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Slaugos namai ar slauga 
namuose? 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės 
atidarymo konferencijoje

Šiemet kaip reta ilgai 
užsitęsė galimybė ganyti 
gyvulius. Tačiau pastarųjų 
dienų oro prognozė 
sako, kad atšąlantis 
oras ir ateinanti dargana 
ūkininkus paskatins 
gyvulius suginti į tvartus. 

Prasidės laikotarpis, kai rei-
kės tinkamai kaupti susidariusį 
mėšlą ir srutas. Nors ūkinin-
kams tai nėra jokia naujiena, 

Neterškime aplinkos srutomis
tačiau planinių patikrinimų 
metu, o ir tiriant gyventojų 
skundus, kasmet išaiškinamos 
dešimtys atvejų, kuomet mėš-
las ir srutos tvarkomi nesilai-
kant reikalavimų. 

Ūkininkai, laikantys iki 
10 sutartinių gyvulių (toliau 
– SG) dažnai įsitikinę, kad 
jiems mėšlo laikymui netaiko-
mas „Mėšlo ir srutų tvarkymo 

Nuo karštos vasaros 
įkaitęs ruduo blaškosi, 
nerasdamas, kur išeiti... 
Viskas aplinkui susivėlė, 
lyg vėjas niekadėjas būtų 
įsisukęs ne tik į plaukus, 
bet ir į galvas, į darbo 
stalus, į kompiuterių 
„smegenis“, į ministerijų 
koridorius, į savivaldybių 
kabinetus...

Bet užuovėja visada kur 
nors yra: kai šviesos greičiu 
interneto kosmose praskrie-
ja kasdien po naujieną apie 

(ne)Tikros naujienos 
arba Kitaip apie Prienų krašto 
bibliotekininkų gyvenimą 

reitingus, indeksus, „vauče-
rius“, „pėvėemus“, „pėmėe-
sus“, permainas, pertvarkas, 
perskaičiavimus, kitus per-, 
ne-, uždr- ir pan., užuovėja 
gali tapti viena mažytė žinu-
tė: „Vienoje N savivaldybė-
je 2018 m. ne uždarytos, o 
atnaujintos, suremontuotos, 
padidintos kantriai vis dar 
kultūrai tarnaujančios bibli-
otekėlės kaimiškose vietovė-
se“. Ši kuklutė naujiena atro-
do tokia maža ir silpna prieš 

Laima
DUOBLIENĖ

Visuomenei senstant 
socialinės paslaugos 
senyvo amžiaus ir 
neįgaliems žmonėms 
tampa vis aktualesnės. 

Ką daryti, kai žmogus ne-
begali pasirūpinti savimi ir 
savo namais, neturi galinčių 
jiems padėti artimųjų, o į glo-
bos namus važiuoti nenori? 

Paslauga teikiama 
beveik 12 metų

Prienų rajono savivaldybės 
Socialinių paslaugų centro di-
rektorės Aurelijos Urbonienės 
teigimu, siekiant, kad žmogus 
kuo ilgiau galėtų gyventi jam 
įprastoje aplinkoje, kur jis jau-
čiasi komfortiškiau, saugiau, 

jam padeda paslaugas į namus 
teikiantys socialinio darbuo-
tojo padėjėjai. Tai pagalba ir 

artimiesiems, kurie gali ra-
miai dirbti.

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Suaugusiųjų, ypač 
vyresnio amžiaus žmonių 
mokymas kasmet įgauna 
vis didesnį pagreitį ne tik 

Europoje, bet ir Lietuvoje. 
Jaunimas mokosi norėda-

mas įgyti žinių ir gyvenimiš-
kos patirties, tobulėti savo 
profesinėje srityje, o suaugu-
sieji stengiasi neatsilikti nuo 
jaunimo ir vejasi juos gilin-
dami žinias naujausių  tech-

nologijų pasaulyje.
Lapkričio 16 d. Birštone 

vykusioje suaugusiųjų mo-
kymosi savaitės atidarymo 
konferencijoje dalyvavo ne-
mažai žmonių, besidominčių 
suaugusiųjų švietimu ir akty-

Lietuva siekia turėti dar 
vieną palaimintąjį. 

Vyskupas Vincentas Bori-
sevičius gimė 1887 metais, 
1909 metais jis baigė Seinų 
kunigų seminariją, dar studi-
javo Šveicarijoje, buvo Telšių 
kunigų seminarijos rektoriu-
mi, 1940 metais pašventin-
tas vyskupu. Sovietų valdžia 

Lietuva Vatikanui perdavė 
vyskupo V. Borisevičiaus bylą 
dėl paskelbimo palaimintuoju

bandė V. Borisevičių verbuo-
ti, tačiau jis atsisakė bendra-
darbiauti net ir sulaukęs gra-
sinimų.

1946 metais vyskupas V. 
Borisevičius buvo suimtas, iš-
tisus mėnesius KGB rūmuose 
Vilniuje kankintas ir tardytas, 
o tų pačių metų lapkričio 18-
ąją – sušaudytas.  BNS
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Nenumaldomai artėja 
laikas, kai mūsų galvo-

se apsigyvens šv. Kalėdų nuo-
taika. Ant medžių belikę vos 
keletas sudžiūvusių lapų jau 
mums praneša, kad rudeni-
nis gamtos perversmas beveik 
baigiasi ir žemė – dar neseniai 
žaliavusios lankos ir kloniai, 
miškai – jau pasirengusi pri-
imti žiemos apdarus. 

Keičiantis klimatui, galima 
tik spėlioti, koks tas apdaras 
bus šiemet. Jeigu daugelį me-
tų žiemos apdarą įsivaizda-
vome tik akinamai baltą, tai 
paskutiniu metu šylantis kli-
matas vis dažniau jį sutepa 
lietumi bei purvu. 

Žinoma, galima tikėtis ir 
šalčių, nes didėjanti ozono 
skylė mūsų atmosferoje vis 
mažiau saugo ne tik nuo Sau-
lės karščio, bet ir kosmoso 
platybėse tvyrančio stingdan-
čio šalčio. Taigi, neturėtume 
nustebti nei sulaukę pavasa-
riškos žiemos, nei sulaukę 
niekad neregėto speigo. 

Deja, kiekvienas iš jų atne-
ša naujus pokyčius ir naujas 
gyvenimo sąlygas. Dėl ky-
lančios šilumos ir šiltesnės 
žiemos lengviau peržiemoja 
mūsų ne itin vasarą džiaugs-
mingai sutinkami vabzdžiai. 
Todėl kiekviena šilta žiema – 
iššūkis laukuose ir arčiau pel-
kingų, drėgnų vietovių gyve-
nantiems žmonėms bei gyvū-
nams. Tuo tarpu į mūsų kraš-
tus užslenkantis šaltis atneša 
nors ir laukinius, tačiau netgi 
griaunančius – destrukcinius 
pokyčius. Ko gero, šalčio žalą 
būtų galima nesunkiai įvertin-
ti puikiai žinomu posakiu „ši-
luma kaulų nelaužo“. Deja, 
šaltis laužo viską. Neįprasti 
šalčiai ne tik tampa pavojin-
gi žmonėms, bet ir jų sukurtai 
infrastruktūrai. Dėl šalčio bei 
itin gausiai iškrentančio snie-
go tampame tarsi įžymiajame 
Danieliaus Defo aprašytame 
romane negyvenamoje saloje 
įkalinti robinzonai. 

Šaltis gali ne tik sušaldy-
ti, bet ir suardyti visą mūsų 

gyvybės palaikymo sistemą 
– užšaldyti vandenį bei su-
naikinti jį tiekiančius vamz-
džius, užšaldyti šulinius, net-
gi duris. Ir, svarbiausia, ga-
lime likti be maisto. Turbūt 
todėl neretas valstietis senais 
laikais ir kaupdavo visas ru-
dens gėrybes į požemines 
saugyklas. Kad šios jam ir jo 
šeimai padėtų išgyventi iki 
vasaros – pirmųjų rimtų gam-
tos vaisių.

Visiškai nenuostabu, jog 
nuo neatmenamų laikų žmo-
nės kooperuodavosi į dides-
nes medžiotojų komandas, 
kad galėtų sėkmingiau su-
rinkti atsargas. Deja, žmo-
gaus mąstysena vis dažniau 
tam pakiša koją. 

Žmogus turėdamas unika-
lią laisvę – mąstyti, ką tik nori 
ir kaip tik nori, neretai nuklys-
ta mintyse į aruodus, kuriuose 
knibždėte knibžda įvairių pa-
razitų. Pastarieji neretai žmo-
gaus laisvąsias mintis apgrau-
žia ir žmogus pasidaro ribo-
tas – pradeda siekti ne to, kas 
naudinga tūkstančiams, bet 
to, kas naudinga jam vienam. 
Taip labai greitai, ir patys bėg-
dami nuo žmonių, ir susikur-
dami prastą vardą, tampame 
savanoriais robinzonais – at-
siskyrėliais. Negana to, ki-
tiems žmonėms įdiegiame 
nepasitikėjimą ne kažkuriais, 
o visais žmonėmis. 

Taip mūsų įgimtas 
kooperavimas su kitais 
žmonėmis – bendrystė 
pavirto į asmeninę 
raganų medžioklę – ne 
tik atsiskiriame savo 
labui, bet ir pradedame 
vengti visų, kas yra bent 
šiek tiek kitoks nei mes. 
O kartu pamirštame 
vieną svarbiausių 
dalykų – visi žmonės 
yra unikalūs ir skirtingi, 
taigi, ieškodami to 
idealo, kuris yra visiškai 
toks pats kaip mes – 
uždarome patys save į 
belangę. 

O ką darome artėjant šv. 
Kalėdoms? Puoselėjame vil-

tis, kad esame ne vieni, kad 
esame gerbiami, mylimi, lau-
kiami. Ir retai kada supranta-
me, jog tas mūsų asmeninis 
savęs išaukštinimas mus nu-
meta į giliausią duobę. Ten, 
kur niekas mūsų nemato ir 
kur esame nereikalingi. Ne 
todėl, jog kažkam nusižen-
gėme, bet todėl, jog savimi 
besirūpindami ir išskirdami 
iš kitų tiesiog atsitvėrėme 

nuo žmonių, kuriems buvo-
me brangūs ir svarbūs. Atida-
rėme duris gerbėjams, kurie 
visada džiaugiasi svetimomis 
sėkmėmis ir svetimomis ne-
laimėmis. Nes siekti naudos 
– įgimta. O jos dalijimuisi 
tenka sulaužyti visus narvus, 
į kuriuos uždarome savo lais-
vę. Turime išeiti gyvenimo 
universitetą, po kurio paaiš-
kėja, jog šv. Kalėdų mums 
nebuvo niekada. Nes visada 
kitus norėjome nudžiuginti, 
kad patys būtume pastebė-
ti ir būtume laimingi... Lai-
mingi nuo mums skiriamo 
dėmesio. 

Tačiau niekada 
nesusimąstome, kad 
žmonės, kurie nori 
skirti mums dėmesio 
ne dėl mūsų pareigų ar 
statuso visuomenėje, o 
dėl bendrystės su tikru, 
atviru žmogumi, yra 
vieninteliai, kurie turėtų 
sėdėti kartu su mumis 
prie vieno stalo. 

Ne dėl to, kad jiems reikia 
atsidėkoti vienu kitu skanes-
niu patiekalu, bet dėl to, kad 
šie žmonės sėdės su mumis 
ne tik tada, kai jaučiamės lai-
mingi, bet ir tada, kai jaučia-
mės nelaimingi, kai mus ka-
muoja sunkumai, kai esame 
tie robinzonai negyvenamo-
je saloje...

Auga sergamumas gripu ir peršalimo ligomis 
Lietuvoje auga sergamumas gripu ir peršalimo ligomis, pranešė 
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC). Jo duomenimis, lapkričio 
12–18 dienomis bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI 
rodiklis buvo 61,5 atvejo 10 tūkst. gyventojų. 

Arseno kiekis arti ribos yra 14-oje vandenviečių
 Arseno kiekis leistiną ribą viršija trijose šalies vandenvietėse, 
dar 14-oje vandenviečių teršalo kiekis padidėjęs, bet ribos 
neperžengia, nustatė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 
(VMVT). 

(ne)Tikros naujienos arba Kitaip apie Prienų krašto 
bibliotekininkų gyvenimą 

Todėl Tikra naujiena apie 
šviesias, erdvesnes, moder-
nesnes bibliotekėles kaimiš-
kose vietovėse mums, prie-
niečiams, yra ta geroji žinia, 
kuri kelia ūpą, nuteikia pozi-
tyviai veiklai, stiprina tikėji-
mą, kad gyvename, kad tirps-
ta ne tie ledynai, kur Arktiko-
je, o tie, kurie žmonių galvose, 
mintyse ir sprendimuose. 

Taigi,Tikra naujiena – Prie-
nų rajono savivaldybėje 2018 
m. atnaujintos 2 bibliotekos 
(teisybės dėlei riekia prisimin-
ti, kad kiek anksčiau toks pats 
likimas ištiko ir bibliotekėles 
Ašmintoje, Strielčiuose, Šila-
vote, Jiestrakyje, Pakuonyje, 
Užuguostyje, Vyšniūnuose, 
Veiveriuose, Skriaudžiuose, 
Jiezne), o viską, ką buvo ga-

lima pasakyti apie šiandienos 
bibliotekas nutolusiose nuo 
didžiųjų ir išdidžiųjų cen-
trų vietovėse, pasakė moki-
nė – Stakliškių gimnazijos 
Mokinių tarybos narė Jovita 
Diškevičiūtė(9 kl.), atėjusi 
gimnazijos vardu pasveikinti 
atsinaujinusią Stakliškių bi-
blioteką. Cituosime visus jos 
sveikinimo žodžius, nes tame 
sveikinime nėra nė vieno ne-
nuoširdaus ir neteisingo žo-
džio (tekstas netaisytas):

„Šiandien visą dieną kar-
tu su bibliotekininke Danu-
te netelpu savame kailyje iš 
džiaugsmo, jog toks mažas 
miestelis kaip Stakliškės gali 
turėti tokią jaukią ir širdžiai 
mielą biblioteką. 

Su šia biblioteka esu pažįs-
tama jau nuo antros klasės ir 
šie metai – tai aštuntieji metai, 
kai augu ir tobulėju kartu su 
šia biblioteka, joje esančiomis 
knygomis, ir turiu pasakyti, 

pranašiškus ministerijų PRA-
NEŠIMUS SPAUDAI, kad 
jos pasidaro gaila ir nelieka 
nieko kito, kaip išgriebti ją iš 
naujienų vandenyno, jaukiai 
apglėbti ir džiaugtis: ne mitin-
gų skambumu, ne mitinguoto-
jų gausa, ne prašytojų armi-
ja prie Kultūros ministerijos 
gyva kultūra, o miestelių ir 
kaimų bibliotekose, kultūros 
salėse, bendruomenių sam-
būriuose. 

Ir taip tikrai yra! Nepaisant 
vėjo niekadėjo ir besiblaš-
kančio rudens, Prienų rajone 
tik per vienerius, išskirtinai 
„meteorologiškai“ keistus 
2018 metus, atsitiko tikrai 
įdomių, Lietuvoje retai bepa-
sitaikančių „meteokultūrinių“ 

reiškinių – buvo atnaujintos, 
suremontuotos ir išgražintos 
dvi bibliotekos Stakliškių ir 
Išlaužo kaimuose. Taip taip. 
Jums nepasigirdo –bibliote-
kos! Prienų rajono savivaldy-
bei ir jos vadovui merui Alvy-
dui Vaicekauskui buvo svarbu 
atsigręžti į kultūrą atokiose 
rajono vietovėse ir skirti lėšų 
bibliotekų remontui ir moder-
nizavimui. Sakysite: „O kuo 
čia dėtos patalpos, remontai? 
Apie atlyginimus pakalbėki-
me!“ Taip. Apie juos taip pat 
pakalbėsime, tačiau nežinau, 
ar atsiras prieštaraujantis tam, 
kad net ir tūkstantinį atlygini-
mą mokant bibliotekininkui, 
tamsi, niūri, supuvusiomis 
grindimis ir „kiaurais“ langais 
patalpa, kur tik užrašas ant 
durų sako: „Biblioteka“, bus 
tas kultūros laukas bendruo-
menei, kuriame augs jaunoji 
karta, bus puoselėjamos tra-
dicijos, kalba, tauta.

kad kartu su manimi auga ir 
tobulėja pati biblioteka, kas 
man, jaunajai skaitytojai, ir 
yra didžiausia laimė.

Kiekvienas žodį „skaity-
mas“ supranta savaip. Vieni jį 
supranta, kaip darbą, kurį at-
likti verčia tam tikri veiksniai, 
kiti kaip pramogą, hobį, įdo-
mų ir turiningą užsiėmimą.

Knyga – tai raktas, atraki-
nantis duris į neatrastus pa-
saulius, kurie verčia žmogų 
fantazuoti ir pajusti tikrąją 
knygos galią. Tikriausiai, kai 
kuriems knyga, skaitymas 
– tai  tuščias, veltui praleis-
tas laikas, savęs gaišinimas. 
Galbūt jie mano, kad knygos 
visuomenėje neturi ateities. 
Bet daugeliui – tai puikus 
laisvalaikio praleidimas, sa-
vęs išlaisvinimas. 

Manau, kad knyga turi pla-
čias perspektyvas ateityje, juk 
vis dar atsiranda rašytojų ge-
bančių nustebinti, mus, jauną-
ją kartą.

Mano gyvenime knyga turi 
labai didelę reikšmę. Neįsi-
vaizduoju laisvalaikio be kny-
gos. Man ji pagalbininkė tiek 
moksluose, tiek gyvenime.

Mano manymu, skaitymas 
padeda visapusiškai tobulėti 
tiek išore, tiek vidumi, padeda 
geriau mokytis, pasirengti gy-
venimui. Tai kartu ir pramo-
ga, kuri lavina vaizduotę, at-
gaiva, malonumas ir džiaugs-
mas, trumpas pabėgimas nuo 
realybės.

Aš esu optimistė ir manau, 
kad žmonių, tobulinančių sa-
vo vidų knygų išmintimi, vi-
sada bus. Prieštarauju tiems, 
kurie mano, jog knyga ne-
turi ateities mūsų visuome-
nėje. Knyga tikrai turi atei-
tį, nes priartina pasaulį prie 
mūsų, suteikia išminties kaip 
vyresnysis ir labiau patyręs 
draugas.

Jeigu žmogus neskaitytų, jis 
taptų labai neįdomus, neemo-
cingas ir nemokėtų bendrauti 
su kitais žmonėmis. 

Skaitykime ir skleiskime ži-
nią apie skaitymą. Juk taip 
įdomu padiskutuoti apie kny-
gas.“

Tai tiek naujienų iš Prienų.
Prienų Justino  

Marcinkevičiaus viešosios  
bibliotekos metodininkė  

Dalia Bredelienė 
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Kviečiame įmones dalyvauti 
konkurse ,,Sukurta Prienų krašte“

ir rūmų Prienų atstovybės va-
dovė Lina Dužinskienė.

Konkurse kviečiame daly-
vauti visas Prienų rajone regis-
truotas ir veikiančias įmones.

Dalyvių anketas iki gruo-
džio 1 d. galite siųsti el. paštu 
vaida.janciauskiene@cham-
ber.lt arba atnešti į Prienų rajo-
no savivaldybę mero patarėjai 
Jūratei Zailskienei (Laisvės a. 
12, Prienai). Anketų pildymo 
klausimais konsultuoja Kauno 
PPA rūmų Prienų atstovybės 
koordinatorė Vaida Jančiaus-
kienė (tel. +370 677 56495). 

Kauno PPA rūmų Prienų at-
stovybės inf. 

Prienų rajono savivaldybė 
ir Kauno pramonės, 
prekybos ir amatų 
rūmai, siekdami skatinti 
lietuviškų, aukštos 
kokybės, inovatyvių, 
išskirtinių, galinčių 
konkuruoti Lietuvos bei 
užsienio rinkose paslaugų 
kūrimą, produktų gamybą 
bei vartojimą ir verslo 
plėtrą Prienų rajone, 
rengia konkursą ,,Sukurta 
Prienų krašte“. 

Sutartį dėl šio konkurso or-
ganizavimo pasirašė tuome-
tinis Kauno PPA rūmų prezi-
dentas Benjaminas Žemaitis, 
meras Alvydas Vaicekauskas 

Talibanas patvirtino derėjęsis su JAV 
Talibanas praėjusią savaitę Katare derėjosi su JAV pareigūnais dėl 
Afganistano konflikto užbaigimo, pirmadienį patvirtino kovotojai, 
bet pridūrė, jog nebuvo sutarta dėl „jokių klausimų“.

Rusija planuoja statyti bazę Mėnulyje
Rusija planuoja kito dešimtmečio pabaigoje imtis savo bazės 
Mėnulyje statybų, o 4-o dešimtmečio pradžioje ten turėtų 
išsilaipinti pirmieji rusų kosmonautai, paskelbė aerokosminių 
technologijų milžinės „Energija“ vyriausiasis konstruktorius.

Geriausiam Lietuvos Seniui 
besmegeniui – 1000 Eur!

prisidėti prie šios socialinės 
akcijos įgyvendinimo – kur-
ti ir gaminti dirbtines Senių 
besmegenių figūras (priorite-
tas – antrinės žaliavos), kurios 
padės sukurti baltos žiemos 
efektą Lietuvoje.

PAGRINDINIS 
PRIZAS – 1000 Eur.
Šalies gyventojai pasigrožė-

ti Seniais besmegeniais galės 
nuo gruodžio 14 d. iki sausio 
8 d. Pagrindiniai Seniai bes-
megeniai bus įsikūrę Prienų 
miesto Laisvės aikštėje (Vy-
tauto g.)

Daugiau informacijos apie 
Senių besmegenių sąskrydį 
rasite: www.besmegeniusas-
krydis.lt, socialinio tinklo Fa-
cebook paskyroje „Senių bes-
megenių sąskrydis“.

PRIENŲ KLC inf. 

„Senių besmegenių 
sąskrydis“ – tai kūrybinis 
socialinis projektas, 
kurio tikslas atkreipti 
visuomenės dėmesį į 
klimato kaitą. Pasaulinė 
klimato kaitos problema 
– atšilimas, kuris dažnai 
keičia nusistovėjusias 
klimato taisykles – 
koreguoja metų laikus.

Akcija sieksime sukurti bal-
tos žiemos efektą, net tuo atve-
ju, jeigu sniego šiemet Lietu-
voje nebus, taip pat pasisako-
me už klimato kaitos ir taršos 
prevenciją. Akcija Lietuvoje 
vyks antrą kartą.

Projektą sudaro socialinė 
akcija, konkursas ir kūrybinės 
dirbtuvės.

Kviečiame Lietuvos mo-
kyklas, darželius, organizaci-
jas, įmones, bendruomenes, 
neformalias asmenų grupes 

Paskelbtos geriausios Lietuvos 
liaudiškų šokių grupės

šauskienė) ir Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centro liaudiškų 
šokių grupė „Trapukas“ (va-
dovas Džordanas Jogimantas 
Aksenavičius). 

Miestų grupės nugalėtojais 
tapo du kolektyvai – Šiaulių 
kultūros centro aklųjų ir sil-
pnaregių skyriaus vyresniųjų 
liaudiškų šokių grupė „Va-
jaunas“ (vadovas Romualdas 
Laugalis) ir Vilniaus miesto 
vyresniųjų liaudiškų šokių 
grupė „Dalužė“ (vadovė Jur-
gita Galdikienė). 

Kūrybiškiausia konkursinio 
sambūrio vadove pripažinta 
Vilniaus mokytojų namų vy-
resniųjų liaudiškų šokių gru-
pės „Šoktinis“ vadovė Alma 
Lomsargė.

Puoselėti lietuvių liaudies 
sceninį šokio tradiciją, remti 
veikiančias vidutinio amžiaus 
žmonių šokių grupes bei ska-
tinti kurtis naujus kolektyvus 
– šių kilnių tikslų vedamas 
Lietuvos nacionalinis kultū-
ros centras konkursinį sam-
būrį „Iš aplinkui“ rengia nuo 
2002 m.

ORGANIZATORIŲ inf. 

Savaitgalį Širvintose 
praūžė liaudiškų šokių 
konkursinis sambūris „Iš 
aplinkui“. Dėl pagrindinių 
konkurso prizų trijose 
kategorijose – miestų, 
rajono centrų, miestelių 
bei kaimų, varžėsi 21 
Lietuvos šokių kolektyvas.

Pagrindinį konkurso prizą 
iškovojo ir laureatu tapo Kau-
no r. Ežerėlio kultūros cen-
tro liaudiškų šokių ansamblis 
„Rasa“ (meno vadovas Ginta-
ras Vilčiauskas, šokių grupės 
vadovas Darius Žilinskas). 
Pakruojo kultūros centro vy-
resniųjų liaudiškų šokių gru-
pė „Reketys“ (vadovė Sigutė 
Malinauskienė) paskelbta ma-
žuoju laureatu.

Miestelių grupėje geriau-
siais pripažinti Kauno r. Gar-
liavos sporto ir kultūros cen-
tro vyresniųjų liaudiškų šokių 
grupė „Ąžuolas“ (vadovė Zita 
Vaškelienė). 

Rajonų centrų grupės ka-
tegorijoje pirmąsias vietas 
pasidalijo Jurbarko kultūros 
centro liaudiškų šokių studi-
jos „Nemunėlis“ vyresniųjų 
grupė (vadovė Jolanta teli-

Švietimo skyriaus įgyvendintas 
projektas tapo nugalėtoju 
programos Erasmus+ bendrojo 
ugdymo sektoriuje

dalyvių į tokio tipo veiklas už-
sienyje vyko pirmą kartą, 100 
proc. dalyvių teigė, kad reko-
menduotų tokias veiklas savo 
kolegoms.

„Kokybės konkursą“ kas-
met rengia Švietimo mainų 
paramos fondas – Lietuvos 
nacionalinė agentūra, adminis-
truojanti didžiausią Europos 
Sąjungos švietimo programą 
Erasmus+ ir Mokymosi visa 
gyvenimą programas bei kitas 
Europos Komisijos ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės fi-
nansuojamas iniciatyvas švie-
timo ir mokslo srityje. Šiemet 
geriausių projektų iniciatorių 
ir įgyvendintojų apdovano-
jimų ceremonija vyko MO 
muziejuje. Renginio dalyvius 
pasveikino Europos Komisi-
jos atstovybės Lietuvoje vado-
vas Arnoldas Pranckevičius, o 
„Kokybės konkurso“ statulė-
les nugalėtojams įteikė Švie-
timo mainų paramos fondo 
direktorė Daiva Šutinytė. 

Švietimo skyriui toks ap-
dovanojimas jau ne pirmas, 
ankstesnis buvo įteiktas 2013 
m. už institucijų bendradar-
biavimo puoselėjimą Lietu-
voje dalyvaujant Comenius 
Regio ir Pažintinių vizitų pro-
gramose. 2012 m. Švietimo 
skyrius apdovanotas Švietimo 
mainų paramos fondo padė-
ka už sėkmingai įgyvendin-
tą Mokymosi visą gyvenimą 
programos Comenius Regio 
partnerysčių projektą „Vei-
klos vadybos ir įsivertinimo 
poveikis švietimo kokybei 
Europoje“.

SAVIVALDYBĖS inf. 

Lapkričio 13 d. Vilniuje, 
kasmetiniame 
iškilmingame Švietimo 
mainų paramos fondo 
„Kokybės konkurso“ 
renginyje, Prienų 
rajono savivaldybės 
administracijai įteiktas 
2018 m. „Kokybės 
konkurso“ nugalėtojo 
apdovanojimas už 
Švietimo skyriaus 
parengtą ir įgyvendintą 
projektą „Profesionalios 
aplinkos Prienų rajono 
mokyklose kūrimas“ 
(projekto vadovas – 
Švietimo skyriaus vedėjas 
Rimvydas Zailskas, 
projekto koordinatorė 
– vyriausioji specialistė 
Renata Pavlavičienė,). 

Prienų rajono savivaldybė 
– šiemet vienintelė nominuota 
ir pelniusi nugalėtojo apdova-
nojimą Lietuvos savivaldybė.

2016–2017 m. įgyvendin-
to Erasmus+ programos pro-
jekto „Profesionalios aplin-
kos Prienų rajono mokyklo-
se kūrimas“ partneriai buvo 
visos Prienų rajono bendrojo 
ugdymo mokyklos ir lopše-
lis-darželis „Pasaka“. Projek-
to veiklomis buvo siekiama 
kurti profesionalesnę aplinką 
mokyklų kaip organizacijų vi-
duje, stiprinant jų pasirengimą 
integruoti naujus mokymo(si) 
metodus į kasdienę veiklą. 37 
projekto dalyviai vyko į tarp-
tautinius kvalifikacijos tobu-
linimo kursus skirtingomis 
temomis, o grįžę pritaikė kur-
suose įgytas žinias ir įgyven-
dino aktualius pokyčius savo 
mokyklose. 95 proc. kursų 

Prienuose atidaryta atnaujinta 
„Maximos“ parduotuvė

prekybos tinklas „Maxima“ 
investavo daugiau nei 1 mln. 
eurų. Parduotuvėje dirba 26 
darbuotojai.

Atnaujinta ir visa prekybinė 
įranga. Bendras parduotuvės 
plotas siekia 1593 kv. m., o 
prekybos plotas – 718 kv. m.  
Skubantiems pirkėjams pasi-
tarnaus čia įrengtos net ketu-
rios savitarnos kasos, kuriose 
galima atsiskaityti tiek banko 
kortelėmis, tiek ir grynaisiais 
pinigais.  NG

Penktadienio rytą 
Prienuose, Vytauto g. 17, 
duris atvėrė atnaujinta 
lietuviško prekybos tinklo 
„Maxima“ parduotuvė. 

„X“ formato parduotuvėje 
pirkėjai galės rinktis iš dau-
giau nei 11 000 prekių asorti-
mento. Lankytojų patogumui 
parduotuvėje naujai įrengtas 
erdvus liftas, kuriuo į antrą 
aukštą pirkėjai galės pakil-
ti ir su prekių vežimėliais. 
Į parduotuvės atnaujinimą 
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atKelta IŠ 1 p.

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

2018-11-13 apie 19 val. Prienų r., Jiezno 
sen., Jundeliškių k., namo kieme, 
degė medinė malkinė, priklausanti 
moteriai (g. 1943 m.). Įtariamas pade-
gimas. Nuostolis nustatinėjamas.

2018-11-13 19:05 val. gautas prane-
šimas, kad Jiezno sen., Jundeliškių 
k. šalia namo dega medinė vieno 
aukšto kaimyno virtuvėlė. Atvykus 
PGP ūkinis pastatas degė atvira 
liepsna. Pastatas karkasinis, vieno 
aukšto, 7x4 m dydžio, stogas deng-
tas šiferiu. Apdegė pastato viduje 
buvę namų apyvokos daiktai ir 8 m³ 
malkų, nudegė stogas ir visos sienos. 
Vanduo buvo vežiojamas iš dirbtinio 
vandens šaltinio, esančio už 5 km 
nuo gaisravietės.

2018-11-14 apie 15 val. 45 min. Prienų 
r., Šilavoto sen., Ingavangio k., Pašilės 
g., gyvenamojo namo kambaryje, 
neblaivus (2.71 prom. alkoholio) vy-
ras (g. 1973 m.) smurtavo prieš savo 
neblaivų (2.89 prom. alkoholio ) brolį 
(g. 1972 m.). Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2018-11-14 11:08 val. gautas prane-
šimas, kad Birštone, Kampiškių g. 
dega namo stogas. Vieno aukšto 
mediniame pastate, kambaryje, 
degė siena. Pastatas 13x9 m, deng-
tas šiferiu. Išdegė apie 3 m² sienos, 
aprūko kambario sienos, perdegė 
apie 0,5 m² perdangos.

2018-11-14 17:18 val. gautas pra-
nešimas, kad Naujosios Ūtos sen., 
Žemaitkiemio k., Plento g. dirbtuvėse 
dega virtuvė. Paminklų dirbtuvėje, 
virtuvėje (5x6 m), degė stalas ir tele-
vizorius. Apdegė stalas ir siena, aprū-
ko patalpa. Pastatas mūrinis, 8x20 m, 
vieno aukšto, dengtas šiferiu.

2018-11-15 apie 15.05 val. gautas 
pranešimas iš Kauno klinikų, kad 
dėl galimo kojos kaulo lūžio kreipėsi 
įmonės darbuotojas (gim. 1954 m.), 
kuris tą pačią dieną atlikdamas 
statybos darbus Prienų r., Strielčių 
k., Liepų g. nukrito nuo kopėčių ir 
susižalojo koją. Nukentėjusiajam 
medikai diagnozavo klubo ir rankos 
sumušimus.

2018-11-15 apie 09.32 val. gautas 
pranešimas, kad Pakuonio sen., 
Malinavo k., Ilgojoje g. name galimai 
sprogo katilas, iš rūsio veržiasi garai 
ar dūmai. Užvirus katilui, name pas-
klido garai, gaisro požymių nebuvo. 

ES šalys palaiko su Londonu suderintą planą 
Visų kitų 27 Europos Sąjungos šalių ministrai pirmadienį susitarė, 
kad nebus vedamos jokios papildomos derybos dėl praeitą 
savaitę su Didžiąja Britanija suderinto „Brexit“ sutarties projekto, 
kol jis bus pasirašytas Bendrijos lyderių per ateinantį savaitgalį.

Rusija baigė tiesti dalį dujotiekio į Turkiją
Rusijos dujų koncernas „Gazprom“ pirmadienį suvirino paskutinį 
naujojo eksporto dujotiekio į Turkiją jūrinės dalies atkarpos 
sujungimą, šį įvykį iš tolo stebint į Turkiją atvykusiam Rusijos 
prezidentui ir šios valstybės lyderiui.

Prienų rajono savivaldybės 
socialinių paslaugų centras 
pagalbos į namus paslaugas 
teikia beveik 12 metų. Ir pa-
slaugos gavėjų kasmet vis 
daugėja. Šią paslaugą gali 
gauti suaugę asmenys su ne-
galia, senyvo amžiaus asme-
nys, vaikai su negalia bei kiti 
asmenys, kurie dėl tam tikrų 
priežasčių yra netekę sava-
rankiškumo, asmenys, kurių 
sveikatos būklę įvertinęs šei-
mos gydytojas rekomenduoja 
socialinio darbuotojo padėjėjo 
pagalbą į namus. 

Pasak Socialinių paslau-
gų centro Socialinės globos 
skyriaus vadovės Živilės Si-
manavičienės, norint gauti 
socialinio darbuotojo padėjėjo 
pagalbos į namus paslaugą, su 
šeimos gydytojo rekomenda-
cija reikia kreiptis į savo se-
niūnijos specialistą, dirbantį 
socialinį darbą, o gyvenan-
tiems Prienų mieste – į Prienų 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos Socialinės paramos ir 
sveikatos skyrių. Sprendimą 
dėl socialinių paslaugų teiki-
mo asmeniui (šeimai) priima 
Prienų rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės 
paramos ir sveikatos skyriaus 
specialistas. 

Kaime žmonės 
nuoširdesni

Visiems, kam teikiamos 
specialiosios socialinės pa-
slaugos, socialinių darbuoto-
jų padėjėjai pagelbsti perkant 
ir gaminant maistą, tvarkantis 
buityje, skalbiant, atliekant as-
meninės higienos procedūras, 
pasirūpina, kad laiku būtų ap-
silankyta pas gydytojus, išra-
šyti vaistai. 

„Kiekvienu konkrečiu atve-
ju pagalba skirtinga ir priklau-
so nuo individualių poreikių. 
Gyvenantiems kaime reikia 
atnešti vandens iš šulinio, 
malkų, pakurti krosnį, ne vi-
suose namuose yra tualetas 
ir dušas. Ir privažiuoti prie 
atokios sodybos kartais būna 
sudėtinga. Tačiau pastebime, 
kad kaime gyvenantys pas-
laugų gavėjai – nuoširdesni, 
dėkingesni“, – kalbėjo A. Ur-
bonienė.

Slaugos namai ar slauga namuose? 
Ji pasakojo, kad kartais so-

cialinio darbuotojo padėjė-
joms tenka atsidurti ir konflik-
tinėse situacijose, kai žmogus 
reikalauja, kad darbuotojos 
ravėtų daržą, valytų langus, 
nuskintų ir į turgų parduoti 
nuneštų uogas, rūpintųsi au-

gintiniais ar atliktų kitus ūkio 
darbus bei pavedimus. Kartais 
tenka ir indus išplauti, kuriuos 
paliko svečiuose buvę vaikai 
ir anūkai. Net ir žinant, kad 
žmogus serga senatvine de-
mencija, būna skaudu, kai 
neteisingai kaltina pavogus 
bulvių skustuką, tualetinio 
popieriaus ritinėlį ar apati-
nius drabužius. Todėl, pasak 
direktorės, svarbu paslaugų 
gavėjams priminti, kokios yra 
socialinio darbuotojo padėjėjo 
funkcijos, nepasiduoti klientų 
manipuliacijoms. 

„Socialinio darbuotojo pa-
dėjėjas teikia kasdienio gy-
venimo įgūdžių ir palaikymo 
paslaugas, bet negerina gyve-
nimo sąlygų. Labai svarbu ir 
ugdyti lankomo žmogaus sa-
varankiškumą“, – priminė A. 
Urbonienė. 

Dauguma klientų – vieniši, 
todėl jiems labai norisi paben-
drauti. Dėl laiko stokos soci-
alinio darbuotojo padėjėjoms 
nėra galimybės skirti daugiau 
dėmesio bendravimo prie ar-
batos puodelio paslaugai, ka-
dangi kliento namuose pir-
miausia reikia atlikti buities 
ir namų ruošos darbus (maisto 
nupirkimas, ruošimas, asme-
ninė higiena).     

Paslaugų gavėjų 
skaičius auga

Šiuo metu sutartys dėl pa-
galbos į namus paslaugų su-

darytos su daugiau nei 130 
žmonių, tačiau teikiama – 
šimtui, likusiems – sustab-
dyta (guli ligoninėje, laikinai 
rūpinasi artimieji ir pan.), die-
nos socialinės globos paslau-
ga asmens namuose teikiama 
keturiems klientams, integrali 

pagalba – 22. 
Socialinės globos skyriaus 

vadovės Živilės Simanavičie-
nės teigimu, šiuo metu pagal-
bos į namus paslaugų laukia 
16 žmonių, integralios pagal-
bos – du. 

Priklausomai nuo poreikio 
ir galimybių klientams pa-
slauga į namus gali būti tei-
kiama iki 9,45 valandų per 

savaitę, dienos socialinės glo-
bos paslauga – iki 4 valandų 
per dieną. 

Socialinių paslaugų centro 
direktorės manymu, paslau-
gų gavėjų skaičius auga ne 
tik dėl to, kad ilgėja gyveni-
mo trukmė bei didėja klien-
tų poreikiai, bet ir todėl, kad 
vis daugiau žmonių įsitikina, 

jog tokia paslauga jiems pri-
imtina. 

22 žmonėms teikiama 
integrali pagalba

Integralios pagalbos pa-
slaugą gali gauti asmenys, 
kuriems yra nustatytas spe-

cialusis nuolatinės slaugos 
poreikis. Pasak Prienų rajono 
savivaldybės Socialinių pas-
laugų centro vykdomo pro-
jekto „Integralios pagalbos 
teikimas tikslinių grupių as-
menims jų namuose“ Prienų 
rajono savivaldybės koordina-
torės Ritos Vaškevičienės, šią 
pagalbą šiuo metu gauna 22 
Prienų rajono savivaldybėje 

gyvenantys asmenys, dar du 
laukia eilėje.

Dienos socialinės globos ir 
slaugos paslaugos teikiamos 
po keturias valandas per die-
ną, šių paslaugų gavėjus lan-
ko ne tik socialinio darbuoto-
jo padėjėjai, bet ir slaugytojos 
bei slaugytojo padėjėjos. Ypač 
džiaugiasi šios paslaugos ga-

vėjų artimieji, kuriems ne tik 
palengvinama slaugyti ligonį, 
bet jie gali ramiai išeiti iš namų 
arba paprasčiausiai pailsėti. 

Apmokėjimas – 
nevienodas

Apmokėjimas už socialinio 
darbuotojo padėjėjo asmens 
namuose teikiamas paslaugas 
priklauso nuo kliento gauna-
mų pajamų ir socialinio dar-
buotojo apsilankymų skai-
čiaus bei trukmės. 

Jei asmens vidutinės mėne-
sio pajamos yra mažesnės nei 
du Valstybės remiamų pajamų 
(VRP) dydžiai, t. y. mažiau nei 
244 eurai, asmuo paslaugas 
gauna nemokamai. Kitiems 
valandos įkainis apskaičiuo-
jamas pagal metodiką, įverti-
nant pajamas, tačiau suma per 
mėnesį negali būti didesnė nei 
20 proc. asmens gaunamų pa-
jamų. Jei klientas turi sutuok-
tinį, įvertinamos bendros šei-
mos pajamos.

Pasak Ž. Simanavičienės, 
didžiausias valandos įkainis 
yra apie 1,5 euro, mažiausias 
– 0,30 euro. 

Dėl, anot klientų, per dide-
lio mokesčio, kyla ir konflik-
tų. Darbuotojų teigimu, dėl to 
paslaugų atsisako po 3–4 kli-
entus per metus. 

Paslaugų įvairovė 
Prienų socialinių paslaugų 

centre teikiamos ne tik pagal-
bos į namus ir dienos sociali-
nės globos paslaugos asmens 
namuose, bet teikiamos ir 
užimtumo paslaugos neįga-
liesiems, veikia vaikų dienos 
centras (finansuojamas iš vals-
tybės lėšų), senjorams teikia-
mos socialinės ir kultūrinės 
paslaugos. Klientai gali gauti 
asmeninės higienos, transpor-
to paslaugas, yra aprūpinami 
techninės pagalbos priemonė-
mis. Teikiamos kompleksinės 
paslaugos šeimai, kurias gali 
gauti bet kuris kritinėje situa-
cijoje atsidūręs asmuo. 

Direktorė apgailestavo, kad 
centras jau „išaugo“ savo pa-
talpas, todėl daugiau paslau-
gų teikti būtų sudėtinga. Ypač 
tai juntama per šventes – pa-
vyzdžiui, centro salėje pasi-
klausyti ansamblio „Šarma“, 
kuriame dainuoja per dvide-
šimt lankytojų senjorų, gali tik 
maždaug tiek pat klausytojų. 

Prienų socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė, Socialinės globos skyriaus 
vadovė Živilė Simanavičienė ir socialinė darbuotoja Rita Vaškevičienė. 
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Dauguma Ispanijos kurortų užtvindyti 
Dauguma populiarių Ispanijos kurortų, įskaitant Tenerifės ir 
Balearų salas, buvo užtvindyti per galingą audrą, pirmadienį. 
Tenerifėje bangos, kurių aukštis siekė 10 metrų, nušlavė viešbučių 
balkonų, buvusių pirmuose pastatų aukštuose.

Rusija ketina iškelti nuskendusį doką
Murmanske nuskendęs milžiniškas plaukiojantis dokas, 
naudotas lėktuvnešio „Admiral Kuznecov“ remontui, bus iškeltas, 
pirmadienį pranešė pramonės ir prekybos ministras Denisas 
Manturovas.

Neterškime aplinkos srutomis

aplinkosaugos reikalavimų 
aprašas“. Deja, toks požiūris 
yra klaidingas. Aprašo 6 punk-
tas vienareikšmiškai pasako, 
kad visuose ūkiuose „mėšlas 
ir (ar) srutos turi būti kaupiami 
ir (ar) laikomi taip, kad būtų iš-
vengta paviršinio ir požeminio 
vandens taršos“. Šio reikalavi-
mo nesilaikymas – dažniausia 
pasitaikantis pažeidimas. Ne-
dideliuose ūkiuose mėšlas iš 
tvarto dažnai šalinamas jį iš-
metant per tvarto duris ar langą 
palei pastato sieną. Nuo stogo 
tekantis lietaus vanduo gausiai 
plauna mėšlo rietuvę ir susida-
riusios srutos teršia paviršinį 
ir požeminį vandenį. Viena iš 
būtinų sąlygų – užtikrinti, kad 
lietaus paviršinis vanduo nete-
kėtų į mėšlo rietuves, įrengiant 
nuo stogo tekančio lietaus van-
dens surinkimo latakus ir van-
denį nuvedant tolyn nuo tiršto-
jo mėšlo rietuvės. 

Pasibaigė terminas, kai mėš-
lą ir srutas buvo galima skleis-
ti ant žemės ūkio naudmenų. 
Nuo lapkričio 15 iki balandžio 
1 d. tai daryti neleidžiama, ta-
čiau atsižvelgiant į oro sąlygos 
šios datos gali būti keičiamos 
aplinkos arba žemės ūkio mi-
nistro įsakymu. Visais atvejais 
draudžiama mėšlą ir srutas 
skleisti ant įšalusios, įmirku-
sios ir apsnigtos žemės. Mėš-
lą ir srutas draudžiama skleis-
ti paviršinių vandens telkinių 
pakrančių apsaugos juostose, 
arčiau kaip 2 m melioracijos 
griovių viršutinių briaunų. 
Galioja ir draudimas skystąjį 
mėšlą bei srutas skleisti šeš-
tadieniais, sekmadieniais ir 
valstybinių švenčių dienomis 
arčiau kaip per 100 m. nuo gy-
venamojo namo be gyventojo 
sutikimo ir 300 m. nuo gyven-
vietės be seniūno sutikimo.

Mėšlas ir srutos gali būti 
kaupiamos tvartuose, mėš-
lidėse, srutų kauptuvuose ir 
tirštojo mėšlo rietuvėse prie 
tvarto arba rietuvėse lauke. 
Įrengiant rietuvę prie tvarto 
turi būti įrengtas sandarus hi-
droizoliacinis sluoksnis užti-
krinantis, kad iš jos netekėtų 
srutos, o vieta rietuvei parink-
ta laikantis mažiausių leistinų 
atstumų nuo gretimų sklypų 
ir, kad potvynio ar liūčių me-

tu rietuvės neapsemtų pavirši-
nis vanduo. 

Mėšlą kaupiant lauko rie-
tuvėse jos įrengiamos tuose 
laukuose, kurie bus tręšiami, o 
tirštojo mėšlo kiekis rietuvėje 
negali viršyti tam laukui tręš-
ti leidžiamo panaudoti mėšlo 
kiekio. Vieta parenkama sie-
kiant užtikrinti didžiausius 
atstumus iki gyvenamosios 
ir visuomeninės paskirties 
objektų, kuri niekada nebūna 
apsemiama vandens. Rietuvė 
lauke privalo būti apjuosta ne 
žemesniu kaip 20 cm aukščio 
žemės pylimu. Pylimas tu-
ri būti įrengtas taip, kad visą 
mėšlo saugojimo laikotarpį 
srutos neištekėtų už jo ribų. 
Ruošiant vietą tirštojo mėšlo 
rietuvei lauke, pirmiausia ant 
lauko dirvos paviršiaus sufor-
muojamas durpių arba smul-
kintų šiaudų pasluoksnis, skir-
tas srutoms ar skysčiams nuo 
mėšlo sugerti. Lauko rietuvėse 
mėšlą galima laikyti ne ilgiau 
kaip 6 mėnesius.

Dar šį rudenį aplinkosaugi-
ninkai vykdys patikrinimus, 
ypač Jiesios upės baseine, sie-
kiant išaiškinti ar laikomasi 
reikalavimų ir neleistinai ne-
teršiamas paviršinis ir požemi-
nis vanduo. Mat Jiesios upės 
vandens užterštumas viršija 
leistinas normas. Turime ben-
dromis pastangomis sumažinti 
upės taršą. Kviečiame ūkinin-
kus atsakingai tvarkyti mėšlą, 
pasirūpinti mėšlidžių, rietuvių, 
srutų kauptuvų atitinkančių 
aplinkosauginius reikalavimus 
įsirengimu.

Už netinkamą mėšlo tvar-
kymą piliečiams gresia bauda 
iki 230 eurų, o kitiems atsa-
kingiems asmenims – iki 430 
eurų. Padarius pažeidimą pa-
kartotinai pilietis gali sulaukti 
baudos iki 430 eurų, o kiti at-
sakingi asmenys – iki 1100 eu-
rų. Taip pat gali tekti atlyginti 
ir gamtai padarytą žalą. Be to 
gali kilti problemų siekiant iš 
valstybės nusipirkti žemės ar 
gauti paramą iš NMA. Visais 
atvejais vertingiau neatidė-
liojant investuoti į tinkamus 
įrenginius, nes baudų sumo-
kėjimas nesuteikia teisės to-
liau teršti
Prienų aplinkos apsaugos ins-

pekcijos informacija

„Privalai gyventi, tarsi Dievas neabejotinai 
būtų“

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešojoje 
bibliotekoje vyko 
susitikimas su poetu, 
eseistu, prozininku 
Donaldu Kajoku. 
Prienuose gimę, Kaune 
augęs ir iki šiol ten 
gyvenantis Donaldas 
Kajokas – labiau kaunietis, 
nei prieniškis, tačiau jo 
talento gerbėjų nestinga ir 
gimtajame mieste. 

Rašytojas debiutavo 1980 
m. eilėraščių rinkiniu „Žeme 
kaip viršūnėmis“. Nuo to lai-
ko išleista per dvi dešimtis po-
ezijos, esė rinkinių, romanų. 
D. Kajoko knygos išverstos į 
anglų, vokiečių, prancūzų, ru-
sų, lenkų ir daugybę kitų kal-
bų. Jis apdovanotas Lietuvos 
nacionaline kultūros ir meno 
premija, Baltijos Asamblėjos 
literatūros premija, Jotvingių 
premija, literatūrine „Varpų“ 
premija, Vieno lito ir Vieno 
euro literatūrinėmis premijo-
mis bei daugybe kitų. 

„Pagrindinis Donaldo Ka-

joko bruožas – jis rašo atski-
ram žmogui. Jo poezija me-
ditacinė, kalbanti į kiekvieno 
širdį“, – pristatydamas poetą 
kalbėjo literatūros kritikas 
Edmundas Kazlauskas. Jo 
manymu, D. Kajokas šiuo 
metu yra Lietuvos poezi-
jos vėliavnešys, neatsi-
tiktinai knyga „Kurčiam 
asiliukui“ buvo išrinkta 
geriausia XXI amžiaus 
pirmojo dešimtmečio po-
ezijos knyga. 

Poetas paskaitė savo 
poezijos, o kalbėdamas 
apie kūrybą sakė, kad jau-
nystėje rašė pilietiškus ei-
lėraščius, nes tuomet buvo 
svarbu keisti pasaulį, bet 
vėliau, kai suprato, kad 
keisti pasaulį reikia pradėti 
nuo savęs, pradėjo rašyti me-
ditatyvinę lyriką. 

„Geras eilėraštis nemeluoja. 
Kiekvienas geras eilėraštis yra 
aš ir apie mane. Ir nesvarbu, 

kas jį parašė ir kada“, – kal-
bėjo poetas. D. Kajoko many-
mu, jei jam pavyksta parašyti 
gerą eilėraštį, tai jį perskaitęs 

po dešimties ar dvidešimties 
metų supranta, kad eilėraštis 
protingesnis už jį patį. 

Pasak poeto, rašydamas jis 
mažiausiai galvoja apie skai-
tytoją, nes tik amatininkai gali 

rašyti apie tai, ko reikia, o tie, 
kurie rašo kitaip – rašo sau. 

„Kai „ateina“ sudėtingas 
jausmas, mintis ar virpesiai, 

bandai tai perteikti ir su-
kuri sudėtingą struktūrą. 
Tada trečdalį išbraukai. Ir 
tol prastini, kol mintis dar 
„neištirpsta“. Stengiuo-
si rašyti paprastai, bet ne 
prastai. Įkvėpimo valandą 
tampi didesniu už save“, 
– kūrybinės virtuvės duris 
pravėrė poetas. 

Jo teigimu, svarbu, ne 
kodėl gyveni, būni, bet 
kaip. Tai atsispindi ir jo 
kūryboje. 

„Dažnai iškyla Die-
vo buvimo ar nebuvimo 
klausimas. Bet nėra svar-

bu įrodyti ar neįrodyti jo bu-
vimą, svarbiausia – privalai 
gyventi, tarsi Dievas neabe-
jotinai būtų“, – savo gyveni-
mo ir kūrybos prasmę atsklei-
dė poetas.

Savivaldybei įteiktas Vidaus reikalų ministerijos 
apdovanojimas 
Lapkričio 16 d. LR vidaus 
reikalų ministerijoje vyko 
Merų forumas. Merai, 
ministrai, politologai, 
ekonomistai, žurnalistai, 
bendruomenių lyderiai 
diskutavo apie savivaldą, 
miestų įvaizdį, investicijų 
pritraukimo būdus 
bei pasidalino gerąja 
patirtimi.

Forumo metu trys šalies sa-
vivaldybės – Prienų, Rietavo 
ir Klaipėdos – buvo apdova-
notos už bendruomenę vieni-
jančius projektus bei gerąją 
konsultavimosi su gyvento-
jais patirtį. 

Ženklą ir dovaną – bepilo-
tę skraidyklę (droną) – merui 

Alvydui Vaicekauskui įteikė 
vidaus reikalų ministras Ei-
mutis Misiūnas. 

Įteikdamas apdovanoji-
mą ministras pasidžiaugė 
gražiai bendruomenės ir sa-
vivaldos bendradarbiavimo 
pavyzdžiais Prienuose. Tai 
– laisvalaikio erdvė Nemuno 
pakrantėje, Paprienėje, tapu-
si visuomenės traukos vieta 
(iniciatyvą sutvarkyti pakran-
tę ir atverti vaizdą į Nemuną 
parodė vietos bendruomenė), 
ir sklandytuvas – miesto ski-
riamasis ženklas žiedinėje 
sankryžoje ties įvažiavimu 
į Prienus, jis buvo išrinktas 
daugumos balsavusių gyven-
tojų pritarimu.

Padėkodamas už įvertini-
mą Savivaldybės meras A. 
Vaicekauskas teigė, kad kie-
kvienas darbas, į kurį įsitrau-
kia bendruomenė, suteikia 
visiems daugiau džiaugsmo 

ir labiau vertinamas visuome-
nėje. „Esu dėkingas visiems, 
kurie yra aktyvūs ir neabejin-
gi tam, kas vyksta mūsų kraš-
te“,– sako meras.

SAVIVALDYBĖS inf. 
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laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

Susitikimas su žinomu fotografu praturtino žiniomis apie 
gamtą

„Danske Bank“ siūlė pinigų už tylėjimą 
 Itin plataus masto pinigų plovimą per „Danske Bank“ Estijos filialą 
pirmas atskleidęs Hovardas Vilkinsonas, praeityje vadovavęs šios 
finansų grupės teikiamoms paslaugoms Baltijos šalyse, pareiškė, 
jog jam už tylėjimą buvęs darbdavys siūlė pinigų.

Dėl gedimo Prezidentė neišskrido į Latviją
Prezidentę Dalią Grybauskaitę į Latviją sekmadienį turėjusiam 
skraidinti kariuomenės orlaiviui „Spartan“ buvo sugedusi aukščio 
valdymo sistema, teigia Karinės oro pajėgos. Pasak pajėgų vado, 
lėktuvas po tokio gedimo tampa nevaldomas.

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Lapkričio 14 d. Trečiojo 
amžiaus universiteto 
kvietimu Birštone viešėjo 
žinomas keliautojas, 
prodiuseris, muzikologas, 
gamtos mylėtojas ir 
fotografas Ričardas 
Anusauskas. Jau nuo 
pirmųjų susitikimo minučių 
svečias užbūrė auditoriją 
puikiais pasakojimais, 
kelionių įspūdžiais ir 
juos iliustruojančiomis 
nuotraukomis.

R. Anusauskas atsivežė ir 
tris savo nuotraukų albumus, 
kuriuose užfiksuotas nepakar-
tojamas laukinis gamtos gro-
žis, gyvūnai, žvėrys ir paukš-
čiai, kurių mes niekur kitur 
nepamatysime. 

Kiekviena nuotrauka 
– tarsi trumpa istorija
Susitikimas su TAU klau-

sytojais prasidėjo nuo ketur-
metės Sofijos iš Kenijos nuo-
traukos „Mombaso miesto 
angelas“. Dėmesį patraukia 
jau pati įspūdinga mergaitės 
nuotrauka, tačiau ji įgyja vi-
sai kitą prasmę, kai sužinai to 
vaiko istoriją. Ne veltui ir R. 
Anusauskas pabrėžė, kad vie-
nas dalykas, kai matai gražią 
nuotrauką, o visai kitas, kai 
žinai ar išsiaiškini jos istori-
ją. „Kai pirmą kartą lanky-
damasis Kenijoje ir fotogra-
fuodamas senamiestį pama-
čiau tą mergaitę, kilo noras 
išsiaiškinti, kas jos tėvai, kur 
jie, kodėl ji maitinasi žmonių 
išmalda... Pasirodo, ji jau po-
rą metų buvo likusi be tėvų 
ir išgyveno tik gerų žmonių 
dėka. Tokioje aplinkoje naktį 
išgyventi jau yra didelis iššū-
kis, nes ten žmogaus gyvybė 
nieko nekainuoja“, – kalbėjo 
fotografas.

Vėliau fotografas irgi do-
mėjosi mergaitės likimu ir 
buvo pasiryžęs ją įsivaikinti, 
tačiau, kai vėl nuvažiavo į tą 
kraštą, ji jau turėjo tėtį libanie-
tį. Fotografas pasakojo, kad 
dabar Sofija mokosi priva-

čioje mokykloje, o galbūt ka-
da nors pavyks pasikviesti ją 
pasisvečiuoti į Lietuvą.

Ne mažiau įspūdingas buvo 
pasakojimas apie nuotrauką, 
kurioje įamžinta majų prin-
cesė, o už jos nugaros matosi 
dvasių veidai. Pats fotografas 
į tai neatkreipė dėmesio, bet 
tai pastebėjo parodos lanky-
tojai, tarp kurių buvo medi-
umas ir virgulininkas. Pasak 
R. Anusausko, nesinori to nei 
pripažinti, nei patikėti, tačiau 
tai akivaizdu.

Labai įspūdinga nuotrauka 
„Virš majų piramidės saulės 
užtemimas“. Kiek reikia gy-
venime laukti tokio momen-
to, kad galėtum tai užfiksuo-
ti ir parodyti žmonėms? R. 
Anusauskas laukė septyne-
rius metus...

Kelias į fotografijų 
pasaulį

Pasakodamas apie savo ke-
lią į fotografijų pasaulį, kelio-
nių mėgėjas pripažino, kad iš 
pradžių tai buvo hobis, šir-
džiai malonus užsiėmimas. 
Vėliau, kai Antano Vinkaus 
paskatintas surengė pirmąją 
savo fotografijų parodą San-
tariškėse, R. Anusauskas la-
bai greitai tapo Fotomeninin-
kų sąjungos nariu. Fotografo 
nuotraukos yra tokios gražios 
ir įdomios, kad labai traukia 
žmones ir jie nori jų įsigyti. 
Juk labai dažnai fotografijo-
je įamžinta tokia akimirka, 
kuri jau niekada nepasikar-
tos, kaip nepasikartoja vėjo 
dvelkimas.

Daug savo nuotraukų foto-
grafas sudėjo į fotoalbumus 

„Toli iš arti“, „Mandarininė 
antelė“ ir „Gražuolė Lietu-
va“, taip pat yra sukūręs do-
kumentinį filmą „Keturi metų 
laikai“. Žmones žavi R. Anu-
sausko nuotraukos iš kelionių 
po įvairias šalis, bet ne mažiau 
įspūdingi ir nuotraukose įam-
žinti lietuviškos gamtos vaiz-
dai, mūsų krašto paukščiai ir 
gyvūnai.

Keliautojas yra aplankęs 
per 170 pasaulio šalių, paty-
ręs daug pavojų, sutikęs įdo-
mių žmonių. 

Nuostabus gamtos 
pasaulis

Keliaujant po Afriką meni-
ninkui yra tekę fotografuoti 
pavojingas gyvates, pabuvoti 
jų urvuose ir netgi akimirks-
niu sugalvoti, kaip išgelbėti 
savo gyvybę atsidūrus akis-
tatoje su karališkomis kobro-
mis. Jis yra aplankęs ir žmogų, 
vadinamą gyvačių sūnumi. Tą 
momentą susitikimo dalyviai 
matė filmuotoje medžiagoje. 
„Jis gyveno tarp nuodingų 
gyvačių, o viena nuodingiau-
sių pasaulio gyvačių žalioji 
mamba man matant įgėlė jam 
kelis kartus. Paprastai nuo šios 
gyvatės įgėlimo žmogus mirš-
ta per dvidešimt sekundžių, 
o jam  nieko nenutiko. Tai 
žmogus, kuris nuo kūdikystės 
užaugo tarp gyvačių, o savo 
motina jis vadina kobrą. Tik 
žalioji mamba jam ne sesuo“, 
– pasakojo R. Anusauskas.

Įspūdingas, net šiurpą ke-
liantis buvo fotografo pasa-
kojimas, kaip Tikalio parke 
jam pavyko pamatyti juodą-
jį leopardą (panterą). Pasak 

keliautojo, šis parkas yra tris 
kartus didesnis už Lietuvą. Tai 
– tikras gamtos rojus, čia gali-
ma pamatyti ir nufotografuoti 
įvairiausius gyvūnus ir žvė-
ris. Ypač reta juodoji pantera, 
kurią fotografui labai norėjo-
si įamžinti, ir tai vos nekai-
navo gyvybės. Reikia būti 
labai akylam ir drąsiam bei 
vikriam, kad per porą sekun-
džių atsidurtum automobilyje. 
Įšokti į automobilį fotografas 
spėjo, bet pantera užšoko ant 
automobilio viršaus ir draskė 
nagais. Kai ir tada jai nepavy-
ko pasiekti žmogaus, atsitūpė 
priešais, o jos akys sužėrėjo 
ryškia žalia hipnotizuojančia 
ugnimi. Tai būdinga kačių šei-
mos gyvūnams. Menininkas 
pasakojo ir apie liūtus žmo-
gėdras, kurie surydavo gele-
žinkelį tiesiusius žmones, o 
apsauginiai nesugebėdavo iš-
šauti, kai lūtai pradėjo ir juos 
pačius galabyti.

Nuostabą kėlė ir filmuota 
medžiaga apie paukščių kalbą 
mokantį baltarusį, kuris pui-
kiai gali su kurtiniu susitarti, 
kad jis papozuotų, kad leistų-
si glostomas, o vėliau žiauriai 
supyktų, poruotųsi ir kt. Tai 
nuostabus ir daugeliui mūsų 
nepažįstamas pasaulis, užbu-
riantis savo paslaptimis.

Susitikimas su menininku 
ir fotografu R. Anusausku už-
sitęsė tris valandas. Visiems 
buvo be galo įdomu klau-
sytis apie tolimus ir artimus 
kraštus, o žiūrint dokumen-
tinį filmą „Keturi metų lai-
kai“ sužinoti apie paukščius 
ir žvėrelius, gyvenančius ir 
pas mus. 

Lapkričio 25 d.,sekmadienį, 19 val. Birštono kurhauze
Kamerinės muzikos koncertas ,,Jaunieji Europos talentai“
Bilieto kaina 5 €. Bilietai bus parduodami kurhauze lapkričio 25 d. nuo 18 val.
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laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

Rusijos pramonė šiemet paaugo 3 proc.
Rusijos pramonės gamyba per 10 mėnesių, palyginti su tuo pačiu 
laikotarpiu pernai, išaugo 3,0 proc., pranešė nacionalinė statistikos 
tarnyba „Rosstat“. Apdirbamoji pramonė produkcijos apimtis 
padidino 3,2 proc., gavybos - 3,3 procento.

Nežino, ar mokiniai spės įvykdyti programą
Antrą savaitę keliasdešimtyje mokyklų dėl etatinio pedagogų 
darbo apmokėjimo besitęsiantys mokytojų streikai kelia iššūkių 
mokykloms dėl ugdymo programų įvykdymo.

viai jame dalyvaujančių. Tai 
buvo daugiausiai švietimo, 
bibliotekų darbuotojai, suva-
žiavę iš visos Lietuvos.

Konferencijos dalyvius pa-
sveikino Vilija Lukošūnienė, 
Lietuvos suaugusiųjų švieti-
mo asociacijos prezidentė, bei 
Birštono savivaldybės admi-
nistracijos Švietimo, kultū-
ros ir sporto skyriaus vedėja 
Angelė Žiūraitienė. Muziki-
nius kūrinius konferencijos 
dalyviams dovanojo Birštono 
meno mokyklos mokytojos 
Olga Zubavičienė ir Angeli-
na Šližienė.

Dirbtinis intelektas 
niekada neatstos 

žmonių bendravimo
Konferencijos dalyviai 

klausėsi Lietuvos šimtmečio 
švietėjų įdomių pranešimų 
ir pokalbių, dalyvavo disku-
sijose. Smagiais pašmaikš-
tavimais buvo paženklintas 
žurnalisto, LRT laidos ‚Isto-
rijos detektyvai“ vedėjo Vir-
ginijaus Savukyno vedamas 
pokalbis ir diskusijos. Žino-
mas žurnalistas pastebėjo, 
kad nepaisant aukštų techno-
logijų žmogiško bendravimo 
niekas neatstos. O dirbtiniam 
intelektui, koks tobulas jis be-
būtų, visada trūks žmogiškos 
vidinės šilumos. Tik nereikia 
savęs apgaudinėti, nes vyres-
nės, dabar besimokančios kar-
tos žmonių bendravimo dirb-
tinis intelektas gal ir neatstos, 
tačiau dabartinis jaunimas lin-
kęs bendrauti technologijų pa-
galba. Tačiau ateis laikas, kai 
labai norėsime bendrauti ne 
tik virtualiame pasaulyje.

V. Savukynas surengė vik-
toriną iš Lietuvos švietimo 
istorijos, o teisingai atsakiu-
sieji į klausimus gavo dovanų 
knygą „Istorija ir mitologijos: 
tapatybės raiškos XVII–XIX 
amžiaus Lietuvoje“. Taigi, pa-
sistengti vertėjo.

Kūrybiškai link 
ateities

Lietuvos suaugusiųjų švie-
timo asociacijos eksperto 
Arūno Bėkštos pranešimo 
„Kūrybiškai link ateities“ me-
tu dažnai teko naudotis mobi-

Suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo konferencijoje
atKelta IŠ 1 p. liaisiais telefonais ir dalyvau-

ti apklausoje. Kaip pažymėjo 
ekspertas, šiandien mokytis 
yra kaip niekad daug gali-
mybių, kiekvienas siekiantis 
žinių gali jų įgyti. Supranta-
ma, kad dabartiniai suaugę, 
vyresnio amžiaus žmonės 
yra pakankamai išsilavinę ir 
smalsūs, nori eiti koja kojon 
su gyvenimu ir nebūti atsi-
likę, kito praėjusio amžiaus 
gyventojai.

Konferencijos metu buvo 
aptarta ir svarbiausia suau-
gusiųjų mokymosi savaitės 
idėja, kaip suaugusiųjų mo-
kymasis buvo plėtojamas 
Nepriklausomoje Lietuvoje, 
kokia yra šiandieninio moky-
mosi situacija, ką iš sukauptos 
patirties galima pasiimti į atei-
ties mokymąsi.

Ko ir kaip mokosi 
birštoniečiai

Birštono viešosios bibli-
otekos vyr. bibliotekininkė 
Solveiga Pempienė, Nefor-
maliojo suaugusiųjų švietimo 
bei tęstinio mokymo koordi-
natorė, savo pranešime „Ko 
ir kaip mokosi birštoniečiai“ 
kalbėdama apie gerąją suau-
gusiųjų švietimo patirtį pir-
miausia paminėjo Trečiojo 
amžiaus universitetą. Čia per 
ketverius metus mokslus bai-
gė du kursai, tai yra 140 stu-
dentų, o šiemet universitetas 
vėl sulaukė 70 studentų. Me-
no mokykloje veikiančioje 
Dailės studijoje taip pat mo-
kosi, ir gana sėkmingai, grupė 
savamokslių dailininkų, kurie 
parodose pristato labai puikių 
savo darbų. O meno moky-
klos Dizaino studijai vado-
vaujanti Vilma Krasauskienė 
moko moteris pasigaminti 
labai gražių papuošalų, tin-
kančių ir namams papuošti, 
ir pačioms pasipuošti. 

S. Pempienė paminėjo, kad 
nemažai kurorto senjorų gili-
na žinias kompiuterinio raš-
tingumo kursuose, neseniai 
dalyvavo akcijoje „Senjorų 
dienos internete“, taip pat ir 
projekte „Kompleksinis at-
skirties mažinimas – KAM“, 
kurį vykdo Birštono viešoji 
biblioteka. Šio projekto me-
tu atlikus gyventojų apklausą 

ir išanalizavus jų poreikius, 
kartu su savivaldybe, jos įs-
taigomis ir organizacijomis, 
teikiančiomis neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo paslau-
gas, parengtas „Jaunų žmonių 
(nedirbančių, nesimokančių ir 
mokymuose nedalyvaujan-
čių) ir kito neformalaus suau-
gusiųjų švietimo bei tęstinio 
mokymosi veiksmų planas 
2017–2020 metams“. 

Kodėl mokosi 
pedagogai?

Birštono gimnazijos direk-
torius Alvydas Urbanavičius, 

pristatydamas projektą „Ly-
derių laikas“, kalbėjo apie 
veiksmingą bendradarbiavi-
mą vaiko sėkmei ir pasida-
lijo įžvalgomis, kaip ir ko-
dėl mokosi patys pedagogai. 
„Ateina Z ir Alfa karta, tad 
mokytojas esi tol, kol pats 
mokaisi“, – sakė direktorius, 
pažymėdamas, kad projek-
tas „Lyderių laikas“ yra labai 
svarbus ir veiksmingas. Birš-
toniečiai į šį projektą įsijungė 
2017 m., kai mokyklos buvo 
paskatintos burti kūrybines 
komandas.

Direktorius paminėjo, kad 
siekdamas gerų darbo rezul-
tatų mokytojas turi geriau 
pažinti mokinius, bendradar-
biauti su jų tėvais. Projekto 
esmė – bendradarbiavimas 
vaiko sėkmei vedant netradi-
cines pamokas, geriau pažįs-
tant mokinį ir padedant atrasti 
jo gabumus ir talentus.

Apdovanojimai ir 
konkurso diplomai
Švietimo mainų fondo pro-

jektų koordinatorė dr. Edita 
Trečiokienė pristatė „Epale“ 
metų andragogų apdovano-
jimus. Juos pelnė Vilniaus 
„Varpo“ suaugusiųjų viduri-
nės mokyklos lietuvių kalbos 
mokytoja metodininkė Vilma 
Auglytė, bibliotekininkės iš 
Panevėžio Virginija Švedienė, 
Dalina Ubartaitė-Vingienė, 
Indrė Rapkevičienė, Žemai-
čių „Alkos“ muziejaus eks-
kursijų vadovė Ajida Stančie-
nė, Lietuvos sporto federacijų 

sąjungos projektų koordinato-
rius Tomas Petronis.

Konkurso diplomai atite-
ko Vilniaus „Varpo“ suau-
gusiųjų gimnazijai, Vilniaus 
suaugusiųjų mokymo cen-
trui, Anykščių socialinės glo-
bos namams, Telšių rajono 
Kaunatavo kaimo bendruo-
menei. 

2018 m. konkurso „Šim-
tmečio pamokos“ laureatu ta-
po Pasvalio krašto muziejaus 
projektas „Interaktyvi skulp-
tūra – senojo tilto muzikantas 
Antanėlis“, 2018-ųjų Metų 
andragogo vardą pelnė Lietu-
vos liaudies buities muziejaus 
vyresnioji muziejininkė Gita 
Šapranauskaitė.

Konferencijos 
dalyviai pasklido po 

visą Birštoną
Konferencijos antroji dalis 

vyko keliose grupėse ir skir-

tingose  vietose.  Viena daly-
vių grupė lankėsi muziejuje, 
kur susipažino su baltų simbo-
liais ir raštais, naudojamais re-
giono tautodailėje, taip pat su 
audimo raštais, ornamentais, 
reikšmėmis ir simbolika.

Kiti dalyviai kepė ir vaiši-
nosi (ir dar parsinešė) pagal 
XII a. šv. Hildegardos recep-
tą iškeptais banginuko formos 
sausainiais, mėgavosi čiobre-
lių arbata.

 UAB „Čiulba Ulba“ Er-
dvės aromatizavimo dirbtu-
vėse mokė, kaip paruošti ir 
patiems susikurti kvepiančią 
erdvę namuose.

Grupė, kuri lankėsi Meno 
mokykloje ir su Dizaino stu-
dijos vadove V. Krasauskiene 
mokėsi rankdarbių, grįžo pa-
sipuošę iš odos pagamintais 
gražiais papuošalais, kurių 
buvo verta pavydėti...

Ilgiausiai darbas užtruko bi-
blioterapijos grupėje, kurios 
dalyviai, „Tulpės” sanatorijos 
psichologės Brigitos Gelum-
bauskienės padedami, mo-
kėsi, kaip būti, kaip gyventi, 
kokia knyga galėtų padėti, jei 
graužia kaltė, trūksta pasitikė-
jimo ar susitapatini su kitų tau 
klijuojamomis etiketėmis. 

Su naujomis technologijo-
mis konferencijos dalyviai su-
sipažino Birštono bibliotekos 
Vaikų ir jaunimo aptarnavimo 
skyriuje.

Džiaugėsi tuo, ko 
išmoko ir sužinojo
Vėl susirinkę į diskusijas 

visų grupių atstovai džiau-
gėsi kažką nauja išmokę ir 
sužinoję. 

Po grupių atstovų pasisa-
kymų Lietuvos suaugusiųjų 
švietimo asociacijos prezi-
dentė Vilija Lukošūnienė pa-
dėkomis ir dovanomis pama-
lonino konferencijos organi-
zatorius: Birštono viešosios 
bibliotekos, kultūros centro, 
meno mokyklos, muziejaus 
žmones, Trečiojo amžiaus 
universiteto savanores, labai 
padėjusias svečiams orien-
tuotis lankantis reikalinguose 
objektuose.

Padėka buvo įteikta Birš-
tono savivaldybės neforma-
liojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi koordi-
natorei, viešosios bibliotekos 
darbuotojai Solveigai Pem-
pienei, ant kurios pečių gulė 
dauguma organizacinių rū-
pesčių  ir pastangų, taip pat ir 
bibliotekos direktorei Alinai 
Jaskūnienei.

Konferencijos pabaigoje 
dalyvių laukė malonus siur-
prizas – Meno mokyklos mo-
kinių mini koncertas, kurio 
metu skambėjo Austėjos Su-
chockaitės daina (jos muzika 
ir žodžiai) apie Lietuvą.

Birštonas kviečia 
kartu švęsti 
Suaugusiųjų 

mokymosi savaitę 
„lietuva mokosi: iš 
praeities į ateitį“

2018 m. lapkričio 19–25 
dienomis Lietuvos suaugusių-
jų švietimo asociacija (LSŠA) 
visą šalį kviečia švęsti unika-
lią MOKYMOSI šventę – de-
vynioliktąją suaugusiųjų mo-
kymosi savaitę „Lietuva mo-
kosi: iš praeities į ateitį“. 

Šiemet Mokymosi savaitės 
renginiai bus skirti atkurtos 
Lietuvos šimtmečiui, kvies 
pažvelgti į šią datą ne kaip 
į baigtinį etapą, bet ir kaip į 
naujo etapo pradžią.

Birštonas taip pat prisideda 
prie šios gražios iniciatyvos ir 
kviečia kartu švęsti nacionali-
nę Mokymosi savaitę – daly-
vauti įdomiuose, prasminguo-
se renginiuose:

Lapkričio 21 d. 
(trečiadienį)

13 val. Poezijos skaitymų 
popietė „Tik Tau, Lietuva“ 
Organizatorius: Siponių bi-
blioteka. Renginio vieta: Si-
ponių biblioteka Šaltinėnų 
k. Birštono sav. Informaci-
ja: Ona Gridziuškienė, si-

ponys@gmail.com, tel. Nr. 
+370 626 82863.

Lapkričio 21 d.  
(trečiadienį)

17.30 val. Pažintis su voka-
linės studijos „Crazy“ vei-
kla muzikinėje valandoje 

su vadove Lijana Stakaus-
kaite

Iš kairės: L.Lukošūnienė, A. Jaskūniene, A. Bėkšta ir S. Pempienė.
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Prancūzijoje tęsiasi protestai dėl degalų 
Prancūzijoje dėl aukštų degalų kainų įtūžę protestuotojai 
pirmadienį blokavo naftos bazes ir stabdė eismą didžiuosiuose 
keliuose, vyriausybei atsisakius nusileisti ir sumažinti akcizus 
kurui.

„Nissan“ patvirtino vadovo pažeidimus
Japonijos automobilių gamintoja „Nissan Motor“ pirmadienį 
patvirtino, kad bendrovės valdybai vadovaujantis Karlosas Gonas 
daug metų deklaruodavo mažesnes už tikrąsias asmenines 
pajamas.

Tailandas – valstybė 
Pietryčių Azijoje, kuri gali 
didžiuotis ne tik savo 
didinga istorija, bet ir 
įspūdinga gamta. 

Šalyje gausu žadą atiman-
čių krioklių, nacionalinių 
parkų. Turistai dažnai šią šalį 
renkasi ne tik dėl kultūrinio ar 
gamtinio paveldo, bet ir dėl 
tropinio klimato – tai puiki 
vieta atostogoms, kol šiauri-
niame pusrutulyje viešpatau-
ja žiema. Pasak ten viešėju-
sios aktorės Editos Užaitės 
kokosų palmėmis nusėtame 
paplūdimyje galima pama-
tyti ir ne itin patrauklų vaiz-
dą – gausybę bangų išmestų 
plastikinių šiukšlių. Siekiant 
stiprinti moksleivių suvoki-
mą apie aplinkosaugos svar-
bą, lapkritį vyks Nacionalinė 
aplinkosaugos olimpiada, ku-
rią organizuoja Elektronikos 
platintojų asociacija (EPA). 
Projekto metu įdomūs ke-
liautojais bei žinomi žmonės 
su moksleiviais dalinsis savo 
patirtimi, su kokiais aplinko-
sauginiais iššūkiais jiems yra 
tekę susidurti ir kaip tai pakei-
tė jų požiūrį į savo kasdienius 
įpročius.

Tailandas garsėja paplūdi-
miais, o vienas iš daugiausiai 
turistų pritraukiančių objektų 
šalyje – Maya paplūdimys, 
kuriame buvo filmuota dalis 
Dannio Boylo (Danny Bo-
yle) filmo „Paplūdimys“ su 
aktoriumi Leonardu Dicaprio 
(Leonard Dicaprio). Kiekvie-
ną dieną paplūdimį aplanky-
davo apie 5 tūkst. žmonių, 
kurie ten atplaukdavo nedi-
deliais laiveliais. Šis masinis 
turizmas stipriai pakenkė van-
dens ekosistemai todėl šiuo 
metu paplūdimyje turistams 
lankytis griežtai draudžiama, 
kol infrastruktūra vėl funkci-
onuos pilnu pajėgumu. Tai ne 
vienintelis paplūdimys Tai-
lande, kuriame yra visiškai 
sugriauta ekosistema, 2013 
m. Tailando žiniasklaidoje 
užfiksuotas įvykis Koh Samet 
paplūdimyje, kuriame dėl tan-
klaivio vamzdyno nutekėjimo 
problemos, į vandenį išsiliejo 

Aktorė Edita Užaitė: apie kelionę visam 
laikui pakeitusią požiūrį į šiukšlinimą

per 50 tūkst. litrų naftos. Įvy-
kis padarė milžinišką žalą 35 
km spinduliu esantiems kora-
liniams rifams bei gyvūnijai.

Egzotinėje šalyje, viešėjusi 
E. Užaitės draugų kompanija 
taip pat susidūrė su aplinko-
sauginiais iššūkiais. Paplūdi-
my, kuriame ilsėjosi aktorė, 
skalaujantis vanduo kasryt 
išmeta nemažą kiekį atliekų: 
plastmasinių butelių, mai-
šelių ir kt. šiukšlių. E. Užai-
tė pasakoja apie vieną dieną 
nutikusią situaciją draugams, 
kuri dar ilgai išliko atminty-
je visai bičiulių kompanijai. 
„Kartą draugai, vaikštinėdami 
paplūdimiu, sutiko senyvą tu-
ristę iš Skandinavijos su pilnu 
krepšiu, pro kurį aiškiai galė-
jai matyti krūvon sukrautus 
tuščius plastmasinius butelius. 
Papasakota istorija mane taip 
sukrėtė ir kartu taip maloniai 
nuteikė – štai turistė, atvyku-
si iš Skandinavijos į Tailandą 
pailsėti, savo pasivaikščioji-

mą paplūdimiu paverčia ne 
tik maloniu, tačiau ir prasmin-
gu“, – pasakoja E. Užaitė.

Šiuo įkvepiančiu pavyzdžiu 
pasekė ir pati aktorė. Aktyvų 
gyvenimo būdą propaguojanti 
A. Užaitė kiekvieną rytą pra-
deda nuo kroso – įpročio, ku-
ris nesikeičia ir atostogų metu. 
„Bėgiodama paplūdimiu Tai-
lande, kasryt parsinešdavau 
visą glėbį plastiko, surinkto 
pakrantėje. Nėra skirtumo kur 
tu gimei, juk žemė – mūsų vi-
sų”, – teigia E. Užaitė. 

Grįžusi į Lietuvą aktorė 
parsivežė patį brangiausią su-
venyrą – visam laikui pasikei-
tusį požiūrį į atliekas. ,,Kie-
kviena šiukšlė ant žemės ta-
po ir mano reikalas, jaučiuosi 
atsakinga už tai, kokia aplin-

ka mus supa. Todėl kaskart 
bėgiodama prie netoli namų 
esančio ežero, visuomet pai-
mu ne vietoje numestą šiukš-
lę ir taip prisidedu prie malo-
nesnės aplinkos kūrimo tiek 
sau, tiek kitiems“, – teigia E. 
Užaitė. 

Tiesa, tai ne vienas akto-
rės įprotis, prisidedantis prie 
aplinkos tobulinimo. E. Užai-
tė visada rūšiuoja buitines 
ir pakuočių atliekas, bateri-
jas išmeta tik į joms skirtus 
konteinerius ir naudoja tik 
medžiaginius maišus pirki-
niams. „Labai džiaugiuosi, 
jog vis daugiau žmonių at-
sisako vienkartinių, plastiki-
nių daiktų – aš viena tarp jų“, 
– teigia aktorė. 

EPA 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės 
atidarymo konferencijoje

Organizatorius: Birštono 
kultūros centras. Renginio 

vieta: Birštono kultūros cen-
tras (Jaunimo g. 4, II a. 3 ka-
binetas) Informacija: Roma 
Žentelienė, Lijana Statkaus-
kaitė, roma@birstonokultu-
ra.lt, tel. Nr. (8 319) 65547

Lapkričio 22 d. 
(ketvirtadienį)

14 val. Birštono ir Prienų 
krašto poetų kūrybos skai-

tymai „Gili žodžių vers-
mė“

Organizatorius: Birštono 
vienkiemio biblioteka. Ren-
ginio vieta: Birštono vien-
kiemo biblioteka (Birštono 
g. 14). Informacija: Gražina 
Andrulevičienė, vienkiemis, 
bibl@gmail.com, tel. Nr. (8 

319) 45245

Lapkričio 22 d. 
(ketvirtadienį)

17 val. Viktorina  
„Maestro“ 

Registracija iki lapkričio 
21 d. Tel. Nr. (8 319) 65 744

Organizatorius: Birštono 
meno mokykla. Renginio 
vieta: Birštono meno mo-
kykla, J. Basanavičiaus a. 
6. Informacija: Olga Zuba-
vičienė, birstonomenas@

gmail.com, tel. Nr. +370 616 
24058

Lapkričio 22 d. 
(ketvirtadienį)

19 val. Šokių terapija vi-
siems „Linijiniai šokiai ir 
ne tik...“ su profesionaliu 

choreografu
Organizatorius: Eglės sana-
torija. Renginio vieta: Eglės 
sanatorija, Algirdo g. 22. In-
formacija: Aušra Šliaužienė, 
ausrasliauziene@gmail.com,  

tel. Nr. +370 601 89559

Lapkričio 23 d. 
(penktadienį)

15 val. Kūrybinės kvilingo 
(angl. quilling) dirbtuvės 
Organizatorius: Nemajūnų 
biblioteka. Renginio vieta: 

Nemajūnų biblioteka, Topo-
lių g. 1, Geležūnų k. Infor-

macija: Eitmyra Grybauskie-

nė, nemajunai@gmail.com, 
tel. Nr. +370 612 75355

Lapkričio 23 d. 
(penktadienį)

19.30 val. Akustinės mu-
zikos vakaras „Jaunystės 
melodijos“ su Kasparu, 

Gabriele ir grupe
Organizatorius: Eglės sana-
torija. Renginio vieta: Eglės 
sanatorija, Algirdo g. 22. In-
formacija: Aušra Šliaužienė, 
ausrasliauziene@gmail.com,  

tel. Nr. +370 601  89559

Lapkričio 24 d. 
(šeštadienį)

17 val. Regioninis suaugu-
siųjų mėgėjų teatrų festi-
valis “Rojaus obuoliukai”

Organizatorius: Birštono 
kultūros centras. Renginio 

vieta: Birštono kultūros cen-
tras, Jaunimo g. 4. Informa-
cija: Roma Žentelienė, Ri-
mantas Jacunskas, roma@
birstonokultura.lt, tel. Nr. (8 

319) 65547

Lapkričio 24 d. 
(šeštadienį)

20 val. Koncertas. „Vakaro 
serenados“

Organizatorius: Eglės sana-
torija. Renginio vieta: Eglės 
sanatorija, Algirdo g. 22. In-
formacija: Aušra Šliaužienė, 
ausrasliauziene@gmail.com,  

tel. Nr. +370 601 89559.

Lapkričio 25 d. 
(sekmadienį)

19 val. Kino filmų vakaras. 
Biografinė drama „Mona-

ko Princesė“
Organizatorius: Eglės sana-
torija. Renginio vieta: Eglės 
sanatorija, Algirdo g. 22. In-
formacija: Aušra Šliaužienė, 
ausrasliauziene@gmail.com, 

Tel. Nr. +370 601 89559.

Renginių koordinatorius sa-
vivaldybėje: Birštono viešoji 

biblioteka.
Asmuo kontaktams: Birš-
tono viešosios bibliotekos 

vyr. bibliotekininkė Solveiga 
Pempienė, el. p. projektai@
birstonas.mvb.lt, tel. (8 319) 

65760.
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Finansų ministerija pasiskolino 10 mln. eurų 
„Nasdaq“ Vilniaus biržoje pirmadienį įvykusiame septynerių metų 
trukmės Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) emisijos pirminio 
platinimo aukcione obligacijų išplatinta už 10 mln. eurų, vidutinė 
palūkanų norma buvo 0,855 procento.

Bado akciją dėl sugriežtintos tvarkos pataisos 
namuose paskelbė beveik 700 nuteistųjų
Bado akciją dėl sugriežtintų vidaus tvarkos taisyklių Lietuvos 
laisvės atėmimo įstaigose paskelbė jau 671 nuteistasis.

Spuoguota oda šiandien 
skundžiasi vis daugiau 
suaugusių moterų. Stresas, 
hormoniniai pokyčiai, 
mitybos įpročiai, rūkymas, 
kai kurių medikamentų 
vartojimas, riebios 
kosmetikos naudojimas 
– dalis veiksnių, lemiančių 
aknės atsiradimą. 

Ši lėtinė odos liga, susijusi 
su sutrikusia riebalinių liaukų 
veikla, gali sukelti tiek fizinį, 
tiek psichologinį diskomfortą. 
Siekiant išvengti nemalonių 
ilgalaikių pasekmių, pasirū-
pinti savo grožiu reikia kuo 
skubiau, įsitikinusi Medicinos 
diagnostikos ir tyrimų centro 
gydytoja dermatovenerologė 
Lina Duobienė.

Komplikacijos gali 
baigtis randais

„Dažniausiai aknė pasireiš-
kia bėrimu ant veido, krūtinės 
ir nugaros odos. Tai – vienas 
dažniausių lėtinių uždegimi-
nių odos susirgimų, dėl kurių 
kreipiamasi į dermatologus“, 
– pastebi L. Duobienė. Vėly-
voji aknė gali pasireikšti 25–
40 metų amžiaus asmenims.

Dermatovenerologės teigi-
mu, ligos raidą nulemia an-
drogenų veikiamas padidintas 
odos riebalinių liaukų aktyvu-
mas, plauko folikulų suragė-
jimas, P. acnes kolonizacija ir 
uždegiminė bei imuninė reak-
cija. Ligos atsiradimui įtakos 
turi ir genetiniai faktoriai.

Ligos sunkumas priklauso 
nuo daugelio dalykų – odos 
priežiūros, imuniteto, patiria-
mo streso, pasirinko gydymo 
ir t. t. Sergant sunkia aknės 
forma gali padėti tik speci-
alistai.

„Negydoma aknė gali ne-
grįžtamai pažeisti odą, palik-
dama joje įvairaus pobūdžio 
randelių. Sunkesniais atvejais 
spuogai gali komplikuotis iš-
plitusiais giluminiais maz-
gais“, – pabrėžia gydytoja.

Pastebėjus bėrimą kaktos, 
tarpuakio, smilkinių, nosies, 
skruostų ir smakro srityje, o 
sunkesnės formos atveju ir 
pasmakrėje, kakle, nugaros 

Randus paliekanti odos liga – kodėl 
svarbu pradėti gydytis laiku?

ir krūtinės srityse, svarbu kuo 
skubiau kreiptis į gydytoją 
dermatologą, kuris padės iš-
siaiškinti odos sutrikimą ska-
tinančius veiksnius ir skirs 
reikiamą gydymą.

Būtinas specialus 
gydymas

Aknė diagnozuojama re-
miantis klinikiniais ligos po-
žymiais, apžiūra ir palpacija. 
Kartais pacientams tenka at-
likti tam tikrus hormoninius, 
alerginius ir bakteriologinius 
tyrimus. „Hormoniniai tyri-
mai skiriami moterims nu-
stačius vėlyvąją aknę, taip pat 
vyresnėms nei 25 m. amžiaus 
moterims, kurioms gydymas 
neveiksmingas, esant neregu-
liariam menstruacijų ciklui ar 
sergant tam tikromis ligomis“, 
– pasakoja L. Duobienė.

Gydymas yra skiriamas, 
priklausomai nuo aknės for-
mos, ir yra ilgalaikis, reika-
laujantis griežtos drausmės. 
Liga gali būti tiek švelni, 
komedoninė, kai pasireiškia 
inkštirai veido srityje, tiek ir 
sunki, pūlinė, kai iškyla ma-
tomi uždegimo ir cistiniai pū-
liniai spuogai.

„Kadangi kyla atsparumo 
antibiotikams rizika, vietinio 
ar sisteminio poveikio antibi-
otikai derinami su preparatais, 
pasižyminčiais plačiu antibak-
teriniu, keratoliziniu poveikiu, 
esant reikalui, skiriami siste-
miniai retinoidai (vitamino A 
derivatas)“, – teigia gydytoja. 
Siekiant išvengti atsparumo 
antibiotikams formavimosi, 
lokalių ir sisteminių antibio-

tikų monoterapija nėra reko-
menduojama, todėl nereikėtų 
gydytis savarankiškai.

„Tik gydytojas gali įvertin-
ti terapinio efekto eigą ir pa-
keisti gydymą, atsižvelgiant 
į ligos gydymo algoritmą“, 
– įsitikinusi dermatovenerolo-
gė. Odos specialistas taip pat 
gali pasiūlyti specialias pro-
cedūras, tokias kaip profesio-
nalų veido valymą, rūgštinius 
šveitimus, elektroporaciją su 
mezoterapiniais kokteiliais, 
veido kaukės ir kt.

Be abejo, turint šią ligą ir 
siekiant išvengti jos pasikarto-
jimo, svarbiausia yra regulia-
riai ir tinkamai prižiūrėti odą 
kiekvieną dieną. Rekomen-
duojama naudoti preparatus, 
kurie skirti linkusiai į aknės 
sukeltus pokyčius odai ir ku-
rie užtikrina gilųjį jos valymą 
ir specialią priežiūrą.„Reikėtų 
nepamiršti odą nuolat drė-
kinti ir jokiu būdu nenaudoti 
spiritinių losjonų“, – priduria 
gydytoja.

Gydymas iš vidaus
Tyrimais nustatyta, kad 

aknės atsiradimui įtakos turi 
mityba, todėl kamuojant šiai 
ligai svarbu atkreipti dėme-
sį į tai, ką valgote, ir galimai 
keisti savo valgymo įpro-
čius. Aknę dažniausiai iššau-
kia aukštą glikeminį indeksą 
(GI) turintys produktai, todėl 
pirmiausia svarbu apriboti ap-
dorotų angliavandenių (balti 
miltai, balti ryžiai, bandelės, 
makaronai) ir cukraus var-
tojimą.

Visiškai atsisakyti verta hi-

drogenizuotų riebalų, tokių 
kaip margarinas, vengti skru-
dinto maisto. Tol, kol odos 
būklė nepagerės, patariama 
vartoti mažiau karvės pie-
no produktų, juos retkarčiais 
galima pakeisti ožkos pieno 
produktais.

Į savo racioną pravartu 
įtraukti daugiau žemo GI pro-
duktus – pupas, avinžirnius, 
lęšius, linų sėmenis, aguo-
nas, saulėgrąžas, sezamo sė-
klas, pilno grūdo produktus, 
vaisius ir daržoves. Kepimui 
rinktis kokosų aliejų, svies-
tą ar lydytą sviestą ghi. Odai 
vertingi produktai, turintys 
omega-3, tokie kaip riebioji 
žuvis, linų sėmenys arba šala-
vijųsėklos. Taip pat, maistas, 
kuriame gausu vitamino A, B, 
E, cinko bei chromo.

Norint pajusti veiksmingą 
poveikį, reikėtų vartoti kon-
centruotą ir daug kurkumino 
turintį ciberžolės ekstraktą. 
Pažangių technologijų būdu 
sukurto koncentruoto kurku-
mino maisto papildo, kurio 
įsisavinimas yra žymiai efek-
tyvesnis, ieškokite vaistinėse, 
jis pavadintas „SmartHit“.

Pastaruoju metu taip pat 
daugiau kalbama apie prie-
šuždegimines savybes turin-
čio kurkumino (geltono pi-
gmento, išgaunamo iš ciber-
žolės) poveikį teigiamai odos 
būklei. Šis unikalus augalinis 
ekstraktas gelbsti, jei sergama 
odos ligomis, kankina nusil-
pęs imunitetas, padidėjęs cho-
lesterolis, odos problemos ar 
virškinimo problemos. 

ZENPR 
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Šarvuočiai „Boxer“ važiuos parade
Į Lietuvą pirmadienį atgabenti du prototipiniai šarvuočiai „Boxer“ 
važiuos kariuomenės šimtmečio parade, o paskui bus parvežti į 
Vokietiją tęsti bandymams. Lietuva įsigijo 88 tokius šarvuočius.

Kaune planuoja 50 mln. eurų biurų projektą
SBA koncerno antrinė nekilnojamojo turto plėtros bendrovė 
„Urban Inventors“ planuoja apie 50 mln. eurų vertės biurų 
projektą Kaune, H. ir O Minkovskių gatvėje, kur planuoja plėtoti 50 
tūkst. kvadratinių metrų ploto biurų kompleksą.

Balbieriškio pagrindinės 
mokyklos Tolerancijos 
ugdymo centrui aktyviai 
bendradarbiaujant su 
Tarptautine komisija nacių 
ir sovietinio okupacinio 
režimų nusikaltimams 
įvertinti, lapkričio 13 
dieną mokinių ir mokytojų 
komanda buvome 
pakviesti į konferenciją 
„Drauge modernios 
valstybės link: Lietuvos 
žydai Lietuvos ir Izraelio 
valstybingumo istorijoje“, 
skirtą Lietuvos 100-mečiui 
ir Izraelio 70-mečiui 
pažymėti. 

Konferencija vyko Lietu-
vos nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje. Ren-
ginio dalyvius sveikino Lie-
tuvos Respublikos Užsienio 
reikalų ministras Linas Lin-

Mokėmės konferencijoje Vilniuje
kevičius, Izraelio ambasado-
rius Amir Maimon, Lietuvos 
žydų bendruomenės pirmi-
ninkė Faina Kukliansky, Lie-
tuvos  nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos gene-
ralinis direktorius Renaldas 
Gudauskas, Tarptautinės ko-
misijos nacių ir sovietinio 
okupacinio režimų nusikal-
timams įvertinti pirmininkas 
Emanuelis Zingeris. 

Pranešimus skaitė Lietu-
vos istorijos instituto, Nege-
vo Ben Guriono universite-
to, Yad Vaschem tarptautinio 
Holokausto tyrimo instituto 
mokslininkai, Tarptautinės 
komisijos nacių ir sovietinio 
okupacinio režimų nusikalti-
mams Lietuvoje įvertinti vyk-
dantysis direktorius Ronaldas 
Račinskas. 

Konferencija -netradicinė 
istorijos pamoka, kurioje su 
mokiniais turėjome galimybę 
dalintis  bendražmogiškomis 
vertybėmis, minčių įvairove 
ir pamąstyti, kad sunaikinta 
žydų bendruomenė Lietuvos  
miestuose ir miesteliuose- 
mūsų tautos dalis.  

Keturių Lietuvos mokyklų, 
reprezentuojančių Toleran-
cijos ugdymo centrų veiklas 
tarpe ir mūsų mokyklos moki-
niai: Ramunė Januškevičiūtė, 
Lukrecija Marčiulaitytė, Do-
minykas Akamauskas Marty-
nas Šarauskas konferencijoje 
pristatė balbieriškiečio, žydų 
tautos savanorio, Vyties kry-
žiaus kavalieriaus gyvenimo 
istoriją, jo nuopelnus dalyvau-
jant kovose su Lietuvos Ne-
priklausomybės priešais. 

Konferencijos dalyvius, 
mokytojus ir mokinius pa-
sveikino Lietuvos Respubli-
kos Seimo pirmininkas Vik-
toras Pranckietis.

Turiningai praleista diena 
neprailgo: mokėmės klausy-
damiesi mokslininkų ir pasi-
jutome drauge tiesiantys kelią 
į platesnį istorijos pažinimą, 
minint garbingas Lietuvos ir 
Izraelio valstybių sukaktis.  

Dėkojame Tarptautinės 
komisijos nacių ir sovietinio 
okupacinio režimų nusikalti-
mams Lietuvoje įvertinti švie-
timo programų koordinatorei 
Ingridai Vilkienei už paska-
tinimą dalyvauti konferenci-
joje, mokyklos Tolerancijos 
ugdymo centrui už galimybę 
mokytis vieniems iš kitų. 

Direktoriaus pavaduotoja  
ugdymui Gražina  
Antanavičienė 

Prienų „Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos 
mokiniai dalyvauja 
tarptautiniame Erazmus+ 
projekte „Kurdami ir 
bendradarbiaudami 
džiaugiamės savo įvairove“ 
(„Creating, Communicating, 
our Diversity we are 
Celebrating“). 2018 metų 
spalio 21–27 dienomis 
vyko tarptautinis projekto 
koordinatorių, mokyklų 
atstovų susitikimas Cervo 
mieste, Ispanijoje. 

Projekto tikslas – kūrybiš-
kumo ugdymas, kultūrų savi-
tumo skatinimas. Kartu su Lie-
tuvos mokiniais projekte daly-
vauja mokiniai iš Lenkijos, Is-
panijos, Portugalijos, Rumuni-
jos, Turkijos ir Graikijos. Vykti 
į Ispaniją nusišypsojo laimė 6a 
klasės mokinei Silvijai Kaz-
lauskaitei, 7a klasės mokinėms 

Kūryba ir bendradarbiavimas suartina tautas

Patricijai Brusokaitei ir Au-
gustei Visockaitei. Mokines 
lydėjo projekto koordinatorė, 
anglų kalbos mokytoja Ade-
lė Berezovskaja, anglų kalbos 
mokytoja Loreta Vainalavičiū-
tė ir lietuvių kalbos mokytoja 
Vita Pikčilingienė. 

Jau pirmą vizito dieną pro-
jekto dalyviai susitiko su Cer-
vo miesto meru, buvo pasi-
keista dovanomis, suvenyrais. 
Delegacijos atvyko į pradinę 
mokyklą Colexi de Cervo. 
Ispanijoje pradinė mokykla 
apima nuo 1 iki 6 klasės, o 
mokiniai ją pradeda lankyti 
nuo trejų metų. Projekto da-
lyviai apžiūrėjo mokyklą, ap-
lankė visas klases. Mokykloje 
tarptautinio vizito delegaci-
jas pasveikino direktorius, o 
muzikos mokytojas su visais 
mokyklos mokiniais surengė 

įspūdingą koncertą. Po pie-
tų mokiniai kartu su ispanų 
šokio grupe Pesdelan mokė-
si ispaniškų šokių žingsne-
lių. Viešnagės metu mokiniai 
atliko įvairias kūrybiškumą 
skatinančias veiklas: gamino 
robotuką ir žaidė žaidimus, 
kūrė apsakymą, dainavo ir įra-
šinėjo bendrą dainą, sudėtą iš 
visų dalyvių sukurtų posmų, 
dalyvavo susitikime su aktore 
Estibaliz Veiga. Be susitikimų 
mokykloje, projekto dalyviai 
lankėsi įvairiuose Ispanijos 
miestuose. Didžiausią įspū-
dį paliko Santjago de Kom-
postela (arba Kompostelos 
Santjagas) – miestas šiaurės 
vakarų Ispanijoje, Galisijos 
autonominio regiono sostinė, 
nuo XI a. garsėjantis kaip pili-
grimų centras. Miesto įžymy-
bė yra Kompostelos Santjago 

katedra (XI–XIII a.). Miestas 
yra piligriminio Šv. Jokūbo 
kelio galutinė vieta. Įdomių 
vietų dalyviai pamatė vaikš-
čiodami Viveiro senamiesčio 
siauromis gatvelėmis, klau-
sėsi gido įspūdingo pasako-
jimo. Mieste Foz (Fosas) vi-
si dalyviai plaukiojo kajakais 
bei čiupę banglentes nėrė į 
bangas. Viešnagės Ispanijo-
je metu moksleiviai gyveno 
svetingose šeimose Burela 
miestelyje, kurio krantus ska-
lauja Kantabrijos jūra, susilie-
janti su Atlanto vandenynu. 
Moksleiviai turėjo galimybę 
pabendrauti, susipažinti su is-
panų buitimi, kultūra, paska-
nauti patiekalų, pagamintų iš 
jūros gėrybių. 

Atsisveikinimo vakare da-
lyvavo vietos bendruomenė, 
dainavo ir tradicinius šokius 
šoko miestelio saviveiklinin-
kės. Grįžome pilni įspūdžių, 
pagerinę savo anglų kalbos 
įgūdžius, susidraugavę ir radę 
naujų draugų, praplėtę akiratį 
ir kūrybiškesni. Į Lietuvą šių 
šalių delegacijos kartu su mo-
kinių atstovais atvyks 2019 
metų kovo 24–30 dienomis. 

Vita Pikčilingienė 

„Trečiadienį – trečią 
– Trampolinas!“ – taip 
skanduodami Prienų 
miesto vaikai jau 
ketvirtą kartą renkasi į 
„Trampolino“ užsiėmimus 
Prienų kūno kultūros ir 
sporto centro patalpose. 

Programoje dalyvauja 8 vai-
kai. Užsiėmimus veda sociali-
nės darbuotojos, dirbančios su 
šeimomis: I. Danilevičienė, A. 
Morkūnienė, B. Songailienė.

Nuo spalio iki lapkričio 
mėn. vidurio vyko keturi su-
sitikimai. Pirmojo susitikimo 
metu  buvo kuriama saugi 
atmosfera grupėje: susipažini-
mas, grupės pamokų prasmės 
ir struktūros išaiškinimas, nuo-
širdus pasikalbėjimas su daly-
viais. Aptartos, suformuotos 
elgesio grupėje taisyklės. Jos 
iškabintos matomoje vietoje. 

Antrasis susitikimas buvo 
skirtas savivertės ugdymui. 
Buvo mokomasi atpažinti sa-
vo stipriąsias puses ir galimy-
bes, vertinti save iš teigiamos 
pusės, mąstyti pozityviai. Te-
ma vaikams patiko. Dalyviai 
noriai priėmė paskirtą namų 
darbą – nuolat pagirti save, ug-
dyti vidinę nuostatą „Aš žinau, 
kad esu šaunus!“.

 Trečiojo susitikimo metu 
buvo gvildenama priklauso-
mybių tema. Sudarytos gali-
mybės pakalbėti apie išgyve-
nimus. Akcentuotas šūkis „Aš 
ne vienas!“.

Ketvirtajame susitikime 

Trampolinas buvo kalbama apie priklauso-
mybes. Vaikams aiškinta apie 
alkoholį ir kitas narkotines 
medžiagas, jų poveikį, pri-
klausomybę kaip ligą. Pabrėž-
ti rizikos faktoriai, vedantys 
priklausomybės link ir būdai, 
kaip priklausomybių galima 
išvengti. 

Kiekvienas vaikų grupės 
„Trampolinas“ užsiėmimas 
pradedamas „orų kortelės“ 
pasirinkimu ir pasisakymu, 
kokia šiuo metu yra emocinė 
būsena, kaip jie jaučiasi.  Už-
siėmimai turi aiškią, pasikar-
tojančią struktūrą, taisykles ir 
ribas. Kaskart užduodamas na-
mų darbas tam, kad kas išmok-
ta, būtų perkelta į kasdieną. 
Perteikiant užsiėmimų turinį, 
pasitelkiami įvairūs metodai: 
trumpas pranešimas ir disku-
sijos, pratimai su užduočių la-
pais, testai, pokalbiai. Didelis 
dėmesys skiriamas problemų 
sprendimo strategijų išmoki-
mui, ramybės, emocinės pu-
siausvyros pasiekimui, gebė-
jimui susikoncentruoti. Nu-
matyti aštuoni užsiėmimai, 
kurių metu koncentruojamasi 
į psichologinę pagalbą – vai-
ko sustiprinimas ir įgalini-
mas bei edukacinę programą 
– vaikui suteikiamos žinios, 
kaip kiekvienoje konkrečioje 
situacijoje reikėtų elgtis. Vy-
raujančias nuotaikas grupėje 
geriausiai atspindi vaikų pa-
sisakymai – „Džiaugiamės 
draugyste!“

Socialinė darbuotoja                                                                       
Birutė Songailienė 
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VERTA žINOTI

REKLAMA

Klaipėda aplenkė Vilnių savivaldybių indekse  
Klaipėda šiemet nedidele persvara aplenkė Vilnių Lietuvos 
savivaldybių indekse. Uostamiestis pirmą vietą užsitikrino dėl 
mažesnių mokesčių, mažiausios skolos, čia pigiausiai iš didžiųjų 
miestų kainuoja administracijos išlaikymas ir kt.

Gvatemaloje gyventojai raginami evakuotis
Gvatemalos krizių valdymo tarnybos paragino 10 gyvenviečių, 
esančių netoli Fuego ugnikalnio, gyventojus pasitraukti į 
saugesnes vietas, suintensyvėjus naujausiam išsiveržimui. Šis 3 
763 metrų aukščio ugnikalnis yra šalies viduryje.

Vėstant orams „Sodra“ 
sulaukė gyventojų, kurie 
domisi ligos išmokomis, 
antplūdžio. Vis dėlto, 
vienintelė vieta, kur 
žmogui reikėtų apsilankyti 
susirgus – gydytojo 
kabinetas, o pateikti 
prašymą ligos išmokai 
gauti galima tiesiog 
išmaniuoju telefonu, net 
ir neišėjus iš namų. Tad 
galima ramiai sveikti. 

„Sodra“ primena kelis svar-
biausius dalykus, kuriuos ver-
ta žinoti gyventojams, kad 
jiems priklausančias išmokas 
už laikinojo nedarbingumo 
laikotarpį jie gautų paprastai 
ir greitai. 

Pateikite prašymą 
internetu

„Drąsiai galime pasakyti, 
žmogus gali gauti visas so-
cialinio draudimo paslaugas 
– nuo motinystės išmokų iki 
pensijos, taip nė karto ir neap-
silankęs „Sodroje“. Visus pra-
šymus ar dokumentus galima 
pateikti internetu, o informa-
ciją gauti elektroniniu paštu“, 
– sako „Sodros“ Klientų ap-
tarnavimo valdymo skyriaus 
vedėjas Evaldas Mikutis. 

Ligos išmokos – ne išimtis. 
Nors išmokai gauti reikia pa-
teikti prašymą, tai galima pa-
daryti tiesiog prisijungus prie 
asmeninės „Sodros“ paskyros 
gyventojui. Tereikia atsidary-
ti „Sodros“ internetinį puslapį, 
paspausti nuorodą „Prisijung-
ti“ ir pasinaudoti e. parašu ar 
elektronine bankininkyste. 

Svarbiausia, kad tai pada-
ryti užtenka vieną kartą – gy-
ventojai gali pateikti neter-
minuotą prašymą skirti ligos 
išmokas visiems atvejams, o 
apie išmokas jie bus infor-
muojami elektroniniu paštu, 
todėl paskyroje svarbu nu-
rodyti savo elektroninį paštą, 
kuriuo „Sodra“ atsiųs aktualią 
informaciją. 

Susirgus tereikia kreiptis į 
gydytoją, kuris išduoda elek-
troninį nedarbingumo pažy-
mėjimą, o gyventojui, patei-

Prasideda ligų sezonas. Kaip gauti 
išmoką už sveikti skirtas dienas?

kusiam prašymą, priklausan-
čią ligos išmoką „Sodra“ per-
ves į nurodytą sąskaitą. 

„Pastebime, kad yra gyven-
tojų, kurie sirgo, pavyzdžiui, 
praėjusią žiemą, turėjo nedar-
bingumo pažymėjimą, tačiau 
iki šiol nėra pateikę prašymo 
ligos išmokai gauti. Tai pa-
daryti galima per metus nuo 
ligos pabaigos. Arba galima 
prašymą išmokai gauti pateik-
ti iš anksto – nelaukiant kol 
susirgsite. Pasitikrinti, ar dar 
yra neapmokėtų nedarbingu-
mo pažymėjimų, taip pat ga-
lima asmeninėje paskyroje“, 
– pasakoja E. Mikutis. 

Per kiek laiko 
išmokama išmoka

Pateikęs neterminuotą pra-
šymą skirti ligos išmoką žmo-
gus gali būti ramus – jeigu iš-
mokos jam priklauso, jos bus 
pervedamos, kai tik priima-
mas sprendimas. 

Sprendimas dėl ligos iš-
mokos skyrimo priimamas 
per 10 darbo dienų po to, kai 
iš gydymo įstaigos ir darb-
davio  buvo gauti reikalingi 
duomenys ir dokumentai. Li-
gos išmoka išmokama per 7 
darbo dienas nuo sprendimo 
priėmimo. Nurodyti terminai 
– ilgiausi galimi, todėl gali 
būti, kad priklausančią ligos 
išmoką gausite greičiau. 

Aktualu tėvams: 
sergančio vaiko slauga 

ir išmokos
Svarbu žinoti, kad ligos iš-

moka yra mokama ir šeimos 
nario (vaiko, sutuoktinio, tė-
vų) slaugai. Tačiau  nepri-
klausomai nuo to, kiek truks 
gydytojo išduotas laikinojo 
nedarbingumo pažymėjimas, 
slaugos išmokos mokėjimo 
trukmė yra ribojama. Ši iš-
moka mokama ne daugiau 
kaip už 7 kalendorines die-
nas, jei slaugote artimuosius, 
vyresnius nei 14 metų, ir ne 
ilgiau kaip 14 kalendorinių 
dienų, jei slaugote vaikus iki 
14 metų. 

Beje, šią išmoką gali gau-

ti ir seneliai už anūkų slaugą. 
Tačiau svarbu, kad vienas iš 
senelių, kuris slaugys sergantį 
anūką, būtų dirbantis ir drau-
džiamas ligos draudimu. 

Išmoka gali būti skiriama 
ir už ikimokyklinio amžiaus 
vaiko priežiūrą, kai vaikų lop-
šelyje-darželyje ar mokykloje 
(priešmokyklinės grupės) pa-
skelbiamas karantinas.

Išmokų dydis
Išmokų dydis priklauso 

nuo gaunamų pajamų. Susir-
gus pačiam apdraustajam,  už 
pirmąsias dvi ligos dienas 80–
100 proc. uždarbio dydžio li-
gos išmoką moka darbdavys. 
Nuo trečios nedarbingumo 
dienos „Sodra“ moka 80 proc. 
asmens kompensuojamojo 
uždarbio dydžio ligos išmo-
ką. 

Iš-

m o -
ką slaugan-
čiam sergantį šeimos narį nuo 
pirmos dienos moka „Sodra“ 
– ji sudaro 85 proc. asmens 
kompensuojamojo uždarbio 
dydžio. 

Minimalus priskaičiuotas 
vienos dienos ligos išmokos 
dydis yra 6,59 euro, maksi-
malus – 70,34 euro, o slaugant 
šeimos narį –  74,73 euro. 

Vis dėlto, kitų metų pra-
džioje laukia pokyčiai. Nors 
pačios ligos išmokos liks to-
kio pat dydžio, bet keisis jų 
procentinė išraiška. Kitąmet 
„Sodros“ ligos išmoka, mo-
kama nuo trečios nedarbin-
gumo dienos, sieks 62,06 
proc., o slaugant šeimos narį 

– 65,94 proc. vidutinio darbo 
užmokesčio. Šios išmokos 
bus skaičiuojamos nuo 1,289 
karto indeksuoto darbo už-
mokesčio. 

Savarankiškai 
dirbančiųjų ligos 

išmokos
Visi savarankiškai dirban-

tys gyventojai, išskyrus tuos, 
kurie paslaugas teikia su vers-
lo liudijimu, taip pat susirgę 
gali gauti ligos išmokas. 

Jiems ligos išmokos išmo-
kamos po to, kai jie dekla-
ruoja pajamas (iki gegužės 
pradžios) ir sumoka socia-
linio draudimo įmokas arba 
iškart, jeigu socialinio drau-
dimo įmokas moka avansu. 
Išmokų dydis priklauso nuo 
sumokėtų įmokų. 

Pavyzdžiui, jei dirbate sa-
varankiškai su individualios 
veiklos pažyma ir dabar su-
sirgote, nedelsdami kreipkitės 
į gydytoją. Gydytojas išduos 
laikinojo nedarbingumo pažy-
mėjimą. Jeigu įmokų nemo-
kate avansu kiekvieną mėne-
sį, tuomet išmoką gausite, kai 
kitąmet deklaruosite pajamas 
ir sumokėsite įmokas už 2018 
metus. Atkreipiame dėmesį, 
kad ligos išmoką gausite tik 
tuomet, jei  per paskutinių 12 
mėnesių laikotarpį iki pirmo-
sios laikinojo nedarbingumo 

dienos esate sumokėjęs 
socialinio draudimo įmo-

kas nuo ne mažesnės kaip 3 
minimaliosios mėnesinės al-
gos (toliau – MMA) pajamų 
sumos (arba per paskutinių 
24 mėnesių laikotarpį – nuo 
ne mažesnės negu 6 MMA 
pajamų sumos). 

Jei jau dabar „Sodros“ pa-
skyroje gyventojui užpildy-
site neterminuotą prašymą 
skirti ligos išmoką, vėliau nie-
ko daryti nereikės – „Sodrai“ 
priėmus sprendimą dėl ligos 
išmokos skyrimo ir apskaičia-
vus jos dydį, lėšos bus perves-
tos į jūsų nurodytą sąskaitą. 

SODRA 
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REKLAMA

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Šeštadienio rytas – 
šerkšnu aptraukti  laukai 
ir pievos, ore tvyrantis 
4–5 laipsnių šaltukas – 
jau priminė, kad esame 
visai prie žiemos vartų. 
Turgaus prekiautojams irgi 
pablogėjo darbo sąlygos – 
reikia ne tik patiems šalti, 
bet ir lepesnes daržoves, 
vaisius dangstyti.

Šaltuoju metų laiku turgu-
je ne itin daug ir pardavėjų, 
ir pirkėjų, tačiau nuolatiniai 
pardavėjai visada būna savo 
vietose. Juk žmonės užsuka į 
turgų apsipirkti, norėdami įsi-
gyti šviežių, namuose paga-
mintų produktų.

Tiesa, pastaruoju me-
tu mažiau kas perka 
daržoves, kurios tur-
guje dažnai būna bran-
gesnės negu prekybos 
centruose.

Šeštadienį turguje ki-
logramas bulvių kaina-
vo 0,2–0,3 euro, buro-
kėlių – 0,3–0,5 euro, 
morkų – 0,4–0,7 euro, 
svogūnų – 0,5–0,7 eu-
ro, česnakų – 2,5–3,5 
euro (arba galvutės po 
0,3–0,5 euro). Kilogra-
mą pomidorų pardavė 
už 0,99–1,5 euro, ko-
pūstų – už 0,3–0,4 euro, 
žiedinių kopūstų – už 
1,2–1,5 euro, juodųjų 
ar baltųjų ridikų – už 
1–1,2 euro, topinambų 
– už 1 eurą.

Dar buvo ir lietuviško sodo 
obuolių bei kriaušių. Kilogra-
mą obuolių buvo galima nusi-
pirkti už 0,3–0,8 euro, kriaušių 
– už 0,8–1,5 euro. Nedidelis 
plastmasinis indelis (apie 1 
litro talpos) šaltalankio uogų 
kainavo 2 eurus, putino uogų 
– 1 eurą.

Nedaug buvo naminių vištų 
kiaušinių. Už dešimtį moterys 
prašė daugiausia 2 eurų. Už 
paukštyno vištų kiaušinius te-
ko mokėti 1,1–1,3 euro.

Po truputį mažėja prekiau-
tojų pienu ir jo produktais. 
Daugelio karvių laktacija 

baigiasi, jos greitai užtrūks, 
o produktai, pagaminti iš to-
kio pieno, ne visada būna 
skanūs, dažniau turi kartumo 
prieskonį. 

Bet pieno ir jo produktų kai-
nos nepasikeitė. Litras karvės 
pieno kainavo 0,5 euro (ožkos 
pieno – 1,5 euro), grietinės – 
3,4–3,6 euro, už puskilogramį 
sviesto visi prekiautojai prašė 
4 eurų, o už kilogramą varš-
kės – 1,6–3 eurų. Sūrį buvo 
galima rinktis pagal dydį ar-
ba pagal tai, iš ko pagamintas 
– iš varškės ar saldaus pieno, 
su priedais ar be jų, o kainos 
svyravo nuo 1,5 iki 3 eurų. 
Nedidukas ožkos pieno sū-
ris kainavo 2–3 eurus. Buvo 
galima nusipirkti ir nedidelių 
varškės ir saldaus pieno sūrių 
su įvairiais prieskoniais, kurie 
kainavo 2,2–2,6 euro.

Nors šeštadienio turgus bu-
vo nedidelis, bet netrūko įvai-
rios šviežios ir šaldytos žu-

vies. Kilogramas karpio kai-
navo 3,99 euro, kuojos –1,3 
euro, karšio – 1,3–1,7 euro, 
lydekos – 4,9 euro, upėtakio 
– 4,5–4,9 euro, šamo – 3,5 
euro. Be šviežių žuvų, nema-
žai buvo ir šaldytų bei rūkytų 
žuvų. Nemažai buvo įvairiai 
sūdytų silkių, tačiau reikia būti 
atsargiems, ypač perkant silkę 
„Ivasi“...

Bitininkai medaus siūlė 
pirkti irgi įprasta kaina – 4–4,5 
euro už pusės litro stiklainį. 
100 g indelis bičių duonelės, 
pikio ar žiedadulkių kainavo 
apie 2 eurus.

Netrūko turguje rūkytos 

mėsos gaminių. Kilogramas 
rūkytų lašinukų kainavo 5,4–
5,6 euro, su daugiau raumens 
– 5,8–6,8 euro, o kumpis – 
6,8–7,8 euro. Kilogramą rū-
kytos dešros buvo galima nu-
sipirkti už 5,8–6,2 euro, dešre-
lių – už 4,8–5,6 euro, suktinio 
– už 8–10 eurų, „pūslės“– už 
10–15 eurų, o vytintos jau-
tienos išpjovos – už 12–13 
eurų.

Kilogramas šviežios kiau-
lienos šoninės kainavo 3,2–
4 eurus, kumpio – 3,8 euro, 
sprandinės – 4,59–5,1 euro, 
karbonado – 4,79–5,2 euro, 
karkos – 1,5–2,1 euro, kau-
liukų – 2,6–2,8 euro, maltos 
kiaulienos ir jautienos – 3,2–
4 eurus. Kilogramas avienos 
kainavo 5–9 eurus, ožkienos 
– 4–5 eurus, o kilogramą jau-
tienos buvo galima įsigyti už 
10 eurų. Kilogramas mėsinės 
vištos (broilerio) paviljone 
kainavo 2,4 euro, kalakuto 

kumpio – 3,6 euro. Kilogramą 
namie augintos mėsinės viš-
tos buvo galima nusipirkti už 
3,8–4 eurus, antienos – už 5–6 
eurus. Kas norėjo pirkti, turėjo 
imti visą paukštį, sveriantį 3–4 
kilogramus, retas pardavėjas 
pjovė per pusę.

Pusės litro butelis naminio 
šaltai spausto sėmenų alie-
jaus kaip ir anksčiau kainavo 
3,5 euro.

Neseniai Prienų turgavietė-
je pradėjo prekiauti jauni ūki-
ninkai iš Vilkaviškio rajono 
Ramunė ir Ramūnas Brūz-
gai. Jie siūlo pirkti savo pačių 
augintų linų sėmenų aliejaus, 

kanapių bei baltųjų garstyčių 
aliejų, įvairių pupelių, taip pat 
vaistinių augalų, tokių kaip 
melisos ir medetkos. Pusė li-
tro sėmenų aliejaus kainavo 
4 eurus, 250 g buteliukas – 3 
eurus, toks pat buteliukas bal-
tųjų garstyčių aliejaus – 6 eu-
rus, kanapių aliejaus – 10 eurų. 
100 g buteliukas kanapių alie-
jaus kainavo 5 eurus, o gars-
tyčių aliejaus – 3 eurus. 400 g 
pakuotę sėmenų pardavė už 1 
eurą, 70 g pakelis baltųjų gars-
tyčių grūdelių kainavo 1 eurą, 
150 g kanapių sėklų – irgi 1 
eurą, 400 g maišelis pupelių 
kainavo 1,5 euro. Už nedidu-
kę, 0,5 kg česnakų kasą šie 
jauni ūkininkai prašė 4 eurų, 
o kilogramas mažų česnakų 
kainavo 6 eurus.

Baigia ištuštėti gyvuliu-
kų turgavietė. Šeštadienį vos 
trys prekiautojai siūlė pirkti 
vištų, kalakutų, žąsų ir ančių. 
Jaunos vištos kainavo 6–8 

eurus, antys 
– 10–12 eu-
rų, kalakutai 
– 14–15 eu-
rų, o žąsys – 
22–25 eurus. 
Kol kas dide-
lio susidomė-
jimo naminiai 
paukščiai ne-
sulaukia, ta-
čiau artėjant 
šventėms jų 
paklausa iš-
augs.

Ūkininkai 
iš automobi-
lių prekiavo 
grūdais, bul-
vėmis ir paša-
riniais runke-
liais. Už cen-

tnerį kviečių, kvietrugių ar 
miežių prašė 10 eurų, o už pa-
šarinius miltus – 11 eurų. Di-
delį maišą pašarinių runkelių 
pardavė už 4–5 eurus, o ryšulį 
šiaudų – už 2 eurus.

Dar nemažai buvo prekiau-
tojų dėvėtais daiktais bei rū-
bais, nors, palyginti su šiltuoju 
metų laiku, jų sumažėjo per-
pus. Dabar paklausiausi šilti 
žieminiai rūbai ir apavas.

Kadangi šeštadienio ry-
tas buvo šaltas, žmonės ilgai 
po turgavietę nesidairė – nu-
sipirkę reikalingų prekių ir 
lauktuvių namiškiams skubė-
jo namo.

Perkame automobilius, pagamin-
tus 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
6 sav. paršelius. Tel. 8 670 
55851.

Avis auginimui, pjovimui ir veislei. 
Perka vasarinius kviečius. Tel.: (8 
319) 41484 (vakare nuo 19 val.), 
8 671 42853.

Ūkininkas parduoda svilintą 
kiaulių skerdieną. Perkant 2 
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,24 
Eur/kg. Motininių kiaulių sker-
diena – 1,85 Eur/kg. Atvežame. 
Tel. 8 607 12690.

Melžiamas karves. Tel. 8 670 
07980.

Maistines, pašarines bulves, 
miežius ir žirnius. 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. Atsi-
skaito vietoje, iš karto. Tel. 8 
612 34503.

Nekilnojamasis 
turtas

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

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

Brangiai miškus: brandžius, jau-
nuolynus, malkinius. Žemę, ap-
augusią krūmais arba medžiais. 
Tel. 8 641 55554.

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

Tel. 8 682 61641.

Išsinuomoja
Jaunas vaikinas be žalingų įpročių 
dalį namo Prienuose. Tel. 8 603 
70769.

Automobiliai ir 
jų dalys

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

Prienų 
turguje

Akcizas įtakos rūkymo įpročiui Latvijoje nedaro 
Nepaliaujamas tabako produkcijos akcizų didinimas esminės 
įtakos rūkymo įpročiui Latvijoje kol kas nedaro. Į šalies 
mažmeninės prekybos rinką per tris šių metų ketvirčius mėnesius 
nukreipta 1,446 mlrd. cigarečių - 0,1 proc. daugiau nei prieš metus.

Automobilyje rado GPS siųstuvą
Savaitgalį savo automobilį apžiūrėjusi marijampolietė rado jame, 
kaip įtariama, GPS siųstuvą, leidžiantį nustatyti ir sekti buvimo 
vietą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto informacijos 
apie privatų asmens gyvenimą rinkimo.

Informuojame, kad 2018 m. 11 mėn. 29 d. 10 val. Prie-
nų r., Patelviškio k. 2 bus atliekami žemės sklypo (kad. 
Nr. 6910/0006:16) ribų paženklinimo darbai ir kadastri-
niai matavimai. Kviečiame gretimo žemės sklypo (kad. 
Nr. 6910/0007:14) mirusio savininko Jurgio Aukštakal-
nio turto paveldėtojus dalyvauti matavimuose. Jums arba 
Jūsų įgaliotiems atstovams neatvykus kadastrinių mata-
vimų eiga nebus stabdoma. Atlikti žemės sklypo ribų su-
derinimą arba pateikti pastabas raštu per 30 dienų galite 
adresu: Kaunas, Šeduvos g. 19, UAB „Geomodus“. Tel. 
8 687 12276.

Brūzgų ūkio produkcija
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NUKelta Į 14 p. 

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

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

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

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Prienuose reikalinga (-as): picų 
kepėja (-as); pagalbinė virėja (-as) 
(darbas visu etatu pamainomis, 
galima važinėti su kolektyvu iš 
Naujosios Ūtos ir Balbieriškio); 
pagalbinė darbuotoja (-as) (iš 
Prienų, puse etato). Tel. 8 650 
41148. 

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

Siūlome darbą 
vairuotojams ekpeditoriams 
turintiems C kategorijos vai-
ruotojo pažymėjimą. Visos 
socialinės garantijos ir laiku 

mokamas atlyginimas.  
Tel. 8 618 73210. 

Vilkikų vairuotojai su CE kate-
gorija darbui po Lietuvą. Atly-
ginimas pagal susitarimą. Tel. 8 
699 11549.

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

GEODEZIJA 
Sklypų geodeziniai  

matavimai,  
toponuotraukos, sklypų 

 padalinimas/sujungimas.
Tel. 8 622 92902.

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

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

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

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

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

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

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

Sausas, skaldytas pušines malkas. 
Atveža ir nedideliais kiekiais. Tel. 
8 609 14843.

Šiltnamiai su polikarbonato 
danga. Polikarbonato danga, sto-
geliai. Taikomos akcijos. Garantija 
10 metų. Tel.: 8 659 08776, 8 604 
98184.

Stacionarų juostinį gaterį. Tel. 8 
656 35185.

PASLAUGOS

Paskolos!!! Turimų pako-
lų ir skolų refinansavimas 
net ir turintiems skolų Sergel, 
Gelvora, Lindorf, antstoliai ir t.t. 
Paskolos iki 10 000 Eur išduoda-
mos itin palankiomis sąlygomis 
laikotarpiui iki 48 mėn. Įmonė 
UAB „Lateko lizingas“, tarpininkas 
Ričiardas (ind. veiklos paž. Nr. 
621263). 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 daily-
lentes, dedame visų tipų grindis, 
klojame plyteles, atliekame san-
technikos, elektros instaliacijos 
ir griovimo darbus. Klojame 
trinkeles. Lankstome skardas. Tel. 
8 600 96399. 

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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

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

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

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

REKLAMA

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 gy-
venamąją 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.

Dovanoja

2 mėn. šuniukus (pripratinti prie 
sauso ėdalo). Tel. 8 646 70513.

Informacija

Neįgaliųjų dėmesiui! 2018 m. 
lapkričio 30 d. 11 val. Prienų 
rajono kultūros centro kon-
ferencijų salėje  bus minimas 
Prienų rajono neįgaliųjų draugi-
jos veiklos 30-metis. Kviečiame 
draugijos narius dalyvauti šven-
tėje. Draugijos pirmininkė Irena 
Valatkevičienė.

Kviečia

Kviečiame visus iki 2019 m. sausio 
18 d. teikti kandidatūras tradici-
niams Prienų rajono savivaldybės 
apdovanojimams „Dėkingumas“. 
2018 metų nominacijos: METŲ 
ŠVIESUOLIS, METŲ POELGIS UŽ 
SAVANORYSTĘ, UŽ PRIENŲ VAR-
DO GARSINIMĄ, UŽ GYVENIMO 
PASIEKIMUS, UŽ INDĖLĮ Į PRIENŲ 
KRAŠTO EKONOMIKOS AUGIMĄ. 
Maloniai kviečiame užpildyti an-
ketą ir pasiūlyti savo kandidatus. 
Anketą ir išsamesnę informaciją 
rasite Prienų r. savivaldybės in-
terneto svetainėje www.prienai.lt 
Prašome užpildytą anketą iki 2019 
m. sausio 18 d. atsiųsti anketoje 
nurodytais kontaktais arba palikti 
Savivaldybėje esančioje specialio-
je pašto dėžutėje. 

Kviečiame mokyklas, darželius, or-
ganizacijas, įmones, bendruome-
nes, neformalias asmenų grupes 
dalyvauti Senių besmegenių sąs-
krydyje Prienuose. Kviečiame kurti 

ir gaminti dirbtines senių besme-
genių figūras, kurios padės sukurti 
baltos žiemos efektą Lietuvoje. 
PAGRINDINIS PRIZAS – 1000 Eur. 
Daugiau informacijos apie Se-
nių besmegenių sąskrydį rasite: 
* www.besmegeniusaskrydis.lt  
* feisbuko paskyroje Senių bes-
megenių sąskrydis

PRIENŲ KULTŪROS IR 
LAISVALAIKIO CENTRAS 
KVIEČIA SUAUGUSIUOSIUS Į 
KOLEKTYVUS

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

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

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

Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių ko-
lektyvas „Vajaunas”. Naujų narių 
priėmimas –  spalio mėn. antra-
dieniais 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). Kolek-
tyvo vadovė Alma Vaišnienė, tel. 
8 610 34 625

Liaudiškų šokių ansamblis „Trapu-
kas” (amžius nuo 18 m.). Naujų 
narių priėmimas –  rugsėjo mėn. 
pirmadieniais ir trečiadieniais 
19.00 val. Prienų kultūros ir lais-
valaikio centre, choreografijos 
salėje (II aukšte). Kolektyvo va-
dovas 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 
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skirta teatrinė-muzikinė kelionė 
„Amžinas keleivis“. Dalyvaus 
aktorius Petras Venslovas ir 
ansamblis „KADUJO“ (vadovė 
Laura Lukenskienė). Organiza-
toriai – VšĮ „Teatro projektai”. 
Renginys nemokamas. 

Lapkričio 22 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– kino filmas (komedija) „Mela-
giai“. Bilieto kaina 5 Eur.

Lapkričio 23 d. 11 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Prienų r. savivaldybės „Metų 
ūkio“ šventė. Programoje: Prie-
nų rajono savivaldybės mero 
Alvydo Vaicekausko sveikinimas; 
Prienų ūkininkų sąjungos pir-
mininko 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 – bažny-
tinių 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 var-
žybos: Prienų „Skycop“ – Šiaulių 
„Šiauliai“.

Lapkričio 27 d. 16 val. Prienų 
krašto muziejuje – unikalaus 
(1700 –2200 m.) kalendoriaus 
(Laisvalaikio žinyno su 500 metų 
kalendoriumi) pristatymas. 
Renginyje dalyvaus ir leidinį 
pristatys kolekcininkas Pijus 
Brazauskas.

Lapkričio 27 d. 17.30 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centro 

grupė „Pliauškutis” (amžius 8–
10 m.). Naujų narių priėmimas 
– rugsėjo mėn. antradieniais 
ir ketvirtadieniais 15.30 val. 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre, choreografijos studijoje 
(II aukšte). Kolektyvo vadovė 
Rasa Jurevičienė, tel. 8 694 
68 243

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centro Šokių studija „Solo” 
merginų grupė (amžius 14–16 
m.). Prienų kultūros ir laisvalai-
kio centre, konferencijų salėje 
(II aukšte). Kolektyvo vadovė 
Ilona Aksenavičienė, tel. 8 686 
69 009

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centro Jaunučių liaudiškų šo-
kių grupė „Pipiras” (amžius 
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 21 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– jubiliejinis grupės „El Fuego“ 
10-mečio turo koncertas. Bilie-
to kaina – 10 Eur.  Iki lapkričio 
16 d. grupėms – nuolaida (5 
asmenų grupei – šeštas bilietas 
nemokamas).

Lapkričio 22 d. 17 val. Prienų 
Justino Marcinkevičiaus viešojo-
je bibliotekoje – Vydūno gimimo 
150-osioms gimimo metinėms 

REKLAMA

konferencijų salėje (2 aukšte) 
– susitikimų vakaras „Misija 
tęsiasi“, skirtas Lietuvos persi-
tvarkymo sąjūdžio 30-mečiui. 
Susitiksime su Lietuvos per-
sitvarkymo sąjūdžio Prienų 
iniciatyvinės grupės, 1990 m. 
ekspedicijos į Norilską ir „Misija 
Sibiras 2018“ dalyviais.

Lapkričio 27 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– animacinė komedija vaikams 
„Princas žavusis“. Bilieto kaina 
4 Eur.

Lapkričio 28 d. 17.30 val. Prienų 
r. savivaldybės kūno kultūros ir 
sporto centre – stalo teniso tur-
nyras 1x1 „Laikyk raketę vietoj 
cigaretės!“, skirtas Tarptautinei 
nerūkymo dienai paminėti. Re-
gistracija iki lapkričio 26 d. tel. (8 
319) 54 427, 8 699 37311.

Lapkričio 29 d. 16 val. Prienų 
krašto muziejuje – tautodaili-
ninkės, ilgametės Prienų krašto 
muziejaus muziejininkės Marijos 
Šniokienės personalinės rink-
tinių juostų parodos „Simbolis 
ir jo išraiška ženklu...“, skirtos 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui, atidarymas. 

Lapkričio 30 d. 18 val. Stakliškių 
kultūros ir laisvalaikio centre – 
regioninė folkloro šventė „Didžių 
žmonių žemė“. Įėjimas nemoka-
mas. Dalyvaus Lazdijų, Varėnos, 
Alytaus, Kaišiadorių, Trakų ir 
Prienų folkloro kolektyvai.

Gruodžio 1 d. 11 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Prienų rajono mokinių kūrybos 
almanacho „Prienų krašto vytu-
riai“ šešioliktosios knygos prista-
tymas. Dalyvaus dainų autoriai 
ir atlikėjai Gytis Ambrazevičius 

ir Mindaugas Ancevičius.

Gruodžio 3 ir 4 dienomis Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Pauliaus Markevičiaus spek-
taklis dviems „alberai, WRU“ 
(pagal Albero Kamiu biogra-
fijos 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. 
Dėmesio! Kiekvienas spektaklis 
skirtas tik 2 žiūrovams, todėl 
bilietų skaičius ribotas. Bilieto 
kaina – 7 Eur vienam asmeniui.

Nuo gruodžio 3 d. iki gruodžio 
31 d. Prienų krašto muziejuje 
veiks Kalėdinė paroda-mugė. 
Norinčius dalyvauti ir prekiauti 
mugėje, kviečiame savo rank-
darbius atnešti į Prienų krašto 
muziejų (F. Martišiaus g. 13, 

Prienai) iki lapkričio 26 d.

Gruodžio 12 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– kino filmas „Širdys“. Bilieto 
kaina – 5 Eur. Vaidina: Rolandas 
Kazlas, Liubomiras Laucevičius, 
Indrė Patkauskaitė, Algirdas 
Gradauskas, Roberta Sirgedaitė, 
Motiejus Ivanauskas, Deividas 
Breivė, Rokas Siaurusaitis, Justas 
Tervydis, Aistė Zabotkaitė, An-
drius Alešiūnas, Airida Gintautai-
tė, Vidmantas Fijalkauskas.

Gruodžio 14 d. 17.30 val. Prienų 
miesto Laisvės aikštėje – Kalėdų 
eglės įžiebimo šventė. Jus visus 
pasitiks iš visos Lietuvos suskridę 
Seniai besmegeniai, daili eglutė 
ir kitos staigmenos.

Gruodžio 18 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Irenos Starošaitės ir Žilvino 

Žvagulio jubiliejinis 25-mečio tu-
ras per Lietuvą. Koncertas „Visko 
per mažai“ su gyvo garso grupe. 
Bilieto kaina 10–15 Eur.

PARODOS PRIENŲ RAJONE

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

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

Lapkričio 29 d. 16 val. Prienų 
krašto muziejuje – tautodaili-
ninkės, ilgametės Prienų krašto 
muziejaus muziejininkės Marijos 
Šniokienės personalinės rink-
tinių juostų parodos „Simbolis 
ir jo išraiška ženklu...“, skirtos 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-
mečiui, atidarymas. Paroda veiks 
iki sausio 6 d.

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

Nuo gruodžio 3 d. iki gruodžio 
31 d. Prienų krašto muziejuje 
veiks Kalėdinė mugė. Norinčius 

dalyvauti, kviečiame savo rank-
darbius atnešti į Prienų krašto 
muziejų (F. Martišiaus g. 13, 
Prienai) iki lapkričio 26 d.

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama Onos 
Pusvaškytės autorinė grafikos 
darbų paroda.

Prienų krašto muziejuje eks-
ponuojama paroda „Lietuvos 
kariuomenės karininkai – gin-
kluotos rezistencijos dalyviai 
1944–1946 m.“. Paroda veiks iki 
lapkričio 24 d.

Veiverių šaulių namuose ekspo-
nuojama Romualdos Bartulienės 
tapybos darbų paroda „Švytintis 
spalvų pasaulis“.

Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje 
eksponuojama Virgilijaus Kedžio 
grafikos darbų paroda „Minčių 
impresijos“. Paroda veiks spa-
lio–lapkričio mėn.

Išlaužo seniūnijos salėje eks-
ponuojama tautodailininkės 
Ramutės Onutės Bidvienės auto-
rinė darbų paroda „Prakalbintas 
linas“.

Pakuonio laisvalaikio salėje-bi-
bliotekoje eksponuojama tauto-
dailininkės Elenos Krušinskienės 
tapybos darbų paroda „Lietuvos 
piliakalniai“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje eksponuo-
jama paroda „Justinas Marcin-
kevičius ir Lietuvos valstybingu-
mas“. Parodą parengė Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijos 
Informacijos ir komunikacijos 
departamento Parlamentarizmo 
istorinės atminties skyrius.
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 2 
11:10 Komisaras Reksas 12:00 
Gyvenimas 13:00 Klauskite dak-
taro 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 Lote-
rija „Jėga” 21:30 Atkurtos Lietuvos 
kariuomenės 100-mečiui. Šventi-
nis koncertas ir statulėlės „lietu-
vos karžygys” įteikimo ceremoni-
ja 23:00 premjera. prieš audrą 1 
00:15 Štutgarto kriminalinė policija 
2 01:00 lRt radijo žinios 01:05 Gi-
mę tą pačią dieną 02:00 lRt radijo 
žinios 02:05 Beatos virtuvė 03:00 
lRt radijo žinios 03:05 tV žaidi-
mas „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 Ma-
no gyvenimo šviesa (467) 06:35 
Mano gyvenimo šviesa (468) 07:05 
Mano gyvenimo šviesa (469) 07:35 
Madagaskaro pingvinai (20) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris (48) 
09:05 Rimti reikalai (38) 09:40 Na-
mai, kur širdis (1) 10:25 KK2 10:55 
Nuo... Iki... 11:30 lituanos locos 
12:00 Meilės sparnai (161) 13:00 
Gyvenimo daina (122) 14:00 aukš-
takulnių kerštas (14) 15:00 Dvi šir-
dys (1305) 15:30 Dvi širdys (1306) 
16:00 Dvi širdys (1307) 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 
Valanda su Rūta 21:00 Rimti reika-
lai (46) 21:30 Žinios 22:24 Sportas 
22:28 Orai 22:30 VaKaRO SeaN-
SaS. pReMJeRa Bet kokia kaina 
00:40 Juodasis sąrašas (2) 01:40 
Kruvini pinigai 03:10 alchemija 
03:40 RetROSpeKtYVa 

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(11) 07:30 Žiniuonis (32) 08:30 
paskutinis faras (25) 09:30 Šuo 
(5) 10:35 Kobra 11 (5) 11:40 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (63) 12:45 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(12) 13:45 Žiniuonis (33) 14:45 
paskutinis faras (26) 15:45 Šuo 
(6) 16:55 Kobra 11 (6) 18:00 Info 
diena 18:30 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (64) 19:30 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (13) 20:30 Varom! (2) 21:00 
Kobra 22:45 paskutinis reisas 
00:40 Sekso magistrai (8) 01:45 
Nusikaltimų tyrėjai (5)  

 
05:35 Kaimo akademija 06:00 pro-
grama 06:05 tV parduotuvė 06:25 

Lietuva tiesiogiai 07:00 Kaimo aka-
demija 07:30 Kitoks pokalbis su D 
08:00 „pražūtingi smaragdai“ (17) 
09:00 „ant bangos“ 10:00 „Mentų 
karai: Kijevas. Kobros bučinys“ 
(9/2) 11:10 „albanas“ (15) 12:20 
„Bitininkas“ (2/32) 13:30 TV par-
duotuvė 13:45 „Gluchariovas“ 
(2/44) 14:55 „Vienišas vilkas“ (11) 
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tie-
siogiai 16:57 Orai 17:00 „Kelrodė 
žvaigždė“ (23) 18:00 Reporteris 
18:47 Orai 18:50 Rubrika „Verslo 
genas“.” 18:55 „Beveik negyvas“ 
(9) 20:00 Reporteris 20:30 Lie-
tuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00 
„ant bangos“ 22:00 Reporteris 
22:52 Orai 22:55 Rubrika „Vers-
lo genas“.” 23:00 „ant bangos“ 
00:00 „Beveik negyvas“ (2) 01:05 
„Bitininkas“ (2/32) 02:10 „Vienišas 
vilkas“ (3) 03:00 „Moterų daktaras“ 
(2/51) 03:50 „Kambarinė“ (2) 04:45 
„Vienišas vilkas“ (3) 05:35 Kitoks 
pokalbis su D 

 
06:20 teleparduotuvė 06:50 Alisa 
Never (28) 07:55 Svajonių princas 
(56) 08:25 Svajonių princas (57) 
08:55 Svajonių princas (58) 09:25 
Svajonių princas (59) 09:55 Būrėja 
(28) 10:30 akloji (25) 11:05 akloji 
(59) 11:40 Nusivylusios namų šei-
mininkės (3) 12:40 Džekio Čano 
nuotykiai (75) 13:05 Muča luča 
(26) 13:35 Kas naujo, Skūbi-Dū? 
(14) 14:00 antinas Gudruolis (24) 
14:25 Džiunglių princesė Šina (7) 
15:25 Savas žmogus (70) 16:30 
Būk su manim (996) 17:00 Būk su 
manim (997) 17:30 Būk su manim 
(998) 18:00 Mano meilės šviesa 
(282) 18:30 Mano meilės šviesa 
(283) 19:00 Nusivylusios namų 
šeimininkės (4) 19:55 Alisa Never 
(29) 21:00 DeteKtYVO VaKa-
RaS. pReMJeRa Nusikaltimas 
šiaurėje. Kliuveris ir negyvas virė-
jas 22:55 Mano lemties diena (49) 
00:55 Nusikaltimo vieta - Berlynas. 
Mulas 02:35 Džiunglių princesė Ši-
na (7) 03:20 Midsomerio žmogžu-
dystės IX. Ketverios laidotuvės ir 
vienos vestuvės

 
05:10 Istorijos detektyvai 06:00 
Lietuvos Respublikos himnas 
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarp-
tautinis festivalis „Bliuzo naktys 
2017” 07:05 Sporto galia 07:30 
auklė Mun 07:40 Riteris Rūdžius 
07:55 Džeronimas 08:20 Į sveika-
tą! 08:50 Kaip atsiranda daiktai 12 
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba 12:15 
Stambiu planu 13:00 H. Berlioz. 
Dramatinė legenda „Fausto pa-
smerkimas” 15:15 Kaip atsiranda 
daiktai 12 15:40 auklė Mun 15:50 
Riteris Rūdžius 16:05 Džeronimas 
16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albu-
mas 18:15 Giminės 19:00 ARTi 
19:15 premjera. Kinas „Magnum” 
objektyve 20:10 Kultūros diena 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 
lietuvių kino klasika 22:40 Anapus 
čia ir dabar 23:30 Vienuolynų ke-
lias lietuvoje 00:00 DW naujienos 
rusų kalba 00:15 Dabar pasaulyje 
00:45 Bliuzo vakaras. XXV tarptau-
tinis festivalis „Bliuzo naktys 2017” 
01:30 elito kinas. Gyveno kartą 
Uvė 03:30 anapus čia ir dabar 
04:15 ARTi 04:30 Mokslo sriuba 
04:55 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas 05:10 Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi (2 s.)

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 2 
11:10 Komisaras Reksas 12:00 
(Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų 
kontrolė 13:58 loterija „Keno 
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 paieš-
kų 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 penktadie-
nis. premjera. Jonukas ir Gry-
tutė. raganų medžiotojai 02:25 
Siena. tarp Rytų ir Vakarų 03:30 
teisė žinoti 03:55 Auksinis pro-
tas 05:05 Džesika Flečer 5 

 
06:00 Dienos programa 06:05 
Mano gyvenimo šviesa (470) 
06:35 Mano gyvenimo šviesa 
(471) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (472) 07:35 Madagaska-
ro pingvinai (21) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (49) 09:05 
Rimti reikalai (39) 09:40 Namai, 
kur širdis (2) 10:25 KK2 10:55 
Valanda su Rūta 12:00 Meilės 
sparnai (162) 13:00 Gyvenimo 
daina (123) 14:00 aukštakulnių 
kerštas (15) 15:00 Dvi širdys 
(1308) 15:30 Dvi širdys (1309) 
16:00 Dvi širdys (1310) 16:30 
Labas vakaras, Lietuva 17:35 
Gyvūnų policija 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
labdaros renginys “pasidalink” 
23:00 SaVaItĖS HItaS. pReM-
JeRa Motina! 01:25 Netikėta sė-
kmė 03:05 Bet kokia kaina 

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(12) 07:30 Žiniuonis (33) 08:30 
paskutinis faras (26) 09:30 Šuo 
(6) 10:35 Kobra 11 (6) 11:40 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (64) 12:45 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(13) 13:45 Žiniuonis (34) 14:45 
paskutinis faras (27) 15:45 Šuo 
(7) 16:55 Kobra 11 (7) 18:00 
NKl čempionatas. Mažeikių 
“ereliai” - palangos “Kuršiai” 
20:00 Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius (14) 21:00 
pavojingas sandėris 23:10 Ko-
bra 01:00 Sekso magistrai (9)   

 
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 Adomo obuolys 
08:00 „pražūtingi smaragdai“ 
(18) 09:00 Nuoga tiesa 10:30 
10 min iki tobulybės su Jurijumi 
10:40 „Čempionai“ 11:10 „ant 
bangos“ 12:20 „Gurovo bylos. 

Medžioklė“ (1/1) 13:30 TV par-
duotuvė 13:45 „Gluchariovas“ 
(2/45) 14:55 „Vienišas vilkas“ 
(12) 16:00 Reporteris 16:30 Ki-
toks pokalbis su D 16:57 Orai 
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ (24) 
18:00 Reporteris 18:52 Orai 
18:55 „Beveik negyvas“ (10) 
20:00 Reporteris 20:30 Kitoks 
pokalbis su D 20:57 Orai 21:00 
Adomo obuolys 22:00 Reporte-
ris 22:55 Orai 23:00 „ant ban-
gos“ 01:15 „Moterų daktaras“ 
(2/29; 2/30) 03:05 „Baltoji ver-
gė“ (58; 59) 04:30 Vantos lapas 
04:50 „Kambarinė“ (1; 2) 

 
06:50 alisa Never (29) 07:55 
Svajonių princas (60) 08:25 Sva-
jonių princas (61) 08:55 Svajonių 
princas (62) 09:25 Svajonių prin-
cas (63) 09:55 Būrėja (29) 10:30 
akloji (26) 11:05 akloji (27) 11:40 
Nusivylusios namų šeimininkės 
(4) 12:40 Džekio Čano nuotykiai 
(76) 13:05 Muča luča (27) 13:30 
tinginių miestelis (1) 14:00 Anti-
nas Gudruolis (25) 14:25 Džiun-
glių princesė Šina (8) 15:25 Sa-
vas žmogus (71) 16:30 Būk su 
manim (999) 17:00 Būk su ma-
nim (1000) 17:30 Būk su manim 
(1001) 18:00 Mano meilės švie-
sa (284) 18:30 Mano meilės 
šviesa (285) 19:00 Nusivylusios 
namų šeimininkės (5) 19:55 Ali-
sa Never (30) 21:00 DETEKTY-
VO VaKaRaS. pReMJeRa Bro-
kenvudo paslaptys. Neištekėjusi 
nuotaka 23:05 SNOBO KINaS 
Zoologijos sodo prižiūrėtojo 
žmona 01:35 Nusikaltimo vieta 
- Berlynas. pražūtingi veiksmai 
03:10 Džiunglių princesė Šina 
(8) 03:55 Nusikaltimas šiaurėje. 
Kliuveris ir negyvas virėjas

 
05:10 Giminės. Gyvenimas tę-
siasi (2 s.) 06:00 Lietuvos Res-
publikos himnas 06:05 Bliuzo 
vakaras. XXV tarptautinis festi-
valis „Bliuzo naktys 2017” 06:50 
ARTi 07:05 Už kadro 07:30 Au-
klė Mun 07:40 Riteris Rūdžius 
07:55 Džeronimas 08:20 Gar-
siau 08:50 Kaip atsiranda daik-
tai 12 09:15 Labas rytas, Lietuva 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
12:15 Istorijos detektyvai 13:00 
7 Kauno dienos 13:25 Stop juos-
ta 13:50 atspindžiai 14:20 Kinas 
„Magnum” objektyve 15:15 Kaip 
atsiranda daiktai 12 15:40 Au-
klė Mun 15:55 Riteris Rūdžius 
16:10 premjera. Detektyvė Mi-
retė 16:20 premjera. aviukas 
Šonas 5 16:30 Laba diena, 
Lietuva 18:00 Atkurtos Lietu-
vos kariuomenės 100-mečiui. 
Šventinis koncertas ir statulėlės 
„lietuvos karžygys” įteikimo ce-
remonija 19:35 Atkurtos Lietuvos 
kariuomenės 100-mečiui 20:10 
Kultūros diena 20:30 panora-
ma 21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. Orai 21:30 Europos 
kinas. Blogi įpročiai 23:05 Gru-
pė „Golden parazyth”. Botanika 
00:00 DW naujienos rusų kalba 
00:15 Dabar pasaulyje 00:45 
Bliuzo vakaras. XXV tarptau-
tinis festivalis „Bliuzo naktys 
2017” 01:35 lietuvių kino kla-
sika. amerikoniškoji tragedija. 2 
d 02:50 Dainuoju lietuvą. Mu-
zikinis šeštadienio šou 05:05 
Skambantys pasauliai su No-
meda Kazlaus   

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, lapkričio �1 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 2 
11:10 Komisaras Reksas 12:00 
Nacionalinė paieškų tarnyba 13:00 
Klauskite daktaro 13:58 loterija 
„Keno loto” 14:00 Žinios 14:15 
Laba diena, Lietuva 16:30 prem-
jera. Seserys 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai 18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Gyvenimas 20:25 Loteri-
ja „Keno loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Mano 
mama gamina geriau! 22:30 Dvira-
čio žinios 23:00 premjera. pasku-
tinė karalystė 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 Klausimėlis 04:00 LRT radi-
jo žinios 04:05 Specialus tyrimas 
05:00 Seserys 

 
06:00 Dienos programa 06:05 Ma-
no gyvenimo šviesa (464) 06:35 
Mano gyvenimo šviesa (465) 
07:05 Mano gyvenimo šviesa 
(466) 07:35 Madagaskaro pingvi-
nai (19) 08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (47) 09:05 Rimti reikalai 
(37) 09:40 KK2 10:10 Nuo... Iki... 
10:45 lituanos locos 11:15 Meilės 
sparnai (160) 12:20 Gyvenimo dai-
na (121) 13:20 aukštakulnių kerš-
tas (13) 14:25 Dvi širdys (1301) 
14:55 Dvi širdys (1302) 15:25 
Dvi širdys (1303) 15:55 Dvi šir-
dys (1304) 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 
pReMJeRa lituanos locos 21:00 
Rimti reikalai (45) 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS. pReMJe-
RA Kruvini pinigai 00:15 Juodasis 
sąrašas (1) 01:15 2:22

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(10) 07:30 Žiniuonis (31) 08:30 
paskutinis faras (24) 09:30 Šuo (4) 
10:35 Kobra 11 (4) 11:40 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (62) 
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specia-
liųjų tyrimų skyrius (11) 13:45 Ži-
niuonis (32) 14:45 paskutinis faras 
(25) 15:45 Šuo (5) 16:55 Kobra 11 
(5) 18:00 Info diena 18:30 Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsakas 
(63) 19:30 Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius (12) 20:30 
Varom! (1) 21:00 paskutinis rei-
sas 22:55 Galutinis tikslas 5 00:45 
Sekso magistrai (7) 01:55 Velniški 
Stivo Ostino išbandymai (18)  

 
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. Mačiuliu 
08:00 „pražūtingi smaragdai“ (16) 
09:00 „patriotai“ 10:00 „Mentų ka-
rai: Kijevas. Kobros bučinys“ (9/1) 
11:10 „albanas“(14) 12:20 „Bitinin-
kas“ (2/31) 13:30 tV parduotuvė 
13:45 „Gluchariovas“ (2/43) 14:55 
„Vienišas vilkas“ (10) 16:00 Repor-
teris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:57 
Orai 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ (22) 
18:00 Reporteris 18:47 Orai 18:50 
Rubrika „Renovacija. tikrai ver-
ta“.” 18:55 „Beveik negyvas“ (8) 
20:00 Reporteris 20:30 Lietuva 
tiesiogiai 20:57 Orai 21:00 „ant 
bangos“ 22:00 Reporteris 22:52 
Orai 22:55 Rubrika „Renovaci-
ja. tikrai verta“.” 23:00 „patriotai“ 
00:00 „Beveik negyvas“ (1) 01:05 
„Bitininkas“ (2/31) 02:10 „Vienišas 
vilkas“ (2) 03:00 „Moterų daktaras“ 
(2/50) 03:50 „Kambarinė“ (1) 04:45 
„Vienišas vilkas“ (2) 05:35 Kaimo 
akademija 

 
06:20 teleparduotuvė 06:50 Alisa 
Never (27) 07:55 Svajonių prin-
cas (52) 08:25 Svajonių princas 
(53) 08:55 Svajonių princas (54) 
09:25 Svajonių princas (55) 09:55 
Būrėja (27) 10:30 akloji (24) 11:05 
akloji (58) 11:40 Nusivylusios na-
mų šeimininkės (2) 12:40 Džekio 
Čano nuotykiai (74) 13:05 Muča 
luča (25) 13:35 Kas naujo, Skūbi-
Dū? (13) 14:00 Antinas Gudruolis 
(23) 14:25 Džiunglių princesė Ši-
na (6) 15:25 Savas žmogus (69) 
16:30 Būk su manim (993) 17:00 
Būk su manim (994) 17:30 Būk su 
manim (995) 18:00 Mano meilės 
šviesa (280) 18:30 Mano meilės 
šviesa (281) 19:00 Nusivylusios 
namų šeimininkės (3) 19:55 Alisa 
Never (28) 21:00 DeteKtYVO 
VaKaRaS Midsomerio žmogžu-
dystės IX. Ketverios laidotuvės 
ir vienos vestuvės 23:05 Mano 
lemties diena (48) 01:00 Komi-
saras Falkas. pabaiga 02:55 
Džiunglių princesė Šina (6) 03:40 
Midsomerio žmogžudsytės IX. 
Šantažisto galas

 
05:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
(1 s.) 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys 
2017” 06:50 ARTi 07:05 Kultūrų 
kryžkelė. Rusų gatvė 07:30 auklė 
Mun 07:40 Riteris Rūdžius 07:55 
Džeronimas 08:20 pradėk nuo sa-
vęs 08:50 Kaip atsiranda daiktai 12 
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba 12:15 Is-
torijos perimetrai. 3 d. Kražiai 13:10 
Kultūringai su Nomeda 14:00 Lini-
ja, spalva, forma 14:25 Skamban-
tys pasauliai su Nomeda Kazlaus 
15:15 Kaip atsiranda daiktai 12 
15:40 auklė Mun 15:50 Riteris 
Rūdžius 16:05 Džeronimas 16:30 
Laba diena, Lietuva 18:00 Kultū-
rų kryžkelė. trembita 18:15 ARTi 
18:30 Garsiau 18:55 FIBa Čem-
pionų lyga. panevėžio „lietkabelis” 
– Fuenlabrados „Montakit” 21:00 
Kultūros diena 21:20 Elito kinas 
23:15 Dokumentinė istorinė laida 
„lietuvos kolumbai” 00:15 DW 
naujienos rusų kalba 00:30 Dabar 
pasaulyje 01:00 Bliuzo vakaras. 
XXV tarptautinis festivalis „Bliuzo 
naktys 2017” 02:00 Komisaras ir 
jūra 03:30 Kultūringai su Nomeda 
04:15 ARTi 04:30 Už kadro. 04:55 
Kultūrų kryžkelė. trembita 05:10 
Istorijos detektyvai

1�.�0 val.
„Labdaros renginys “Pasi-

dalink”“

 

�1.00 val.

„Paskutinis reisas“

 

��.�0 val.

„Bet kokia kaina“

 

Šeštadienis, lapkričio �� d.

05:05 Džesika Flečer 5 06:00 
Lietuvos Respublikos himnas 
06:05 Gimę tą pačią dieną 
07:00 Gimtoji žemė 07:25 pen-
ki draugai 3 09:00 Labas rytas, 
Lietuva 09:30 Žinios 11:30 At-
kurtos lietuvos kariuomenės 
100-mečiui. Iškilminga rikiuotė 
ir karinės technikos paradas. 
tiesioginė transliacija iš Vil-
niaus Konstitucijos prospekto 
13:30 Siena 14:35 premjera. 
Džesika Flečer 5 15:25 Klau-
simėlis 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 Lo-
terijos „Keno loto” ir „Jėga” 
20:30 panorama 20:52 Spor-
tas 21:00 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – viena 
širdis” 23:10 premjera. Ištekė-
jusi už mafijos  

 
06:05 Dienos programa 06:10 
Madagaskaro pingvinai (20) 
06:35 Nepaprastas Gumu-
liuko gyvenimas (58) 07:05 
“Nickelodeon” valanda. Keista 
šeimynėlė (3) 07:35 Sveiki at-
vykę į “Veiną” (9) 08:05 Riterių 
princesė Nela (13) 08:35 Tomo 
ir Džerio pasakos (4) 09:00 
Ogis ir tarakonai (71) 09:10 
Ogis ir tarakonai (72) 09:20 
Ogis ir tarakonai (73) 09:30 
Nebijok pažinti 10:00 KINO 
pUSRYČIaI Sparkas. Kosminė 
istorija 11:45 Kitokia pelenės 
istorija 13:30 Misija “pelėdos” 
15:15 Bukas ir Bukesnis 17:30 
Bus visko 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 SU-
peRKINaS Džekas milžinų 
nugalėtojas 21:45 Labas, mes 
Mileriai 00:10 Kosminė stotis 
76 02:05 Motina! 

06:15 Didžiojo sprogimo teo-
rija (8) 06:45 Didžiojo sprogi-
mo teorija (9) 07:15 Didžiojo 
sprogimo teorija (10) 07:45 
Didžiojo sprogimo teorija (11) 
08:15 Didžiojo sprogimo teo-
rija (12) 08:45 Sveikatos ABC 
televitrina 09:00 Lietuvos ga-
liūnų komandinis čempiona-
tas 10:00 Renovacija – misija 
įmanoma 10:30 liūtas prieš 
hieną. plėšrūnų žaidimai (1) 
11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai (1) 12:35 Antho-
nis Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai (3) 13:30 ekstrasensų 
mūšis (8) 15:55 Nusikaltimų 
tyrėjai (7) 17:00 Betsafe–lKl. 
lietkabelis - Neptūnas 19:30 
Muzikinė kaukė 22:05 MaNO 
HeROJUS Invazija 00:10 AŠ-
TRUS KINAS Galva ar uodega 
02:10 Muzikinė kaukė   

 
06:20 „pasaulis iš viršaus“ 

06:40  Ki toks pokalbis su 
D.Žeimyte 07:00 programa 
07:04 tV parduotuvė 07:20 
„tV europa pristato. Vyrų šešė-
lyje. Marija Kazimiera Kaupai-
tė“ 07:55 „pasaulis iš viršaus“ 
08:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi 08:45 Skinsiu raudoną 
rožę 09:30 Vantos lapas 10:00 
„Skonio reikalas“ 10:30 Kitoks 
pokalbis su D 11:00 „pagrindi-
nis įtariamasis“ (4/2) 13:15 „Šir-
dies plakimas“ (25; 26) 15:25 
tV parduotuvė 16:00 Žinios 
16:18 Orai 16:20 Čempionai 
16:50 4 kampai 17:25 „Neišsi-
žadėk“ (58) 18:00 Žinios 18:27 
Orai 18:30 „Neišsižadėk “ (58 
tęs.; 59) 20:00 Žinios 20:22 
Orai 20:25 „Mentalistas“ (1; 
2) 22:00 Žinios 22:27 Orai 
22:30 „Mentalistas“ (2 tęs.) 
23:10 „Mentų karai: Kijevas. 
Sidabrinis durklas“ (4/3; 4/4) 
00:45 „Širdies plakimas“ (21; 
22) 02:45 „Merdoko paslaptys“ 
(3/11; 3/12) 04:40 „Juodosios 
katės“ (11) 05:30 „Neprijaukinti. 
Norvegija“  

 
06:20 teleparduotuvė 06:50 
pragaro katytė (15) 07:45 Dže-
kas Hana kviečia į gamtą (69) 
08:10 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (148) 09:05 
tėvas Motiejus (23) 10:25 Bū-
rėja (25) 11:00 Būrėja (26) 
11:35 Šviežias maistas. anos 
Olson receptai (7) 12:05 Kla-
sikiniai kepiniai. anos Olson 
receptai (15) 12:35 akloji (24) 
13:10 akloji (25) 13:45 Ne-
kviesta meilė 3 (46) 14:15 
Nekviesta meilė 3 (47) 14:45 
Nekviesta meilė 3 (48) 15:15 
Nekviesta meilė 3 (49) 15:45 
Širdele mano (20) 16:45 Šir-
dele mano (21) 17:45 akloji 
(60) 18:20 akloji (61) 18:55 
Būrėja (6) 19:30 Įsimylėjęs 
karalius (8) 21:00 DETEK-
tYVO VaKaRaS prieblanda. 
Keredigionas 23:00 Tamsos 
pakraštys 01:15 Zoologijos 
sodo prižiūrėtojo žmona 03:25 
Brokenvudo paslaptys. Neište-
kėjusi nuotaka

 
05:05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus 06:00 Lietu-
vos Respublikos himnas 06:05 
Duokim garo! 07:30 laiko žen-
klai. lietuvos kariuomenės 
kūrimas 1918–1919 m 08:00 
Misija 08:30 aRtS21 09:00 
Mano mama gamina geriau! 
10:00 lietuvos kariuomenės 
diena 11:15 Į sveikatą! 11:45 
Garsiau 12:15 Už kadro 12:45 
Mokslo sriuba 13:15 leitis. Vai-
dybinis filmas 14:00 Specialus 
Vienos filharmonijos orkestro 
„Koncertas už taiką” Versalio 
karališkojoje operoje 15:30 
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 
16:00 Euromaxx 16:30 Klaus-
kite daktaro 17:20 Stilius 18:15 
Daiktų istorijos 19:00 Žmonės, 
kurie sukūrė lietuvą 19:45 
Stambiu planu 20:30 panora-
ma 20:52 Sportas. Orai 21:00 
Kino žvaigždžių alėja. premje-
ra. topazas 23:00 Festivalis 
„Gaida 2018” 00:35 Dabar pa-
saulyje 01:05 europos kinas. 
Blogi įpročiai 02:40 Istorijos 
detektyvai 03:25 Žmonės, ku-
rie sukūrė lietuvą. Stasys Ši-
lingas 04:15 Klauskite daktaro 
05:05 Stilius

�1.�� val.

„Labas, mes Mileriai“
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TREČIADIENIS, �018 m. LAPKRIČIO �1 D., www.NAUjASISgELUPIS.LT
PASKUTINIS PUSLAPIS

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+6 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+6 KAUNO MARIOS 
+8 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+5 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

38KAUNE 
nSv/val. 

41ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
7780 nSv/val. 

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

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

Lošimo Nr. 1180
Data: 2018-11-18

    
10 26 69 59 68 16 21 37 57 50 
13 54 38 07 51 34 01 18 49 46 
42 64 55 44 11 74 75 06 56 53 
25 65 36 62 14 47 27 09

 VISA LENTELĖ
29 67 73 72 66 12 32 23 22 
35 61 71 48

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

22667.00€     1
18.00€ 741
2.00€ 13331
1.00€ 24197

PAPILDOMI PRIZAI
0045851 Automobilis TOYO-
TA RAV4 HYBRID
0201222 Automobilis TOYO-
TA RAV4 HYBRID
0342121 Automobilis TOYO-
TA RAV4 HYBRID
0415788 Automobilis TOYO-
TA RAV4 HYBRID
0361221 Automobilis TOYO-
TA RAV4 HYBRID
038*063 Belaidė kolonėlė
004*211 Belaidė kolonėlė
051*181 Belaidė kolonėlė
041*032 Belaidė kolonėlė
014*083 Belaidė kolonėlė
013*679 Dulkių siurblys ro-
botas Sencor
053*264 Dulkių siurblys ro-
botas Sencor
0191339 Dulkių siurblys ro-
botas Sencor
0035281 Dulkių siurblys ro-
botas Sencor
0169796 Dulkių siurblys ro-
botas Sencor
0149245 Dulkių siurblys ro-
botas Sencor
0307500 Dulkių siurblys ro-
botas Sencor
020*970 Išmanusis televizo-
rius Philips
025*851 Išmanusis televizo-
rius Philips
043*362 Kavos aparatas
031*714 Kavos aparatas
0473607 Kavos aparatas 
0401437 Kavos aparatas
0071639 Kavos aparatas
0187891 Kavos aparatas
0324537 Kavos aparatas
023*796 Kuponas degalams
042*922 Kuponas degalams
002*928 Kuponas degalams
049*160 Kuponas degalams

LAPKRIČIO

21
T R E Č I A D I E N I S

VILNIUS
-1

-1
LAPKRIČIO

22
KETVIRTADIENIS

0
KLAIPĖDA

-2 +1-2

LAPKRIČIO

23
P E N K TA D I E N I S

LAPKRIČIO

24
š E š TA D I E N I S

LAPKRIČIO

25
S E K m A D I E N I S

LAPKRIČIO

26
P I R m A D I E N I S

LAPKRIČIO

27
A N T R A D I E N I S

VILNIUS
0

-1
+1

KLAIPĖDA
-1 +1-1

VILNIUS
+1

-2
+1

KLAIPĖDA
-1 +1+2

VILNIUS
0

-5
0

KLAIPĖDA
-6 0-6

VILNIUS
+1

0
+2
KLAIPĖDA

-1 +20

VILNIUS
0

0
+2
KLAIPĖDA

-1 +20

VILNIUS
0

-1
+1

KLAIPĖDA
-2 +1+1

017*878 Kuponas degalams 
Circle K
013*479 Nešiojamas kom-
piuteris LENOVO
012*406 Nešiojamas kom-
piuteris LENOVO
047*668 Planšetinis kompiu-
teris LENOVO
039*759 Planšetinis kompiu-
teris LENOVO
019*096 Sonaras Deeper 
Start
029*630 Sonaras Deeper 
Start
029*992 Sonaras Deeper 
Start
027*579 Sonaras Deeper 
Start
008*031 TV Pakvietimas
003*440 TV Pakvietimas
054*533 TV Pakvietimas
005*666 TV Pakvietimas

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
500 000 Eur

Lošimo Nr. 672
Data: 2018-11-18

Tel. 1634
5 000 Eur- 672-0045422
500 Eur - 672-0001592
500 Eur - 672-0003916
500 Eur - 672-0009*53
500 Eur - 672-0034041
500 Eur - 672-0040920
500 Eur - 672-0053480
50 Eur - 672-003**32

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
5 x 2 000€, 10 x 400€, 40 x 
100€

Lošimo Nr. 303
Data: 2018-11-16

SKAIČIAI
13, 15, 18, 39, 45 + 5, 6

LAIMĖJIMAI
5 + 2 18000000.00€   0
5 + 1 3848561.50€     0
5 122866.70€       0
4 + 2 4934.40€ 0
4 + 1 243.30€ 2
4 118.30€ 8
3 + 2 61.80€ 5
2 + 2 21.20€ 149
3 + 1 17.90€ 177
3 15.30€ 262
1 + 2 10.20€ 619

2 + 1 7.70€ 2330

PROGNOZĖ: 10 000 000 Eur

Lapkričio 21 d.
TREČIADIENIS

Pasaulinė sveikinimosi diena
Pasaulinė televizijos diena

Tarptautinė geografinių infor-
macinių sistemų diena 

Pasaulinė lėtinės obstrukci-
nės plaučių ligos diena 

Saulė teka 07:58
leidžiasi 16:10

Dienos ilgumas 08.12
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Gomantas, Eibartė, Honorijus, 
Alberta, Norgaudas, Girenė, 

Honoratas, Tomas
Tinkamas laikas sėti: 

žirnius, pupas ir pupeles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Lapkričio 22 d.
KETVIRTADIENIS

Šv. Cecilija 
Saulė teka 08:00

leidžiasi 16:09
Dienos ilgumas 08.09

Pilnatis (14 mėnulio diena)
Cecilija, Cilė, Steigintas, Dar-

gintė
Tinkamas laikas sėti: 

žirnius, pupas ir pupeles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Lapkričio 23 d.
PENKTADIENIS

Lietuvos kariuomenės diena 
Šv. Klemensas, Žvejų diena

Nieko nepirkimo diena 
Saulė teka 08:02

leidžiasi 16:07
Dienos ilgumas 08.05

Pilnatis (15 mėnulio diena)
Felicita, Klemensas, Kolumba-
nas, Doviltas, Liubartė, Adelė, 

Kolumbas, Orestas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas tręšti, netinka-

mas laikas laistyti.

Lapkričio 24 d.
ŠEŠTADIENIS

Pasipriešinimo pirkiniams 
diena

Saulė teka 08:04
leidžiasi 16:06

Dienos ilgumas 08.02
Pilnatis (16 mėnulio diena)

Mantvinas, Žybartė, Gerardas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Lapkričio 25 d.
SEKMADIENIS

Šv. Kotryna, Senbernių diena
Tarptautinė kovos su smurtu 

prieš moteris diena 
Saulė teka 08:05

leidžiasi 16:05
Dienos ilgumas 08.00

Pilnatis (17 mėnulio diena)
Kotryna, Santautas, Germilė

Tinkamas laikas sėti: 
burokėlius, morkas, pastarno-
kus, petražoles, braškes, že-
muoges, svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Lapkričio 26 d.
PIRMADIENIS
Šv. Silvestras 

Saulė teka 08:07
leidžiasi 16:04

Dienos ilgumas 07.57
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Leonardas, Dobilas, Vygintė, 

Silvestras, Vygantė
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius, morkas, pastarno-
kus, petražoles, braškes, že-
muoges, svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

7 augalai, labai reikalingi žmogaus 
organizmui
Vaistinių augalų 
derinimo tradicijos 
skaičiuoja šimtmečius. 
Iki cheminių preparatų 
atradimo žmonės savo 
sveikatą patikėdavo 
žolininkams, kurie gerai 
išmanė apie gydomąjį 
vaistažolių poveikį 
mūsų organizmui. 

Fitoterapeutas Virgi-
lijus Skirkevičius sako, 
kad šiuo metu vaistingieji 
augalai išgyvena tikrą re-
nesansą ir tampa svarbia 
alternatyva ieškantiems 
natūralių sveikimo prie-
monių.

V. Skirkevičiaus teigi-
mu, tam tikri žolelių deri-
niai kartu veikia stipriau, 
nei kiekvienas augalas ats-
kirai, ir yra saugūs vartoti 
ilgesnį laiką – neleidžia pa-
sireikšti kurio nors iš auga-
lų galimam šalutiniam po-
veikiui. Žolininkas išskiria 
net septynis mūsų orga-
nizmui svarbius augalus 
– kiekvieno jų skirtingos 
veikliosios medžiagos, o 
šių augalų mišiniai pasi-
žymi koncentruotu gydo-
muoju poveikiu.

Širdžiai, nervams, 
skrandžiui

„Širdies raumeniui sti-
printi, kraujagyslių siste-
mai gerinti ir kraujo spau-
dimui sureguliuoti gali būti 
vartojamas trijų itin veiks-
mingų augalų mišinys 
– gudobelės, sukatžolės ir 
valerijono. Valerijonas ra-
mina, sukatžolė slopina vi-
dinį žmogaus karštį ir ne-
rimą, sureguliuoja kraujos-
pūdį, o rūgštūs gudobelės 
vaisiai gerina kepenų dar-
bą ir mažina aukštą kraujo 
cholesterolį“, – pastebi V. 

Skirkevičius.
Nemigai ar padidėju-

siam nervingumui gydyti 
vartojamas pipirmėtės ir 
apynių derinys, pridėjus 
jau minėtos sukatžolės bei 
valerijono. „Šis mišinys 
pasižymi stipriu sinerginiu 
poveikiu nervų sistemai. 
Specialiai atrinkti auga-
lai sustiprina vienas kito 
gydomąjį poveikį, todėl 
kartu veikia efektyviau, 
nei po vieną“, – pasakoja 
žolininkas.

Sutrikęs virškinimas, 
apetito stoka, sunkumas 
skrandyje ar pilvo pūti-
mas įspėja apie tulžies 
problemas. Akmenys tul-
žies pūslėje, lėtinis užde-
gimas ir kiti tulžies funk-
cijų sutrikimai gydomi 
karčiuoju kiečiu, kitaip 
vadinamu pelynu. Kartus 
jo skonis stimuliuoja or-
ganizmo gyvybines jėgas, 
valo organizmą, todėl ge-
rina apetitą ir virškinimą, 
šalina spazmus, stabdo vi-
duriavimą.

„Pelynas ir šunvyšnė 
kartu su pipirmėte ir vi-
siems deriniams tinkan-
čiu valerijonu yra nepa-
keičiama pagalba sutri-
kusiam virškinamajam 
traktui, žarnyno ir tulžies 
takų spazmams, blogam 
apetitui, vidurių pūtimui. 
Kiekvienas augalas vei-
kia tam tikrą simptomą, o 
veikdami kartu jie garan-
tuoja efektyvų ir visa ap-
imantį poveikį žmogaus 
savijautai“, – įsitikinęs V. 
Skirkevičius.

Augalinė terapija 
– natūralus būdas 

padėti sau
Miesto gyventojams, 

dažnai neturintiems gali-

mybių patiems pasirūpin-
ti augalais, rinkoje siūloma 
daug įvairių maisto papil-
dų ir preparatų– tablečių, 
kapsulių, tepalų ar tink-
tūrų pavidalu, todėl kie-
kvienas žmogus gali rasti 
sau tinkamiausią vartoji-
mo formą.

„Svarbu žinoti, kad tam 
tikrą laiką vaistingąsias žo-
leles laikant spirito tirpale 
jos efektyviau išskiria sa-
vo naudingąsias savybes, 
o tai leidžia daug greičiau 
pajusti teigiamą poveikį 
širdžiai, kraujagyslėms, 
nervinei sistemai bei virš-
kinimui, nes dalis veikliųjų 
medžiagų pasisavinamos 
iš karto per burnos gleivi-
nę, nereikia laukti, kol or-
ganizmas jas suvirškins“, 
– teigia V. Skirkevičius.

Žolelių ištraukos spiri-
te yra vadinamos žolelių 
tinktūromis. Tai ne tik se-
niausias augalinės terapi-
jos būdas, bet ir pripažin-
tas saugus bei veiksmingas 
tradicinis augalinis vaistas. 
Fitoterapeutas prabrėžia, 
kad tinktūros nedirgina 
skrandžio gleivinės, yra 
saugios kepenims bei inks-
tams, o svarbiausia, kad jo-
se yra etanolio, lemiančio 
geresnį augalų veikliųjų 
medžiagų įsisavinimą. Be-
sibaiminančius dėl etano-
lio kiekio V. Skirkevičius 
tikina, kad etanolio kiekis 
tinktūrose yra mažesnis, 
nei natūraliai gamina orga-
nizmas, tad nėra pagrindo 
baimintis.

Svarbu nepamiršti, kad 
augalus sudaro aktyvūs 
biologiniai junginiai, todėl, 
kad išvengtume negalavi-
mų ar šalutinio poveikio, 
augalinius preparatus turi-
me vartoti atsakingai.   

ZENPR


