuva“
tęsis trejus metus. Turėsime
dar daug progų sužinoti, pažinti, išmokti. Tegul informacinės technologijos nebaugina, o lengvina kiekvieno iš
mūsų gyvenimus!
Projektas finansuojamas
Europos regioninės plėtros
fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Genovaitės Mačiūtės inf. 
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Ebolos aukų skaičius viršijo 200

Prie vairo įkliuvo neblaivus girininkas

Ebolos karštligės protrūkis Kongo Demokratinės Respublikos
rytuose jau nusinešė daugiau kaip 200 gyvybių. Nuo protrūkio
pradžios rugpjūčio mėnesį nuo šio viruso mirė 201 žmogus, o iš
viso buvo užfiksuotas 291 užsikrėtimo atvejis.

Pareigūnai Klaipėdos rajone, Vėžaičiuose, šeštadienį sustabdė
Valstybinės miškų urėdijos vyresniojo girininko V. P., gimusio 1963
metais, vairuojamą automobilį. Jam nustatytas 0,45 promilės
girtumas. Pas vyrą rastas ginklas ir šovinių. Jie paimti.

Kaip Pirmasis pasaulinis karas pakreipė tolesnę istoriją
Po jos žlugimo atsirado
pasaulietiškoji Turkija, o Didžioji Britanija ir Prancūzija
perėmė didelės arabų pasaulio dalies kontrolę.
Tuo tarpu Didžioji Britanija
per 1917 metų Balfūro deklaraciją taip pat aiškiai išreiškė
paramą žydų valstybės idėjai
žemėje, kurią britai buvo pažadėję arabams.
O Osmanų imperijos žlugimas taip pat lėmė apie 1,5
mln. žmonių pražudžiusį armėnų genocidą.

Milijonai žuvusiųjų ir
sužeistųjų: milžiniški
skaičiai rodo didžiulį
Pirmojo pasaulinio karo
mastą.

Patikimų karo statistinių
duomenų trūksta – įvairių
istorikų skaičiavimai kartais
labai skiriasi. Naujienų agentūra AFP surinko plačiausiai
priimamus Pirmojo pasaulinio karo skaičius.

Daugiau kaip 70
valstybių
Net šis skaičius gali būti
kiek klaidinantis, nes daugybė iš 70-ies į karą įsitraukusi
dabartinių šalių nebuvo atgavusios nepriklausomybės nuo
šešių imperijų, kurios buvo
konflikto epicentre: AustrijosVengrijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos,
Rusijos ir Osmanų.
Tuzinas nepriklausomų
valstybių į karą įsitraukė nuo
jo pradžios 1914 metais, o
kitos įsitraukė vėliau, pavyzdžiui, Italija – 1915-aisiais, o
Jungtinės Valstijos – 1917aisiais.
Kariaujančios šalys tuomet turėjo daugiau kaip 800
mln. gyventojų, o tai sudarė
daugiau kaip pusę viso tuometinio pasaulio gyventojų
skaičiaus.
Tik apie 20 pasaulio šalių
konflikto metu liko neutralios,
dauguma jų – Lotynų Amerikoje ir Šiaurės Europoje.

70 mln. karių
Karo pradžioje buvo mobilizuota apie 20 mln. karių, o
vėliau šis skaičius išaugo iki
maždaug 70 milijonų.
Aštuoni milijonai karių
buvo iš Prancūzijos, 13 mln.
– iš Vokietijos, 9 mln. – Austrijos-Vengrijos, o 6 mln. – iš
Italijos.
Didžioji Britanija į karą išsiuntė 9 mln. karių, įskaitant
karius iš visos Britų imperijos, daugiausia Indijos. Jungtinės Valstijos į karą pasiuntė
4 mln. karių.

10 mln. žuvusių karių
Daugiausiai aukų patyrė
Rusija ir Vokietija. Skaičiuojama, kad per Pirmąjį pasauREKLAMA

Nauja socialinė tvarka
linį karą žuvo apie 2 mln. rusų
karių ir tiek pat vokiečių, taip
pat buvo sužeista 5 mln. rusų
ir 4,2 mln. vokiečių.
Prancūzija ir Austrija-Vengrija neteko apie 1,4 mln. karių, Didžioji Britanija ir Britų
imperija – 960 tūkst., Italija
– 600 tūkst., Osmanų imperija – 800 tūkst., o JAV – 117
tūkstančių.
Proporcingai didžiausius
nuostolius patyrė Serbija.
Per karą žuvo 130 tūkst. šalies karių, o dar 135 tūkst.
buvo sužeisti – tai sudarė tris
ketvirtadalius šalies ginkluotų pajėgų.
Daugiausiai aukų pareikalavo pirmosios karo savaitės.
Pavyzdžiui, vien 1914 metų
rugpjūčio 22 dieną žuvo 27
tūkst. prancūzų karių.
Be to, konflikte pirmą kartą
plačiu mastu buvo panaudotas
cheminis ginklas – vokiečių
pajėgos 1915 metais Belgijoje
pasitelkė chloro dujas.
Nuodingosios dujos per
karą iš viso pražudė apie 20
tūkst. žmonių.

Milijonai žuvusių
civilių
Skaičiuojama, kad karo metais žuvo 5–10 mln. civilių.
Į šį skaičių paprastai įtraukiami tie, kurie žuvo per mūšius, taip pat per trėmimus,
badą bei pilietinius konfliktus Rusijoje, Rytų Europoje
ir Turkijoje.
Kai kurie istorikai taip pat
įtraukia 1,2–1,5 mln. per genocidą Osmanų imperijos nu-

žudytų armėnų.

Kiti skaičiai
Paimta apie 6 mln. karo
belaisvių.
Iki 1915-ųjų apie 20 mln.
civilių gyveno Vokietijos,
Austrijos-Vengrijos ar Bulgarijos okupacijoje. Dauguma jų
gyveno Belgijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje ir Serbijoje.
Skaičiuojama apie 10 mln.
karo pabėgėlių Europoje.
Dėl karo apie 3 mln. moterų
liko našlėmis, o 6 mln. vaikų
– našlaičiais.
Kariai ir namuose likę jų artimieji per karą apsikeitė apie
10 mln. laiškų ir siuntinių.
Karas pagrindinėms jo šalims kainavo 3–4 kartus daugiau nei jų bendrasis vidaus
produktas (BVP).

Kaip Pirmasis
pasaulinis karas
pakreipė tolesnę
istoriją
1918 metų lapkričio 11 dieną nutilus ginklams, Pirmojo
pasaulinio karo nugalėtojai

sutiko dėl vieno dalyko: Vokietija privalo sumokėti.
Kiek turėtų sumokėti Vokietija, buvo diskusijų klausimas, bet niekada nekilo jokių
abejonių, kad po karo pasirašyta Versalio sutartis bus baudžiamojo pobūdžio.
Vokietija sumokėjo, bet ji
nebuvo viena. Po šimtmečio
pasaulis vis dar gyvena su pasekmėmis, atsiradusiomis dėl
taikos sutarties, kuri net jos
pasirašymo metu buvo kritikuojama kaip sukurianti sąlygas, dėl kurių dar vienas karas
tampa neišvengiamas.
Tuometinis Didžiosios Britanijos iždo pareigūnas, ekonomistas J. M. Keynes’as
(Keinsas) nusprendė atsistatydinti, užuot susiejęs save su
šia sutartimi. Tuo tarpu Prancūzijos maršalas Ferdinandas
Fochas (Ferdinandas Fochas)
sutartį pavadino „ne tiek taika,
o kiek 20-ies metų trukmės
paliaubomis“.
Karas, kuris turėjo „užbaigti visus karus“, pasirodė esąs
priešingas. Užtikrinęs Vokie-

tijos ekonominį žlugimą ir
politinį pažeminimą, po karo pasiektas susitarimas sukūrė palankią aplinką iškilti
nacizmui.

Badas, teroras ir
Šaltasis karas
Svarbu ir tai, kad karas tapo
1917 metų Rusijos revoliucijos „inkubatoriumi“.
Caro valdžia dėl maisto trūkumo ir nesėkmių kare tapo
silpna ir pažeidžiama Vladimiro Lenino bolševikų išpuoliui. Užėmę valdžią, bolševikai įkūrė totalitarinę Sovietų
Sąjungą.
Tragiška žemės ūkio politika lėmė daugiau kaip 3 mln.
žmonių mirtį 4-ojo dešimtmečio pradžioje. Dar milijonus pražudė Didžiojo teroro
kampanija, kurios ėmėsi Josifas Stalinas.
Vėliau atsirado sąlygos Europos padalijimui po Antrojo
pasaulinio karo.
Tai sukėlė Šaltąjį karą, kuris pasaulį paskirstė į Vakarų
ir Sovietų Sąjungos įtakos
zonas. Tokia nestabili sistema padėjo pakurstyti visą eilę konfliktų besivystančiose
valstybėse.

Artimųjų Rytų
pertvarkymas
Pirmasis pasaulinis karas
taip pat paliko ilgalaikę žymą Artimuosiuose Rytuose.
Skatindama arabų sukilimą,
Didžioji Britanija padėjo sugriūti Vokietijos sąjungininkei
Osmanų imperijai.

Įvykiai Rusijoje metė ilgą
šešėlį ant visos likusios Europos. Revoliucija Europoje
pakurstė panašių įvykių baimę ir padėjo paspartinti reformas bei tuo pat metu įkvėpė
kitus revoliucionierius, įskaitant naujai gimusį fašistų judėjimą, kuris greitai užėmė
valdžią Italijoje.
Darbininkų sukilimai Vokietijoje ir Vengrijoje iškart
po karo buvo arba sutriuškinti,
arba žlugo savaime.
Tačiau kiti karingi darbininkų judėjimai, pavyzdžiui
„Fiat“ gamyklose Turine, padėjo išsikovoti geresnes darbo
sąlygas ir paskatino darbuotojams atstovaujančių profsąjungų kūrimąsi.
Žvelgiant plačiau, laikotarpis po Pirmojo pasaulinio
karo atnešė sparčią socialinę
pažangą pramoniniame pasaulyje. Kaip pavyzdį galima
paminėti leidimą moterims
balsuoti rinkimuose.
Vienas iš mažiau akivaizdžių teigiamų tragiškojo karo aspektų taip pat buvo tai,
kad visuomenė ėmė labiau
priimti neįgalius žmones ir
nesmerkti sergančiųjų psichikos ligomis.
Karas taip pat paskatino
naujus vėjus meno pasaulyje.
Kaip meno forma vėl atgijo poezija, taip pat gimė
avangardinis dadaizmo judėjimas, galiausiai pavirtęs į
siurrealizmą.
O džiazas, kurį į Europą atnešė amerikiečių kariai, tapo
pabėgimo nuo karo sukeltų
problemų garso takeliu. BNS
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Įtariama, perdozavęs narkotikų, mirė šešiolikmetis

Kviečia informuoti apie pastebėtus plėšrūnus

Šeštadienį gautas pranešimas, kad pirtyje, esančioje Plungės
rajone, 16 metų vaikinas yra be gyvybės ženklų. Pranešta, kad
jis galėjo būti vartojęs narkotinių medžiagų. Jis paguldytas į
Reanimacijos skyrių, tačiau vaikinas ligoninėje mirė.

Gyventojai kviečiami Aplinkos ministeriją informuoti apie
pastebėtus vilkus, lūšis, ruduosius lokius. Duomenys skirti
nustatyti populiacijų dydį, erdvinį paplitimą ir kitus parametrus,
taip pat, pagrįstų sprendimų dėl populiacijų valdymo priėmimui.

Priminė, ką svarbu žinoti apie šeimos
gydytoją
Valstybinės ligonių
kasos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos
(VLK) duomenimis,
Lietuvoje dirba daugiau
nei du tūkstančiai šeimos
gydytojų. Be šių medikų
sunku būtų įsivaizduoti
šalies sveikatos apsaugos
sistemą, nes pas juos
gydosi per 2,5 mln.
Lietuvos gyventojų.

Nors šeimos gydytojo paslaugomis žmonės naudojasi
kasdien, tačiau jiems vis kyla
įvairiausių klausimų apie šeimos gydytojų darbą, galimybes, paciento teises, o apie tai
byloja gyventojų skambučiai,
elektroniniai laiškai į ligonių
kasas, žinutės socialiniuose
tinkluose.

Šeimos gydytojas
– pirmasis gydytojas
„Visas sveikatos problemas
pirmiausia reikia patikėti savo šeimos gydytojui”, – sako
VLK Paslaugų ekspertizės
ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Oksana Burokienė.
Pasak jos, šeimos gydytojas
ne tik pamatuoja kraujospūdį
ar išrašo vaistų. „Dalis gyventojų nelabai žino, kiek daug
kompetencijų yra priskirta
šeimos gydytojams ir kiek
daug šie specialistai turi žinių ir įgūdžių. Juk įgyvendinti
šeimos medicinos principus,
dirbti pagal šeimos normos
reikalavimą, reiškia stebėti visų amžiaus grupių gyventojų
sveikatą, konsultuoti juos bet
kokiais sveikatos klausimais”,
– teigia VLK atstovė.
O. Burokienė sako, kad šeimos gydytojas ne tik tiria, gydo, padeda surasti reikalingą
specialistą, bet ir pataria, kaip
sveikai maitintis, sportuoti,
primena, kada reikia pasitikrinti pagal ligų prevencijos
programas. Neaiškiais atvejais
– siunčia pacientus specialisto
konsultacijai ar į ligoninę.
„Šeimos gydytojas privalo
žinoti jo kompetencijai priskirtų ligų ir būklių pagrinREKLAMA

dinius požymius, galimas
komplikacijas, profilaktikos
priemones. Jis turi išmanyti
dažniausiai vartojamų vaistų
skyrimo indikacijas, galimą
vaistų šalutinį poveikį”, – vardija VLK O. Burokienė.

jei būtinosios medicinos pagalbos reikia Vilniuje, nors
žmogus ir iš Alytaus, jam ši
pagalba turi būti suteikta artimiausioje gydymo įstaigoje:
ar tai būtų šeimos medicinos
centras, ar tai ligoninė.

Šeimos gydytojo
paslaugos teikiamos
visą parą

Paciento teisė pasirinkti
šeimos gydytoją
„Kiekvienas privalomuoju
sveikatos draudimu apdraustas gyventojas gali laisvai
pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba
jam patogiau pasiekiamą sutartį su teritorine ligonių kasa
sudariusią polikliniką, medicinos centrą ar šeimos gydytojo
kabinetą bei šeimos gydytoją
arba šeimos gydytojo komandoje dirbantį gydytoją”, – teigia O. Burokienė.
Pasak jos, šeimos gydytojo pasirinkimo tvarką nustato gydymo įstaigos vadovas.
Tad žmogus turėtų atvykti į
gydymo įstaigą ir pagal gydymo įstaigoje nustatytą tvarką
parašyti prašymą ir pasirinkti šeimos gydytojo paslaugas
teikiantį gydytoją. Pas tą patį
šeimos gydytoją gali lankytis visi šeimos nariai. Jei paciento netenkina pasirinkta
pirminės sveikatos priežiūros
įstaiga – ją galima pakeisti ir
pasirinkti kitą. Be to, pacientas turi teisę pakeisti gydytoją,
t. y. pasirinkti kitą šeimos gydytoją toje pačioje įstaigoje.
Jei gydymo įstaigoje keičiasi
šeimos gydytojas – gydymo
įstaiga turi apie tai pacientą
informuoti.
Tuo tarpu, jei pacientui reikalinga būtinoji pagalba – ji
turi būti nemokamai suteikta
visose sveikatos priežiūros
įstaigose visiems pacientams,
kur jie bebūtų. Prisirašymas
prie gydymo įstaigos šiuo
atveju nesvarbus. Pavyzdžiui,

Verta žinoti, kad visos pirminės sveikatos priežiūros
įstaigos turi užtikrinti prie jų
prisirašiusiems pacientams
nepertraukiamą (visą parą
– tiek darbo, tiek šventinėmis dienomis) šeimos gydytojo paslaugų teikimą. Tiesa,
vienos įstaigos šias paslaugas
nepertraukiamai teikia pačios
(poliklinikoje budi gydytojas),
o kai kurios dėl šių paslaugų
teikimo yra sudariusios sutartis su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis. Kad sunegalavus nereikėtų gaišti laiko
ligoninės priimamąjame, iš
anksto vertėtų pasidomėti, kur
teikiamos šeimos gydytojo paslaugos įstaigos, prie kurios jie
prisirašę, nedarbo metu (pvz.,
naktį ar savaitgalį). Pasidomėti galima čia ir čia.
Privalomuoju sveikatos
draudimu apdraustiems asmenims už šeimos gydytojo
paslaugas, prie kurio jie yra
prisirašę, mokėti nereikia. Tai
galioja ir viešosiose gydymo
įstaigose, ir privačiose, kurios
yra sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis.

Šeimos gydytojų
istorijos vingiai
Lietuvoje šeimos gydytojo specialybė buvo įvesta remiantis kitų šalių patirtimi
– kaip patarėjo, sveikatos problemų sprendimo koordinatoriaus, padedančio orientuotis
sveikatos sistemoje, konsultuojančio įvairiais sveikatos
klausimais, ligų prevencija,
stebinčio lėtinių ligų eigą, prireikus nukreipiančio pas reikalingą specialistą.
Šeimos medicinos istorija
prasidėjo 1990 m., priėmus
nacionalinę sveikatos koncepciją, kurioje ypatingas dėmesys buvo skiriamas pirminei

sveikatos priežiūrai. Po penkerių metų buvo parengti pirmieji 30 bendrosios praktikos
gydytojų, parengta Bendrosios praktikos gydytojo medicinos norma. 2005 m. buvo
pakeistas specialybės pavadinimas – bendrosios praktikos
gydytojai pavadinti šeimos
gydytojais. Jie ėmė dirbti pagal šeimos gydytojo medicinos normos reikalavimus. Ši
medicinos norma nustatė šeimos gydytojo veiklos sritis,
teises, pareigas, kompetenciją
ir atsakomybę.
Dar 2016 m. Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu
atlikta visuomenės apklausa
parodė, kad 78 procentai pasitiki šeimos medicina. Tokie tyrimo rezultatai nėra atsitiktinis
dalykas, tad didėjantis pasitikėjimas liudija, kad ne vienerius metu kurta šeimos gydytojo institucija – atitinka žmonių lūkesčius, atlieka svarbų ir
reikšmingą vaidmenį sveikatos priežiūros sistemoje.
Prieš kelis metus buvo patvirtintas Šeimos medicinos plėtros 2016–2025 metų
veiksmų planas. Šiame dokumente nustatytas šeimos medicinos plėtros tikslas – gerinti
medicinos paslaugų teikimo
procesus, prieinamumą, tęstinumą, užtikrinti kvalifikuotų specialistų išteklius šeimos medicinoje. Plane taip
pat numatoma nuo 17,7 proc.
(2016 m.) iki 20 proc. padidinti PSDF biudžeto lėšų,
skirtų pirminei ambulatorinei
asmens sveikatos priežiūrai,
dalį. Tad kasmet PSDF lėšų
šioms reikmėms skiriama vis
daugiau. Šiemet buvo perskaičiuotos visų amžiaus grupių
gyventojų metinės pirminės
sveikatos priežiūros bazinės
kainos pagal jų apsilankymų gydymo įstaigose skaičių, sergamumą lėtinėmis ligomis ir jiems atliktų tyrimų
sąnaudas.
Kasmet apsilankymų pas
šeimos gydytojus didėja. Pavyzdžiui, pernai pas šiuos gydytojus pacientai lankėsi apie
12 mln. kartų – tai 413 tūkstančių apsilankymų daugiau
nei 2016 metais. VLK 

12 skelbimai

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

ASIPAVIČIENĖ
Šeštadienio rytą dangų
apgaubęs tirštas rūkas
išsilaikė beveik visą sieną.
Nors turgaus gyvenimas
eina įprastu ritmu, tačiau
žmonių susirenka vis
mažiau, o tuščių prekybinių
vietų vis daugiau.

Šaltuoju metų laiku prekyba sulėtėja ir pardavėjai nerizikuoja savo sveikata stovėti
šaltyje be didesnio uždarbio.
O pirkėjai irgi nieko naujo
nesitikėdami rasti, išskyrus
pigesnius pieno produktus,
traukia apsipirkti į šiltus prekybos centrus.
Tik nuolatiniai daržovių ir
mėsos produktų pardavėjai
užima tas pačias vietas. Asortimentas jau šiek tiek skurdesnis
negu vasarą ir ankstyvą rudenį, tačiau pagrindinių daržovių
yra pakankamai. Žmonės vis
dar perka didesniais kiekiais
kopūstus ir morkas, mat prasideda didysis raugimo laikotarpis. Už kilogramą kopūstų
augintojai prašė 0,3–0,4 euro, mažesnę kainą taikydami daugiau perkantiems. Kilogramą morkų pardavė už
0,5–0,6 euro, svogūnų galvų
– už 0,4–0,7 euro, pomidorų
– už 0,6–1,3 euro, agurkų – už
1,8–2,5 euro, kalafiorų – už
1,5 euro. Kilogramas baltųjų
ridikų ar topinambų kainavo
1 eurą, juodųjų ridikų – 1–1,3
euro. moliūgų ar cukinijų –
0,3-0,5 euro, baklažanų – 1,5
euro. Ryšelį krapų, petražolių,
svogūnų laiškų ar salotų buvo
galima įsigyti už 0,3–0,5 euro.
Tačiau šios žalumyninės daržovės jau praranda paklausą,
artėjant žiemai visi nori raugintų kopūstų, agurkų ar mišrainių. Žalumynai mėgstami
pavasarį, kai dar tik prasideda, tada ir skonis būna visai
kitas.
Vis dar nemažai yra prekiautojų pienu ir jo produktais.
Litras pieno kaip ir anksčiau
kainavo 0,5 euro, grietinės
–3,4–3,6 euro, puskilogramis
sviesto –3,8–4 eurus, puskilogramis varškės – 0,8–1,5
REKLAMA

Nustojo šaudyti, kad paskelbtų žinutę internete

Sankt Peterburge sudegė prekybos centras

28 metų buvęs JAV jūrų pėstininkas viename Pietų Kalifornijos
bare karišku tikslumu nušovęs 12 žmonių į internetą paskelbė
žinutę, kurioje kėlė klausimą ar žmonės patikės, jog jis buvo
sveiko proto. Jį apsupus policininkams - šaulys nusišovė.

Antrajame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge vienas
prekybos centras šeštadienį ryte visiškai sudegė, bet žmonės
iš pastato buvo evakuoti ir niekas nenukentėjo. Visas degančio
pastato stogas įgriuvo, bet liepsnas pavyko lokalizuoti.

euro. Sūrį buvo galima nusipirkti pagal pageidavimą
(saldaus pieno ar varškės, su
aguonomis ar razinomis, o gal
su kmynais ) ir pagal dydį – už
1,5–3 eurus. Ožkos pieno sūris
kainavo 2,5–3 eurus, o litras
ožkos pieno – 1,5 euro.
Nors kaime laikančiųjų vištas daugėja, tačiau
kiaušinių kainos nemažos. Šeimininkės
guodėsi, kad vištos
prastai deda kiaušinius. Jaunos vištaitės
dar nepradėjo dėti, o
jau sezoną „atidirbusios“ dedeklės dabar
šeriasi ir kiaušinių
nedės bent mėnesį.
Taigi, dešimtį naminių vištų kiaušinių
buvo galima nusipirkti už 1,8–2 eurus,
o dešimtis paukštyno
vištų kiaušinių kainavo 1,4–1,6 euro.
Bitininkai ragino
nusipirkti medaus.
Pusės litro stiklainis tamsaus
grikių, pavasarinio ar liepų
medaus kainavo 4–4,5 euro.
Už 100 g indelį bičių produktų – duonelės ar žiedadulkių
– prašė 2 eurų.
Nei paviljone, nei kioskuose ar automobiliuose (prekybiniuose vagonėliuose) netrūko
rūkytos ir šviežios mėsos. Kilogramą rūkytų lašinukų buvo galima nusipirkti už 5,5–6
eurus, su kumpiu – už 6,5–7,6
euro, suktinio – už 10–11 eurų, rūkytos pūslės ar išpjovos
– irgi už 10–11 eurų.
Kilogramas šviežios kiaulienos šoninės kainavo 3,2–4
eurus, sprandinės – 4,45–5 eurus, nugarinės – 4,75–5,5 euro,
karkos – 1,75–2,2 euro, maltos
kiaulienos – 3,2–4 eurus. Reikia paminėti, kad šviežia mėsa
prekiaujančiame kioske mėsa
yra beveik euru pigesnė negu
paviljone.
Kilogramas mėsinio viščiuko paviljone kainavo 2,4 euro,
o namuose auginto broilerio
– 3,5–4 eurus, mėsinės anties
– 5 eurus. Tiek pat reikėjo mokėti ir už triušieną. Avienos ir
ožkienos kauliukai kainavo
4–5 eurus.
Prekiautojai silkėmis, šviežiomis ir šaldytomis bei rūkytomis žuvimis ir šį kartą turėjo ką pasiūlyti pirkėjams. Ki-

logramas karpių kainavo 3,9
euro, karšių – 1,9 euro, karosų
– 2,5 euro. menkių – 2,9 euro,
žiobrių – 2,9 euro, ešerių – 2,9
euro. Kilogramą lydekos pardavė už 4,5 euro, lynų – už 5,5
euro. Kilogramas šaldytų žuvų kainavo maždaug 3–5 eurus, priklausomai nuo rūšies ir

užšaldymo būdo.
Ne kažin kiek prekiautojų
buvo ir gyvūnijos turgaus dalyje. Sumažėjo ne tik teritorija, bet ir parduodamų gyvūnų.
Keletas paukščių augintojų
prekiavo suaugusiomis ir jauniklėmis vištomis, vištaitėmis. Už 4–5 mėnesių višteles
prašė 5–6 eurų, už vyresnes
– 6–7 eurų. Tiesa, už baltas
leghornų veislės vištas pardavėjas prašė 8 eurų. Sako, kad
jos dėslesnės ir ilgiau gyvena
negu rudosios.
Vieno paukščių auginto-

jo priekaboje gageno žąsys,
krykavo antys ir burbuliavo
kalakutai. Už antis pardavėjas
prašė 10 eurų, už kalakutus –
10–12 eurų, o už žąsis norėjo
18–23 eurų.
Dar buvo ir vienas kitas
žmogelis, parduodantis gaidžius už 5–6 eurus ir triušius.
Suaugę triušiai kainavo 20–25 eurus,
jaunikliai – 12–15
eurų.
Ūkininkai iš automobilių ir priekabų
prekiavo javais. Už
centnerį miežių prašė 10 eurų, už kviečių ir kvietrugių bei
pašarinius miltų –10
eurų, 10 kg maišelį
kombinuotųjų pašarų
dedeklėms vištoms
buvo galima įsigyti
už 4,8–5 eurus, 20 kg
maišelį – už 10–11
eurų. Maišas pašarinių runkelių kainavo
4–5 eurus, o šiaudų
ryšulys – 2 eurus.
Nemažai buvo prekiautojų dėvėtais rūbais ir įvairiais
sendaikčiais. Kol orai sausi,
žmonės nori išparduoti prekes.
Kai už apykaklės lyja lietus,
nelabai kas domisi ne pirmo
būtinumo prekėmis.
Atėjus šaltesniems orams
prekiautojams labai svarbu,
kad būtų patogiau prekiauti
– ant galvos ir ant prekių nelytų. Senojo turgaus šeimininkas
patikino, kad jau kitą savaitę
didžiojo paviljono stogas turėtų būti uždengtas.

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.
Medinį apmūrytą gyvenamąjį
namą (66 kv. m, yra vietiniai
centrinis šildymas, vandentiekis,
kanalizacija, mūrinis garažas ir
tvartas, 18 a žemės) Prienuose.
Tel. 8 607 59331.

Perka
2 k. butą (I arba II aukšte) Prienuose. Nesiūlyti Stadiono mikrorajone. Tel. 8 687 79665.
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.
Brangiai miškus: brandžius, jaunuolynus, malkinius. Žemę, apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. 8 641 55554.

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

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda
„Honda Stream“ (2002 m., 1,7 l,
B/D, TA iki 2020 m. 07 mėn., rida
222 tūkst. km, yra kablys, sidabrinės spalvos, 2100 Eur) Prienuose.
Tel. 8 615 91464.

Lengvojo automobilio ratus (skardiniai diskai ir „Bridgestone“ MS
padangos 19565/R15, 80 Eur/4
vnt.; skardiniai diskai ir „Winter
pirelli“ MS padangos 15570/R13,
40 Eur/4 vnt.). Tel. 8 618 67636.

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.
Perkame automobilius, pagamintus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.
Automobilius (1970-2007m.).
Gali būti tvarkingi, daužti ar su
defektais, pasiimame patys.
Mokėsime iki 400 Eur. Tel. 8 628
08406.

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.
Ekologiškai augintas maistines
bulves (0,20 Eur/kg) ir morkas
(0,50 Eur/kg). Tel. 8 605 63202.
Maistines ir pašarines bulves.
Pageidaujant atveža. Tel. 8 676
37845.
Rusiškas žvaigždines lėkštes (3 m,
geros būklės). Tel. 8 674 66750.

PERKA
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
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Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Šiltnamiai su polikarbonato
danga. Polikarbonato danga, stogeliai. Taikomos akcijos. Garantija
10 metų. Tel.: 8 659 08776, 8 604
98184.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

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.
REKLAMA

PASLAUGOS

Paskolos!!! Suteikiame

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

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.

GEODEZIJA

Sklypų geodeziniai
matavimai,
toponuotraukos, sklypų
padalinimas/sujungimas.
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Mini ekskavatoriaus (3,3 t) nuoma. Vandentiekio, elektros, nuotekų, drenažo tranšėjų kasimas ir
kiti darbai. Tel. 8 645 20612.

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Tel. 8 622 92902.

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas

Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.
Greitai ir kokybiškai už prieinamą kainą atliekame visus
santechnikos darbus: šildymo,
vandentiekio, nuotekų ir kitų
sistemų įrengimą ir remontą.
Gręžiame iki 250 mm skersmens
skyles betone, mūre. Tel.: 8 604
35126, 8 685 45851.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

Tel.

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.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Dovanoja
2 mėn. mišrūnus šuniukus. Tel. 8
603 81062.

Informacija
Neįgaliųjų dėmesiui! 2018 m.
lapkričio 30 d. 11 val. Prienų rajono kultūros centro konferencijų
salėje bus minimas Prienų rajono
neįgaliųjų draugijos veiklos 30metis. Kviečiame draugijos narius
dalyvauti šventėje. Draugijos pirmininkė Irena Valatkevičienė.
Pavojingų medžių pjovimas,
genėjimas. Sklypų valymas.
Tel. 8 683 99 233,
www.greblysirbebras.com

Užjaučia

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.

Vilkikų vairuotojai su CE kategorija darbui po Lietuvą. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8
699 11549.
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.

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

DARBO
SKELBIMAI

Ieškau žmonių, dirbančių su
metalu, ir dailidės, turinčių
savo įrangą ir dirbtuves. Tel. 8
698 11511.

šaldytuvus, šaldiklius.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

Nuoširdžiai užjaučiame
Birštono savivaldybės
administracijos darbuotoją Ramutį Celiešių,
netekus mylimo tėvo.
Dalijamės skausmu ir
nuoširdžius užuojautos
žodžius skiriame
artimiesiems.
Birštono
savivaldybės merė
ir
Birštono savivaldybės
administracija

Kviečia
PRIENŲ KULTŪROS IR
LAISVALAIKIO CENTRAS
KVIEČIA SUAUGUSIUOSIUS Į
KOLEKTYVUS

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

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

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

Folkloro grupė „Gija“. Naujų

NUKelta Į 14 p. 
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paryškinto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,90 Eur, versLo klientams - 2,70 Eur.
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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.

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 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 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
REKLAMA

– 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

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.
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užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
Trečiadienis, lapkričio 14 d.

21.00 val.
„Kova iki mirties“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 2
11:10 Komisaras Reksas 12:00
Nacionalinė paieškų tarnyba 13:00
Klauskite daktaro 13:58 Loterija
„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15
Laba diena, Lietuva 16:30 Premjera. Seserys 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Mano
mama gamina geriau! 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 1 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 2 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Stilius 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
daktaro 03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
03:30 Dviračio žinios 04:00 LRT
radijo žinios 04:05 Nacionalinė
ekspedicija „Dniepru per Ukrainą”
05:00 Seserys
06:00 Dienos programa 06:05 Mano gyvenimo šviesa (449) 06:35
Mano gyvenimo šviesa (450)
07:05 Mano gyvenimo šviesa
(451) 07:35 Madagaskaro pingvinai (14) 08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris (42) 09:05 Rimti reikalai (32) 09:40 KK2 10:10 Bus visko
11:15 Meilės sparnai (155) 12:20
Gyvenimo daina (116) 13:20 Aukštakulnių kerštas (8) 14:25 Dvi širdys (1281) 14:55 Dvi širdys (1282)
15:25 Dvi širdys (1283) 15:55 Dvi
širdys (1284) 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 (41) 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Bloga kompanija 00:50 Akloji zona (19) 01:50
Moteris-Katė 03:40 Programos
pabaiga
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(5) 07:30 Žiniuonis (26) 08:30 Paskutinis faras (19) 09:30 Šuo (19)
10:35 Kobra 11 (14) 11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas
(58) 12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (6) 13:45 Žiniuonis (27) 14:45 Paskutinis faras
(20) 15:45 Kobra 11 (15) 18:00 Info
diena 18:30 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (59) 19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (7) 20:30 Varom! (7) 21:00
Kova iki mirties 23:05 Mirties traukinys 01:05 Sekso magistrai (3)
02:10 Velniški Stivo Ostino išbandymai (16)
05:35 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu 06:00 Programa 06:05
TV parduotuvė 06:25 Lietuva tie-

siogiai 07:00 Vantos lapas 07:30
Krepšinio pasaulyje su V 08:00
„Pražūtingi smaragdai“ (11) 09:00
„Patriotai“ 10:00 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“ (8/1)
11:10 „Albanas“ (10) 12:20 „Bitininkas“ (2/26) 13:30 TV parduotuvė 13:45 „Gluchariovas“ (2/38)
14:55 „Vienišas vilkas“ (5) 16:00
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:57 Orai 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ (17) 18:00 Reporteris 18:47
Orai 18:50 Rubrika „Renovacija.
Tikrai verta“.” 18:55 PREMJERA
„Beveik negyvas“ (3) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57
Orai 21:00 „Ant bangos“ 22:00 Reporteris 22:52 Orai 22:55 Rubrika
„Renovacija. Tikrai verta“.” 23:00
„Patriotai“ 00:00 „Konsultantas“
(7) 01:05 „Bitininkas“ (2/26) 02:10
„Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“ (8/1) 03:00 „Moterų daktaras“ (2/45) 03:50 „Vėjas į veidą“
(3) 04:45 „Mentų karai: Kijevas.
Netikėk savo akimis“ (8/1) 05:35
Kaimo akademija
06:20 Teleparduotuvė 06:50 Alisa
Never (22) 07:55 Svajonių princas (32) 08:25 Svajonių princas
(33) 08:55 Svajonių princas (34)
09:25 Svajonių princas (35) 09:55
Būrėja (22) 10:30 Akloji (20) 11:05
Akloji (54) 11:40 Nusivylusios namų šeimininkės (20) 12:35 Savas
žmogus (64) 13:35 Džiunglių princesė Šina (1) 14:40 Džekio Čano
nuotykiai (69) 15:05 Muča Luča
(20) 15:35 Kas naujo, Skūbi-Dū?
(8) 16:05 Antinas Gudruolis (18)
16:30 Būk su manim (978) 17:00
Būk su manim (979) 17:30 Būk su
manim (980) 18:00 Mano meilės
šviesa (270) 18:30 Mano meilės
šviesa (271) 19:00 Nusivylusios
namų šeimininkės (21) 19:55 Alisa Never (23) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS Midsomerio žmogžudystės IX. Lapė sprunka 23:05
Mano lemties diena (44) 01:00
Komisaras Falkas. Slapyvardis
Liza 02:55 Džiunglių princesė Šina
(1) 03:40 Inspektorius Džordžas
Džentlis. Katedroje
05:15 Daiktų istorijos. Ved. Saulius Pilinkus. (kart.) 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo naktys 2017”.
06:50 ARTi 07:05 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. Ved. Olegas Kurdiukovas. (subtitruota, kart.) 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. HD (kart.) 12:00 DW naujienos
rusų kalba. 12:15 Jurgos albumo
„Not perfect” pristatymo koncertas.
(kart.) 13:20 Kultūringai su Nomeda. Pokalbių laida. Ved. Nomeda
Marčėnaitė. (kart.) 14:10 Vilniaus
lapai 2018. 15:15 Kaip atsiranda
daiktai 12 15:40 Auklė Mun 15:50
Riteris Rūdžius 16:05 Džeronimas 16:30 Laba diena, Lietuva.
HD (kart.) 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.) 21:00 Dienos tema (su
vertimu į gestų k.) 21:20 Sportas.
Orai (su vertimu į gestų k.) 21:30
Elito kinas. Ateitis 23:10 Vilniaus
lapai 2018. Tarptautinis literatūros festivalis
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22.30 val.
„Gravitacija“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 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 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Specialus
tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. Prieš audrą 1 00:00 LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 2 01:00 LRT radijo žinios 01:05 Vakaras su Edita 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
daktaro 03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 Dviračio žinios 04:00
LRT radijo žinios 04:05 Specialus
tyrimas 05:00 Seserys
06:00 Dienos programa 06:05
Mano gyvenimo šviesa (452)
06:35 Mano gyvenimo šviesa
(453) 07:05 Mano gyvenimo
šviesa (454) 07:35 Madagaskaro pingvinai (15) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (43) 09:05
Rimti reikalai (33) 09:40 KK2
10:10 Nuo... Iki... 10:45 Dydžio
(r)evoliucija 11:15 Meilės sparnai (156) 12:20 Gyvenimo daina
(117) 13:20 Aukštakulnių kerštas
(9) 14:25 Dvi širdys (1285) 14:55
Dvi širdys (1286) 15:25 Dvi širdys
(1287) 15:55 Dvi širdys (1288)
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 (42) 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Gravitacija
00:20 Akloji zona (20) 01:20 Bloga kompanija 03:25 Alchemija
03:55 RETROSPEKTYVA 04:25
Programos pabaiga
07:00 Didžiojo sprogimo teorija (6)
07:30 Žiniuonis (27) 08:30 Paskutinis faras (20) 09:30 Kobra 11 (15)
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (59) 12:45 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(7) 13:45 Žiniuonis (28) 14:45 Paskutinis faras (21) 15:45 Šuo (20)
16:55 Kobra 11 (1) 18:00 Info diena 18:30 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (60) 19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (8) 20:30 Varom! (8) 21:00
Paskutinis skautas 23:10 Kova iki
mirties 01:10 Sekso magistrai (4)
02:10 Nusikaltimų tyrėjai (3)
05:35 Kaimo akademija 06:00
Programa 06:05 TV parduotuvė
06:25 Lietuva tiesiogiai 07:00 Kai-

mo akademija 07:30 Kitoks pokalbis su D 08:00 „Pražūtingi smaragdai“ (12) 09:00 „Ant bangos“ 10:00
„Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“ (8/2) 11:10 „Albanas“
(11) 12:20 „Bitininkas“ (2/27) 13:30
TV parduotuvė 13:45 „Gluchariovas“ (2/39) 14:55 „Vienišas vilkas“
(6) 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva
tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ (18) 18:00 Reporteris
18:47 Orai 18:50 Rubrika „Verslo
genas“.” 18:55 PREMJERA „Beveik negyvas“ (4) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57
Orai 21:00 „Ant bangos“ 22:00
Reporteris 22:52 Orai 22:55 Rubrika „Verslo genas“.” 23:00 „Ant
bangos“ 00:00 „Konsultantas“ (8)
01:05 „Bitininkas“ (2/27) 02:10
„Mentų karai: Kijevas. Netikėk
savo akimis“ (8/2) 03:00 „Moterų daktaras“ (2/46) 03:50 „Vėjas į
veidą“ (4) 04:45 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“ (8/2)
05:35 Kitoks pokalbis su D
06:20 Teleparduotuvė 06:50 Alisa
Never (23) 07:55 Svajonių princas (36) 08:25 Svajonių princas
(37) 08:55 Svajonių princas (38)
09:25 Svajonių princas (39) 09:55
Būrėja (23) 10:30 Akloji (21) 11:05
Akloji (55) 11:40 Nusivylusios namų šeimininkės (21) 12:35 Savas
žmogus (65) 13:35 Džiunglių princesė Šina (2) 14:40 Džekio Čano
nuotykiai (70) 15:05 Muča Luča
(21) 15:35 Kas naujo, Skūbi-Dū?
(9) 16:05 Antinas Gudruolis (19)
16:30 Būk su manim (981) 17:00
Būk su manim (982) 17:30 Būk su
manim (983) 18:00 Mano meilės
šviesa (272) 18:30 Mano meilės
šviesa (273) 19:00 Nusivylusios
namų šeimininkės (22) 19:55 Alisa Never (24) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA Nusikaltimas šiaurėje. Kliuverio paslaptis
22:55 Mano lemties diena (45)
00:55 Komisaras Falkas. Iš pelenų į ugnį 02:50 Džiunglių princesė
Šina (2) 03:35 Midsomerio žmogžudystės IX. Lapė sprunka
05:10 Giminės po 20 metų. 06:00
Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys
2017”. „The Reverend Peyton’s
Big Damn Band” (JAV) 07:05
Sporto galia 07:35 Auklė Mun
07:45 Riteris Rūdžius 08:00 Džeronimas 08:25 Į sveikatą! Sveiko
gyvenimo būdo laida. Ved. Alanas
Dzeranovas. (kart.) 08:50 Kaip
atsiranda daiktai 12 09:15 Labas
rytas, Lietuva. HD (kart.) 12:00
DW naujienos rusų kalba. 12:15
Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai” 13:10 Kultmisijos.
Dokumentinė kultūros apybraiža.
Rež. Gintaras Šeputis. HD (kart.)
13:55 Atspindžiai. Paveldo kolekcija (kart.) 14:25 Klimatas, žmonės
ir jūra 15:15 Kaip atsiranda daiktai
12 15:40 Auklė Mun 15:50 Riteris
Rūdžius 16:05 Džeronimas 16:30
Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas. Ved. Barbara Sosno.
(subtitruota) 18:15 Apdovanojimai „Kryptis LIETUVA” 19:50 ARTi
20:10 Kultūros diena. 20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.) 21:00
Dienos tema (su vertimu į gestų
k.) 21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) 21:30 Lietuvių kino
klasika 22:35 Anapus čia ir dabar
23:25 Vilniaus lapai 2018
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21.00 val.
„Ksanderio Keidžo sugrįžimas“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 2
11:10 Komisaras Reksas 12:00
(Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų
kontrolė 13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Nacionalinė paieškų tarnyba 19:30
Beatos virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas 21:29
Loterija „Jėga” 21:30 Auksinis protas 22:50 Fantastiškas penktadienis. Premjera. 47 roninai 00:45
Klausimėlis 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
Kelmickaite 04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
05:00 Seserys
06:00 Dienos programa 06:05 Mano gyvenimo šviesa (455) 06:35
Mano gyvenimo šviesa (456)
07:05 Mano gyvenimo šviesa
(457) 07:35 Madagaskaro pingvinai (16) 08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris (44) 09:05 Rimti reikalai
(34) 09:40 KK2 10:10 Valanda su
Rūta 11:15 Meilės sparnai (157)
12:20 Gyvenimo daina (118) 13:20
Aukštakulnių kerštas (10) 14:25
Dvi širdys (1289) 14:55 Dvi širdys
(1290) 15:25 Dvi širdys (1291)
15:55 Dvi širdys (1292) 16:30
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Gyvūnų policija 18:30 Žinios 19:25
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2
penktadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA xXx. Ksanderio
Keidžo sugrįžimas 23:10 Masalas
01:35 Laukinės aistros 3. Aistros
dėl deimantų 03:10 Gravitacija
04:45 Programos pabaiga
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(7) 07:30 Žiniuonis (28) 08:30 Paskutinis faras (21) 09:30 Šuo (20)
10:35 Kobra 11 (1) 11:40 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (60)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (8) 13:45 Žiniuonis (29) 14:45 Paskutinis faras (22)
15:45 Šuo (1) 16:55 Kobra 11 (2)
18:00 NKL čempionatas. Šakių
“Vytis” - Tauragės krepšinio klubas
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (9) 21:00 Įstatymo tarnai 23:45 Paskutinis skautas
01:50 Sekso magistrai (5)
05:35 Kitoks pokalbis su D 06:00
„Pasaulis iš viršaus“ 06:05 TV
parduotuvė 06:25 4 kampai 06:50
10 min iki tobulybės su Jurijumi
07:00 Gyvenimo sparnai 08:00
„Pražūtingi smaragdai“ (13) 09:00

Nuoga tiesa 10:30 10 min iki tobulybės su Jurijumi 10:40 Čempionai
11:15 „Ant bangos“ 12:20 „Bitininkas“ (2/28) 13:30 TV parduotuvė 13:45 „Gluchariovas“ (2/40)
14:55 „Vienišas vilkas“ (7) 16:00
Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis
su D 16:57 Orai 17:00 „Kelrodė
žvaigždė“ (19) 18:00 Reporteris
18:50 Orai 18:55 PREMJERA „Beveik negyvas“ (5) 20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis su D 20:57
Orai 21:00 Adomo obuolys 22:00
Reporteris 22:55 Orai 23:00 „Ant
bangos“ 01:15 „Moterų daktaras“
(2/27; 2/28) 03:05 „Baltoji vergė“
(56; 57) 04:30 Vantos lapas 04:50
„Vėjas į veidą“ (3; 4) TV6
06:20 Teleparduotuvė 06:50 Alisa
Never (24) 07:55 Svajonių princas (40) 08:25 Svajonių princas
(41) 08:55 Svajonių princas (42)
09:25 Svajonių princas (43) 09:55
Būrėja (24) 10:30 Akloji (22) 11:05
Akloji (23) 11:40 Nusivylusios namų šeimininkės (22) 12:35 Savas
žmogus (66) 13:35 Džiunglių princesė Šina (3) 14:40 Džekio Čano
nuotykiai (71) 15:05 Muča Luča
(22) 15:35 Kas naujo, Skūbi-Dū?
(10) 16:05 Antinas Gudruolis (20)
16:30 Būk su manim (984) 17:00
Būk su manim (985) 17:30 Būk su
manim (986) 18:00 Mano meilės
šviesa (274) 18:30 Mano meilės
šviesa (275) 19:00 Nusivylusios
namų šeimininkės (23) 19:55 Alisa Never (25) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Brokenvudo paslaptys. Mirtina baimė
23:05 SNOBO KINAS Lapių medžiotojas 01:50 Komisaras Falkas.
Tylioji diplomatija 03:30 Džiunglių
princesė Šina (3)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV
tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys
2017”. „Tanel Padar Blues Band”
(Estija) 06:50 ARTi. Scen. aut.
Violeta Beconienė, rež. Andrius
Beconis. (kart.) 07:05 Už kadro.
Informacinė-pramoginė laida apie
kiną. Ved. Arnoldas Eisimantas.
(kart.) 07:30 Auklė Mun 07:40 Riteris Rūdžius 07:55 Džeronimas
08:20 Garsiau. Muzikinė laida.
Ved. Raminta Naujanytė-Bjellė.
(kart.) 08:50 Kaip atsiranda daiktai
12 09:15 Labas rytas, Lietuva. HD
(kart.) 12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:15 Istorijos detektyvai.
Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota) 13:00
7 Kauno dienos (kart.) 13:30 Stop
juosta (kart.) 13:55 Lietuva mūsų
lūpose. 14:25 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias
– operos žvaigždė Marjana Lipovšek (Austrija, Slovėnija) 15:15
Kaip atsiranda daiktai 12 15:40
Auklė Mun 15:55 Riteris Rūdžius
16:10 Premjera. Detektyvė Miretė
16:20 Premjera. Aviukas Šonas
5 16:30 Laba diena, Lietuva. HD
(kart.) 18:00 Kelias. 18:20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 19:20
Kiotas. Romantiška pažintis su
nacionalinėmis vertybėmis 20:10
Kultūros diena. 20:30 Panorama
(su vertimu į gestų k.) 21:00 Dienos
tema (su vertimu į gestų k.) 21:20
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
21:30 Europos kinas. Gorbačiovas
23:00 Lilas ir Innomine 00:00 DW
naujienos rusų kalba. 00:15 Dabar
pasaulyje.

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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15.35 val.
„Policininkų šou“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą” 07:00 Gimtoji žemė 07:30 Sunkus vaikas 2
09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30
Žinios 12:00 Pasaulio dokumentika. Galapagai – ryklių milžinų karalystė 12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Laukinės gamtos
sekliai 13:50 Premjera. Džesika
Flečer 5 15:25 Klausimėlis 15:43
Loterija „Keno Loto” 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
Teisė žinoti 18:30 Vakaras su
Edita 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena širdis” 23:10
Premjera. Havana 03:30 Pasaulio dokumentika. Galapagai – ryklių milžinų karalystė 04:25 Džesika Flečer 5
06:05 Dienos programa 06:10
Madagaskaro pingvinai (15) 06:35
Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (56) 07:05 “Nickelodeon”
valanda. Keista šeimynėlė (1)
07:35 Sveiki atvykę į “Veiną” (7)
08:05 Riterių princesė Nela (12)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (3)
09:00 Ogis ir tarakonai (68) 09:10
Ogis ir tarakonai (69) 09:20 Ogis
ir tarakonai (70) 09:30 Nebijok
pažinti 10:00 KINO PUSRYČIAI
Stebuklingas nuotykis 11:45 Katės ir šunys 13:30 Neriam 15:05
Pričiupom! (12) 15:35 Policininkų
šou 17:30 Bus visko 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
SUPERKINAS. PREMJERA
Medžioklės sezonas atidarytas
4! 21:15 PREMJERA Pikseliai
23:25 Savaitė be žmonų 01:35
xXx. Ksanderio Keidžo sugrįžimas
03:30 Programos pabaiga
06:15 Didžiojo sprogimo teorija (3)
06:45 Didžiojo sprogimo teorija (4)
07:15 Didžiojo sprogimo teorija (5)
07:45 Didžiojo sprogimo teorija (6)
08:15 Didžiojo sprogimo teorija (7)
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Baltijos galiūnų komandinis
čempionatas 10:00 Renovacija
– misija įmanoma 10:30 Sibirinio
tigro paieškos 11:40 Velniški Stivo Ostino išbandymai (17) 12:35
Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (1) 13:30 Ekstrasensų
mūšis (6) 15:50 Nusikaltimų tyrėjai
(5) 17:00 Betsafe–LKL. Juventus
- Skycop 19:30 Muzikinė kaukė
22:05 MANO HEROJUS Sala
00:50 AŠTRUS KINAS Išlaipinimo
zona 02:50 Muzikinė kaukė
06:20 „Pasaulis iš viršaus“ 06:40
Kitoks pokalbis su D.Žeimyte
07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 TV Europa pristato.
„Vyrų šešėlyje. Liudvika Didžiulienė – Žmona“ 07:55 „Pasaulis iš

viršaus“ 08:30 10 min iki tobulybės
su Jurijumi 08:45 Skinsiu raudoną
rožę 09:30 Vantos lapas 10:00
Adomo obuolys 11:00 „Pagrindinis
įtariamasis“ (4/1) 13:15 „Širdies
plakimas“ (23; 24) 15:20 TV parduotuvė 15:50 Europos vartotojų
centras pataria 16:00 Žinios 16:18
Orai 16:20 Čempionai 16:50 4
kampai 17:25 „Neišsižadėk“ (56)
18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30
„Neišsižadėk“ (56 tęs.; 57) 20:00
Žinios 20:22 Orai 20:25 „Šėtono
medžioklė“ (15; 16) 22:00 Žinios
22:27 Orai 22:30 „Šėtono medžioklė“ (16 tęs.) 23:10 „Mentų karai:
Kijevas. Sidabrinis durklas“ (4/1;
4/2) 00:45 „Širdies plakimas“ (19;
20) 02:45 „Merdoko paslaptys“
(3/9; 3/10) 04:10 Skinsiu raudoną
rožę 04:40 „Juodosios katės“ (10)
05:30 „Neprijaukinti. Afrika“
06:20 Teleparduotuvė 06:50 Pragaro katytė (13) 07:45 Džekas
Hana kviečia į gamtą (67) 08:10
Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (146) 09:05 Tėvas
Motiejus (21) 10:25 Būrėja (20)
11:00 Būrėja (21) 11:35 Šviežias
maistas. Anos Olson receptai (6)
12:05 Klasikiniai kepiniai. Anos Olson receptai (13) 12:35 Akloji (20)
13:10 Akloji (21) 13:45 Nekviesta
meilė 3 (42) 14:15 Nekviesta meilė 3 (43) 14:45 Nekviesta meilė 3
(44) 15:15 Nekviesta meilė 3 (45)
15:45 Širdele mano (16) 16:45
Širdele mano (17) 17:45 Akloji (56)
18:20 Akloji (57) 18:55 Būrėja (4)
19:30 Įsimylėjęs karalius (6) 21:00
DETEKTYVO VAKARAS Prieblanda. Nakties gūdumoje 23:05
Laivas vaiduoklis 00:55 Lapių
medžiotojas 03:15 Brokenvudo
paslaptys. Mirtina baimė
05:10 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus. Svečias – operos žvaigždė Marjana Lipovšek
(Austrija, Slovėnija) 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
07:30 Lietuva mūsų lūpose. Ved.
Antanas Smetona. (kart.) 08:00
Misija 08:30 ARTS21. Meno ir
kultūros žurnalas (ARTS21) 09:00
Mano mama gamina geriau! Ved.
Martynas Starkus. (kart.) 10:00 Į
sveikatą! Sveiko gyvenimo būdo
laida 10:30 Garsiau 11:00 Už
kadro 11:30 Mokslo sriuba 12:00
Mindaugas Urbaitis. Baletas „Procesas”. (pagal to paties pavadinimo Franzo Kafkos romaną) 13:20
Grupės „Sekmadienis” jubiliejinis
koncertas „Po 30 metų” 15:30
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė.
Ved. Olegas Kurdiukovas. (subtitruota) 16:00 Euromaxx 16:30
Klauskite daktaro (su vertimu į
gestų k.) 17:20 Stilius (su vertimu
į gestų k.) 18:15 Daiktų istorijos
19:00 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą 19:45 Stambiu planu 20:30
Panorama (su vertimu į gestų k.)
20:52 Sportas. Orai (su vertimu į
gestų k.) 21:00 Klausimėlis.lt. HD.
21:30 UEFA „Tautų lygos” futbolo turnyras. Rumunija – Lietuva.
Tiesioginė transliacija iš Ploješčio. 00:00 H. Berlioz. Dramatinė
legenda „Fausto pasmerkimas”
02:15 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba
iš Prahos. HD. 02:50 Europos
kinas. Gorbačiovas (Gorbaciof)
04:15 Klauskite daktaro (su vertimu į gestų k.)
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Lapkričio 15 d.
KETVIRTADIENIS
Aušros vartų Marija, gailestingumo motina
Tarptautinė nerūkymo diena
Jauno vyno šventė
Pasaulinė filosofijos diena
Saulė teka 07:47
leidžiasi 16:19
Dienos ilgumas 08.32
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Albertas, Leopoldas, Vaidilas,
Žadvydė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.

0106395 Kavos aparatas
Delonghi

ORAI

043*710 Kuponas degalams

14

LAPKRIČIO

039*346 Kuponas degalams
032*680 Kuponas degalams

Lošimo Nr. 1179
Data: 2018-11-11

017*768 Kuponas degalams

Lapkričio 18 d.
SEKMADIENIS
Latvijos nepriklausomybės
diena
Europos supratimo apie
antibiotikus diena
Pasaulinė diena žuvusiems
eismo įvykiuose atminti
Saulė teka 07:52
leidžiasi 16:14
Dienos ilgumas 08.22
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Salomėja, Ginvydas, Ginvydė, Otonas, Romanas, Otas,
Vestina
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, porus,
česnakus, pomidorus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

+8
+9

KLAIPĖDA

VILNIUS

+7 +8

019*987 Nešiojamas kompiuteris Lenovo

52 46 54 55 01 14 40 69 51 50 045*096 Nešiojamas kom45 27 15 44 09 04 58 32 68 39 piuteris Lenovo
49 22 56 48 34 75 59 30 67 70 036*137 Pakvietimas į TV
10 17 41 19 57 53 37 06

LAPKRIČIO

15

+7 +10

KETVIRTADIENIS

+6
+8

040*408 Pakvietimas į TV

VISA LENTELĖ

041*110 Pakvietimas į TV

73 33 64 07 13 29 35 02 61 033*873 Pakvietimas į TV
72 21 20 26 60
031*364 Planšetinis kompiu-

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
20645.00€ 1
38.00€ 323
2.00€
10019
3.00€
7902

teris LENOVO

009*936 Sonaras Deeper Pernai Lietuvoje
labiausiai reikėjo
Start

001*976 Sonaras Deeper širdies ir kraujagyslių
ligoms gydyti skirtų
Start

012*938 Sonaras Deeper kompensuojamųjų
vaistų, rodo naujausias
0062448 Automobilis TOYO- Start
TA RAV4 HYBRID
012*198 Sonaras Deeper tyrimas.
Pasak jį atlikusių Vals0409640 Automobilis TOYO- Start
tybinės
ligonių kasos prie
TA RAV4 HYBRID

PAPILDOMI PRIZAI

0198454 Automobilis TOYOTA RAV4 HYBRID

023*729 televizorius Philips

PROGNOZĖ: Aukso puode –
450 000 Eur

5

049*230 Kavos aparatas 4 + 2
Delonghi
4+1
004*187 Kavos aparatas 4
Delonghi
3+2
0303069 Kavos aparatas
2+2
Delonghi
3+1
0443860 Kavos aparatas
3
Delonghi

+4 +7

LAPKRIČIO

034*889 Planšetinis kompiuteris LENOVO

120638.70€

0

3323.30€ 0
245.30€

2

122.60€

5

55.00€

8

19.40€

138

18.40€

155

16.40€

228

tų skaičių yra didžiausia,
palyginti su kitomis vaistų grupėmis: ji sudaro 85
procentus visų suvartotų
širdies ir kraujagyslių sistemą veikiančių vaistų.
Antroje vietoje pagal
2017 m. suvartotų kompensuojamųjų vaistų skaičių – nervų sistemą veikiantys vaistai: 1 000
gyventojų per dieną teko
apie 57 (arba apie 6 procentai visų Lietuvos gyventojų kasdien išgerdavo po vieną kompensuojamųjų vaistų, veikiančių
nervų sistemą, dienos
dozę).
Trečioje vietoje pagal
suvartotų kompensuojamųjų vaistų skaičių – virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantys vaistai:
1 000 gyventojų per dieną
teko apie 53 (arba apie 5
proc. visų Lietuvos gyventojų kasdien išgerdavo po vieną dienos dozę
šių vaistų).
Pastaruosius keletą metų Lietuvoje yra suvartojamas panašus kiekis
kompensuojamųjų vaistų: 2017 m. – 601, 2016
m. – 583, 2015 m. – 570,

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

+6 +10

P E N K TA D I E N I S

+3
+7

tenkančių 1000 gyventojų per dieną. Taip pat tyrimo metu nustatyta, kad
KLAIPĖDA
VILNIUS
+3 +6
+7 +8
daugiau nei pusė Lietuvos
gyventojų kasdien gydėsi
būtent kompensuojamai- LAPKRIČIO Š E Š T A D I E N I S
siais vaistais.
Kompensuojamųjų
vaistų suvartojimo tyrimas buvo parengtas pagal
KLAIPĖDA
VILNIUS
2014−2017 m. privalo+2 +6
+8 +9
mojo sveikatos draudimo
informacinės sistemos
LAPKRIČIO S E K M A D I E N I S
„Sveidra” posistemio ir
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos paKLAIPĖDA
VILNIUS
+4 +5
+4 +7
teiktais vaistų (tiek receptinių, tiek nereceptinių)
suvartojimo duomenis. LAPKRIČIO P I R M A D I E N I S
Vaistų suvartojimas buvo vertinamas remiantis
Pasaulio sveikatos organizacijos patvirtinta meKLAIPĖDA
VILNIUS
todika.
-1 +1
-2 +4
Daugiau kaip 99 procentų dermatologinių
ANTRADIENIS
vaistų ir apie 80 procen- LAPKRIČIO
tų skeleto-raumenų sistemą veikiančių receptinių
vaistų įsigijimo išlaidos
yra nekompensuojamos.
KLAIPĖDA
VILNIUS
VLK primena, kad šiuo
-4 +1
+2 +6
metu Lietuvoje yra kompensuojami 1 697 vais- VANDENS TEMPERATŪRA
tai. EPA
+8 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+8 KAUNO MARIOS
+9 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+7 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

17

+3
+7

18

+5
+6

19

0
+1

20

-4
+2

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

Saulės audrų
nenumatoma.

8.70€
836
0430718 Kavos aparatas 1 + 2
Delonghi
2+1
8.00€
2120
0454446 Kavos aparatas
PROGNOZĖ: 90 000 000 Eur
Delonghi

Sudoku

KLAIPĖDA

VILNIUS

Tyrimas: kokių vaistų pernai Lietuvoje
2014 m. – 580 vidutinių
prireikė labiausiai?
16
terapinių dienos dozių,
vaistų dalis pagal suvarto-

Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) specialistų, tokius vaistus kas0239903 Automobilis TOYOLapkričio 16 d.
dien naudojo šeši iš deTA RAV4 HYBRID
PENKTADIENIS
šimties visų Lietuvos gyTarptautinė tolerancijos diena 0130881 Automobilis TOYOLietuvos pašto diena
ventojų.
TA RAV4 HYBRID
Saulė teka 07:49
Antroje vietoje pagal
008*229
Belaidė
kolonėlė
Lošimo Nr. 671
leidžiasi 16:17
kompensuojamųjų
vaistų
022*163 Belaidė kolonėlė
Dienos ilgumas 08.28
Data: 2018-11-11
suvartojimą buvo nervų
Priešpilnis (8 mėnulio diena) 039*953 Belaidė kolonėlė
Edmundas, Gertrūda, Margarisistemą veikiantys vaistai.
025*620 Belaidė kolonėlė Tel. 1634
ta, Vaišvydas, Gerdvilė
Trečia daugiausiai vartoAutomobilį
TOYOTA
RAV4
laiJBL
Go
2
Tinkamas laikas sėti:
jamųjų kategorija Lietubaklažanus, cukinijas, moliū- 041*370 Belaidė kolonėlė mėjo žaidėjas:671-0001706
gus, patisonus, pomidorus,
Piniginius prizus po 300 Eurų voje – vaistai virškinimo
JBL Go 2
paprikas, žirnius, pupas ir putrakto ir metabolizmo li022*220 Dulkių siurblys Sen- laimėjo: 671-0017*81
peles.
goms gydyti.
cor
SVC
Sekančio tiražo prizas:
Sode, darže:
Kompensuojamųjų šir035*353 Dulkių siurblys Sen- 5 000€ 15 x 500€ 100 x 50€
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
dies kraujagyslių sistemą
cor SVC
kaupti vaisius.
veikiančių vaistų 1 000
0466524 Dulkių siurblys Sencor SVC
gyventojų per dieną teLapkričio 17 d.
ko apie 380. Tai reiškia,
0208434 Dulkių siurblys SenŠEŠTADIENIS
Lošimo Nr. 302
Tarptautinė studentų diena cor SVC
kad 38 procentai visų
Data: 2018-11-09
Pasaulinė neišnešiotų nauja- 0185643 Dulkių siurblys SenLietuvos gyventojų kasgimių diena
cor SVC
SKAIČIAI
dien išgerdavo po vieną
Saulė teka 07:50
0368802
Dulkių
siurblys
Senkompensuojamųjų vaistų,
08, 32, 34, 46, 49 + 3, 5
leidžiasi 16:16
cor SVC
Dienos ilgumas 08.26
veikiančių širdies ir krauPriešpilnis (9 mėnulio diena) 0180470 Dulkių siurblys Sen- LAIMĖJIMAI
jagyslių sistemą, dienos
Dionyzas, Elžbieta, Grigalius, cor SVC
5+2
90000000.00€ 0
dozę. Šiai grupei priskiGetautas, Gilvilė, Viktorija
7529076.40€ 0
004*678 televizorius Philips 5 + 1
riamų kompensuojamųjų
Tinkamas laikas sėti:
baklažanus, cukinijas, moliūgus, patisonus, pomidorus,
paprikas, žirnius, pupas ir pupeles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

TREČIADIENIS

018*344 Kuponas degalams

Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

(šio numerio atsakymai)

Lapkričio 14 d.
TREČIADIENIS
Pasaulinė diabeto diena
Karaliaus Mindaugo žūties
diena
Saulė teka 07:45
leidžiasi 16:21
Dienos ilgumas 08.36
Jaunatis (6 mėnulio diena)
Gotfridas, Ramantas, Saulenė,
Emilis, Judita
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti..
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.

GAMA RADIACINIS FONAS

42
43

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
13000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8190 nSv/val.

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

