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REKLAMA

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2019 m.!
Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

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

Apie Afrikoje 
migruojančias 
atliekas, 
šiaudelius 
banginių 
organuose ir 
kankinamus 
dramblius Azijoje

Auginkime 
atsakingai ir 
palaikykime 
savo aplinką 
švarią

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

SKAITYKITE 9 P.

SKAITYKITE 10 P.

Prienų „Ąžuolo“ 
progimnazijos 
moksleiviai 
dalyvavo 
susitikime 
Rumunijoje
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SKaItYKIte 2 p. 

Pasveikino Vėžionių 
kaime gyvenančią 
90-metę Janiną  
   Raulinavičienę

SKAITYKITE 6 P.

„Rudeninė karuselė“ 
sukosi visu greičiu

SKAITYKITE 7 P.

„Iš viso to išeina, 
kad žmogus, gimsta 
šiam pasauliui, jeib  
  žmogumi taptų“

SKAITYKITE 5 P.

Ne auka kalta, bet smurtautojas!

Kad patys silpniausi žmonės jaustųsi 
stiprūs!

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų ligoninės 
darbuotojai dalyvavo 
projekto „STOP smurtui 
prieš moteris: nuo 
sąmoningumo didinimo 
iki nulinės tolerancijos 

aukų kaltinimui“ 
mokymuose, kuriuos 
vedė Lygių galimybių 
plėtros centro ekspertės 
Margarita Jankauskaitė ir 
Vilana Pilinkaitė-Sotirovič 
bei Žmogaus teisių 
stebėjimo centro tyrėjas-
konsultantas Mažvydas 
Karalius.

Vienas iš projekto, taigi ir 

mokymų Prienuose, uždavi-
nių – suteikti specialistams 
reikiamų žinių apie tai, kaip 
atpažinti smurtą patiriančias 
moteris, kaip tinkamai suteikti 
joms reikiamą pagalbą. 

Mokymų metu specialistai 
buvo supažindinti su pagrin-
dinėmis smurto formomis 
(psichologiniu, fiziniu, seksu-

Margarita Jankauskaitė, Mažvydas Karalius ir Vilana Pilinkaitė-Sotirovič

Laima
DUOBLIENĖ

Lapkričio 23 d. 
birštoniškius į diskusiją 
„Kada gyvensime 
geriau?“ pakvietė Seimo 
narys Justas Džiugelis. 
Susirinkusiuosius jis 
pirmiausia paragino 
kreiptis į jį vardu ir 
nebijoti užduoti įvairiausių 
klausimų. 

Trisdešimt vienerių Justas 

– neįgalus nuo gimimo. Jis 
džiaugėsi, kad gyveno pilnoje 
šeimoje, kad jo tėtis, sužinojęs 
apie sūnaus neįgalumą, nepa-
liko šeimos. Kai jam buvo tik 
8 mėnesiai, gydytojai nustatė 
raumenų atrofiją. Liga progre-
suoja ir raumenys silpnėja. 

„Žudė ne liga, bet viena-
tvė“, – prisipažino Justas, pa-
pasakojęs apie paauglystėje 
kilusias mintis apie savižudy-
bę. Mat jis nelankė mokyklos, 
mokėsi namuose, tad draugų 
neturėjo, o mokytojai lankė 
kartą per savaitę. Mamos pri-
minimai, kad jis turi mąstan-
čią galvą ir liežuvį, paskatino 

imtis veiklos. Būdamas šešio-
likos Justas susirado pirmąjį 
darbą – tapo kompiuterinio 
raštingumo mokytoju. 

Justas juokavo, kad, matyt, 
iš senelio, anais laikais vadin-
to spekuliantu, paveldėjo vers-
lumo gyslelę, nes pradėjęs in-
ternete prekiauti mobiliaisiais 
telefonais, verslą išplėtė ne tik 
iki mobiliųjų telefonų salono, 
bet ir iki didmeninės prekybos 
elektronikos prietaisais visoje 
Europoje. 

Veikliam jaunuoliui to buvo 
maža – jis įkūrė viešąją įstaigą, 
kuri rūpinosi neįgaliųjų vaikų 
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Ukrainos prezidentas pasirašė 
nutarimą dėl karo padėties 
šalyje įvedimo
Ukrainos prezidentas Petro 
Porošenka pirmadienį 
patvirtino Nacionalinio 
saugumo ir gynybos 
tarybos (SNBO) sprendimą 
dėl karinės padėties 
įvedimo Ukrainoje po 
ankstesnę dieną Kerčės 
sąsiauryje įvykusios 
konfrontacijos tarp Rusijos 
ir Ukrainos laivų.

Atitinkamas prezidento įsa-

kas paskelbtas Ukrainos prezi-
dentūros oficialioje interneto 
svetainėje.

Prie dekreto pridedamas 
SNBO sprendimas be jo 12-
osios dalies, kuri yra įslaptinta. 
Taryba siūlo įvesti karo padėtį 
60 dienų.

Prezidento įsakas įsigalioja 
nuo jo paskelbimo datos. Už 
SNBO sprendimo vykdymą 
atsakingas Tarybos sekreto-
rius Oleksandras Turčyno-
vas. BNS

Protestai dėl veiksmų prieš 
Ukrainos laivus
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žvarbus vėjas, springstan-
čios, lyg kosėtų, varnos 

bei automobilius vis paden-
gianti šarma pamažėle veda 
į iškilmingą laukimo tarpsnį. 
Praeis vos kelios dienos, ir vi-
si katalikai pasiners į adven-
to rimtį.

Tiesa, reikėtų kelti 
klausimą, kas yra 
katalikai ir kas yra 
rimtis prieš šv. Kalėdas. 
Kokia rimtis, jeigu 
reikia nupirkti dovanas, 
papuošti namus ir dar 
laukia metų vakarienė! 
O kai kam ir metų 
daugiadienis...

Žinoma, jei prisimintume 
tikrąją šios šventės kaltinin-
ko Jėzaus Kristaus istoriją, 
būtų truputį neaišku, ar ruo-
šiamės puotai dėl to, kad jis 
gimė, ar dėl to, kad jo nebėra 
ir jis niekam nebeaiškina, kas 
yra dorybė. Visgi, jei labiau 
džiaugiamės gimimu nei mir-
timi, tai tuomet sunkiai suvo-
kiama, ką iškilmės su stipriais 
alkoholiniais gėrimais bei per 
smakrą bėgančiais įvairių 
kepsnių taukais turi bendro 
su tuo, jog Juozapas ir Mari-
ja nebuvo priimti į jokius na-
mus ir Jėzui Kristui teko gimti 
gyvulių tvarte. Ką kasmeti-
nės Jėzaus Kristaus gimimo 
iškilmių puotos turi bendro 
su Jėzaus Kristaus mokymu 
apie susilaikymą nuo beribių 
vaišių? Ir ką bendro su Jėzaus 
Kristaus gimimo iškilmėmis 
turi puota, kurios dalyviai, va-
dinantys save katalikais, sun-
kiai pamena, kada paskutinį 
kartą lankėsi Dievo namuose 
– bažnyčioje? O ką jau kalbėti 
apie tuos „babyčių“ kalbėtus 
„poterius“, iš kurių likęs tik 
blausus šešėlis...

Kartais kyla klausimas, 
jei mes taip mėgstam švęsti, 
tai kodėl nešvenčiame kokio 
nors prekybos centro gimta-
dienio? Juk parduotuvėje lan-
komės, tūkstantines aukas pa-

liekame bei dar kitiems pasa-
kojame apie jos skleidžiamą 
gėrį beveik „kožną“ dieną. 
Kuo katalikiškoji Evangelija 
geresnė, pavyzdžiui, už mak-
siminę, norfiškai praktiškąją 
ar tiesiog turginę evangelijas? 
Jos mūsų krašte kur kas popu-
liaresnės, mielesnės ir labiau 
skaitomos. 

Pripažinkim, mūsų 
išgirsta frazė „Jėzus mus 
moko mylėti“ niekaip 
negali prilygti frazei 
„Šiandien pomidorai už 
pusę kainos“. 

Negana to, viena iš jų su-
kels pyktį, panieką bei atgra-
sumą, o kita nudžiugins ir 
privers net esant sunkiausios 
būklės ar tikrai sergant lėkte 
lėkti į artimiausią prekybos 
pomidorais vietą. Kodėl? Nes 
mylėti mes ir taip mokame!

Taip... Meilė. Ta, apie ku-
rią išmano visi. Ir paprašyti 
tiksliai paaiškinti, kas tai yra, 
mielai paaiškina, kad tai – lai-
mė būti su mylimu žmogumi. 
Tiesa, paprašius patikslinti, ką 
reiškia „mylimas“, geriausiu 
atveju, be vėlgi sunkiai paaiš-
kinamų terminų „gera, ma-
lonu, šilta“, pradeda vardinti 
kavos virimo, valgio gamini-
mo, varžto įsukimo bei kitus 
jau ir mažiausiems vaikams 
puikiai žinomus, nors ir ne-
labai suvokiamus, meilumo 
„įmantrumus“.

Galbūt todėl ir 
skundžiamės, kad 
erotika bei atvirai ją 
demonstruojančios 
bendruomenės, 
verslo grupės ar šiaip 
konkretūs asmenys 
tapo mūsų gyvenimo 
dalimi. Nes radome 
atsakymą į klausimą, 
kas yra meilė! Ji bet 
kuriuo atveju sueina į 
vieną vietą!...

Nenuostabu, kad meilė sau 
arba kitam žmogui vertina-
ma tiesioginiais medicini-
niais terminais, nes pamiršo-

me, kad meilė yra ne tik fizi-
nis kontaktas, bet ir pagarba. 
Pagarba ne tik kitiems, bet 
ir sau. 

Skundžiamės, jog nuolat 
persivalgome arba nuolat 
persigeriame? O kur pagarba 
sau? Kur ta meilė, kuri užsi-
degusi širdyje sunaikina visus 
tamsius debesis ir priverčia 
daryti gražiausius stebuklus – 
gerbti savo kūną ir į jį nekišti 
šlamšto arba tiek maisto, kad 
mūsų kūnas pats nepavirstų 
šlamštu? Skundžiamės, jog 
mūsų kūnas suglebęs, suvar-
gęs arba negražus? O ką dėl 
jo padarėme? Kodėl mylime 
skanius kiaulienos šašlykus, 
bet nesugebame pamilti sa-
vęs?

Esame ne šiaip sau 
žmonės. Esame gyvi 
sutvėrimai, turintys 
galią ir laisvę patys 
pasirinkti, kaip norime 
gyventi. Bet turime 
gerbti ir mylėti save. 
Be meilės ir pagarbos 
supratimo, nesuprasime 
ir to, kas tai yra 
meilė kitam žmogui. 
Nesuprasime, ką reiškia 
gerbti kitus taip, kad 
ir kiti gerbtų tave. 
Manote, kad čia viskas 
aišku? Kad mokame 
kitus gerbti ir mylėti 
lygiai taip pat kaip 
save? Tai pasakykite, ar 
jaučiatės laimingi? Jeigu 
save mylite – vadinasi, 
privalote būti laimingi.

Tačiau taip nėra. Nemoka-
me gerbti nei savęs, nei kitų. 
Kodėl? Nes nuolat sau me-
luojame. „Šiandien paskutinis 
kąsnis“, „nuo rytojaus valgy-
siu mažiau“, „nuo kitos sa-
vaitės daugiau vaikščiosiu, o 
ne važinėsiu“, „rytoj visiems 
šypsosiuos“, „rytoj žiūrėsiu 
ne televizorių, o kvėpuosiu 
grynu oru miške“, „per kitas 
Kalėdas nueisiu į bažnyčią“. 
Kaip įsipareigojame mylėti 
save, taip įsipareigojame my-
lėti ir kitus.

Kaip galime save vadinti 
laimingais, jeigu laimė mums 
yra tik tai, kas trunka keletą 
akimirkų? Kaip galime vadin-

Baseinas turės sumokėti už pavogtą šilumą 
Vilniaus Lazdynų baseinas turės sumokėti „Vilniaus energijai“ 
621,3 tūkst. eurų už neteisėtai 2012-2016 metais gautą šilumą. 
2016 m. kovą Lazdynų baseino patalpose rasta sumontuota 
įranga, kuri padėjo neapskaityti vandens.

Skelbia apie naujus mokymo metodus
79-ių mokyklų penktų ir šeštų klasių moksleiviai nuo rudens 
mokosi pagal naujovišką gamtamokslinio ugdymo programą 
– pamokas trunka ilgiau nei 45 minutes, mokslai neskaidomi į 
chemijos, biologijos, fizikos pamokas, dirba ne vienas mokytojas.

ti save sveikais, jeigu vienin-
telė sveikata – rytas be galvos 
skausmo? Kaip galima vadin-
ti save katalikais, jeigu net ne-
žinome, ką  reiškia melstis? 
Kaip galime save vadinti su-
tuoktiniais, jeigu galime tarti 
priesaiką „iki mirties“ ir jau 
po pirmo ginčo ją pažeisti?

Artėja adventas. Ne kas ki-
tas, o rimties, laukimo metas. 
Negana to, dar ir penktadieni-
nio susilaikymo nuo įvairių 
gyvulinės kilmės produktų 
laikas. Nors apie žmogui nau-
dingą pasninką kalba ne tik 
Šventasis raštas ir kunigai, bet 
ir sveikos gyvensenos speci-
alistai, deja, tai pritaikome 
tik savaip – ko nesuvalgėme 
penktadienį, suvalgome šeš-
tadienį... Neduok Dieve, dar 
nemiegosime, kai laikrodis 
muš vidurnaktį iš penktadie-
nio į šeštadienį... 

Jėzaus Kristaus 
bendrystė ir dalijimasis 
tapo grupinio 
apsipirkimo bei maisto 
grupinio sudorojimo 
švente.

Ir kyla klausimas, kodėl 
nacionaliniu tridieniu ne-
skelbiame kokios nors keps-
nių dienos? Juk tai būtų labai 
puiki proga pripildyti tuščias 
erdves, esančias žemiau plau-
čių. Kur kas geriau ir teisin-
giau, negu puotauti dėl kaž-
kokio Jėzaus Kristaus, kuris 
nusižeminęs prieš visą žmo-
niją gimė tarp gyvulių mėšlu 
atsiduodančio tvarto sienų... 
Kam minėti tokio bėdžiaus 
gimimo dieną... Na ir kas, 
kad jis katalikams (na, tiems, 
kurie ne vadina save taip, jog 
nebūtų „kitokie“, bet iš tikrų-

jų gyvena su pagarba vieni 
kitiems) – Dievas, na ir kas, 
kad kiekvieną sausio 1-osios 
naktį mes šaudome fejerver-
kus Naujųjų metų, tų, kurie 
skaičiuojami būtent nuo jo 
gimimo, proga. 

Deja, dėl savo pilvo 
ar eilinių malonumų 
esame pasiryžę labiau 
padėti galvą nei dėl 
savo laimės ir ramybės. 

Šis adventas vėlgi nepasi-
žymės ramybe ir dėl artėjan-
čių rinkimų į savivaldą bei 
Lietuvos Respublikos prezi-
dento postą. Ir kurgi adventą 
galėsi praleisti nusiteikęs su-
sikaupimui ir laukimui, jeigu 
visi kandidatai norės ne tik 
daug visiems pasakyti ir pa-
sveikinti absoliučiai visus, 
kurių net nepažįsta. O kam 
pažinoti? Juk niekas nereika-
lauja rinkėjų gerbti. Jų balsas 
yra svarbesnis už juos!

Netikite? Atsakykite į vie-
ną paprastą klausimą. Nuo 
kada prieš rinkimus į visus 
renginius bei namus besibel-
džiantys politikai jums siūlė 
meilę, pagarbą ir laimę? Ar 
bent vienoje politinėje pro-
gramoje regėjote, kad jie ža-
dėtų jūsų gyvenimo laimės 
„sutvarkymą“, ar žadėjo, jog 
į jūsų namus ateis pagarba ir 
meilė? Kaip visada žadėjo 
daug – atlyginimų, pensijų, iš-
mokų, medžių, asfalto... O ar 
kuris pasakė, kad baigsis visi 
jūsų rūpesčiai, kad gyvensite 
ramiai, saugiai bei gerbiami 
ne dėl pinigų, o dėl to, kad 
jie tai duos? 

Deja, pažadai lieka paža-
dais, nes mes... mokame me-
luoti sau.

Prie Rusijos ambasados 
Vilniuje pirmadienio 
popietę vyko du protestai 
dėl Rusijos veiksmų prieš 
Ukrainos karo laivus 
Kerčės sąsiauryje.

Vieną protestų surengė 
Jaunųjų konservatorių lyga, 
maždaug 15-a jaunuolių su 
Ukrainos ir NATO vėliavomis 
skandavo šūkį, skirtą ukrai-
niečių didvyriams.

„Mes patys žinome, ką 
reiškia Rusijos agresija, to-
dėl norime išreikšti palaiky-
mą Ukrainai ir (...) garsiai 
pareikštume, kad negalima 
taip elgtis“, – žurnalistams 
sakė organizacijos Vilniaus 
skyriaus pirmininkė Emilė 
Balodytė.

Protestuojantieji taip pat lai-
kė plakatus, tokius kaip „Ne 
Putinui“ ar „Stop Kremliaus 
politikai“.

Po valandos prie Rusijos 
atstovybės susirinko kelioli-
ka Lietuvoje gyvenančių ru-
sų aktyvistų.

Prieglobstį Lietuvoje šie-
met gavęs Rusijos žurnalistas 
Jevgenijus Titovas BNS teigė, 
kad kariniai veiksmai Kerčės 
sąsiauryje skirti tik prezidento 
Vladimiro Putino reitingams 
auginti.

„Ukrainos tema Rusijos in-
formacinėje erdvėje yra be-
veik pamiršta, bet po vaka-
rykščio įvykio turėtų laukti 
naujas Rusijos propagandos 
etapas“, – sakė žurnalistas.

Rusija sekmadienio vakarą 
apšaudė tris į Kerčės sąsiaurį 
įplaukusius Ukrainos laivus, 
motyvuodama, kad šie pažei-
dė šalies teritorinius vandenis, 
ir galiausiai juos užėmė.

Kijevas atkerta, kad Azovo 
jūra, į kurią plaukė laivai, lai-
koma bendro naudojimo pa-
gal Rusijos ir Ukrainos susi-
tarimą, o rusai dėl laivų marš-
ruto buvo įspėti.

Anot Ukrainos, per inciden-
tą sužeisti šeši jos kariai. BNS

Protestai 
dėl veiksmų 
prieš 
Ukrainos 
laivus
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Rusija kuria viršgarsinį keleivinį lėktuvą 
Naujo Rusijos viršgarsinio keleivinio lėktuvo prototipas 
bandomiesiems skrydžiams bus parengtas per artimiausius 2–3 
metus. Jis kuriamas remiantis strateginiu bombonešiu Tu-160 ir 
SSRS laikais eksploatuotu keleiviniu Tu-144.

Padėkojo sau už naftos kainų kritimą
JAV prezidentas Donaldas Trampas sekmadienį padėkojo sau 
už tai, kad nafta pinga. „Tai puiku, kad naftos kainos krenta 
(ačiū Jums, prezidente T.). Papildysime tuo... kitas mūsų geras 
ekonomines naujienas. Infliacija lėtėja.” parašė D. Trampas.

aliniu ir ekonominiu smurtu), 
mokomi atpažinti sisteminį 
smurtą, jiems buvo pateikta 
gerųjų pavyzdžių ir sėkmės 
istorijų, duota patarimų, kaip 
padėti smurtą patyrusioms 
moterims ir kaip jas paskatinti 
kreiptis pagalbos. 

Dažnai girdime, kad smur-
tauja ne tik vyrai, bet ir mote-
rys. Taip, būna įvairių atvejų, 
tačiau, statistikos duomeni-
mis, net 91 atveju iš šimto 
įtariamuoju dėl smurto arti-
mojo aplinkoje būna vyras ir 
tik 9 atvejais – moteris. Nu-
kentėjusiųjų skaičius beveik 
atvirkščias – 23 proc. vyrų ir 
80 proc. moterų. O pranešimų 
apie smurtą artimoje aplin-
koje kasmet sulaukiama vis 
daugiau – pernai policija už-
fiksavo 47 tūkst. tokių skam-
bučių. Gaila, kad ikiteismi-
nis tyrimas buvo pradėtas tik 
maždaug 10 tūkst. atvejų, o 
teismą pasiekė tik apie tūks-
tantis bylų. 

Pasak M. Jankauskaitės, 
medicinos darbuotojai yra 
tikslinė grupė, galinti padėti 
nukentėjusiai moteriai. Už-
sienyje atlikti tyrimai parodė, 
kad medicinos darbuotojai 
yra pirmieji iš visų instituci-
jų, į kurias moterys kreipiasi 
pagalbos. Ir kreipimasis ne-
būtinai būna tiesiogiai susiję 
su smurtu, moterys pas medi-
kus ateina ir dėl savo ar vaikų 
sveikatos problemų. Tuomet 
medikai, įtarę smurtą artimoje 
aplinkoje, gali padėti moteriai 
nutraukti tą izoliacijos ratą, į 
kurį smurtautojas ją mėgina 
įstumti. Medikai, turėdami 
galimybę su galima smurto 
auka kontaktuoti, gali jai per-
duoti žinutę, kad smurtas yra 
nusikaltimas, daromas prieš 
ją, tai nėra jos kaltė, jos gėda, 
kad ji turi galimybę kreiptis 

Ne auka kalta, bet smurtautojas!
pagalbos.  

„Medikų vaidmuo labai 
svarbus ne tik dėl to, kad jie 
gelbsti gyvybes bei rūpinasi 
sveikata, bet ir ryšiui su mo-
terimi palaikyti, kad ji nebū-
tų izoliuota“, – atsakydama 
į klausimą, kodėl projekto 
komanda susitiko su Prienų 
ligoninės medikais, sakė M. 
Jankauskaitė. 

Pasak M. Jankauskaitės, kai 
kalbame apie smurto preven-
ciją, apie pagalbą nukentėju-
siems asmenims, svarbu, kad 
institucijos bendradarbiautų, 
komunikuotų tarpusavyje. O 
kad komunikacija įvyktų, rei-
kia, kad visi vienodai supras-
tų, kas yra sisteminis smur-
tas. Su Prienų medikais ir 
buvo aiškinamasi, kaip elgia-
si smurtautojas, kokias savo 
galios ir kontrolės strategijas 
jis taiko, kad moterį išlaiky-
tų savo įtakoje, kad neleistų 
jai išeiti. 

Iš užsienyje atliktų tyrimų 
žinoma, kokio tipo vyrai yra 
smurtautojai. Tai – vyrai, ku-
rie turi labai neigiamą požiū-
rį į moteris, įsivaizduoja, kad 
moteris privalo būti ištikima, 
negali vyro palikti, jei jis ne-
nusprendė kitaip, ir apskritai 
moters funkcija – aptarnauti 
vyrą buityje ir seksualiai. Su 
tokiomis nuostatomis gyven-
dami jie taiko įvairias mani-
puliacines strategijas ir mo-
terį tarsi jos pačios rankomis 
įsuka, lyg musę į voratinklį, į 
tokią situaciją, iš kurios labai 
sunku ištrūkti. Dažniausiai 
viskas prasideda ne nuo fizi-
nio, bet nuo psichologinio te-
roro, nuo galios ir kontrolės 
manipuliacijų. Vyras baugina, 
grasina, verčia paklusti, izo-
liuoja, žemina, manipuliuoja 
vaikais, gąsdina, kad juos at-
ims, neigia savo kaltę, mėgina 
pateikti viską taip, kad tai yra 

žmonos neadekvati reakcija, o 
jis labai šaunus vyrukas, nuo-
lat demonstruoja savo vyrišką 
galią (viskas – pinigai, namai, 
vaikai yra mano, o tu esi tar-
naitė ir turi džiaugtis, kad lei-
džiama būti šalia).

M. Jankauskaitės teigimu, 
smurtą visada lengva atpa-
žinti – reikia žinoti sisteminio 
smurto požymius. 

Kita labai paplitusi tenden-
cija – aukų kaltinimas. „Jei 
kaltiname moterį, kuri neda-
ro jokio nusikaltimo, net jei ji 
gyvena su smurtautoju – pa-
dedame smurtautojui“, – teigė 
pranešėja. 

Įstatymas, kad smurtas arti-
moje aplinkoje yra ne šeimi-
nis konfliktas, bet visuome-
ninės reikšmės nusikaltimas, 
buvo priimtas tik 2012 m. Tai, 
kad visuomenė yra vis labiau 
nepakanti smurtui artimoje 
aplinkoje, rodo vis gausėjan-
tys skambučiai policijai. Ta-
čiau, pasak M. Jankauskaitės, 
kol mes, visuomenė, kaltina-
me auką, kol slepiame faktus, 
mėginame „išsukti“ smurtau-
toją, esame nusikaltimo ben-
drininkai – mes esame dar ne 
visiškai suvokę problemą. 

„Gavome labai aktualios, 
naudingos ir daugeliu atveju 
naujos informacijos“, – dė-
kodama svečiams sakė Prie-
nų ligoninės direktorė Jūratė 
Milaknienė. 

Direktorei pritarė ir mo-
kymuose dalyvavę medikai, 
kurie džiaugėsi, kad buvo la-
bai gražiai išdėstyta esmė, jie 
sužinojo, kokie yra smurto 
požymiai, kokius klausimus 
užduoti, kaip pajusti, kad mo-
teris kenčia, kad patiria smur-
tą, kur ją nusiųsti. Ir, kaip pa-
brėžė mokymų dalyviai, svar-
biausia mums visiems yra su-
vokti esminį dalyką – ne auka 
kalta, bet smurtautojas. 

Kiekvieną savaitgalį
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Fizinis smurtas prieš 
vaikus niekaip negali būti 
įteisintas ar toleruojamas, 
bet vaikų paėmimas iš 
šeimų turi būti kraštutinė 
priemonė, sako premjeras 
Saulius Skvernelis.

„Šiandieninėje stadijoje ne-
turėtume grįžti atgal ir kalbė-
ti apie „proporcingą“ smurtą 
prieš vaikus. Manau, kad tu-
ri būti keičiama ir tobulina-
ma įstatymų įgyvendinimo 
tvarka, įdiegiama daugiau 
saugiklių, kurie eliminuotų 
žmogiškąją klaidą, skiriama 
daugiau resursų, o ne siauri-
namas smurto prieš vaikus 
sąvokos apibrėžimas“, – savo 
poziciją feisbuke paskelbė S. 
Skvernelis.

Grupė parlamentarų po re-
zonansinio vaikų paėmimo 
iš šeimos atvejo įregistravo 
pataisas, kurios keičia smur-
to prieš vaikus sąvoką. Nu-
matoma, kad fiziniu smurtu 

Fizinis smurtas prieš vaikus niekaip negali būti 
įteisintas ar toleruojamas

prieš vaiką būtų laikomas tik 
sukeliamas žymus skausmas, 
o į psichologinio smurto api-
brėžimą įtraukiamas „prievar-
tinis vaikų ir tėvų atskyrimas 
prieš jų valią“.

Šias pataisas inicijavo „vals-
tietis“ Mindaugas Puidokas 
su daugiau kaip 50 parlamen-
tarų iš „valstiečių“, „tvarkie-
čių“ konservatorių bei kitų 
frakcijų.

Savo įraše feisbuke S. 
Skvernelis teigia, kad paėmi-
mas iš šeimos kaip kraštutinė 
priemonė „gali ir turi būti tai-
koma tik visapusiškai įverti-
nus situaciją ir kylančius pa-
vojus“. Kartu jis pažymi, kad 
„žmonės, kurie augina vaikus 
be fizinio smurto, neturi bai-
mintis jų atėmimo“.

„Visuomenės nerimas yra 
suprantamas, tai – itin jautri 
tema. Nauja tvarka galioja 
vos kelis mėnesius ir nenuos-
tabu, kad išryškėjo tam tikri 

taisytini dalykai. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija 
taiso paaiškėjusias silpnąsias 
vietas, kad būtų kuo daugiau 
aiškumo ir skaidrumo. Netru-
kus bus pateikti ministerijos 
siūlymai keisti poįstatyminius 
teisės aktus“, – sako Vyriausy-
bės vadovas.

Anot jo, Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijai bei jai 
pavaldžioms įstaigoms „aiš-
kiai nurodyta gilintis ir labai 
atsakingai vertinti kiekvieną 
galimą vaiko paėmimo iš šei-
mos atvejį“.

„Jei institucijų veiksmai ke-
lia rimtų abejonių, už tai atsa-
kingi asmenys privalo prisi-
imti atsakomybę, spragos turi 
būti šalinamos, o padaryta žala 
kompensuojama“, – skelbia S. 
Skvernelis.

Sekmadienį Vilniuje, Nepri-
klausomybės aikštėje, sureng-
tas protestas dėl vaiko teisių 
apsaugos sistemos. Organi-
zatoriai suderino leidimą tūks-
tančio žmonių mitingui. BNS

Materialinės investicijos 
Lietuvoje trečiąjį šių metų 
ketvirtį siekė 1,65 mlrd. 
eurų – 6,3 proc. daugiau 
nei per tuo pat metu 
pernai (palyginamosiomis 
kainomis).

Daugiau nei pusę (55,6 
proc.) šios sumos sudarė in-
vesticijos į pastatų ir inžine-
rinių statinių statybą. Maši-

Materialinės investicijos trečiąjį ketvirtį 
padidėjo 6,3 proc. iki 1,65 mlrd. eurų

noms, įrenginiams ir transpor-
to priemonėms įsigyti buvo 
skirta 39 proc., pastatams ir 
inžineriniams statiniams – 3,1 
proc., žemei – 1,3 proc. visų 
investicijų, pranešė Statistikos 
departamentas. 

Gyvenamiesiems pasta-
tams statyti ir pirkti skirta 
235,6 mln. eurų – 17,7 proc. 
daugiau. 

Nekilnojamo turto įmonių 
investicijos, įskaitant žmonių 
investicijas į gyvenamųjų na-
mų statybą, per ketvirtį sudarė 
19,3 proc., viešojo valdymo 
ir gynybos įstaigų investici-
jos – 16,7 proc., transporto 
ir saugojimo įmonių – 12,7 
proc., apdirbamosios gamy-
bos įmonių – 12 proc. visų 
šalies investicijų. BNS
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-11-20 apie 11.30 val. Prienų 
r., Stakliškių sen., Palapiškių k., 
Pievų g., į moters (gim. 1929 m.) 
namus atėjo apie 50 metų amžiaus 
moteris, kuri prisistačiusi „Sodros“ 
darbuotoja pasiūlė įsigyti malkų. 
Pranešėjai beieškant pinigų ne-
pažįstama moteris iš kambaryje 
esančios spintelės stalčiaus pavogė 
400 eurų. Įvykis tiriamas.

2018-11-20 apie 11.34 val. gautas 
pranešimas, kad Prienuose, V. Ku-
dirkos g. name dega dujų balionas 
ir rūsio durys. Rūsyje (6x4 m dydžio) 
degė dujų balionas ir durys. Name 
rastas sąmoningas G. S. (gim. 
1961 m.), apdegęs abi plaštakas ir 
plaukus. Nukentėjusiajam suteikta 
pirmoji medicininė pagalba, jis 
išvežtas į gydymo įstaigą. Į kiemą 
išneštas dujų balionas. Apdegė 
medinės rūsio durys ir staktos.

2018-11-20 gautas pranešimas, 
kad Birštono sen., Ivoniškių k. 
važiuojant nuo Prienų Birštono 
link (pavažiavus apie 2 km) kažkas 
dega. Gaisro požymių nerasta.

2018-11-21 apie 9.30 val. Prienų r., 
Balbieriškio sen., Vazgaikiemio k. 
ribose, Prienų šile, rastas Lenkijoje 
pavogtas 2017 m. pagamintas 
automobilis „Mercedes Benz E430“, 
priklausantis Lenkijos piliečiui (gim. 
1972 m.).

2018-11-21 apie 17.19 val. gautas 
pranešimas iš PK, kad A16 kelyje, 
prie viaduko į Marijampolę reikia po 
eismo įvykio nuvalyti kelio dangą. 
Ant kelio buvo pažirę smulkių auto-
mobilių detalų, iš vieno automobilio 
1 m² plote išsilieję eksploataciniai 
skysčiai. Kelio danga nuvalyta. 

2018-11-22 Alytaus apskr. VPK Prie-
nų r. PK gautas moters (gim. 1932 
m.) pareiškimas, kad lapkričio 17 
d. iš jai priklausančio gyvenamojo 
namo, esančio Prienų r., Jiezne, 
Dariaus ir Girėno g., svetainės 
neaiškiomis aplinkybėmis dingo 
6400 eurų.

2018-11-22 apie 15 val. Prienų r., 
Jiezno m., Vilniaus g., vyras (gim. 
1958 m.), atvykęs į jam priklausan-
čią negyvenamą sodybą, pastebė-
jo, kad įsibrovus į sodyboje esantį 
ūkinį pastatą iš jo pavogta jam 
priklausanti benzininė žoliapjovė 
„Husquarna“ ir elektrinė žoliapjovė 
„MTD“. Nuostolis – 710 eurų.

Aukštųjų mokyklų valdyme nedalyvaus 
Aukštųjų mokyklų valdyme negalės dalyvauti savivaldybių tarybų 
nariai, merai bei europarlamentarai. Seimas šią savaitę priėmė 
pataisas, kuriomis išplėtė asmenų, negalinčių būti valstybinių 
aukštųjų mokyklų tarybų nariais, sąrašą. 

Gėjų santuokų priešininkai pasiekė pergalę
Rinkėjai per šeštadienį Taivane įvykusius referendumus pasisakė 
prieš gėjų santuokas, o tai, pasak kovotojų už seksualinių 
mažumų teises, sudavė rimtą smūgį salos reputacijai kovos už 
seksualinių mažumų teises srityje.

kai, mūsų pačių geopolitinei 
orientacijai. 

Kaip kurstomas visuo-
menės susiskaldymas? Ar 
propagandos išpuoliams 
terpę padeda kurti Lietu-
vos visuomenės socialinė-
ekonominė atskirtis?   

Kai mes kalbame apie 
informacinį saugumą ir vi-
suomenės susiskaldymą, tai 
pirmiausia turėtume kalbėti 
apie propagandos iššūkį. Tai 
yra bandymai tam tikrus tei-
ginius, naujienas   prastumti 
į mūsų informacinę erdvę, 
bandymai išgąsdinti visuo-
menę, įnešti sumaištį. 

Viena iš puolimo krypčių 
yra mūsų istorija. Bandoma 
paneigti mūsų istorinius na-
ratyvus  arba iškreipti juos. 
Štai, pavyzdžiui,  pokario 
rezistencija mums svarbi, 
tačiau Rusija nuolat teigia, 
kad mūsų partizanai buvo 
banditai, šaudę žmones. 
Taip bandoma paveikti ma-
sinę mūsų visuomenės są-
monę, kurioje įtvirtinti isto-
riniai pasakojimai, leidžian-
tys mums patiems suprasti, 
kas mes tokie esame, kokios 
mūsų ištakos ir pan. Taigi, 
Kremlius bando atakuoti 
tuos giluminius dalykus. 

Socialinė atskirtis kuria 
tam tikrą terpę propagan-
dos išpuoliams. Dalis žmo-
nių yra nepatenkinti valdžia, 
savo socialine, finansine pa-
dėtimi. Tokius žmones pro-
paganda veikia stipriau, jie 
yra labiau pažeidžiami ir 
pasiduoda manipuliacijoms. 
Propaganda bando išnaudoti 
socialinius skaudulius. Su-

Socialinė atskirtis – gera terpė propagandai
tirštinant spalvas bandoma 
įrodyti, kad Lietuva yra ne-
vykusi valstybė, neteisingai 
pasirinkusi savo integracijos 
į ES kryptį.  

Kokiomis aplinkybėmis 
išpuoliai dažniausiai pasi-

reiškia? Ar jie siejami su 
įvykiais Lietuvoje? 

Tokia tendencija yra pas-
tebima. Paminėsiu gana gar-
sų atvejį – 2017 m. buvo 
bandoma į mūsų informa-
cinę erdvę prastumti neti-
krą naujieną, kad Lietuvoje 
reziduojantys Vokietijos ka-
riai Jonavoje neva išprievar-
tavo globos namų auklėtinę. 
Provokacija buvo nukreipta 

prieš Lietuvos dalyvavimą 
NATO ir sąjungininkų pa-
jėgų dislokavimą mūsų ša-
lyje. Bandymas prastumti tą 
žinią vyko kaip tik vasario 
16-iosios  dienos išvakarė-
se, kas simboliškai susieja 

tą netikrą naujieną su viena 
iš pagrindinių mūsų šven-
čių. Galėjo būti atsižvelgta 
ir į tai, kad vasario 16-oji tai 
buvo nedarbo diena. Tie, kas 
skleidė tą melagingą naujie-
ną galbūt tikėjosi, kad tam 
tikrą laiką niekas nedemas-
kuos to pasakojimo.  

Tačiau informaciniai iš-
puoliai nebūtinai siejami su 
kažkokia konkrečia data, 

tačiau išpuolių pavojus, 
artėjant svarbioms mums 
datoms, didėja.   

Ar mūsų visuomenė at-
spari propagandai? 

Nors dalis visuomenės 
vertinama kaip pažeidžia-
ma, tyrimai rodo, kad esa-
me gana atsparūs. Apie in-
formacines grėsmes mes 
kalbame viešai ir ne pirmus 
metus. Tai verčia žmones 
būti atsargesniais vartojant 
informaciją. Ir valstybiniu 
lygiu ta problema yra su-
prantama. 

Kaip turėtų elgtis eili-
nis Lietuvos pilietis infor-
macinių ir propagandinių 
išpuolių akivaizdoje? 

Mes visi gyvename in-
formaciniame pertekliuje ir 
svarbu, kad žmogus kritiš-
kai vertintų gaunamą infor-
maciją. Ypač, kai kalbame 
apie kokią nors svarbią ži-
nią, vertėtų savęs paklausti, 
ar tikrai ji yra teisinga. Ne-
įmanoma tikrinti kiekvieną 
žinutę, bet atkreipkite dė-
mesį į tas, kurios apeliuoja 
į jūsų jausmus, bando šoki-
ruoti – taip paprastai elgiasi 
propaganda.  Tai būtų pa-
grindinis patarimas.

Tačiau nepervertinki-
me informacinių grėsmių, 
nepulkime į paniką, ne-
leiskime mūsų įbauginti. 
Tada galima būtų sakyti, 
kad Kremlius pasiekė savo 
tikslą. Eilinis pilietis turėtų 
būti pakankamai kritiškas, 
atsargus vartodamas infor-
maciją, bet tuo pat metu iš-
saugoti tam tikrą pusiaus-
vyrą. 

Pastaruoju metu vis 
dažniau girdime sąvoką 
„informaciniai karai“. 
Juos galima apibrėžti 
kaip savotišką bandymą 
manipuliuojant 
informacija, ją iškreipti 
ir tuo būdu formuoti tam 
tikrą visuomenės ar bent 
jos dalies nuomonę. 
Kartu paveikti jos 
elgesį sau naudinga 
kryptimi. Kiekvienas 
turėtume suvokti, 
kokios informacinių ir 
propagandinių išpuolių 
grėsmės mums kyla, 
kaip jas atpažinti ir kaip 
elgtis jų akivaizdoje. 
Apie tai kalbamės su 
Vilniaus universiteto 
Politinės komunikacijos 
katedros asistentu, dr. 
Viktoru Denisenko. 

Jaučiame nuolatinį 
priešiškumą ir infor-
macinių atakų grėsmes 
iš Rytų kaimynės. Vie-
nas iš tokių atakų tikslų 
– mūsų valstybės susis-
kaldymas. Kodėl to sie-
kiama?

Taip, tikrai yra siekiama 
suskaldyti mūsų visuome-
nę ir ta grėsmė pirmiausia 
kyla iš mūsų didžiosios 
Rytų kaimynės. Tai yra su-
siję su geopolitinėmis Ru-
sijos ambicijomis, su noru 
daryti įtaką pasaulyje. O 
pirmiausia mūsų regionas 
Maskvai yra įdomus dėl 
to, kad jį dažnai į jį žiūri 
kaip į postsovietinę, savo 
natūralios įtakos erdvę. 
Tokiu būdu siekiama da-
ryti įtaką mūsų valstybės 
gyvenimui, mūsų politi-
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Indijoje surengtas pirmasis gėjų paradas 
Tūkstančiai žmonių sekmadienį Naujajame Delyje dalyvavo 
pirmame gėjų parade, surengtame po to, kai Indijos 
aukščiausiasis teismas dekriminalizavo homoseksualumą.

BREXIT: 46 metų santuokos be meilės pabaiga
Didžiosios Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos (ES) 
susitarimas, kuriam sekmadienį pritarė ES vadovai, duoda pradžią 
beveik 46 metus trukusios santuokos iš išskaičiavimo, paremtos 
labiau praktiškumu, o ne bendromis svajonėmis, pabaigai.

2018-uosius Lietuvos 
Respublikos Seimas 
buvo paskelbęs Lietuvos 
valstybės atkūrimo 
šimtmečio, Vydūno, 
Sąjūdžio metais. 

Minėjome ir daugiau vals-
tybės ir tautos istorijos raidai 
labai svarbių datų. Nors šios 
datos atėjo iš skirtingų lai-
kmečių, istorinių aplinkybių, 
jos visos persmelktos lietuviš-
kumo ir tautos stiprybės dva-
sia, žmonių, kūrusių valstybę, 
puoselėjusių jos tautines ir 
dvasines vertybes, šviesa. 

Vienas iš tokių amžinosios 
šviesos šaltinių buvo Vydū-
nas, kurio 150-ąsias gimimo 
metines šiemet minime. Tai 
jis XIX amžiaus pabaigoje–
XX amžiaus pradžioje bu-
vo viena iš tų nerimstančių 
sielų, kurių šviesa skverbėsi 
pro okupacijos dešimtmečių 
rūką, žadino maištaujančius 
jaunus protus ir galų gale 
įžiebė Sąjūdžio ugnį. Simbo-
liška, kad 1988-aisiais, tais 
pačiai metais, kai kūrėsi Są-
jūdis, nuo socialistinio rea-
lizmo dūstantis teatras savo  
žiūrovus pakvietė į Kauno 
valstybiniame dramos teatre 
režisieriaus Juozo Ivanausko 
pastatytą Gedimino Jankaus 
regesių dramą „Amžinas ke-

„Iš viso to išeina, kad žmogus, gimsta 
šiam pasauliui, jeib žmogumi taptų“ (Vydūnas)

leivis“. Pats spektaklio reži-
sierius apie šį savo darbą sa-
ko: „Mano pastatytas spekta-
klis „Amžinas keleivis“ atliko 
savo istorinę misiją išskirtiniu 
Lietuvai momentu – kilus tau-
tinio atgimimo bangai – 1988 
m. pavasarį. Gaila, kad sceno-
je regesių drama „Amžinas 
keleivis“ gyvavo palyginti 
trumpai ir net nebuvo pada-
rytas kokybiškas spektaklio 
vaizdo įrašas, deja...

O juk šiaip pagalvojus, ga-
lėjo tokio spektaklio apskritai 
net nebūti, jeigu ne lemtingas 
sutapimas /.../ nusprendžiau 
pasirinkti Gedimino Jankaus 
pjesę apie Vydūną savo diplo-
miniam darbui tik todėl, kad 
jau buvau nemažai skaitęs 
Vydūno raštų, žavėjausi šiuo 
mąstytoju – idealistu. Tuo-
metinis Kauno dramos teatro 
vadovas Jonas Vaitkus gan 
tolerantiškai leido man pasi-
rinkti kokią tiktai noriu pje-
sę savo diplominiam darbui, 
tąkart viską nulėmė Vydūnas 
– „Amžinas keleivis“.

Pabėgo 30 metų. „Amžinas 
keleivis“ vėl beldžiasi į kie-
kvieno lietuvio sielos duris. 
Gal atidarys?

Kaip ir tąkart, prieš 30 me-
tų, Vydūną per Lietuvą vėl 
veda aktorius Petras Vens-

lovas, 1988-aisiais Gedimi-
no Jankaus regesių dramoje 
„Amžinas keleivis“ sukūręs 
įsimintiną vaidmenį – patį Vy-
dūną.  VšĮ „Teatro projektai“ 
parengtoje programoje – te-
atrinėje-muzikinėje kelionė-
je aktorius Petras Venslovas 
pasakoja apie Vydūno gyve-
nimą, skaito laiškų fragmen-
tus, monologus iš spektaklio, 
skamba Vydūno sukurtos dai-
nos, kanklių muzika.

Prienų krašte teatrinėje-
muzikinėje kelionėje dalyva-
vo Veiverių bibliotekos (lap-
kričio 15 d.), Balbieriškio 
bibliotekos (19 d.) ir Prienų 
Justino Marcinkevičiaus vie-
šosios bibliotekos (lapkričio 
22 d.) lankytojai. Su gausiai 
Prienų bibliotekoje susirinku-
siais filosofo Vydūno gerbė-
jais aktorius Petras Venslovas 
dalinosi prisiminimais apie 
1988 m. Kauno dramos tea-
tre pastatytą spektaklį, spekta-
klio partnerius – savo kolegas 
aktorius, kurių daugelio jau 
nėra tarp gyvųjų. Aktoriaus 
prisiminimus lydėjo spekta-
klio fragmentų nuotraukos. 
Vydūno dainas atliko ansam-
blis KADUJO (vadovė Laura 
Lukenskienė).

Prienų Just. Marcinkevičiaus 
viešosios bibliotekos inf. 

Lapkričio 22 dieną, 
Lietuvos kariuomenės 100-
mečio šventės išvakarėse, 
jaunieji Kašonių 
bibliotekos skaitytojai 
rinkosi paminėti Lietuvos 
kariuomenės dienos 100-
metį.

Siekdami, kad būtų infor-
matyviau, pasikvietėme Jiez-
no gimnazijos mokytoją Ro-
mutę Kandrotienę, kuri kartu 
su bibliotekininke supažin-
dino vaikus su Lietuvos ka-
riuomenės praeitimi, Kašonių 
krašto savanoriais, kuriuos 
nuolat prisimename. Juk vos 
susikūrusiai Lietuvos kariuo-
menei jau 1918–1920 m. te-

Kašonių bibliotekoje – smiginio varžybos, 
skirtos Lietuvos kariuomenės 100-mečiui 
paminėti

ko kovoti už Lietuvos laisvę 
su rusų bolševikais, bermon-
tininkais bei lenkais. 

Po pasakojimo vaikai piešė 
Lietuvos kariuomenę.

Sukabinę bibliotekoje pieši-
nius ir juos aptarę, surengėme 
smiginio varžybas. Smiginis 
– taiklumo žaidimas, kai į ap-
valų ant sienos kabinamą tai-
kinį svaidomi smigiai, strėly-
tės. Visi vaikai smiginio strė-

lytes rankose jau yra turėję, 
nes laisvalaikiu bibliotekoje 
dažnai draugiškai pasivaržo. 
Jauniausiai dalyvei Indrei – 
šešeri, o vyriausiems Edvinui 
ir Sandrai – keturiolika metų. 
Geriausiai sekėsi Sandrai Šip-
kauskaitei, kitas prizines vie-
tas užėmė Jūratė Giedraitytė 
ir Gytis Kabašinskas. Tarp 
ikimokyklinukų geriausiai 
sekėsi Kotrynai Šipkauskai-
tei ir Indrei Kabašinskaitei. 
Visi dalyviai bendruomenės 
šventėje, kuri vyko šeštadie-
nį, buvo apdovanoti padėkos 
raštais ir atminimo dovanėlė-
mis, o nugalėtojai – diplomais 
ir medaliais.

Kašonių bibliotekos  
informacija

užimtumu bei stengėsi keisti 
visuomenės požiūrį į neįgalius 
žmones. Po trejų metų veiklos 
nusprendė, kad visa tai reikia 
perkelti į aukštesnį – naciona-
linį lygmenį. Seimo nariu tapo 
kaip Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos sąrašo atstovas. 
Ir tęsia pradėtus darbus, kurių 
svarbiausias tikslas – kad pa-
tys silpniausi žmonės jaustųsi 
stiprūs. 

Seime jis dirba Žmogaus 
teisių komitete, yra Neįgalių-
jų teisių komisijos narys. Nuo 
šių metų rugsėjo tapo Mišrios 
Seimo narių grupės frakci-
jos nariu. 

Justas diskutavo su biršto-
niškiais apie svarbiausias savo 
veiklos sritis: neįgaliųjų įdar-
binimo galimybes, valstybės 
pagalbą, asmeninio asistento 
reikalingumą, Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tar-
nybos pertvarką bei rinkimų 
prieinamumą visiems. 

Lietuvoje socialinėse įmo-
nėse dirba tik apie 7 tūkst. ne-
įgaliųjų, dar apie 40 tūkstančių 
dirba socialinio statuso netu-
rinčiose įmonėse ir negauna 
jokių lengvatų. Justas siekia, 
kad būtų įvestas neįgaliojo 
„krepšelis“ ir žmonės su ne-

Kad patys silpniausi žmonės jaustųsi 
stiprūs!
atKelta IŠ 1 p.

galia turėtų didesnę galimybę 
rinktis, kur dirbti. 

Pasak Seimo nario, asmeni-
nio asistento veikla yra orien-
tuota į negalią turinčio žmo-
gaus poreikius. Jis norėtų, kad 
asmeniniai asistentai prisidėtų 
ir prie paliatyviosios slaugos. 
Tačiau Lietuvoje kol kas as-
meninio asistento veikla nėra 
reglamentuota. 

Justo manymu, ne visiems 
ligoniams būtina gultis į ligo-
ninę, kad gautų tam tikras pas-
laugas, todėl jis siekia, kad at-
sirastų galimybė paslaugoms 
„ateiti“ į namus. 

Ne visi neįgalieji gali atlik-
ti konstitucinę pareigą – da-
lyvauti rinkimuose, nes kai 
kurios rinkimų apylinkės yra 
nepritaikytos neįgaliesiems. 
Tad, kol dar yra laiko iki ar-
timiausių rinkimų, siekiama, 
kad rinkimų apylinkės būtų 
tokiose patalpose, į kurias ga-
lėtų įvažiuoti ir rateliuose sė-
dintis žmogus. 

Susitikime dalyvavusi Birš-
tono savivaldybės merė Nijolė 
Dirginčienė papasakojo, kaip 
gyvena neįgalieji ir senjorai 
Birštone, kaip žmonių akty-
vumą padeda skatinti savi-
valdybė ir visuomeninės or-
ganizacijos. Kalbėdama apie 
slaugą ir globą merė pabrėžė, 
kad stengiamasi, jog žmogus 
kuo ilgiau gyventų savo na-

muose, pasidžiaugė, kad ne-
trukus Birštono PSPC duris 
atvers Slaugos ir palaikomojo 
gydymo skyrius, taigi biršto-
niškiai šią paslaugą gaus ar-
čiau namų. 

Seimo nariui buvo užduota 
ir įvairių klausimų. Atsakyda-
mas į juos Justas paaiškino, 
kodėl paliko valdančiuosius, 
su kuriais atėjo į Seimą. Pa-
grindinė apsisprendimo prie-
žastis – jam nepriimtina frak-
cijos valdymo tvarka, politi-
kavimas, beprasmis komisijų 
kūrimas, žvalgymasis į praeitį, 
ateities vizijos nebuvimas.

„Aš atėjau dirbti realių dar-
bų, kurie pakeistų tūkstan-
čių žmonių gyvenimus“, – 
kalbėjo Justas. Jo manymu, 
tai daryti būnant opozicijoje 
sunkiau, bet kiekvienam sa-
ve gerbiančiam Seimo nariui 
būtų gėda nepritarti projek-
tams, skirtiems silpniausiems 
piliečiams, senstančiai visuo-
menei. 

Buvo diskutuojama ir apie 
artėjančius Prezidento rinki-
mus, ir apie neįgaliesiems pri-
taikytus automobilius, Rusijos 
grėsmę, ir apie Vaikų teisių 
įstatymo reformas, savanorių 
pagalbą neįgaliesiems bei sen-
jorams ir galimybę senjorams 
reabilitacijos paslaugas gauti 
Birštone, taip pat ir kitomis 
temomis. 
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Potvyniai Irake nusinešė 21 gyvybę 
Irake pastarąsias dvi dienas siautus smarkioms liūtims, žuvo 
mažiausiai 21 žmogus, o dešimtys buvo sužeisti. Kai kurie iš 
jų nuskendo, kiti žuvo per automobilių avarijas, buvo mirtinai 
nutrenkti elektra arba įstrigo savo subyrėjusių namų griuvėsiuose.

Rumunijoje pašventinta ortodoksų katedra
Dešimtys tūkstančių tikinčiųjų sekmadienį susirinko Bukarešte 
į didžiulės naujos ortodoksų katedros pašventinimo iškilmes, 
nepaisant kritikos, kad statyboms skirtas lėšas buvo galima 
išleisti vienos skurdžiausių ES valstybių ligoninėms ir mokykloms.

Gražią lapkričio 17-
osios popietę Vėžionių 
kaimo bendruomenės 
nariai aplankė Janiną 
Raulinavičienę, kuriai 
tądien sukako 90 metų.

Puikiai atrodanti 90-metė 
svečius pasitiko savo namuo-
se. Ilgaamžei bendruomenės 
atstovai linkėjo gražių gyveni-
mo akimirkų, artimųjų dėme-
sio ir meilės bei Dievo palai-
mos. Nubraukusi džiaugsmo 
ašarą ir padėkojusi už sveiki-

Pasveikino Vėžionių kaime gyvenančią 90-metę 
Janiną Raulinavičienę

nimus bei linkėjimus Janina 
savo svečius pakvietė prie 
gausaus vaišių stalo, kurį pa-
dėjo suruošti dukra Zita.  

Susėdus už stalo užsimez-
gė jaukus ir šiltas pašneke-
sys. Nors ilgaamžės sveikata 
ir atmintis jau nebe tokie kaip 
jaunystėje, tačiau moteris vis 
dar atsiminė savo jaunystę ir 
prabėgusį gyvenimą.

Janina augo Prienų rajono 
Rūdupio kaime Jono ir Mo-
nikos Kirkliauskų šeimoje 
kartu su dar dviem seserimis 
ir broliu (dar viena sesuo mi-
rė kūdikystėje). Iš keturių vai-
kų ji buvo vyriausia. Bagrėno 
kaime baigė keturias klases, 
toliau mokytis tėvai neleido, 
nes reikėjo padėti prižiūrėti 
ūkį bei jaunesnes seseris ir 
brolį. Dirbdama namuose Ja-
nina išmoko puikiai austi. Jos 
austomis staltiesėmis ir lova-
tiesėmis buvo papuošti net 
Birštono bažnyčios altoriai. 
Daug austų darbų iškeliavo į 

Ameriką.
Sulaukusi 33 metų ištekė-

jo už Juozo Raulinavičiaus. 
Apsigyveno Jundeliškių kai-
me, tačiau su vyru pragyveno 
tik trejus metus ir keturis mė-
nesius. Vyras netikėtai mirė. 
Janina liko su dviem mažais 
vaikučiais, sūnui Jonui buvo 
2 metukai, o dukrelei Zitai vos 
dešimt mėnesių. 

Paaugus vaikams, 1969 m. 
Janina pradėjo dirbti fermoje. 
1979 metais atsikėlė gyventi į 
Vėžionis. Kolūkio valdžia Ja-
ninai suteikė būstą. Įsidarbino 
Vėžionių fermoje, kur dirbo 
iki pat pensijos. 

Vienai dirbti ir auginti vai-

kus Janinai nebuvo lengva, 
tačiau gyvenimas ją užgrūdi-
no. Augindama vaikus Janina 
buvo griežta mama. Dukra 
Zita pritaria ir sako, jog šiais 
laikais tai turbūt mama būtų 
kalėjime (juokiasi) už vaikų 
auklėjimą, kadangi abiem 
su broliu teko paragauti ir 
rykščių.

Sūnų ir  dukrą užauginusi 
moteris šiandien gyvena Vė-
žionyse. Senolei džiaugsmo 
teikia ne tik vaikų rūpestis, 
bet ir 3 anūkų bei 4 proanū-
kių dėmesys.

Vėžionių bendruomenės  
„Topolis“ pirmininkė  

Irma Kereišienė

Tapytojo Edmundo Kartano 
kūrinių parodoje veriasi 
vartai į fantazijų pasaulį, 
kurį, vaikystėje atrastą, 
ilgainiui užgožia buitis ir 
materialios patirtys. 

Jaunos kartos tapytojas E. 
Kartanas gimė 1973-aisiais 
Šiauliuose, tačiau pastaruo-
sius penkiolika metų yra neat-
siejamas nuo Kauno meninin-
kų lauko. Tapyba ir piešimu 
nuo pat vaikystės domėjęsis 
E. Kartanas – abstrakcionis-
to tapytojo Antano Obcarsko 
suaugusiųjų dailininkų gru-
pės narys, aktyvus grupinių 
parodų dalyvis, rengiantis ir 
personalines ekspozicijas. E. 
Kartanas savo kūryboje pasi-
rinko abstrakčios tapybos sti-
listiką bei koloristinę ir tema-
tinę įvairovę. Tapytojas savo 
mintis ir svarstymus išreiškia 
per potėpius, liniją, spalvą. 
Kiekvieno darbo abstrakčioji 
stilistika slepia tam tikrą pa-
slaptį, kiekvienas turi savąją 

„Paslapties beieškant“ – abstrakčios tapybos paroda 
Birštono muziejuje

sukūrimo istoriją. E. Karta-
no pasakojimuose susipina 

įvairovė: nuo subtilios deta-
lės iki spalvinės, formų įvai-
rovės, ekspresyvios ir netikė-
tos koloristinės dinamikos. 
Dažnas kūrinys atspindi tam 
tikrą būseną, kuri reiškiama 
per gamtinę detalę, architek-
tūros fragmentą, situacijos ar 
detalės pamatymą neįprastu 
rakursu, kasdienybės detalės 
sureikšminimą ar susimboli-
nimą. „Vaikystės vaizduotėje 
kurdavau visokias istorijas, 
kurios leisdavo nukeliauti į 
perskaitytas knygas, maty-
tus filmus ar savo išgalvotą 
pasaulį, kuriame galėdavai 

turėti ar įminti paslaptį. Au-
gant tos paslaptys po truputį 
nykdavo, buitis, įsipareigoji-
mai suvalgydavo energiją ir 
laiką, leidžiantį grįžti į tą vai-

kystės būseną. Pradėjęs tapy-
ti vis labiau leidžiu sau grįžti 
į tą vaikystės būseną, pasijus-
ti kūrėju, kuriančiu istoriją ir 
ieškančiu paslapties – į jos ieš-
kojimą galiu pakviesti ir 
žiūrovą, kuris per savo 
matymo lauką, spalvų 
priėmimą gali taip pat 
ieškoti savo paslapties“, 
– apie parodą pasakoja 
E. Kartanas. Taip apie 
dailininką rašė „Kauno 
diena“ (http://kauno.
diena.lt/naujienos/kau-
nas/menas-ir-pramo-
gos/parodoje-vaikys-

teje-atrastas-fantaziju-pasau-
lis-875069).

Birštono muziejuje paroda 
veiks iki gruodžio 16 dienos. 
Visus norinčius susitikti su 

nekasdienišku tikrovės paju-
timu maloniai kviečiame ap-
silankyti.
Birštono muziejaus direktorė 

Vilijeta Šalomskienė 
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laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

Sumušė kyšio nepriėmusius policininkus 
Kelmės rajone buvo sustabdytas 29 metų neblaivus keturračio 
vairuotojas. Jis patruliui davė 100 eurų kyšį. Vėliau sulaikytasis 
vieną kartą kumščiu trenkė tam pačiam pareigūnui į veidą bei 
koja spyrė kitam vyriausiajam patruliui į ranką ir koją.

Vilkikas partrenkė du Ukrainos piliečius
Sekmadienio naktį, Kėdainių rajone, vilkikas vairuojamas 54 metų 
Turkijos piliečio, partrenkė kelkraščio dešiniąja puse ėjusį 31 metų 
Ukrainos pilietį. Jis žuvo vietoje, sužalotas kitas 21 metų ukrainietis 
išvežtas į ligoninę Kaune.
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AsIPAvIČIENĖ

Šiemet jau šeštą kartą 
Birštono kultūros centre 
sukosi populiariosios 
muzikos festivalis 
„Rudeninė karuselė“. Tai 
labai gražus ir patrauklus 
festivalis-konkursas, 
pritraukiantis į Birštoną 
daugybę jaunų, talentingų 
ir gabių atlikėjų.

Renginį pradėjo festivalio 
sumanytojos ir organizato-
rės Lijanos Stakauskaitės va-
dovaujama CRAZY grupė. 
Lijana yra talentinga jauna 
kūrėja, mokanti ir sugebanti 
suburti gabius vaikus, uždeg-
ti juos muzika ir daina, taip 
pat surengti tokio lygio fes-
tivalius konkursus kaip „Ru-
deninė karuselė“ ir „Vasaros 
karuselė“, kurios į populiarios 
muzikos verpetą įtraukia vis 
daugiau talentų. 

Renginio vedėjai prista-
tė kompetentingą vertinimo 
komisiją: Simoną Jakubėnai-
tę – Berklio muzikos koledžo 

absolventę, įgijusią profesio-
nalios muzikos – džiazo teo-
rijos diplomą (Summa Cum-
laude). Nuo 2015 m. Simona 
vadovauja savo studijai „New 
Vocal Studija“ Panevėžyje, 
kur moko profesionalaus vo-
kalo Berklio muzikos koledžo 
metodu; Moniką Juškevičiūtę 
– atlikėją, dainų kūrėją, 2018 
metų muzikiniame projekte 
„X faktorius“ užėmusi antrą-
ją vietą; Ingridą Žiliūtę – Vil-
niaus miuziklo mokyklos di-

„Rudeninė karuselė“ sukosi visu greičiu
rektorę ir pedagogę bei teatro 
ir kino aktorę; Moniką Žalaitę 
– profesionalią sportinių šokių 
šokėją, sportinių šokių klubo 
„Toro“ trenerę, daugkartinę 
Lietuvos ir Latvijos varžybų 
nugalėtoją ir finalininkę; Ro-

bertą Jasinską – pianistą, dai-
nų autorių, tarptautinių džia-
zo projektų dalyvį, renginių 
vedėją, daugkartinį„Dainų 
dainelės“ konkurso komisi-
jos narį;

Vladą Kovaliovą – atlikėją, 
dainų autorių, grupės „Volis“ 
vokalistą, roko operos „Jėzus 
Kristus –superžvaigždė“ pa-
grindinio vaidmens atlikėją, 
miuziklų „Velnio nuotaka“, 
„Paryžiaus katedra“ ir „Prana-
šas“ aktorių bei grupės „Na-
cija“ lyderį, projektų „Trium-
fo arka“ ir „Lietuvos balsas“ 
dalyvį.

Komisijai teko tikrai labai 
sudėtingas uždavinys įvertinti 
tokią gausybę dalyvių (solistų 
ir ansamblių). Daugiausiai jų 
atvyko iš Kauno, Alytaus, Vil-
niaus bei Ignalinos muzikos 
mokyklų bei studijų.

Festivalio-konkurso daly-
viai varžėsi keliose amžiaus 
ir atlikėjų  grupėse. Patys jau-
niausi dalyviai buvo 12–13 
metų, gausi ir 14–15 metų 
grupė, taip pat 16–17 metų bei 
18–22 metų jaunimo grupės. 

Iš viso konkurse dalyvavo 71 
atlikėjas (su grupėmis).

Žiūrovams buvo be galo 
malonu klausytis jaunųjų at-
likėjų atliekamų kūrinių, nes 
jie buvo atliekami su meile 
bei nuoširdumu, įspūdį darė 

ir sceniniai įvaizdžiai bei pats 
kūrinio atlikimas.

Pasibaigus konkursui, kom-
petentinga komisija įverti-
no jaunųjų atlikėjų pasiro-
dymus.

Jauniausių solistų 12–
13metų amžiaus grupėje pir-
mąsias vietas laimėjo Jessica 
Samuolytė ir Milėja Stanke-
vičiūtė iš Kauno (vadovė Rai-
monda Navickienė).

12–14 metų grupių tarpe 
pirmąsias tris vietas užėmė 
kauniečiai: „Saulės vaikai“ 
(vadovė Jūratė Miliauskaitė), 
„Easy Kids“ (vadovas Skai-

drius Varlauskas) ir „Super 
Kids“ (vadovė Edita Šedui-
kienė).

Iš vyresnio amžiaus (14–
15m.) solistų geriausia buvo 
pripažinta vilnietė Lukrecija 
Vasiliauskaitė (vadovė Indrė 
Launikonytė).

Iš 15–18 metų grupių pri-
pažinimo ir simpatijų sulaukė 
pirmą vietą laimėjęs Kamilės 
ir Igno duetas iš Kauno, ku-
riuos konkursui parengė mo-
kytoja Raimonda Navickienė. 

Kitas dvi prizines vietas užė-
mė taip pat kauniečiai iš gru-
pės „L.Do“, vadovės Jūratės 
Miliauskaitės mokiniai.

16–17 metų solistų grupėje 
pirmą vietą laimėjo Karolina 
Lyndo iš Vilniaus (vadovė 

Indrė Launikonytė), o antrą-
ją – Evita Cololo iš Druski-
ninkų (vadovė Ronata Bal-
kaitienė).

Pačių vyriausių (18–22 m.) 
solistų gretose pirmoji ir an-
troji vietos atiteko vadovės Jū-
ratės Miliauskaitės mokinėms 
Monikai Ambrazevičiūtei ir 
Danielei Giedraitytei.

Trečiąją prizinę vietą užė-
mė alytiškė Viktorija Kana-
ševičiūtė, (vadovė Dalia Kaz-
lauskienė).

Kaip ir kiekviename kon-
kurse atlikėjai buvo apdo-
vanoti  įvairiomis nomina-
cijomis.

Už pasirodymo žaismingu-
mą – „Easy Kids“ iš Kauno 
(vadovas Skaidrius Varslaus-
kas).

Už sceninį įvaizdį – Gabrie-
lė Banytė iš Kauno (vadovė 
Edita Šeduikienė).

Duetas – Kamilė ir Ignas 
iš Kauno (vadovė Raimonda 
Navickienė).

Už lietuviškos dainos popu-
liarinimą – Dorotėja Rožins-
kaitė iš Kauno (vadovė Jūratė 
Miliauskaitė).

Geriausias vaikinas atlikė-
jas – Kristupas Morkūnas iš 
Kauno (vadovė Giedrė Drus-
kienė).

Buvo malonu girdėti, kad 
gerai konkursą vertino ne tik 
patys dalyviai, kurie džiau-
gėsi galimybe pasirodyti, bet 
ir juos atlydėję tėveliai bei 
artimieji, taip pat ir kompe-
tentinga vertinimo komisija 
negailėjo pagyrimo žodžių. 
Iš tikrųjų šis puikus renginys 
suteikia Birštonui naujų gra-
žių rudeniškų spalvų. O ka-
ruselė vis sukasi ir sukasi... 
Tik gaila, kad joje nedalyvavo 

mūsų krašto jaunieji daininin-
kai, išskyrus Austėją Suchoc-
kaitę (mokytoja Ramunė Liu-
tvynskienė). 

O ką mano konkurso orga-
nizatorė ir jo sumanytoja Li-
jana Stakauskaitė?

„Rudeninė karuselė toliau 
sukasi ir žavi dalyvių stipru-
mu, todėl ir pritraukia naujų 
stiprių ir patyrusių dalyvių. 
Į kokį konkursą važiuoti, 
renkasi vadovai ir dalyviai, 
taip pat vyksta atranka prieš 
konkursą. Da-
lyviai atsiunčia 
anketas ir pasi-
rodymų vaizdo 
įrašus. 

Kodėl kon-
kurse nėra dau-
giau Birštono ir 
Prienų dalyvių? 
Manau, kad tie-
siog nėra vokalo 
specialistų ir per 
mažai domima-
si tokiais kon-
kursais“, – sako 
Lijana.

„Rudeninė ka-
ruselė“ sėkmin-
gai nuskambėjo, 

o vasara ir vėl atneš „Vasaros 
karuselę“. 

Vertinimo komisija

CRAZY pasirodymas

„Saulės vaikai“

„Easy Kids“

A. Suchockaitė
L. Stakauskaitė
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laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

REKLAMA

TV kanalas susiduria su valdžios bauginimu 
Amerikiečiams priklausantis Lenkijos televizijos kanalas teigia 
tapęs tikslinio Lenkijos valdžios bauginimo taikiniu po to, kai 
saugumo agentai prisistatė prie vieno jo operatoriaus namų.
Operatorius dirbo po priedanga ir filmavo neonacius. 

Ragina musulmonus susivienyti prieš JAV
Irano prezidentas viso pasaulio musulmonus šeštadienį paragino 
susivienyti prieš Jungtines Valstijas, o saudiečius patikino, kad jie 
yra „broliai“, kuriems nėra reikalo bijoti Teherano. Gegužės mėnesį 
JAV vienašališkai vėl nustatė sankcijas Teheranui.

Atsižvelgiant į 
bendruomenės 
(visuomeninių 
organizacijų atstovų, 
gyventojų) reiškiamas 
pastabas dėl pažeidimų, 
susijusių su gyvūnų 
įsigijimu, laikymu, 
dresavimu, gabenimu ir 
prekyba jais, ypač dėl šunų 
vedžiojimo viešosiose 
vietose, lapkričio 12-
23 dienomis Alytaus 
apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato 
Birštono policijos 
komisariato (toliau – 
Birštono PK) prižiūrimoje 
teritorijoje surengta 
prevencinė priemonė 
„Gyvūnų laikymo taisyklių 
pažeidimams išaiškinti“. 

Priemonės taip pat  buvo 
vykdytos šių metų pavasarį. 
Priemonių tikslas – užtikrin-
ti, kad gyventojai laikytųsi 
Lietuvos Respublikos gyvūnų 
globos, laikymo ir naudojimo 

Auginkime atsakingai ir palaikykime 
savo aplinką švarią

įstatymo (1997 m. lapkričio 
6 d. Nr. VIII-500) nuostatų ir 
Birštono savivaldybės tarybos 
2011 m. gruodžio 22 d. spren-
dimu Nr. TS-270 patvirtintų 
Gyvūnų laikymo Birštono sa-
vivaldybėje taisyklių.  

Birštono PK pareigūnai 
kartu su Birštono savivaldy-
bės administracijos vyriau-
siuoju viešosios tvarkos speci-
alistu  Irmantu Adamoniu vie-
šosiose vietose vykdė reidus, 
atkreipdami ypatingą dėmesį 
į tai, kaip gyvūnų savininkai 
laikosi šunų vedžiojimo tai-
syklių reikalavimų ir šunų 
ekskrementų surinkimo. Pati-
krinti 47 asmenys, nustatytas 
1 pažeidimas. Daugeliui  šu-
nų augintojų primintos gyvū-
nų laikymo taisykles, kurių jie 
privalo laikytis, dalintos poli-
cijos pareigūnų parengtos at-
mintinės „Gyvūnų auginimas 
ir laikymas“. 

Agresyvius šunis įvežti į 

Birštono savivaldybės terito-
riją, juos įsigyti, laikyti, veisti, 
dresuoti ir jais prekiauti gali 
tik asmenys, turintys Biršto-
no savivaldybės išduotą lei-
dimą. Jeigu turite šunį, ku-
rio veislė įtraukta į agresyvių 
šunų veislių sąrašą, privalote 
įsigyti leidimą.

Agresyvių šunų veislių 
sąrašas patvirtintas 2013 m. 
sausio 9 d. Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos direk-
toriaus įsakymu Nr. B1-5:

Kovinių šunų veislės ir jų 

mišrūnai: amerikiečių pitbul-
terjeras;

Pavojingų šunų veislės ir 
jų mišrūnai: amerikiečių Sta-
foršyro terjeras, Staforšyro 
bulterjeras, amerikiečių bul-
dogas, Argentinos dogas, Fila 
Brasileiro (brazilų mastifas), 
kangalas (turkų aviganis), 
Kaukazo aviganis, Pietų Ru-
sijos aviganis.
Alytaus apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato 
Birštono policijos 

komisariato inf. 

Primename, kad:
> Skiepas nuo pasiutligės yra privalomas! Juo kasmet 
privaloma skiepyti šunis, kates ir šeškus. Savininkas privalo 
turėti vakcinavimą patvirtinantį dokumentą.

> Paženklinkite savo augintinį. Tai padės apsaugoti gy-
vūną nuo vagystės ir pasisavinimo, o netikėtai jam pasikly-
dus, užtikrins, kad gyvūnas bus greičiau grąžintas namo.

> Vedžiokite su pavadėliu. Šunys bendro naudojimo pa-
talpose ir viešosiose vietose turi būti vedžiojami laikant 
už pavadėlio ir su antsnukiu ar be jo pavojingiems ir kovi-
niams šunims bei šių veislių mišrūnams privalomas tiek 
pavadėlis, tiek antsnukis.

> Palaikykite švarą. Gyvūnus vedžiojantys asmenys turi 
surinkti jų ekskrementus.

> Būkite atsakingi. Už netinkamą augintinio priežiūrą, 
elgesį ar kitų pareigų nevykdymą augintinio šeimininkai 
yra baudžiami.   

Gyvūnų savininkai ir laikytojai 
yra atsakingi, kad būtų laikomasi: 
> Lietuvos Respublikos Gyvūnų gerovės ir apsaugos 
įstatymo (1997-11-06 Nr. VIII-500), Lietuvos Respubli-
kos baudžiamojo kodekso (LR BK), Lietuvos Respublikos 
administracinių nusižengimų kodekso (LR ANK), Birš-
tono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-
10 įsakymu Nr. AV-252 Dėl gyvūnų laikymo Birštono 
savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.

> Už šių taisyklių pažeidimus pagal LR ANK 346 str. Lie-
tuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įsta-
tymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rū-
šių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus 
reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus - numa-
tomas įspėjimas arba bauda iki dviejų tūkstančių eurų, 
arba gyvūno konfiskavimas, arba įpareigojimas dalyvauti 
atitinkamuose kursuose.

> Už žiaurų elgesį su gyvūnais atsakomybė numatyta 
LR BK 310 str. Žiaurus elgesys su gyvūnais. Tas, kas 
žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvū-
nas žuvo arba buvo suluošintas, baudžiamas viešaisiais 
darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu 
iki vienerių metų.

Perskaičiusi daugybę internetinių komentarų apie Birštono VšĮ 
„Tulpės“ sanatoriją be didelio entuziazmo užsiregistravau reabili-
tacijai (po abiejų klubų endoprotezavimo operacijos) į Birštoną.

Man, kaip ligonei pageidaujant vienutės, teko maža senos sta-
tybos palatėlė truputį parenovuotame, gerokai „pašepušiame“ VšĮ 
„Tulpės“ korpuse. Palatoje lyg išsigandęs žvelgė mažaekranis lie-
tuviškas „Šilelis“, palubėje vos įmatoma švietė lemputė. Tačiau jau 
pirmosios minutės šioje sanatoriją paliko tokį įspūdį, prieš kurį visi 
televizoriai ir spingsulės tapo mažareikšmiu dalyku. 

Nuo pirmųjų minučių registratūroje mudu su vyru skyriaus ve-
dėja Aušra Mituzaitė pasitiko tarsi ilgai lauktus svečius. Vedėja 
su gydytoja tuoj puolė derinti mano apgyvendinimo sanatorijoje 
tinkamiausių variantų. Man šita maža palatėlė su funkcine lova, 
paaukštintomis kėdėmis, saugiu, švariu san. mazgu tiko idealiai. 

Įsikūrus palatoje tuoj pat aplankė gydytoja Nijolė Kurapkienė. 
Gydytoja užpildė reikalingus dokumentus, paskyrė reikalingas 
procedūras, suderino pageidaujamą maitinimosi meniu, patikrino 
sveikatą, pagyrė už drąsą, stiprumą ir netgi draugiškai apkabino. 
Stovėjome sujaudinti. Akyse kaupėsi ašaros. Negalėjai patikėti 
savo akimis. Čia tikrovė – ar teatras? Atskubėjusi kineziterapeutė 
Gintarė Juškytė patikrino ir pamokė, kaip vaikščioti su ramen-
tais, kaip lipti ir nulipti laiptais. Pasijutau, kaip grįžusi į kaimą pas 
mamą, kuri seniai manęs laukė.

Atėjo pietų metas. Patiekalai tikrai buvo labai skanūs. Maistas 
kvepiantis, šviežias. Porcijos nemažos, bet ir ne per didelės. Vis-
kas tarsi subalansuota. Pavalgai sočiai, skaniai, bet nepersivalgai. 
Palyginti daug daržovių, labai skani garnyrui patiekiama bulvių 
košė. Gan dažnai valgėme, rodos, ką tik iš keptuvės išimtą žuvį. 
Ir viskas tau dar gulint lovoje atnešama į palatą. O ir maistą atneš-
davusios darbuotojos Ilona Melnėkienė ir Regina Žiūkienė buvo 
tarsi aukščiausio lygio restorano padavėjos – mielos, paslaugios, 
besišypsančios. 

Mano pagrindinė sveikatinimosi reabilitacinė procedūra – kine-
ziterapija. Nuo to, kaip padirbėsiu šiame kitų ligonių vadinamame 
„kankinimo“ kambaryje, priklausė mano visos reabilitacijos koky-
bė, raumenų tvirtumas ir laikysenos bei vaikščiojimo kokybė. Tai-
gi, ar būsiu tvirtų kojų, lanksčių sąnarių ir taisyklingos laikysenos 
žmogus, priklausė nuo šios malonios, visada besišypsančios mer-
ginos. Individualus darbas su manimi ir man taikytina kinezitera-
pija patvirtina šios jaunos merginos aukščiausią profesinę klasę ir 
įrodo, kad ši mergina – tikrojo žmoniškumo, meilės žmogui ir savo 
darbui pavyzdys. Ji, galima sakyti, pastatė mane ant kojų.

O kiek padrąsinančių žodžių, kai jau nebesulaikydavau ašarų nuo 
alinančių procedūrų, sulaukiau iš čia sutiktos nuostabios socialinės 
darbuotojos Astos Tamulaitienės. O Brigitos Gelumbauskienės 
švelnus balsas ir psichorelaksacinės procedūros, rodės, ramina ne 
tik sielą, bet gydo ir kūną. Kūnui atsigauti padėjo ir nuostabios ma-
sažuotojų Reginos Smolskienės ir Nijolės Akelaitienės rankos.

Šioje sanatorijoje iš aptarnaujančio personalo aš negirdėjau 
žodžio pakeltu tonu. Čia kiekviename žingsnyje vyrauja atida ir 
paslaugumas, visais ligoniais rūpinamasi vienodai atidžiai, rei-
kia tik tai vertinti ir bent kiek daugiau pastangų ir gėrio parodyti 
pačiam.

Visų pavardžių nesuminėsiu, bet man atrodo, kad šios sanatorijos 
kolektyvas dirba laikydamasis tikrosios Hipokratui duotos priesai-
kos. Juk paprastume, nuoširdume ir syra unikumas.

Ačiū už Jūsų gerumą. Visada norėsiu grįžti pas Jus kaip pas sa-
vus. Visada visiems platinsiu tik teigiamą informaciją apie „seną-
ją“ „Tulpės“ sanatoriją kaip gydyklą, kurioje dirba labai mieli ir 
šilti, profesionalūs žmonės.

Vida Geležiūnienė
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ATgARsIAI

REKLAMA

Į Daniją vykusiame autobuse mirė vyras
Į Daniją vykusiame autobuse rastas miręs Joniškio rajono 
gyventojas. Kaip skelbia policija, šeštadienį, 11.07 val., Panevėžyje, 
Savitiškio gatvėje, autobuse pastebėta, kad kelionės metu iš 
Šiaulių į Daniją mirė autobuso keleivis.

IS nukovė 47 JAV remiamų pajėgų kovotojus
„Islamo valstybe“ (IS) pasivadinęs džihadistų judėjimas per 
kontratakas Sirijos rytuose per dvi dienas nukovė mažiausiai 47 
JAV remiamų pajėgų kovotojus, pranešė padėtį šalyje stebinti 
nevyriausybinė organizacija.

 

Gruodžio 1 d. (šeštadienį) 13 val. 
vaikučius ir tėvelius kviečiame į angelišką kelionę 

po Lietuvą su JAV gyvenančia lietuvių poete 

Vida Blekaityte-Wilson   
ir autoriniu dainų atlikėja Ilona Papečkyte 

Susitikime bibliotekos Vaikų ir 
jaunimo aptarnavimo skyriuje 

JubiliejiniaiJubiliejiniaiJubiliejiniai
Birštono viešosios bibliotekos renginiaiBirštono viešosios bibliotekos renginiaiBirštono viešosios bibliotekos renginiai

Savaitė „Nuo penktadienio iki penktadienio“Savaitė „Nuo penktadienio iki penktadienio“Savaitė „Nuo penktadienio iki penktadienio“

Lapkričio 30 d. (penktadienį) nuo 12 iki 15 val.Lapkričio 30 d. (penktadienį) nuo 12 iki 15 val.Lapkričio 30 d. (penktadienį) nuo 12 iki 15 val.
Lauksime Jūsų bibliotekoje pabendrauti, pasidalinti mintimis, pasiklausyti muzikos ir eilių..

Dalyvaus: aktorė, režisierė Virginija Kochanskytė, fleitininkė Jurgita Otienė
 ir muzikos terapeutė Diana Gečė.

Gruodžio 1 d. (šeštadienį) 13 val.Gruodžio 1 d. (šeštadienį) 13 val.Gruodžio 1 d. (šeštadienį) 13 val.
Vaikučius ir jų tėvelius kviečiame į angelišką kelionę po Lietuvą su JAV gyvenančia lietuvių

poete Vida Bladykaite-Wilson ir autorinių dainų atlikėja Ilona Papečkyte.

Gruodžio 3 d. (pirmadienį) 17 val.Gruodžio 3 d. (pirmadienį) 17 val.Gruodžio 3 d. (pirmadienį) 17 val.
Parodos apie airių rašytojo, poeto JAMES`O JOYCE’O (1882–1941) gyvenimą ir kūrybą

atidarymas. Dalyvaus Airijos ambasadorius Davidas Noonanas.

Gruodžio 6 d. (ketvirtadienį) 17 val.Gruodžio 6 d. (ketvirtadienį) 17 val.Gruodžio 6 d. (ketvirtadienį) 17 val.
Susitikimas su mūsų skaitytojų mėgiamiausia autore,

istorinių romanų rašytoja GINA VILIŪNE.

Lauksime Jūsų!Dalyvavimas Erasmus+ KA2 
projekte „Young Europeans 
Active and Healthy- 
Y.E.A.H“ (Jauni europiečiai 
– aktyvūs ir sveiki) padeda 
plėtoti ir tobulinti sveikatą 
stiprinančios mokyklos 
veiklas Prienų „Ąžuolo“ 
progimnazijoje.

Vasaros pabaigoje Portuga-
lijoje vykusiame tarptautinia-
me susitikime buvo aptartos 
projekto veiklos, įvykdytos 
pirmais metais. Mokiniai do-
mėjosi šalių sportininkų pa-
siekimais, olimpinių žaidynių 
tradicijomis, bandė giliau su-
prasti ir mokėsi įvertinti savo 
asmeninę sveikatos būklę.

Antri projekto metai skir-
ti sveikai mitybai, sveikai 
gyvensenai. Suplanuotomis 
projektinėmis veiklomis gi-
linsime mokinių sveikos mi-
tybos žinias, taigi, nuo pirmų 
mokslo metų dienų pradėjo-
me projekto veiklų įgyven-
dinimą. Buvo sudarytos tarp-
tautinės grupės, pasiskirstyta 
užduotimis. Darbo daug. Rei-
kėjo surinkti informaciją apie 
moksleivių valgymo įpročius 
ir ją apdoroti, su biologijos 
mokytojos pagalba atlikome 
vandens studijas. Mokslei-
viai sukūrė vaizdo siužetus 
apie vandenį, apie tradicinius 
patiekalus, kalbino mokyklos 
komandos dalyvius apie patir-
tus įspūdžius dalyvaujant pro-
jekto veiklose.

Spalio viduryje projekto 
komandos dalyvės 8 klasės 
mokinės Meda Kučinskaitė 
ir Karina Gelbudaitė, lydi-

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos moksleiviai dalyvavo 
Erasmus+KA2 projekto tarptautiniame susitikime 
Rumunijoje mos mokytojų Sonatos Pikie-

nės, Adelės Berezovskajos ir 
bibliotekininkės Danguolės 
Gribinienės, dalyvavo tarp-
tautiniame susitikime Rumu-
nijoje (Transilvanija) Topli-
tos mokykloje. Mokykloje su 
duona ir druska mus pasitiko 
tautiniais rūbais apsirengę 
moksleiviai. Muzikos moky-
toja kartu su mokiniais suren-
gė įspūdingą koncertą. Moky-
klos direktorius pasveikino 
projekto dalyvius, paskui pa-
rodė mokyklą ir visas klases, 
o ten laukę mokytojai papa-
sakojo apie mokymosi ypatu-
mus vienoje ar kitoje klasėje.
Vėliau kiekviena šalis prista-
tė atliktas namuose veiklas. 
Didelį įspūdį paliko apsilan-
kymas Šv. Ilias vienuolyne, 
vienuolių kepami tradiciniai 
pyragaičiai ir varpų muzika. 
Šis šventasis yra mokyklos 
globėjas, todėl vienuolynas 
glaudžiai bendradarbiauja su 
mokykla.

Susitikimo metu mokslei-
viai dalyvavo įvairiose veiklo-
se: diskutavo, turėjo galimybę 
įvertinti savo nuotolinio ben-
dravimo rezultatus apie mais-

tą ir gaminimo ypatumus, iš-
klausė paskaitą apie sveikos 
mitybos privalumus.

 Įdomi veikla projekto da-
lyviams buvo organizuota 
Kluž Napokoje – neoficia-
lioje Transilvanijos sostinėje. 
Vaikščiojome po fantastišką 
senamiestį, grožėjomės didin-
ga Šv. Michaelio gotiška baž-
nyčia, lankėmės prie karaliaus 
Matthias Corvinus paminklo, 
bibliotekoje išklausėme gido 
pasakojimo apie jos įkūrimą, 
dalyvavome edukacinėje pro-
gramoje, kurios metu susipa-
žinome su maisto gaminimo 
tradicijomis ir mokėmės ga-
minti tradicinius mėsos ga-
minius.

Nuvykę į nacionalinį parką 
Rumunijos Karpatų Kalimani 
(Calimani) kalnuose susitiki-
mo dalyviai atliko dar vieną 
užduotį. Europinės virtuvės 
mugės metu moksleiviai dir-
bo 6 tarptautinėse grupėse, ga-
mino tradicinį patiekalą gulia-
šą (jis buvo verdamas ant lau-
žo) pagal pasirinktą receptą. 
Rinko skaniausiai pagamintą 
guliašą. Visi projekto dalyviai 
kopė į kalną, kur buvo moko-

ma, kaip elgtis kalnuose, kaip 
įveikti įvairias kliūtis, atpažin-
ti gyvūnų pėdsakus ir neišsi-
gąsti pamačius mešką!

Lankėmės Praido druskos 
kasykloje. Nuvykę į Harghito 
rajone esantį Sovata miestelį 
ilgu tuneliu važiavome auto-
busu, lipome apie 300 laip-
tų žemyn į požeminį miestą. 
Oras jame labai jonizuotas ir 
efektyviai veikia kvėpavimą. 
Ten yra treniruokliai, kavinės, 
biliardas, muziejus, koplyčia 
iš druskos, suvenyrų parduo-
tuvės. Projekto dalyviai žaidė 
tenisą, badmintoną, aktyviai 
judėjo ir tikrai pajuto drus-
kos kasyklos požemio gerą 
poveikį.

Projekto dalyvius pakvietė 
į susitikimą Toplita savival-
dybė. Mus pasitikęs meras 
papasakojo apie pasiekimus 
ir žmonių rūpesčius, iš kurių 
didžiausias yra nedarbas. Pro-
jekto koordinatorius papasa-
kojo apie projektą ir Toplito-
je atliktas veiklas. Mokyklos 
direktorius įteikė sertifikatus 
dalyviams. Vietos televizija 
filmavo susitikimą ir kalbino 
visų šalių mokyklų atstovus.

Atsisveikinimo vakaronėje 
dalyvavo mokyklos bendruo-
menė, o  dainavo, grojo ir šo-
ko Toplitos mokyklos moks-
leiviai. Grįžome pilni naujų 
potyrių, susiradę naujų drau-
gų, labai daug pamatę, nuste-
binti šalies svetingumo, dar 
labiau įtvirtinę sveikos mity-
bos žinias. Mes jaučiamės pa-
gilinę anglų kalbos įgūdžius ir 
pilni entuziazmo toliau vyk-
dyti  projekto veiklas.

Mokytoja Sonata Pikienė 

Poete Vida Bladykaite-Wilson
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Panevėžio lėlių teatre vaidina ukrainiečiai 
Panevėžio lėlių vežimo teatre įsidarbino aktoriai iš Ukrainos. 
Kasdien vyksta pamokos lietuvių kalba, aktoriai vis geriau 
supranta lietuviškai. Iš nedidelės algos jie sugeba sutaupyti ir dalį 
išsiųsti šeimoms į Ukrainą. Lietuvių aktorių Panevėžys nevilioja.

Žemės drebėjimas stumtelėjo salas arčiau
Prieš dvejus metus Naująją Zelandiją supurtęs niokojantis žemės 
drebėjimas stumtelėjo abi pagrindines šalies salas arčiau viena 
kitos, o vienas miestas reikšmingai smuktelėjo žemyn, pranešė 
mokslininkai.

techniškai netvarkingi, t. y. 
nesaugūs naudojimui ir teršia 
aplinką, atkeliauja būtent čia 
(į vakarų Afrikos valstybes). 
Tačiau seni automobiliai ir jų 
dalys yra ne sąrašo pabaiga 
– jį papildo ir kitos elektroni-
kos atliekos. Pastaruoju metu 
žmonės elektroninius įrengi-
nius yra linkę išmesti ir keisti 
naujais, o toks elgesys tik di-
dina atliekų skaičių besivys-
tančiose šalyse“, – teigia A. 
Norkutė. Elektroniniai įren-
giniai turi itin toksiškų me-
džiagų, kurios patekusios į 
dirvožemį – deginant, ardant 
ir kitaip mėginant išgauti me-
talus iš elektroninių atliekų 
– išteka iš elektronikos prie-
taisų, skverbiasi į gruntinius 
vandenius ir taip grįžta atgal 
tiek žmonėms, tiek gyvūnams 
ir aplinkai. 

A. Norkutė su atliekų pro-
blemomis susidūrė ne tik že-
myne, bet ir aplankytame vul-
kaniniame salyne, esančiame 
Indijos vandenyne – Komo-
rų salose, garsėjančiomis la-
vos laukymėmis, uolomis, 
užklotomis žaliąja augalija ir 
nepaprastai unikalia gamta. 
Deja, Komorų salose keliau-
tojai teko ne tik skalauti kojas 
žydrame vandenyje, bet ir su-
sipažinti su vietinius kamuo-
jančiomis aplinkosauginėmis 
problemomis – dideli šiukšlių 
kiekiai pakrantėse, kurias su-
neša vandenyno srovės. Tai 
yra globali problema ir plas-
tikinės šiukšlės nukeliauja 
tolimus atstumus ir nukloja 

Keliautoja A. Norkutė: apie Afrikoje migruojančias atliekas, 
šiaudelius banginių organuose ir kankinamus dramblius Azijoje

mažai apgyvendintų salų iš-
tisas pakrantes, kuriose žmo-
nės neturi galimybių su šia 
problema susidoroti. Nors tai 
globali problema, su šiuo iš-
šūkiu keliautojai daugiausiai 
teko susidurti būtent šiose sa-
lose. A. Norkutė  
atkreipia dėmesį į 
tai, kad ant kranto 
išmestos atliekos 
ne tik teršia dir-
vožemį, gadina 
kraštovaizdį, bet 
ir sudaro puikią 
terpę parazitams 
veistis, tokiems 
kaip leišmanijos, 
Loa loa kirmė-
lės ar moskitai. 
Šiukšlių krūvose 
netrūksta ir gai-
šenų, čia pat vei-
siasi ir žiurkės bei 
kiti ligų platin-
tojai. Tos pačios 
atliekos būdamos 
vandenyje pada-
ro dar didesnę ža-
lą tapdamos spąstais vande-
nyno gyventojams. Įvairios 
pakuotės, maišeliai, šiaude-
liai ir kt. patenka į gyvūnų, 
pavyzdžiui, vėžlių, delfinų ar 
banginių gyvybinius organus 
ir taip sukelia dideles kančias, 
ar net pražudo.

Aplinkosauginiai iššūkiai, 
pasak A. Norkutės, nesibai-
gia vien atliekomis ir tik Af-
rikoje. Pakalbintai keliautojai 
ekologinės problemos įsirėžė 

atmintyje, ne tik apsilankius 
žaliojoje Afrikoje, tačiau ir 
persikėlus į Azijos žemyną. 
Šri Lanka, Indija, Tailandas 
ir Mianmaras – šalys, kurios 
garsėja savo unikalia gamta ir 
įspūdingomis šventyklomis. 

Tačiau A. Norkutė lankyda-
masi šiose vietovėse prisime-
na susidūrė ne tik su didinga 
vietine kultūra, bet ir su žiauru 
elgesiu nukreiptu prieš gyvū-
nus. Prieš daugelį metų dram-
bliai buvo naudojami miškų 
kirtimo aikštelėse tam, kad 
ištemptų nukirstų medžių ka-
mienus, tačiau Akvilė tvirtina, 
kad ir šiomis dienomis situa-
cija liko nepakitusi, o galbūt 
net pablogėjusi – dabar dram-

bliai naudojami ir kaip pra-
moga turistams. „Kažin kiek 
jų apsigalvotų ir ant dramblio 
nesėstų, jei pamatytų, kokiu 
būdų dramblys ten atsidūrė 
ir kaip buvo dresuojamas“, 
– teigia A. Norkutė.

Ekologija yra labai 
svarbi ir A. Norkutės 
asmeniniame gyveni-
me, todėl prie gražes-
nės aplinkos kūrimo 
keliautoja prisideda ne 
tik kelionių metu, rink-
damasi vietinį trans-
portą ir taip remdama 
šalies, kurioje vieši, 
verslą, bet ir savo kas-
dienybėje. Keliautoja 
teikia pirmenybę kuo 
mažesniems ūkiams 
arba sodo derliumi 
prekiaujantiems žmo-
nėms, o lankydama-
si prekybos centruose 
renkasi prekes, kurios 
yra stiklinėse tarose 
arba išvis be pakuo-
tės. Taip pat atkreipia 

dėmesį į produktų kilmės šalį 
ir sudėtį, neperka tų, kuriuose 
yra palmių aliejaus bei pirki-
nius susideda į atsineštą krep-
šį. Visada atsisako plastikinio 
maišelio, šiaudelio ir kavos 
dangtelio bei vengia lankytis 
maitinimosi įstaigose, kuriose 
maistą pakuoja į vienkartinius 
indus. „Maži sprendimai veda 
didžių pasiekimų ir rezultatų 
link“, – teigia A. Norkutė.

EPA 

nėmis problemomis jiems yra 
tekę susidurti akis į akį ir kaip 
tai pakeitė ar padėjo tobulin-
ti jų požiūrį į savo kasdienius 
įpročius.

Dauguma žmonių pasaky-
tų, kad Afrika tai Sacharos 
dykuma, garsusis kalnas Ki-
limandžaras ir laisvai besi-
ganantys egzotiški gyvūnai: 
žirafos, zebrai ar antilopės, 

tačiau  A. Norkutės akimis ji 
atrodo kitaip. Afrika, pasak 
žymios keliautojos, „kvėpuo-
ja“ gyvybe, unikalia kultūra 
ir tradicinės virtuvės subtily-
bėmis, čia žmonės optimis-
tiški, besišypsantys ir drau-
giški. Keliautoja pasakoja, 
kad vieną didžiausių iššūkių 
vietiniams gyventojams, be 
ne visiems prieinamos geros 
sveikatos sistemos, čia kelia 
ekologinės problemos.

„Europoje nebeeksploatuo-
jamos transporto priemonės, 
pavyzdžiui, automobiliai ir 
sunkioji technika, kurie yra 

Išmaišiusi kone pusę 
pasaulio biologė 
ir fotografė Akvilė 
Norkutė lankėsi Indijos 
subkontinento valstybėse, 
daugelyje Pietryčių Azijos 
valstybių, Vidurio Rytų, 
keliose Rytų Afrikos 
valstybėse, o Vakarų 
Afriką pervažiavo žemyn 
nuo Šiaurės iki Benino. 

Keliaudama ji patyrė kur 
kas daugiau, nei galėjo įsi-
vaizduoti – pažintys su vie-
tinėmis kultūromis, kvapą 
gniaužiantys vaizdai ir dau-
gybė aplinkosauginių iššūkių. 
Siekiant stiprinti moksleivių 
suvokimą apie aplinkosaugos 
svarbą, lapkritį vyks Nacio-
nalinė aplinkosaugos olimpi-
ada, kurią organizuoja Elek-
tronikos platintojų asociacija 
(EPA). Projekto metu žinomi 
žmonės, įdomūs keliautojais 
su moksleiviais dalinsis savo 
patirtimi, su kokiais aplinko-
sauginiais iššūkiais ekologi-
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Jei iki trejų metų kartu 
su maistu negavome 
pakankamai geležies, tai 
galėjo nulemti ne tik fizinį 
– kaulų ir raumenų, vidaus 
organų – vystymąsi, bet ir 
mąstymo gebėjimus bei 
intelektą. 

Vis dėlto daugelyje išsivys-
čiusių Europos valstybių at-
likti tyrimai rodo, kad vaikai 
su maistu gauna per mažai 
geležies. Ne išimtis – Lietuva: 
geležis ir vitaminas D yra tie 
elementai, kurių mūsų šalies 
gyventojams trūksta labiau-
siai. Negana to, apklausa* pa-
rodė, kad daugiau nei 99 proc. 
tėvų supratimas, kiek geležies 
reikia mažyliui, yra stipriai 
nutolęs nuo tiesos.

Mažyliui geležies reikia 
5,5 karto daugiau

Beveik 38 proc.  1–3 metų 
amžiaus vaikus auginančių 
tėvų Lietuvoje įsitikinę, kad 
jų mažyliams geležies reikia 
tiek pat, kiek ir suaugusiajam. 
Tačiau iš tiesų tokio amžiaus 
vaikui 1 kg svorio būtina gau-
ti 5,5 kartus daugiau geležies 
nei suaugusiajam. Pasak ap-
klausos rezultatų, tik 0,6 proc. 
Lietuvos tėvų tai žino.  

„Pastaruoju metu stebiu vis 
daugiau 1–3 metų amžiaus 
vaikų, kurių organizme trūks-
ta geležies. Tokių vaikų yra 
apie 15–20 proc. Manoma, 
kad Lietuvoje geležies trūku-
mą patiria apie 20–30 proc. 
žmonių“, – sako pediatrė Jū-
ratė Barzdenytė.

Pasak jos, jeigu vaikui nuo-
lat trūksta geležies, gali išsi-
vystyti geležies stokos anemi-
ja, arba mažakraujystė, tačiau 
tai – ne vienintelė galima bė-
da. Deguonies badą patirian-
tis organizmas nusilpsta, o 
tinkamai negydoma anemija 
pažeidžia daug organų, sutrin-
ka nervų sistemos vystymasis, 
nukenčia vaikų iki 2 metų am-
žiaus smegenų ląstelės, sulė-
tėja kalbos ir loginio mąstymo 
raida. Tokiam vaikui sunkiau 

99 proc. Lietuvių nežino, kiek geležies reikia 
jų vaikams. Jei mažyliui neduosite mėsos, gali 
nutikti tai, ko norėtumėte mažiausia

mokytis, žemesnis jo intelek-
tas, gali atsirasti net psichikos 
nukrypimų. Vaikai, kuriems 
trūksta geležies, dažniau ser-
ga peršalimo ligomis ir gripu, 
imlesni virusiniam hepatitui.

Geriausias geležies 
šaltinis – mėsa 

Anot J. Barzdenytės, vaikas 
per parą turi gauti 5–10 mg 
geležies, o geriausiai ją pasi-
savina iš mėsos. 

„Pritariu nuomonei, kad 
1–3 metų amžiaus vaikui ve-
getarinė ar veganinė mityba 
nėra tinkama. Atsiminkime, 
kad mėsos geležis pasisavi-
nama geriausiai – iki 30 proc. 
Mėsą valgant su daržovėmis, 
geležis pasisavinama dar ge-
riau. Ne mėsoje, o duonoje, 
žemuogėse, juoduosiuose ser-
bentuose ar vitaminuose esan-
čios geležies pasisavinima tik 
5–10 proc.“, – atkreipia dėme-
sį gydytoja. 

J. Barzdenytė taip pat pa-
stebi, kad tam tikri produktai 
gali padėti arba trukdyti orga-
nizmui įsisavinti geležį. 

Geležis: kas trukdo ir 
kas padeda

Geležies pasisavinimą slo-
pina fitinai, esantys kruopose, 
sojoje, ankštiniuose, taip pat 
polifenolai, esantys arbatoje, 
kavoje, kakavoje. 

Rusija ir JAV ruošiasi skrydžiams į Mėnulį 
Rusijos kosmoso agentūra „Roskosmos“ ir JAV NASA pradėjo 
bendrai rengti įgulas, turėsiančias dirbti ekstremaliomis sąlygomis 
Mėnulio orbitoje, šeštadienį pranešė „Roskosmos“ vadovas 
Dmitrijus Rogozinas.

Beveik 2 tūkst. karių žygiavo parade
Maždaug 1,8 tūkst. karių šeštadienį Vilniuje žygiavo Lietuvos 
kariuomenės parade, minint šimtąsias šalies ginkluotųjų pajėgų 
atkūrimo metines. Kartu su lietuviais, parade taip pat dalyvavo 
sąjungininkai iš Vokietijos, Belgijos, Čekijos ir kitų šalių.

Su maistu į mūsų organiz-
mą patenkančiai geležiai tap-
ti jo dalimi taip pat trukdo 
oksalo rūgštis, esanti rūgš-
tynėse, rabarbaruose, be to 
– kalcis, fosforas ir kazeinas, 
esantys karvės piene ir jo pro-
duktuose.

Geležies pasisavinimą labai 
palengvina vitaminas C ir bal-
tymai, folio rūgštis, vitaminai 
B1, B2, B6. Todėl geležies 
preparatus galima užsigerti 
sultimis, bet niekada – pienu 
ar arbata. O štai mėsą geriau-
sia valgyti su brokoliais, buro-
kėliais, kopūstais, moliūgais, 
ropėmis, žiediniais kopūstais, 
pomidorais.

Alternatyva – pienas, 
kiaušiniai, žuvis

„Jeigu vaikas nevalgo mė-
sos, ją reikėtų pakeisti kitais 
produktais. Svarbiausia at-
kreipti dėmesį, kad toks vai-
kas gautų pakankamai gele-
žies, kalcio ir cinko, riebiųjų 
rūgščių, vitaminų B2, B12 ir 
D. Tai itin svarbu

augančiam organizmui. 
Geležies gausu žirniuose, la-
pinėse daržovėse, visų grūdo 
dalių duonoje, lęšiuose. Jei-
gu vaikas nevalgo mėsos, jis 
turėtų vartoti pieno produk-
tus, kiaušinius ir žuvį. Cin-
ko gausu kviečių gemaluose 
ir riešutuose, o kalcio – tiek 

pieno produktuose, tiek bro-
koliuose, migdoluose ir la-
pinėse daržovėse“, – aiškina 
pediatrė.

Į vaikų racioną, pasak jos, 
reikia įtraukti duoną, ankšti-
nes daržoves, lęšius, figas ir 
kitus džiovintus vaisius, ža-
lias daržoves, riešutus. Mėsos 
nevartojantys asmenys daug 
geležies gauna iš kiaušinių, 
iš jų galima gaminti omletus, 
kiaušinienes, blynus, įmušti į 
daržovių patiekalus ar valgy-
ti vienus.

Anot pediatrės, pagrindinis 
anemijos požymis yra odos 
ir gleivinių blyškumas, ypač 
matomas ausų kaušeliuose, 
akių junginėje ir burnos glei-
vinėje. Vaikas daug prakai-
tuoja, tampa vangus, irzlus, 
dažnai verkia, prastai miega ir 
dažnai nubunda. Jo oda sau-
sa ir pleiskanoja, blogai auga 
plaukai, skilinėja jų galiukai. 
Gali atsirasti raumenų trūk-
čiojimai, mėšlungis, vaikai 
mažiau juda. Taip pat atsilie-
ka fizinis vaiko vystymasis, 
pakinta skonis: vaikas nori 
valgyti smėlį, kreidą, dantų 
pastą ir kitas nevalgomas me-
džiagas. 

*Prekės ženklo „Aptamil3“ ini-
cijuotas tyrimas. Internetinė tėvų 
apklausa atlikta 2018 m. rugpjū-
čio–rugsėjo mėnesiais. Apklausoje 
dalyvavo 618 vaikų tėvai, kurie au-
gina nuo 1 iki 3 metų vaikus.
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UžsAKANT KETURIs sKELBImUs, PENKTąjį - įDĖsImE NEmOKAmAI
(PAsIūLymAs gALIOjA PRIvATIEms AsmENIms)vERTA žINOTI

REKLAMA

Iranas pavadino Izraelį „piktybiniu augliu“  
Irano prezidentas pavadino Izraelį „piktybiniu augliu“, kurį 
sukūrė Vakarų šalys, siekdamos įgyvendinti savo interesus 
Artimuosiuose Rytuose. Teheranas remia kovotojų grupuotes, 
tokias kaip Libano „Hizbollah“ ir palestiniečių „Hamas“.

Indijoje įkritus į kanalą nuskendo 28 žmonės
Pietų Indijoje mažiausiai 28 žmonės, tarp jų daug vaikų, žuvo 
autobusui, kuriuo jie važiavo, įkritus į kanalą, pranešė policija. 
Vietos gyventojai naudojosi virvėmis, kad pasiektų nugrimzdusį 
autobusą ir ištrauktų lavonus.

Lapkričio 7 dieną oficialiai 
prasidėjo savivaldos 
rinkimų politinės 
kampanijos laikotarpis ir 
visuomeninė organizacija 
„Baltosios pirštinės“ 
pradeda aktyvią politinės 
reklamos ir agitacijos 
stebėseną. 

Akivaizdu, kad nemaža da-
lis kandidatų jau yra žinomi ir 
praktiškai pradėjo savo rinki-
mines kampanijas, tačiau po-
litinei kampanijai skiriamos 
lėšos bus skaičiuojamos, o 
politinė reklama reguliuojama 
- tik nuo šios dienos.

„Su kiekvienais rinkimais 
ryškėja tendencija iškelti ir 
visuomenei viešai pristaty-
ti kandidatus kuo anksčiau. 
Iš vienos pusės, džiugu, kad 
per ilgesnį laikotarpį rinkėjus 
pasiekia daugiau informaci-
jos apie artėjančius rinkimus, 
bet, kita vertus, dažniausiai iš 
anksto skleidžiama politinė 

Rinkimų sezonas prasideda - būkite budrūs

reklama nėra reguliuojama, 
stebima ir gali būti finansuo-
jama iš neaiškių šaltinių,“ - 
teigia visuomeninės organi-
zacijos „Baltosios pirštinės“ 
vadovė Marija Šaraitė. Orga-
nizacijos atstovės nuomone, 
vertinant politinės reklamos ir 
agitacijos praktikas, yra reika-
lingi įstatymų pakeitimai.

Pagal dabartinį politinės 
reklamos reguliavimą poli-
tinė reklama stebima bei su 
agitacija susiję pažeidimai 
fiksuojami nuo šiandienos. 
Rekomenduojama piliečiams 
atkreipti dėmesį į dažniausiai 
pasitaikančius politinės rekla-
mos ir agitacijos pažeidimus. 
Vienas svarbiausių aspektų - 
kiekviena politinės reklamos 
priemonė turi būti pažymėta 
prierašu, kad tai yra politinė 
reklama/agitacija, apmokė-
ta iš x kampanijos sąskaitos. 
Pastaroji taisyklė galioja ir so-
cialiniams tinklams, kuriuose 

apmokama politinė reklama 
yra beveik nevaldoma. To-
dėl rekomenduojama fiksuoti 
ekrano nuotraukas su bet ko-
kia politine reklama, pastebė-
ta socialinių tinklų sraute.

Prasidėjus politinei kam-
panijai įvairūs reportažai ar 
straipsniai apie (būsimų) kan-
didatų pomėgius, nuveiktus 
darbus ar kokias nors asme-
ninio gyvenimo detales gali 
būti laikomi politine reklama. 
Tokie atvejai dažniausiai va-
dinami paslėpta politine re-
klama, kuri yra draudžiama. 
Kaip rodo ankstesnių rinkimų 
patirtis, slaptai skleisti politinę 
agitaciją yra labiau būdinga 
savivaldos politikams ir val-
dininkams, naudojantis savo 
pareigomis, tarnybine padė-
timi. Pavyzdžiui, savivaldybė 
bendruose pranešimuose vis 
dažniau mini konkrečių dar-
buotojų pavardes, padedant 
jiems teigiamai save pristatyti 

visuomenei.
Pastebėjus politinės rekla-

mos ir agitacijos pažeidimų, 
labai svarbu juos užfiksuoti 
fotografuojant ar kitaip įra-
šant, bei kuo detalesnę su pa-
žeidimu susijusią informaciją  
pranešti Vyriausiajai rinkimų 
komisijai ar „Baltosioms pirš-
tinėms“: baltosiospirstines.lt/
pranesk, info@baltosiospirs-
tines.lt, 8 633 13177. 

Visuomeninė organizacija 
„Baltosios pirštinės” – pirmo-
ji ir vienintelė nepolitinė rin-
kimų stebėjimo organizacija 
Lietuvoje.

Gruodžio 14 d. (penktadienį) 17.30 val. visų prieniečių ir 
miesto svečių lauksime Prienų Laisvės aikštėje!!! 
Jus visus pasitiks iš visos Lietuvos suskridę Seniai 

besmegeniai, nuostabiai daili eglutė ir kitos staigmenos.

Lietuva spalį mėnesį 
eksportavo beveik 
trečdaliu mažiau grūdų.

Lietuvos grūdų supirkimo 
įmonės per mėnesį ekspor-
tavo 149,2 tūkst. tonų grūdų 
– 31,3 proc. mažiau nei per-
nai tuo pačiu laiku, skelbia 
žemės ūkio leidinys „Agro-
rinka“.

Kviečių, kurių vidutinė 

Lietuvos grūdų eksportas spalį smuko 31 proc.
kaina buvo 192,8 euro už to-
ną, eksportuota 62,4 tūkst. 
tonų – į Latviją, Lenkiją, 
Daniją, Švediją, Norvegiją 
ir Rusiją. Miežiai (64 tūkst. 
tonų) išvežti į Latviją, Esti-
ją, Rusiją ir Saudo Arabiją 
(187,3 euro). Didžiąją jų da-
lį (98 proc.) sudarė pašariniai 
miežiai.

Rugiai (14,7 tūkst. tonų) 

vežti Latviją ir Vokietiją 
(147,7 euro), o avižos (3,9 
tūkst.) – į Latviją, Lenkiją ir 
Vokietiją (187,9 euro).

Spalį 2,2 karto iki 69,3 
tūkst. tonų padidėjo žirnių ir 
pupų eksportas – jie išvežti 
į Latviją, Lenkiją, Olandiją, 
Belgiją, Italiją, Norvegiją ir 
Egiptą (251,9 euro), rapsų 
– 49,8 proc. iki 23,9 tūkst. 

tonų –  į Latviją, Vokietiją, 
Daniją, Švediją ir Suomiją 
(363,8 euro).

Spalio mėnesį importuota 
24,5 tūkst. tonų grūdų: kvie-
čiai (9 tūkst. tonų) – iš Rusi-
jos (169,5 euro), rugiai (4,2 
tūkst.) – iš Estijos ir Ukrainos 
(144,1 euro), žirniai ir pupos 
(11,3 tūkst.) – iš Latvijos ir 
Estijos (292,9 euro).  BNS

Per tris savaitgalio paras 
policija sulaukė daugiau 
nei 600 pranešimų 
apie įvairius incidentus 
keliuose.

Savaitgalį keliuose buvo 
itin slidu, nemažai mašinų dėl 

Savaitgalį slidžiuose keliuose įvyko per 600 įvairių incidentų
slidžios kelios dangos nuva-
žiavo nuo kelio. 

Policija per tris paras už-
registravo 216 eismo įvykių, 
kuriuose žmonės sužeisti ne-
buvo.

Per paskutinį kalendorinio 

rudens savaitgalį (penktadie-
nį–sekmadienį) šalies keliuo-
se įvyko 25 eismo įvykiai, 
kuriuose buvo sužeisti 37 
žmonės, vieno eismo įvykio 
metu žuvo žmogus, 31 metų 
pėsčiasis. 

Neblaivūs vairuotojai, pir-
miniais duomenimis, sukė-
lė 11 eismo įvykių, kuriuose 
buvo sužeisti 3 žmonės, vieną 
eismo įvykį sukėlė neblaivus 
pėsčiasis.

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

NUKelta Į 14 p. 

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

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

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

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

Visą lapkričio mėnesį 
MILDA degalinėse 

BUITINIŲ DUJŲ 
BALIONAI 

-1€ PIGIAU*
*nuolaida taikoma nuo ga-
liojančios kainos degalinėje 
atsiskaitant grynais ar ban-

ko kortele. 

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 pasko-
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 pažym. Nr. 
621263). Tel. 8 601 50935.

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

Šieną „kitkomis“ ir kviečius. Tel. 
8 687 86990.

Pigiai ir skubiai parduoda: len-
kišką grėblį-vartytuvą; meta-
lines talpas (1 t, vandeniui ar 
grūdams); arklinius padargus; 
plūgą; medines akėčias; elektrinį 
separatorių; sviestamušę, gražias 
vežimo šonines; elektros variklį; 
metalo laužą (pusę tonos). Tel.: 
8 605 56738, 8 673 20198.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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.

Automobiliai ir 
jų dalys

Parduoda
„Renault Espace“ ratus (4 vnt., 
padangos žieminės (205/55, R16, 
protektoriaus gylis 4 - 5 mm), 
lengvojo lydinio ratlankiai (7 colių 
pločio, centrinė skylė - 59 mm, 
PCD - 5x106,5) kaina - po 20 Eur). 
Tel. 8 615 91464 (Prienai). 

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

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

Automobilius (1970-2007 m.). 
Gali būti tvarkingi, daužti ar su 
defektais, pasiimame patys. 
Mokėsime iki 400 Eur. Tel. 8 628 
08406.

žemės ūkis

Parduoda
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.

Kiaules mėsai Prienų r. Yra galimy-
bė paskersti ir sutvarkyti mėsą. 
Tel. 8 699 95354.

6 sav. paršelius. Tel. 8 670 
55851.

Ūkininkas parduoda paršelius. 
Tel.: 8 652 67859, 8 658 07728.

Melžiamas karves. Tel. 8 670 
07980.

Maistines, pašarines bulves, 
miežius ir žirnius. Pageidaujant 
atveža. Tel. 8 676 37845.

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.

GARAŽUS
Garažą Kęstučio g. 81, Prienuose. 
Tel. 8 679 55773.

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.

Išnuomoja
2 k.b. butą (šalia PC „IKI“) Prie-
nuose. Tel. 8 680 98270.

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

REKLAMA

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. 

Montuoju langus, duris, gipso 
kartoną, tapetuoju, atlieku durų 
ir langų apdailą, dedu grindis, 
kloju laminatą, kalu dailylentes, 
atlieku kosmetinį buto remontą. 
Tel. 8 601 48676.

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.

Visi santechnikos darbai: šildy-
mo, vandentiekio, kanalizacijos. 
Komplektuojame medžiagas su 
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.

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

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

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

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

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT-
44240 Kaunas) 

Prašo atsiliepti Vytautą Edvardą Kulikauską arba įgaliotus 
asmenis, 2018 m. gruodžio 7 d. 12.00 val. Jūs kviečiami at-
vykti į Prienų r., Pakuonio sen., Daukšiagirės k. prie žemės 
sklypo (kad. Nr. 6940/2:353), suderinti sklypo ribas su gre-
timu žemės sklypu Nr. 6940/2:127, kuriam nurodytu laiku 
bus atliekami kadastriniai matavimai.   

Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno že-
mėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, 
Kaunas arba tel. 867501473. Jums neatvykus darbai bus tę-
siami.
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PARyšKINTO sKELBImO KAINA vIENAm KARTUI  
PRIvATIEms AsmENIms - 1,�0 EUR, vERsLO KLIENTAms - �,�0 EUR.sKELBImAI

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.

IEŠKO DARBO
Moteris, turinti patirties ir vairuo-
tojo pažymėjimą, gali prižiūrėti 
senelius. Gali atvažiuoti. Tel. 8 
673 07132.

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 

DARBO 
SKELBIMAI

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

Siuvykla Prienuose siūlo 
darbą siuvėjoms. 

Teirautis tel. 8 672 49995.

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

UAB „Gensera“ siūlo darbą 
statybos darbų vadovams, 
meistrams, brigadininkams, 
horizontalaus gręžimo aparato 
operatoriams, lauko vamzdynų 

REKLAMA

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 
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 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“.
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UžsAKANT KETURIs sKELBImUs, PENKTąjį - įDĖsImE NEmOKAmAI
(PAsIūLymAs gALIOjA PRIvATIEms AsmENIms) Tv PROgRAmA

Ketvirtadienis, lapkričio �� d. Penktadienis, lapkričio �0 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios. Orai 09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2 11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Gyvenimas 12:55 Šimtas. 
Trumpos istorijos apie dvi Lie-
tuvas 13:00 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Loto“ 14:00 
Žinios. Sportas. Orai 14:15 Laba 
diena, Lietuva 15:00 Žinios. Orai 
15:10 Laba diena, Lietuva 16:30 
Seserys 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro 
19:25 Šimtas. trumpos istorijos 
apie dvi Lietuvas  19:30 Speci-
alus tyrimas 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“ 20:27 Maltiečių sriubos 
siužetas 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai 
21:29 loterija „Jėga“ 21:30 Gimę 
tą pačią dieną 22:30 Dviračio ži-
nios 23:00 prieš audrą 2 00:00 
lRt radijo žinios 00:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 2 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(482-484) 07:35 Madagaska-
ro pingvinai (25) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (53) 09:05 
Rimti reikalai (43) 09:40 Namai, 
kur širdis (6) 10:20 KK2 10:55 
Nuo... Iki... 11:25 Lituanos Locos 
12:00 Meilės sparnai (166) 13:00 
Gyvenimo daina (127) 14:00 
aukštakulnių kerštas (19) 15:00 
Dvi širdys (1319-1321) 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 
reikalai (50) 21:30 Žinios 22:24 
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKA-
RO SeaNSaS apgaulės meistrai 
00:45 Juodasis sąrašas (6) 01:45 
Šauksmas 03:35 Alchemija 04:05 
RetROSpeKtYVa 

05:05 X failai 11/6s 06:10 Tele-
vitrina 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 1/93s 06:55 Simpsonai 
07:55 Gero vakaro šou 5/12s 
08:55 Meilės sūkuryje 94 10:00 
Meilės žiedai 11 11:00 Meilės 
žiedai 12 12:00 laukinė žemė 63 
13:00 pažadėtoji 15:00 Simpsonai 
16:00 tV3 žinios 194 16:25 tV3 
orai 205 16:30 tV pagalba 11/63s 
18:30 tV3 žinios 333 19:22 tV3 
sportas 19:27 tV3 orai 333 19:30 
Farai 12/12s 20:30 Moterys me-
luoja geriau 11/42s 21:00 tV3 
vakaro žinios 186 21:15 Tiesiogiai 
Krepšinis. pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Italija - lietuva 50 23:10 Bibliote-
kininkai 3/2s 00:05 Kaulai 11/13s 
01:05 X failai 

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(16) 07:30 Stoties policija (18) 
08:30 paskutinis faras (30) 09:30 
Šuo (10) 10:35 Kobra 11 (10) 
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas (67) 12:45 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(17) 13:45 Stoties policija (19) 
14:45 paskutinis faras (31) 15:45 
Šuo (11) 16:55 Kobra 11 (11) 
18:00 Info diena 18:30 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (68) 
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specia-
liųjų tyrimų skyrius (18) 20:30 Va-
rom! (6) 21:00 pabėgimas iš los 
andželo 23:05 aklavietė 00:50 
Dingęs (2) 

 
05:35 Kaimo akademija 06:00 
programa 06:05 TV parduotu-
vė 06:25 Lietuva tiesiogiai 07:00 
Kaimo akademija 07:30 Lryto po-
puri 08:00 „pražūtingi smaragdai“ 
(22): 09:00 „Ant bangos“ 10:00 
„Mentų karai: Odesa“ (1/2) 11:10 
„albanas“ (19) 12:20 „Gurovo by-
los: Maitvanagiai“ (2/1) 13:30 TV 
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (4/1) 
14:55 „Vienišas vilkas“ (16) 16:00 
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 
16:58 Orai 17:00 „Kelrodė žvaigž-
dė“ (28) 18:00 Reporteris 18:48 
Orai 18:50 Rubrika „Verslo genas“ 
18:55 pReMJeRa „Gluchariovas“ 
(3/4) 20:00 Reporteris 20:30 Lietu-
va tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 „Ant 
bangos“: 22:00 Reporteris 22:53 
Orai 22:55 Rubrika „Verslo genas“ 
23:00 „Ant bangos“ 00:00 „Beveik 
negyvas“ (6) 

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir 
tania 3/113s 07:00 pavojingiausi 
pasaulio keliai 1/112s 08:00 Hava-
jai 5.0 2/205s 09:00 Vienam gale 
kablys 19/44s 09:30 Bibliotekinin-
kai 3/5s 10:30 Simpsonai 20/1s 
11:00 Simpsonai 20/2s 11:30 
Kobra 11 21/1s 12:30 Moderni 
šeima 4/416s 13:00 Moderni šei-
ma 4/417s 13:30 Fizrukas 3/57s 
14:00 Fizrukas 3/58s 14:30 Te-
levitrina 15:00 Havajai 5.0 2/206s 
16:00 Bibliotekininkai 3/6s 17:00 
Kobra 11 21/2s 18:00 Moderni 
šeima 4/418s 18:30 Moderni šei-
ma 4/419s 19:00 Fizrukas 3/59s 
19:30 Fizrukas 3/60s 20:00 Saša 
ir tania 3/114s 20:30 Žinios 154 
20:58 Orai 205 21:00 Iš peties 
5/1s 22:00 eurolygos rungtynės. 
Kauno Žalgiris - Milano aX arma-
ni exchange Olimpia 00:00 Sku-
bi pagalba 1/10s 01:00 Daktaras 
Hausas 4/409s 01:50 Svieto ly-
gintojai 1/113s  

 
   06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas  06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. Džiazo dienos tauragėje. 1 d. 
07:00 Sporto galiabokso legenda 
07:30 Riteris Rūdžius 07:40 Ri-
teris Rūdžius 07:55 Džeronimas 
08:20 Į sveikatą! 08:50 Kaip atsi-
randa daiktai 12 09:15 Labas ry-
tas, Lietuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba 12:15 Dokumentinė 
istorinė laida „lietuvos kolumbai“ 
13:10 Stambiu planu 13:55 Atspin-
džiai 14:20 Šnipas Hitlerio pašo-
nėje 15:15 Kaip atsiranda daiktai 
12 15:40 auklė Mun 15:50 Riteris 
Rūdžius 16:05 Džeronimas 16:30 
Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus albumas 18:15 
Giminės. Gyvenimas tęsiasi (5 s.)  
19:00 ARTi 19:15 pokalbiai pas 
Bergmaną 20:10 Kultūros diena 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 
amerikoniškoji tragedija. 3 d 22:45 
anapus čia ir dabar 23:30 Vienuo-
lynų kelias lietuvoje 00:00 DW 
naujienos rusų kalba 

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios. Orai 09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2 11:10 Komisaras Reksas 
12:00 (Ne)emigrantai 12:55 Šim-
tas 13:00 Vartotojų kontrolė 13:58 
Loterija „Keno Loto“ 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai 14:15 Laba diena, 
Lietuva 16:30 Seserys 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai 18:00 tV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Na-
cionalinė paieškų tarnyba 19:30 
Beatos virtuvė 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“ 20:30 panorama 20:52 
Sportas. Orai 20:59 loterija „Jė-
ga“ 21:00 Šiandien prieš 100 me-
tų. Dokumentinė apybraiža, skirta 
tilžės akto 100-mečiui 21:30 Auk-
sinis protas 22:50 Likimo ekspertai 
00:35 Klausimėlis 01:00 LRT radi-
jo žinios 01:10 Štutgarto kriminali-
nė policija 2 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(485) 06:35 Mano gyvenimo švie-
sa (486) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (487) 07:35 Madagaska-
ro pingvinai (26) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (54) 09:05 
Rimti reikalai (44) 09:40 Namai, 
kur širdis (7) 10:20 KK2 10:55 Va-
landa su Rūta 12:00 Meilės spar-
nai (167) 13:00 Gyvenimo daina 
(128) 14:00 aukštakulnių kerštas 
(20) 15:00 Dvi širdys (1322) 15:30 
Dvi širdys (1323) 16:00 Dvi širdys 
(1324) 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva 17:35 Gyvūnų policija 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 penktadienis 21:00 
SaVaItĖS HItaS. pReMJeRa 
Hju Glaso legenda 00:05 Nelaukta 
tiesa 01:50 apgaulės meistrai 

05:05 X failai 11/7s 06:10 Tele-
vitrina 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 1/94s 06:55 Simpsonai 
28/6s 07:25 Simpsonai 28/7s 
07:55 Farai 12/12s 08:55 Meilės 
sūkuryje 95 10:00 Meilės žiedai 
13 11:00 Meilės žiedai 14 12:00 
laukinė žemė 64 13:00 pažadė-
toji 5/83s 13:30 pažadėtoji 5/84s 
14:00 pažadėtoji 5/85s 14:30 
pažadėtoji 5/86s 15:00 Simpso-
nai 28/8s 15:30 Simpsonai 28/9s 
16:00 tV3 žinios 195 16:25 tV3 
orai 206 16:30 tV pagalba 11/64s 
18:30 tV3 žinios 334 19:22 tV3 
sportas 19:27 tV3 orai 334 19:30 
tiesiogiai paramos projekto “Išsi-
pildymo akcija” koncertas 23:00 
Mano ištakos 01:10 Žemiau 6. 
Kalno stebuklas 03:00 pagrobi-
mas 04:40 Salemas 

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(17) 07:30 Stoties policija (19) 
08:30 paskutinis faras (31) 09:30 
Šuo (11) 10:35 Kobra 11 (11) 
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (68) 12:45 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 

(18) 13:45 Stoties policija (20) 
14:45 paskutinis faras (32) 15:45 
Šuo (12) 16:55 Kobra 11 (12) 
18:00 NKl čempionatas. “Sintek-
Jonava” - “Šilutė” 20:00 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(19) 21:00 Įspėjantis pranešimas 
23:50 pabėgimas iš los andželo 
01:45 Dingęs (3) 02:45 Nusikalti-
mų tyrėjai (8) 03:40 Antgamtiniai 
reiškiniai (4)  

 
05:35 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte 
06:00 „pasaulis iš viršaus“ 06:05 
tV parduotuvė 06:25 Lryto popuri 
06:50 10 min iki tobulybės su Juri-
jumi 07:00 Adomo obuolys 08:00 
„pražūtingi smaragdai“ (23) 09:00 
Nuoga tiesa 10:30 10 min iki tobu-
lybės su Jurijumi 10:40 Čempionai 
11:15 „Ant bangos“ 12:20 „Gurovo 
bylos: Maitvanagiai“ (2/2) 13:30 
tV parduotuvė 13:45 „Miškinis“ 
(4/2) 14:55 „Vienišas vilkas“ (17) 
16:00 Reporteris 16:30 Kitoks 
pokalbis su D.Žeimyte 16:58 
Orai: 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
(29) 18:00 Reporteris 18:53 Orai 
18:55 pReMJeRa „Gluchariovas“ 
(3/5) 20:00 Reporteris 20:30 Ki-
toks pokalbis su D.Žeimyte 20:58 
Orai 21:00 Adomo obuolys 22:00 
Reporteris 22:58 Orai 23:00 „Ant 
bangos“ 01:15 „Moterų daktaras“ 
(2/31; 2/32) 03:05 „Baltoji vergė“ 
(60; 61) 04:30 Vantos lapas 04:50 
„Kambarinė“ (3; 4) 

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir 
tania 3/114s 07:00 Beveik neį-
manoma misija 2/6s 08:00 Ha-
vajai 5.0 2/206s 09:00 praeities 
žvalgas 4/12s 09:30 Bibliotekinin-
kai 3/6s 10:30 Simpsonai 20/3s 
11:00 Simpsonai 20/4s 11:30 
Kobra 11 21/2s 12:30 Moderni 
šeima 4/418s 13:00 Moderni šei-
ma 4/419s 13:30 Fizrukas 3/59s 
14:00 Fizrukas 3/60s 14:30 Te-
levitrina 15:00 Havajai 5.0 2/207s 
16:00 Bibliotekininkai 3/7s 17:00 
Kobra 11 21/3s 18:00 Moderni 
šeima 4/420s 18:30 Moderni šei-
ma 4/421s 19:00 Fizrukas 3/61s 
19:30 6 kadrai 132 20:00 Farai 
9/3s 21:00 Žinios 334 21:53 Spor-
tas 21:58 Orai 334 22:00 pasku-
tinis legionas 00:05 Klyksmas 4 
02:05 Žavios ir labai pavojingos

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. Džiazo dienos tauragėje. 2 
d. 06:50 Už kadro 07:15 auklė 
Mun 07:30 auklė Mun 07:40 Ri-
teris Rūdžius 07:55 Džeronimas 
08:20 Garsiau 08:50 Kaip atsiran-
da daiktai 12 09:15 Labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba 12:15 Istorijos detektyvai 
13:00 7 Kauno dienos 13:30 Stop 
juosta 14:00 lietuva mūsų lūpose 
14:25 pokalbiai pas Bergmaną 
15:15 Kaip atsiranda daiktai 12 
15:40 auklė Mun 15:55 Riteris 
Rūdžius 16:10 Detektyvė Mire-
tė 16:20 aviukas Šonas 5 16:30 
Laba diena, Lietuva 18:00 Kelias 
18:20 lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 19:20 Kiotas 20:10 Kultū-
ros diena 20:30 panorama 20:52 
Sportas. Orai 21:00 Liepsnojantis 
kalavijas 21:40 Ką padariau, kad 
to nusipelniau? 23:20 lRt OpUS 
ORe. Grupė „Kabloonak“ 00:20 
DW naujienos rusų kalba 00:35 
Dabar pasaulyje 01:05 Klaipėdos 
pilies džiazo festivalis 2018

Redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, lapkričio �8 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios. Orai 09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2 11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Nacionalinė paieškų tar-
nyba 12:55 Šimtas 13:00 Klaus-
kite daktaro 13:58 Loterija „Keno 
Loto“ 14:00 Žinios. Sportas. Orai 
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30 
Seserys 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro 
19:25 Šimtas. trumpos istorijos 
apie dvi Lietuvas  19:30 Gyveni-
mas 20:25 Loterija „Keno Loto“ 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. Orai 21:29 
loterija „Jėga“ 21:30 Mano ma-
ma gamina geriau! 22:30 Dviračio 
žinios 23:00 paskutinė karalystė 1 
00:00 lRt radijo žinios 00:10 Štut-
garto kriminalinė policija 2 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(479-481) 07:35 Madagaska-
ro pingvinai (24) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (52) 09:05 
Rimti reikalai (42) 09:40 Namai,kur 
širdis (5) 10:20 KK2 10:55 Nuo... 
Iki... 11:25 Lituanos Locos 12:00 
Meilės sparnai (165) 13:00 Gyve-
nimo daina (126) 14:00 aukštakul-
nių kerštas (18) 15:00 Dvi širdys 
(1316-1318) 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 
20:30 Lituanos Locos 21:00 Rim-
ti reikalai (49) 21:30 Žinios 22:24 
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKA-
RO SeaNSaS Šauksmas 00:45 
Juodasis sąrašas (5) 01:45 Rizi-
kinga erzinti diedukus 

05:05 X failai 11/5s 06:10 Televi-
trina 06:25 tavo supergalia 1/5s 
06:55 Simpsonai 07:55 prieš 
srovę 19/13s 08:55 Meilės sūku-
ryje 93 10:00 Meilės žiedai 9 11:00 
Meilės žiedai 10 12:00 laukinė 
žemė 62 13:00 pažadėtoji 15:00 
Simpsonai 16:00 tV3 žinios 193 
16:25 tV3 orai 204 16:30 tV pa-
galba 11/62s 18:30 tV3 žinios 
332 19:22 tV3 sportas 19:27 
tV3 orai 332 19:30 Gero vakaro 
šou 5/12s 20:30 Moterys meluoja 
geriau 11/41s 21:00 tV3 vaka-
ro žinios 185 21:52 tV3 sportas 
21:57 tV3 orai 185 22:00 pagro-
bimas 22:25 Vikinglotto 153 22:30 
pagrobimas 00:00 Kaulai 11/12s 
01:00 X failai 

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(15) 07:30 Stoties policija (17) 
08:30 paskutinis faras (29) 09:30 
Šuo (9) 10:35 Kobra 11 (9) 11:40 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas (66) 12:45 Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius (16) 
13:45 Stoties policija (18) 14:45 
paskutinis faras (30) 15:45 Šuo 
(10) 16:55 Kobra 11 (10) 18:00 

Info diena 18:30 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas (67) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų ty-
rimų skyrius (17) 20:30 Varom! 
(5) 21:00 aklavietė 22:45 Įkaitas 
01:25 Dingęs (1) 02:30 Velniški 
Stivo Ostino išbandymai (2) 03:25 
antgamtiniai reiškiniai (2)  

 
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“ (21) 
09:00 „patriotai“ 10:00 „Mentų ka-
rai: Odesa“ (1/1) 11:10 „Albanas“ 
(18) 12:20 „Gurovo bylos: Me-
džioklė“ (1/4) 13:30 TV parduo-
tuvė 13:45 „Gluchariovas“ (2/48) 
14:55 „Vienišas vilkas“ (15) 16:00 
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 
16:58 Orai 17:00 „Kelrodė žvaigž-
dė“ (27) 18:00 Reporteris 18:53 
Orai 18:55 pReMJeRa „Glu-
chariovas“ (3/3) 20:00 Reporteris 
20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 
21:00 „Ant bangos“ 22:00 Repor-
teris 22:58 Orai 23:00 „patriotai“ 
00:00 „Beveik negyvas“ (5) 01:05 
„albanas“ (4) 02:10 „Vienišas vil-
kas“ (7) 03:00 „Moterų daktaras“ 
(2/55) 03:50 „Kambarinė“ (3) 
04:45 „Vienišas vilkas“ (7) 05:35 
Kaimo akademija 

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir 
tania 3/112s 07:00 pavojingiausi 
pasaulio keliai 1/111s 08:00 Ha-
vajai 5.0 2/204s 09:00 Statybų 
gidas 5/12s 09:30 Bibliotekininkai 
3/4s 10:30 Simpsonai 19/1919s 
11:00 Simpsonai 19/1920s 11:30 
Kobra 11 20/2016s 12:30 Moderni 
šeima 4/414s 13:00 Moderni šei-
ma 4/415s 13:30 Fizrukas 3/55s 
14:00 Fizrukas 3/56s 14:30 Te-
levitrina 15:00 Havajai 5.0 2/205s 
16:00 Bibliotekininkai 3/5s 17:00 
Kobra 11 21/1s 18:00 Moderni 
šeima 4/416s 18:30 Moderni šei-
ma 4/417s 19:00 Fizrukas 3/57s 
19:30 Fizrukas 3/58s 20:00 Sa-
ša ir tania 3/113s 20:30 Žinios 
153 21:00 Orai 204 21:30 6 ka-
drai 129 21:45 tiesiogiai. UeFa 
čempionų lygos rungtynės. SSC 
Napoli - FK Crvena zvezda 41 
23:50 Skubi pagalba 1/9s 00:50 
Daktaras Hausas 4/408s 01:40 
Svieto lygintojai 1/112s 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras 07:55 Džeronimas 08:20 pra-
dėk nuo savęs 08:50 Kaip atsiran-
da daiktai 12 09:15 Labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba 12:15 Istorijos perimetrai. 4 
d. Kuršininkai 13:05 Kultūringai su 
Nomeda 13:55 Linija, spalva, for-
ma 14:20 Skambantys 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 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita 18:15 Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi (4 s.)  19:00 ARTi 
19:15 Šnipas Hitlerio pašonė-
je 20:10 Kultūros diena 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 21:30 Fusis 
23:05 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“  00:00 DW 
naujienos rusų kalba 00:15 Dabar 
pasaulyje 00:45 Džiazo muzikos 
vakaras 01:45 Komisaras ir jūra 
03:15 Mokslo ekspresas 

�1.00 val.

„Įspėjantis pranešimas“

 

��.00 val.

„Pagrobimas“

 

��.�0 val.

„Apgaulės meistrai“

 

Šeštadienis, gruodžio 1 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas  06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą“ 07:00 
Gimtoji žemė 07:25 penki draugai 
4 09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 
Žinios. Orai. 12:00 Banginių stebė-
toja 12:55 Avilio paslaptys 13:50 
Džesika Flečer 5 14:35 Džesika 
Flečer 5 15:25 Klausimėlis 15:43 
Loterija „Keno Loto“ 15:45 Žinios. 
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 
eglutės įžiebimo koncertas „ti-
kros Kalėdos Kaune“. tiesiogi-
nė transliacija iš Kauno Rotušės 
aikštės 19:30 Stilius 20:25 Lote-
rijos „Keno loto“ ir „Jėga“ 20:30 
panorama 20:52 Sportas. Orai 
21:00 Muzikinė pramoginė pro-
grama „Du balsai – viena širdis“ 
23:10 Didysis stebuklas 00:55 
Likimo ekspertai 02:40 Banginių 
stebėtoja 03:35 Avilio paslaptys 
04:25 Džesika Flečer 5 05:10 
Džesika Flečer 5  

 
06:10 Madagaskaro pingvinai (25) 
06:35 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas (60) 07:05 “Nickelo-
deon” valanda. Keista šeimynėlė 
(5) 07:35 Neramūs ir triukšmingi 
(1) 08:05 Riterių princesė Nela 
(15) 08:35 tomo ir Džerio pasa-
kos (5) 09:00 Ogis ir tarakonai 
(58-75) 09:30 Nebijok pažinti 
10:00 KINO pUSRYČIaI tomas 
ir Džeris sutinka Šerloką Holmsą 
11:00 Beprotiškiausios melodijos. 
Nuotykiai tęsiasi 12:50 Šnipė Ha-
rieta 14:50 pričiupom! (13) 15:20 
pReMJeRa po kauke 17:30 Bus 
visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 SUpeRKINaS 
Kelionė į raganų kalną 21:35 
pReMJeRa Brėkštanti aušra. 1 
dalis 23:55 pagirių žaidynės 01:30 
Hju Glaso legenda

06:15 televitrina 226 06:30 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 1/123s 
07:00 transformeriai. Maskuo-
tės meistrai 2/10s 07:30 Aladinas 
1/116s 08:00 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą 1/124s 08:30 Kempiniu-
kas plačiakelnis 1/95s 09:00 Vir-
tuvės istorijos 8/13s 09:30 Gardu 
Gardu 6/13s 10:00 Svajonių ūkis 
5/13s 10:30 tavo supergalia 1/6s 
11:00 Kelionių panorama 1/5s 
11:30 planeta 51 13:20 Beždžio-
nėlė ekstremalė 15:10 Simpsonai 
29/12s 15:45 ekstrasensų mūšis 
17/279s 17:25 Laimingas, nes 
gyvas 1/4s 18:30 tV3 žinios 335 
19:17 tV3 sportas 19:22 tV3 orai 
335 19:25 eurojackpot 154 19:30 
tiesiogiai Kalėdų eglės įžiebimo 
šventė “Kalėdos sostinėje 2018” 
21:00 pi gyvenimas 23:35 Grės-
mingasis aštuonetas 02:45 Ma-
no ištakos  

06:15 Didžiojo sprogimo teorija 
(13) 06:45 Didžiojo sprogimo teo-
rija (14) 07:15 Didžiojo sprogimo 

teorija (15) 07:45 Didžiojo spro-
gimo teorija (16) 08:15 Didžiojo 
sprogimo teorija (17) 08:45 Svei-
katos aBC televitrina 09:00 Tarp-
tautinis galiūnų turnyras “Savickas 
Classic” 10:00 Nutrūkę nuo gran-
dinės (2) 10:30 Gamtos čempio-
nai (1) 11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai (3) 12:40 Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami kraštai 
(6) 13:40 ekstrasensų mūšis (10) 
16:10 Nusikaltimų tyrėjai (9) 17:20 
Kas žudikas? Baudžiamosios by-
los (5) 18:30 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai (8) 19:30 Muzikinė kaukė 
22:05 MaNO HeROJUS Drąsi-
aširdis 00:10 AŠTRUS KINAS 
Širšių lizdas 02:15 ekstrasensų 
mūšis (10)   

 
06:10 „pasaulis iš viršaus“ 06:40 
„Skonio reikalas“ 07:00 programa 
07:04 tV parduotuvė 07:20 „TV 
Europa pristato 07:55 „pasaulis 
iš viršaus“ 08:30 10 min iki tobu-
lybės su Jurijumi 08:45 Skinsiu 
raudoną rožę 09:30 Vantos lapas 
10:00 „Skonio reikalas“ 10:30 Ki-
toks pokalbis su D.Žeimyte 11:00 
„pagrindinis įtariamasis“ (5/1) 
13:15 „Šeimininkė“ (1/1; 1/2) 
15:25 tV parduotuvė 16:00 Ži-
nios 16:18 Orai 16:20 Čempionai 
16:50 4 kampai 17:25 „Neišsiža-
dėk“ (60) 18:00 Žinios 18:27 Orai 
18:30 „Neišsižadėk “ (60 tęs:; 61 
) 20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25 
„Mentalistas“ (3; 4) 22:00 Žinios 
22:27 Orai 22:30 „Mentalistas “ (4 
tęs:) 23:10 „Mentų karai: Kijevas: 
Operacija „trojos arklys“ (5/1; 5/2) 
00:45 „Širdies plakimas“ (23; 24) 
02:45 „Merdoko paslaptys“ (3/13; 
4/1) 04:40 „Juodosios katės“ (12) 
05:30 „Neprijaukinti: turkija“  

 
06:15 televitrina 226 06:30 Ledo 
kelias 11/9s 07:30 Laukiniai Ha-
vajai 08:30 Sandėlių karai 9/10s 
09:00 Vienam gale kablys 19/44s 
09:30 Statybų gidas 5/13s 10:00 
Gazas dugnas 1/13s 10:30 Auto-
pilotas 1/13s 11:00 Lietuvos moky-
klų žaidynės 3/9s 11:30 Sandėlių 
karai 9/11s 12:00 Jokių kliūčių! 
1/101s 13:00 Nasrų sugrįžimas 
14:00 pavojingiausi pasaulio 
keliai 1/113s 15:00 Ledo kelias 
11/10s. 16:00 aliaskos geležinke-
liai 1/103s 17:00 Sandėlių karai 
9/12s 17:30 Sandėlių karai 9/13s 
18:00 Skorpionas 3/19s 19:00 
amerikos talentai 11/6s 21:00 Ži-
nios 335 21:53 Sportas 21:58 Orai 
335 22:00 Vėlaus vakaro panora-
ma 1/5s 22:30 Grotos gyvenimui 
1/9s 01:35 paskutinis legionas

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:30 
lietuva mūsų lūpose 08:00 Mi-
sija: Vilnija 08:30 ARTS21 09:00 
Mano mama gamina geriau! 10:00 
Į sveikatą! 10:30 Garsiau 11:00 
Už kadro 11:30 Mokslo sriuba 
11:55 Barbora Radvilaitė. Dviejų 
veiksmų baletas 12:58 Barbora 
Radvilaitė. Dviejų veiksmų bale-
tas 14:10 9-ojo dešimtmečio šla-
geriai 15:30 Kultūrų kryžkelė. Ru-
sų gatvė 16:00 Euromaxx 16:30 
Klauskite daktaro 17:20 Stilius 
18:15 Daiktų istorijos 19:00 Žmo-
nės, kurie sukūrė lietuvą 19:45 
Stambiu planu 20:30 panorama 
20:52 Sportas. Orai 21:00 Šeimos 
intrigos. Komiškas trileris 23:00 
Festivalis „Gaida 2018“ 00:25 
Dabar pasaulyje 

1�.�0 val.

„Kelionė į raganų kalną“
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TREČIADIENIs, �018 m. LAPKRIČIO �8 D., www.NAUjAsIsgELUPIs.LT
PAsKUTINIs PUsLAPIs

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+4 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+6 KAUNO MARIOS 
+5 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+1 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

41KAUNE 
nSv/val. 

41ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
7580 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.
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Lošimo Nr. 1181
Data: 2018-11-25

    
69 10 59 13 47 12 06 42 52 70 
48 72 01 56 49 34 50 60 45 35 
02 55 73 39 04 41 25 07 22 53 
11 58 66 43 24 68 28 30

 VISA LENTELĖ
44 31 61 46 14 54 51 67 57 
17 19 27

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

19137.00€     1
24.00€ 474
2.00€ 10196
1.00€ 18864

PAPILDOMI PRIZAI
0194726 Automobilis Toyota 
Auris
014*697 Pakvietimas į TV 
studiją
028*606 Pakvietimas į TV 
studiją
013*187 Pakvietimas į TV
035*404 Pakvietimas į TV

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
550 000 Eur

Lošimo Nr. 673
Data: 2018-11-25

Tel. 1634
2000 Eur - 673-0005476
2000 Eur - 673-0043776
2000 Eur - 673-0005166
2000 Eur - 673-0026854
2000 Eur - 673-0031320
400 Eur - 673-0038*90
100 Eur - 673-0025*67
100 Eur - 673-0020*47
100 Eur - 673-0042*13
100 Eur - 673-0025*50

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
AUTOMOBILIS KIA 
SPORTAGE, 50 x 50€

Lošimo Nr. 304
Data: 2018-11-23

SKAIČIAI
17, 22, 28, 31, 46 + 5, 10

LAIMĖJIMAI
5 + 2 12440222.60€    0
5 + 1 291386.50€        0

LAPKRIČIO

28
T R E Č I A D I E N I s

vILNIUs
-4

-6
LAPKRIČIO

29
KETvIRTADIENIs

-3
KLAIPĖDA

-8 -3-6

LAPKRIČIO

30
P E N K TA D I E N I s

GRUODŽIO

1
š E š TA D I E N I s

GRUODŽIO

2
s E K m A D I E N I s

GRUODŽIO

3
P I R m A D I E N I s

GRUODŽIO

4
A N T R A D I E N I s

vILNIUs
-4

-5
-4

KLAIPĖDA
-6 -1-6

vILNIUs
-3

-6
-2

KLAIPĖDA
-7 -2-5

vILNIUs
-6

-8
-4

KLAIPĖDA
-8 -4-7

vILNIUs
-4

-8
-3

KLAIPĖDA
-9 -2-6

vILNIUs
-2

-4
0

KLAIPĖDA
-5 0-1

vILNIUs
-1

-2
0

KLAIPĖDA
-2 +1-1

5 123410.70€      0
4 + 2 5713.40€ 0
4 + 1 274.20€ 0
4 112.70€ 3
3 + 2 76.70€ 3
2 + 2 26.00€ 73
3 + 1 20.80€ 101
3 14.80€ 211
1 + 2 12.10€ 394

2 + 1 8.90€ 1196

PROGNOZĖ: 22 000 000 Eur

Lapkričio 28 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 08:11
leidžiasi 16:01

Dienos ilgumas 07.50
Pilnatis (20 mėnulio diena)

Jokūbas, Steponas, Rimgaudas, 
Vakarė, Rufas

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šal-

dyti vaisius, netinkamas laikas 
tręšti.

Lapkričio 29 d.
KETVIRTADIENIS

Tarptautinė solidarumo su 
Palestinos tauta diena 

Draugo diena 
Saulė teka 08:12
leidžiasi 16:00

Dienos ilgumas 07.48
Pilnatis (21 mėnulio diena)

Saturninas, Daujotas, Butvydė, 
Saturnas

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti pikt-
žoles, dirbti sodo darbus, ne-
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti daržoves.

Lapkričio 30 d.
PENKTADIENIS

Šv. Andriejus, Saulės grįžtuvių 
laukimo pradžia

Mažosios Lietuvos prisijungi-
mo prie Didžiosios Lietuvos 

akto diena 
Advento pradžia 
Saulė teka 08:14
leidžiasi 15:59

Dienos ilgumas 07.45
Delčia (22 mėnulio diena)

Andriejus, Saugardas, Dovainė, 
Andrius, Saugirdas, Saugirdė

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti pikt-
žoles, dirbti sodo darbus, ne-
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti daržoves.

Gruodžio 1 d.
ŠEŠTADIENIS

Pasaulinė AIDS diena 
Saulė teka 08:16
leidžiasi 15:59

Dienos ilgumas 07.43
Delčia (23 mėnulio diena)

Aleksandras, Eligijus, Natalija, 
Butigeidas, Algmina

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti pikt-
žoles, dirbti sodo darbus, ne-
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti daržoves.

Gruodžio 2 d.
SEKMADIENIS

Tarptautinė vergovės  
panaikinimo diena 

Saulė teka 08:17
leidžiasi 15:58

Dienos ilgumas 07.41
Delčia (24 mėnulio diena)

Liucijus, Svirgailas, Milmantė, 
Aurelija, Paulina

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Gruodžio 3 d.
PIRMADIENIS

Tarptautinė neįgaliųjų  
žmonių diena 

Lietuvos advokatūros diena 
Saulė teka 08:19

leidžiasi 15:57
Dienos ilgumas 07.38

Delčia (25 mėnulio diena)
Pranciškus, Gailintas, Audinga, 

Ksaveras
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Dalis ugniagesių dar šiais metais apsivilks naują ir 
patogesnę uniformą

gijimo ir bus  gauta per 
1300 apsauginių ugniage-
sių kostiumų komplektų, 
per 890 porų jiems skirtų 
pirštinių,  beveik 800 po-
rų pirštinių gelbėjimo dar-
bams, taip pat batų, šalmų 
ir pošalmių. Jiems įsigyti 
yra skirta 1,19 mln. eurų. 

Kasmet reikėtų įsigy-
ti ir apie 2800 pošalmių 
(dėvėjimo terminas – vie-
neri metai), tūkstantį po-
rų ugniagesio batų (dė-
vėjimo terminas – treji 
metai) ir apie 300 šalmų 
(dėvėjimo terminas – de-
šimt metų). Tokie reko-
menduojami dėvėjimo 
terminai yra patvirtinti 
Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento 
direktoriaus įsakymu šių 
metų pavasarį. 

Pasak K. Lukošiaus, 
šiais metais uniformos 
krepšelis didėjo, palygi-
nus su 2015-2016 me-
tais, jis išaugo dvigubai. 
Šiemet planuojama pa-
pildyti kasdieninę ir išei-
ginę tarnybinę uniforma, 
bus įsigyta: demisezoni-
nių striukių, marškinėlių, 
golfų, megztinių, darbinių 

švarkų, kelnių, uniformi-
nių, pusaulinių batų, dar-
binių pusbačių ir kt. 

Tiesa, sutartys dėl flisi-
nių bliuzonų įsigijimo (jų 
poreikis – 992 vnt.),  kos-
tiuminių švarkų, kelnių ir 
sijonų nebuvo pasirašy-
tos, nes tiekėjai arba ne-
pateikė pasiūlymų, arba 
atsisakė pasirašyti jas dėl 
mažo pristatymo termi-
no. Bet dar šiais metais 
bus pradėti vykdyti nauji 
pirkimai ir ketinama pa-
sirašyti sutartis, kad bū-
tų įgyvendinti pareigūnų 
poreikiai.

Kaip teigia departa-
mento direktorius K. Lu-
košius,  specialioji tarny-
binė uniforma turi būti 
patogi ir funkcionali. Per-
kami darbiniai pusbačiai 
yra kur kas lengvesni už 
pusaulinius batus, jie bus 
skirti avėti budėjimo me-

tu, kai nereikia atlikti su-
dėtingų darbų.

Buvo patobulintas ir de-
misezoninės striukės  mo-
delis, jos šiltalas pakeistas 
plonesniu, bet jo šilumos 
savybės nebus mažes-
nės, nei buvo. Pakeista ir 
megztų gaminių pluoštinė 
sudėtis. Nuo  šiol jie bus iš 
merino vilnos ir polipropi-
leno. Ši vilna gerai sugeria 
drėgmę ir puikiai išlaiko 
šilumą, o polipropilenas, 
nors ir sintetinė, bet len-
gva, patogi, nesukelianti 
alergijos medžiaga, turinti 
puikias atsparumo trinčiai 
savybes.

Pakeistas ir darbinio 
kostiumo modelis, jo 
konstrukcija ir medžia-
gos. Jis bus patogesnis, o 
pagrindinio audinio elas-
tingumas ir papildomos 
medžiagos intarpai leis 
lengviau judėti.  VPGT 

Ugniagesiai jau ne 
vienerius metus 
skundžiasi, kad jie 
stokoja specialios 
tarnybinės uniformos. 
Juolab kad gesinant 
gaisrus ir atliekant 
gelbėjimo darbus ji 
greitai dėvisi ir plyšta. 
Kaip sprendžiama ši 
problema?

„Galime pasidžiaug-
ti, kad dar šiemet pavyks 
patenkinti bent dalį ugnia-
gesių uniformų poreikio. 
Iš tiesų, aprūpinimo jo-
mis problema yra opi jau 
daugelį metų. Atsižvelg-
dami į skiriamą finansa-
vimą, mes sprendžiame 
susidariusias problemas 
ir nuo kitų metų naujai 
priimtiems pareigūnams 
planuojama didinti pirmi-
nį aprūpinimą, jiems bus 
išduodamos papildomos 
kelnės, švarkai ir marški-
nėliai,“ - sako Priešgaisri-
nės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento direktorius 
Kęstutis Lukošius.

Pasak direktoriaus, šie-
met buvo pasirašytos su-
tartys dėl specialiosios 
tarnybinės uniformos  įsi-

SVARBU:
> Priešgaisrinės apsau-
gos ir gelbėjimo departa-
mento duomenimis, šie-
met gaisruose jau žuvo 
73 žmonės, iš jų 20 – dėl 
neatsargaus rūkymo.


