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Absoliutaus skurdo lygis 
Lietuvoje 2018 m. sumažėjo 
2,7 procentinio punkto, 
o skurdo rizikos lygis 
nepasikeitė.

Skurdo rizikos lygis 2018 m. 
šalyje siekė 22,9 proc. ir, paly-
ginti su 2017 m., nepasikeitė. 
2018 m. apie 645 tūkst. ša-
lies gyventojų gyveno žemiau 
skurdo rizikos ribos.

Disponuojamąsias pajamas, 
mažesnes už skurdo rizikos ri-
bą, mieste gavo 18,8 proc. gy-
ventojų (penkiuose didžiuo-
siuose miestuose – 13,8 proc., 
kituose miestuose – 27 proc.), 
kaime – 31,3 proc. Skurdo ri-
zikos lygis mieste, palyginti 
su 2017 m., padidėjo 1,5 pro-
centinio punkto (penkiuose 
didžiuosiuose miestuose pa-
didėjo 2,1 procentinio punk-
to, kituose miestuose – 0,9 
procentinio punkto), o kaime 
– sumažėjo 3,1 procentinio 
punkto. 

Skurdo rizikos riba 2018 
m. buvo 345 EUR per mėne-
sį vienam gyvenančiam as-
meniui ir 724 EUR – šeimai, 
susidedančiai iš dviejų suau-
gusiųjų ir dviejų vaikų iki 14 
metų amžiaus. Dėl gyvento-
jų disponuojamųjų pajamų 
didėjimo skurdo rizikos riba, 
palyginti su 2017 m., padidė-
jo 12,4 proc. 

Didžiausias skurdo rizikos 
lygis buvo 65 metų ir vyres-
nių asmenų amžiaus grupėje. 
2018 m. jis sudarė 37,7 proc. 
ir, palyginti su 2017 m., padi-
dėjo 4,3 procentinio punkto. 
Padidėjimą lėmė išaugusių 
darbo pajamų nulemtas skur-
do rizikos ribos padidėjimas 
ir santykinai mažesnis sena-
tvės pensijų augimas. Vidu-
tinė senatvės pensija pajamų 
tyrimo laikotarpiu (2017 m.) 
buvo 277,3 EUR ir sudarė 
80,4 proc. skurdo rizikos ri-
bos. Vidutinė senatvės pensija 

jau kelerius metus yra mažes-
nė už skurdo rizikos ribą ir šis 
skirtumas kasmet didėja. Vie-
ni gyvenantys senatvės pensi-
ninkai, gaunantys vidutinę ar 
šiek tiek didesnę už vidutinę 
senatvės pensiją ir neturintys 
kitų pajamų, atsiduria žemiau 
skurdo rizikos ribos. 

Vaikų iki 18 m. amžiaus 
skurdo rizikos lygis, palyginti 
su ankstesniais metais, suma-
žėjo 1,8 procentinio punkto 
ir 2018 m. siekė 23,9 proc., 
18–64 metų amžiaus asmenų 
– sumažėjo 0,8 procentinio 
punkto ir siekė 18 proc. Ma-
žėjimui įtakos turėjo išaugęs 
darbo užmokestis, sumažėjęs 
nedarbas, piniginės socialinės 
paramos, teikiamos vaikus au-
ginančioms šeimoms ir nepa-
siturintiems gyventojams, sis-
temos pokyčiai. Pajamų tyri-
mo laikotarpiu (2017 m.) soci-
alinės apsaugos išlaidos šeimai 
ir vaikams padidėjo 14,6 proc., 
vidutinis mėnesinis neto darbo 
užmokestis – 9,2 proc. 

Skurdo rodikliai 2018 m.

Skurdo rizikos lygis pagal amžių 2009–2018 m., procentais

Daugiausia valstybės 
finansuojamų vietų 
universitetuose 
užsitikrino šiemet 
pasirinkusieji studijuoti 
su informacinėmis 
technologijomis susijusias 
specialybes, taip pat teisę 
ir mediciną.

Lietuvos aukštųjų mokyklų 
asociacijos bendrajam priė-
mimui organizuoti (LAMA-
BPO) skelbiami duomenys 
rodo, kad daugiausia – 297 
– valstybės finansuojamos 
vietos skirtos įstojusiesiems į 
programų sistemų specialybę 
Kauno technologijos univer-
sitete (KTU). Ši kryptis KTU 
apskritai sulaukė gausiausio 
studentų skaičiaus (312) iš 
visų pasirinkimų universite-
tuose.

Toliau rikiuojasi Vilniaus 
universiteto (VU) teisės studi-
jos (177 nemokamos vietos), 
politikos mokslai VU (147 
vietos), programų inžinerija 
Vilniaus Gedimino technikos 
universitete (133 vietos).

Po 127 studentus, kurių 
studijas finansuos valstybė, 
surinko trys studijų kryptys 
universitetuose: medicinos 
ir programų sistemų VU bei 
multimedijos ir kompiuteri-
nio dizaino VGTU. Dar 125 

Daugiausia studijų 
valstybė finansuos 
būsimiems 
programuotojams, 
teisininkams, 
medikams

Laima
DUOBLIENĖ

Vienai didžiausių Prienų 
savivaldybėje Stakliškių 
seniūnijai nuo metų 
pradžios vadovauja Nijolė 
Ivanovienė. 

Seniūnė – ne naujokė šia-
me darbe. Stakliškėse ji dirba 
daugiau kaip trisdešimt metų. 
Tarnybą pradėjusi Lelionių 
apylinkėje, sujungus Lielio-
nių ir Stakliškių apylinkes 
dirbo Stakliškių apylinkėje, 
vėliau tapusioje Stakliškių 
seniūnija.

Sava savame krašte
Svarbiausia, ji sava Stakliš-

kių krašte – čia gimė, augo, 
mokėsi, gyveno ir gyvena. 
„Seniūnijos žmonės mane 
pažįsta, aš juos irgi pažįstu. 
Tai ne tik padeda darbe, bet 
ir yra varomoji jėga siekiant 
pagelbėti savo krašto žmo-
nėms. Man gera padėti žmo-
gui. Ir ne visada pagalba turi 
būti materialinė, kartais užten-
ka išklausyti, patarti, pasikal-
bėti. Svarbiausia – dėmesys 
žmogui, – kalbėjo seniūnė, 
pridurdama, kad jai patinka 
bendrauti su žmonėmis: – O 
norint sulaukti pagarbos, pa-

dėkos ir grįžtamojo ryšio, rei-
kia nuolatos „eiti“ į kiekvieną 
žmogų.“ 

Pasak N. Ivanovienės, se-
niūno darbas jai gerai pažįs-
tamas, juk per visus savo kar-
jeros metus dirbo viršaičio 
pavaduotoja, vėliau –  seniūno 
pavaduotoja. O kai pati „atsi-
sėdo“ į seniūno kėdę, pasikeitė 
tik viena – padaugėjo atsako-
mybės, nes dėl visų sprendi-
mų tenka prisiimti visą atsa-
komybę.  

Paklausta, ar neatsibosta 
nuolat klausyti nesibaigiančių 
nusiskundimų, suktis proble-
mų rate, N. Ivanovienė patiki-
no, kad ji kasdien į darbą atei-
na pozityviai nusiteikusi, o la-
biausiai patinka, kad nėra mo-
notonijos – kasdien nauji žmo-
nės, naujos problemos, kurias 
reikia išspręsti, ir džiaugsmas, 
jei pavyko tai padaryti. 

Ji sako, kad kasdien tenka 
bendrauti su daugybe seniū-
nijos gyventojų – vieni užsu-
ka, kiti paskambina, trečius ji 
aplanko. Sulaukia gyventojų 
padėkų už atliktus darbus, bet 
būna ir ne visai geranoriškai 
nusiteikusių žmonių. Ir kriti-
kos, pastabų sulaukia. Svar-
biausia, kad kritika būtų pa-
grįsta. Tačiau maloniausia, kai 
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Tuk, tuk, tuk – dažniausiai 
girdisi vasarą išvykus į 

gamtą. Bet tai ne genys me-
džio kamieną stuksena. Ir ne 
gandrai savo snapais kalena. 
Tai – tik sodininkas. Tikrai 
taip. Vasara – darbymetis.

Būtent vasarą, kai mes 
dažniausiai mėgstame atos-
togauti ir ilsėtis, gamta paro-
do mums savo tikrąjį veidą. 
Ji – ne akmeninė. Ji visą lai-
ką juda, keičiasi, auga. Be-
sikeičianti gamta atspindi ir 
žmonių gyvenimą. Visą va-
sarą jie ne tik stengiasi pasi-
džiaugti šiluma ar poilsiu, bet 
ir nudirbti lauko darbus. Štai 
tuomet ir prasideda įvairiau-
sių lentelių ant namo sienų ar 
kuoliukų daržuose kalimas. 
Kiekvienas sodininkas žino, 
kad žirniai tiesiog primygti-
nai nori rangytis aplink rykš-
teles, įbestas į žemę, pomido-
rai augti pririšti prie kuoliukų, 
na, o agurkai rangytis aplink 
virves pririštas prie šiltna-
mio sijų. 

Ir visi puikiai žinome, ką 
plėvele dengtiems šiltna-
miams reiškia gausios vasa-
ros liūtys ir neprognozuoja-
mi prasilenkiančių oro masių 
sukelti vėjai. Po kiekvienos 
audros ir prasideda masinis 
šiltnamių remonto ir lopymo 
vajus pasitelkiant ne tik izo-
liacines juostas, bet ir plak-
tukus.

Tuk, tuk, tuk. Visi sodinin-
kai tarsi susitarę susivienija į 
vieną „GMP“ – greitąją, ne, 
ne medicininę, o meistrų pa-
galbą. Koks malonumas ste-
bėti, kaip visi sutartinai, radę 
net mažiausią šakaliuką ir ap-
rūdijusią vinį atkuria biologi-
nę ekosistemą.

Ir iš tikrųjų, dažnai girdime, 
kaip mokslininkai sukuria 
ekosistemas, biosferas, bio-
degradacinius įrenginius, ir 
net nesusimąstome, kad so-
dininkas – vienas iš tų moks-
lininkų. Nė vienas nesusimąs-
tome, jog ta gamtą teršiančia 

polietileno plėvele dengta 
„trobelė“ – tikrų tikriausia bi-
osfera. Uždara erdvė, kurioje 
galioja savos gamtos ir oro 
taisyklės. Atskira atmosfera 
su savo nuosava oro sąlygų 
sistema, visiškai kitokia, nei 
ta, kuri yra vos už milimetro 
storio nesiekiančios plėvelės. 
Čia nesikaupia tokie debesys 
kaip lauke, tačiau augalų ga-
rinamas vanduo patenka ant 
šiltnamio lubų, kur atvėsęs 
ir sukaupęs didesnį perte-
klių tampa... taip, taip, mažu 
lietumi. Iš tikrųjų, šiltnamio 
atmosfera tokia savita, jog li-
kimo valiai paliktame šiltna-
myje jau po poros metų išve-
šėtų tikros džiunglės su savo 
augmenija ir net... gyvūnija. 

Ar tai stebuklas? Ne, ne 
stebuklas. Tai – žmogaus iš-
mintis, kuria remdamiesi kie-
kvienas iš mūsų, netgi baigęs 
vos kelias klases, galime kurti 
mokslą apie tam tikrą sritį ir 
atrasti pačius nuostabiausius 
dalykus. Ar žinote, kas yra 
nuostabiausia? Nuostabiau-
sia tai, kad mes kasdien kažką 
sukuriame, kažką padarome, 
patys to nežinodami. Netgi 
vienas ar kitas apleistas mūsų 
gyvenimo elementas tampa 
puikia studijų ir eksperimen-
tų erdve. Nes nei laikas, nei 
gamta, nei pasaulis nestovi 
vietoje, bet visą laiką juda į 
priekį ir iš to, kas yra, sukuria 
kažką naujo.

Laikas iš to, kas sena, 
sukuria tai, kas yra 
nauja, nepriklausomai 
nuo to, ar tuo yra 
rūpinamasi, ar ne. 

Tačiau tai, kuo nesirūpina-
ma, nebūtinai gali virsti sė-
kmingu rezultatu. Juolab lai-
kas nestovi vietoje ir negali 
būti sustabdytas ar sugrąžin-
tas, todėl kiekviena praleista 
akimirka gali būti lemtinga 
ar net fatališka. Pavyzdžiui, 
turbūt ne vienas esame ban-
dę namuose rauginti girą ir 
puikiai žinome, jog riba tarp 
„neprinokusios“ giros iki per-

rūgusios giros – labai trapi ir 
trumpa. Taip yra ir su dauge-
liu gėrimų ar maisto. Laiku 
nespėsi – netgi laukimas taps 
praradimu. 

Todėl net ir apleista mūsų 
„biosfera“ turi sulaukti dė-
mesio – „mokslininko“ at-
likto darbo analizės, rezultatų 
įvertinimo ir ateities progno-
zių. Konkrečiu momentu rei-
kia atlikti gausybę konkrečių 
darbų, kad toji „biosfera“ ga-
lėtų toliau tobulėti, augti, o ne 
degraduoti.

Keista. Bet mūsų biologi-
niai „eksperimentai“ sode, 
darže ar namuose yra identiš-
kai panašūs ir į mūsų santy-
kius... su kitais žmonėmis. 

Taip, mes galime bendrauti 
su konkrečiu žmogumi arba 
nebendrauti. Galime iš pra-
džių bendrauti, o vėliau ne, 
arba atvirkščiai, tačiau visada 
turime suvokti, kada kam yra 
tinkamas metas, kada turime 
atlikti savo aktyviąją dalį, o 
kada – atsitraukti. Atsitrauk-
ti, kad neprarastume sveikos 
nuovokos ir neleistume mūsų 
„projektui“ degraduoti. Turi-
me visada būti pasiruošę at-
skubėti į pagalbą.

Ar mums neįdomu, ko-
kį maistą valgo vyras per-
traukomis tarp šiltnamio re-
monto? Ar mums neįdomu, 
kokiomis sąlygomis moteris 
gamina maistą mažoje virtu-
vėje? Arba – gal neįdomu, iš 
ko vyras mums gamina mais-
tą, kaip žmona kuria kros-
nį? Taip, sakykime, tai ūkio 
darbų rutina, tačiau ta rutina 
vieną dieną gali tapti mirtinu 
pavojumi. Pavojumi, kuriam 
nebus kelio atgal. Pavojų, dėl 
kurio mes neturėsime galių 
pasukti laiko atgal.

Bet tai, kas atrodo nesvar-
bu, gali vieną dieną tapti eg-
zistentiškai svarbu. Ir negrą-
žinama. Visgi yra paguoda, 
kad laiku pastebėję savo „eks-
perimento“ klaidą, galime ją 
pataisyti ir viską tęsti toliau, 
nelaukdami, kol „projektas“ 
sugrius nepataisomai ir vis-
ką teks statyti iš naujo. Ab-
soliučiai viską nuo pamatų, 
iš naujo ir visiškai kitaip, ne-
gu buvo. Kitaip, negu buvo-
me pratę. Kitaip, nei visada 
norėjome.

Aukštosios mokyklos pasirašo sutartis su 
pakviestaisiais studijuoti
Aukštosios mokyklos nuo pirmadienio kvietimų studijuoti 
sulaukusius jaunuolius kviečia sudaryti studijų sutartis 
iki trečiadienio 17 valandos. Papildomas priėmimas į 
aukštąsias mokyklas vyks rugpjūčio 12 – 15 dienomis.

Nutraukus automobilinių kopėčių sutartį, 
ugniagesiams bus perkamos uniformos 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 
(PAGD) nutraukė penkių automobilinių kopėčių nuomos 
sutartį – už sutaupytus 700 tūkst. eurų bus perkami 
skiepai, nauja uniforma, perkama technika.

Įkurtuvės jau greitai 
Laima

DUOBLIENĖ
Birželio pradžioje prasidėję 
Stakliškių kultūros ir 
laisvalaikio centro remonto 
darbai – pačiame įkarštyje. 
Jau matyti ir pabaiga. 
Labiausiai džiugina tai, 
kad rangovai žada darbus 
užbaigti gerokai anksčiau, 
nei planuota – rugsėjo 
viduryje. 

1997 m. atidarytas Stakliš-
kių kultūros ir laisvalaikio 
centro vidaus patalpos iki 
šiol nei karto nebuvo remon-
tuotos. 

2010 m. praūžusi audra 
pastatą paliko be stogo. Po 
metų stogas buvo uždengtas, 
kartu pakeisti ir langai, pa-
radinės durys bei sutvarkyta 
ventiliacijos sistema. 

Elektros instaliacija, taip 
pat nukentėjusi nuo audros 
ir liūties, iki šiol nebuvo pa-
keista. 

Po remonto, kurį atlieka 
UAB „Fasida“, bus apšiltin-
tos ir nudažytos sienos, sure-
montuotos vidaus patalpos, 
pakeistos grindys, užsan-
darintas nenaudojamas 
rūsys, pakeista elektros 
instaliacija, atnaujinta 
šildymo sistema, įreng-
ti elektriniai radiatoriai. 
Prie pastato bus įreng-
tos vaizdo stebėjimo ka-
meros ir priešgaisrinės 
signalizacijos sistema. 
Darbų vertė – beveik 
174 tūkst. eurų. 

„Labai džiaugiamės 
rangovais. Jie ne tik ko-
kybiškai atlieka darbus 
(techniniai prižiūrėtojai 

neturi priekaištų), bet ir visais 
klausimais tariasi su mumis, 
atlieka nedidelius projekto 
pakeitimus. Todėl ir scenoje 
rozečių bus daugiau, ir sandė-
lis aparatūrai atsiras“, – džiau-
gėsi Stakliškių kultūros ir lais-
valaikio centro direktorė Asta 
Keblikienė, rodydama glais-

tomas sienas viduje ir dažomą 
išorinį fasadą.

Dalis kultūros ir laisvalai-
kio centro (administracinės 
patalpos) yra įsikūrusios su 
pagrindiniu pastatu sujungta-
me gretimame pastate. Šiam, 
savivaldybei ir privatiems 
asmenims priklausančiam, 
pastatui remontuoti lėšų ne-
buvo gauta. Tikimasi, kad 
savivaldybė ras pinigų, ir šis 

pastatas bus apšiltintas. Da-
lis patalpų, kuriose seniau 
buvo įsikūrusi Kredito uni-
ja, išnuomotos ir čia, stakliš-
kiečių džiaugsmui, atsidarys 
kirpykla. 

„Dabar, kai jau matyti re-
monto pabaiga, atsiranda ki-
tų norų. Tiksliau, ne norų, bet 
būtinų pirkinių. Tai – naujos 
žiūrovų salės kėdės ir scenos 
užuolaidos“, – kalbėjo direk-

torė. Iki šiol salėje stovėjo dar 
1980 m. pirktos kėdės ir ka-
bojo 1997 m. įsigyta scenos 
užuolaida. 

Jei be užuolaidų dar kurį 
laiką galima pagyventi, tai be 
kėdžių – neapsieisi. Neseniai 
Kultūros ir laisvalaikio centre 
apsilankę savivaldybės vado-
vai pažadėjo, kad iki atidary-
mo Kultūros ir laisvalaikio 
centras turės kėdes. 

Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Asta Keblikienė

Remonto darbai Kultūros ir laisvalaikio centro salėje

Tikimasi, kad bus apšiltintos ir dešinėje esančio pastato, kuris 
priklauso savivaldybei ir privatiems asmenims, sienos.
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Kalifornijoje per maisto festivalį užpuolikas 
nušovė mažiausiai tris žmones, 12 sužeista
Kalifornijos šiaurėje mažiausiai trys žmogus žuvo ir 
dar apie 12 buvo sužeisti sekmadienį per šaudymą 
kasmetinėje maisto šventėje Gilrojaus mieste. Šis trijų 
dienų festivalis yra visose Jungtinėse Valstijose žinomas 
renginys, pritraukiantis daugiau kaip 100 000 lankytojų.

Atnaujintas eismas Aleksoto tiltu Kaune
Nuo pirmadienio atnaujintas eismas Vytauto Didžiojo tiltu 
Kaune, vedančiu iš miesto centro į Aleksoto mikrorajoną. 
Keturias savaites trukęs tilto remontas kainavo apie 30 
tūkst. eurų, transporto mazgo atnaujinimas – apie 1 mln. 
eurų, o Veiverių gatvės įkalnės remontas – 1,2 mln. eurų.

miau absoliutaus skurdo ribos 
buvo 3 proc., tarp bedarbių – 
50,8 proc., tarp senatvės pen-
sininkų – 13,1 proc. Dirbančių 
asmenų absoliutaus skurdo ly-
gis, palyginti su 2017 m., su-
mažėjo 1,6 procentinio punk-
to, bedarbių – 2,2, o senatvės 
pensininkų – 3,1 procentinio 
punkto.

Absoliutaus skurdo lygio 
iki socialinių išmokų ir po jų 
skirtumas rodo, kokią įtaką 
absoliutaus skurdo mažinimui 
turi socialinės išmokos. Iš dis-
ponuojamųjų pajamų atėmus 
socialines išmokas (išskyrus 
senatvės ir našlių pensijas), 
absoliutaus skurdo lygis 2018 
m. padidėtų iki 16,8 proc. So-
cialinės išmokos didžiausią 
įtaką turėjo vieno suaugusio 
asmens su vaikais absoliutaus 
skurdo lygiui: atėmus socia-
lines išmokas, šiuose namų 
ūkiuose absoliutaus skurdo ly-
gis 2018 m. padidėtų nuo 31,9 

iki 41,7 proc.
Absoliutaus skurdo lygis 

skaičiuojamas pagal tą pačią 
metodiką, kaip ir skurdo rizi-
kos lygis, skiriasi skurdo ribos 
nustatymo būdas ir dydis. Ab-
soliutaus skurdo riba laikomas 
minimaliems poreikiams pa-
tenkinti reikalingas dydis, ap-
skaičiuojamas vadovaujantis 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2017 m. gegužės 10 
d. įsakymu Nr. A1-236 patvir-
tinta asmens (šeimos) mini-
malių vartojimo poreikių dy-

Skurdo rodikliai 2018 m.

džio skaičiavimo metodika.
Duomenys apie gyventojų 

pajamas ir gyvenimo sąlygas 
surinkti 2018 m. sausio–ba-
landžio mėn. atlikus pajamų 
ir gyvenimo sąlygų statistinį 
tyrimą ir apklausus 4 905 na-
mų ūkius, atrinktus atsitiktinės 
imties būdu, naudojantis Gy-
ventojų registru. Duomenims 

apie pajamas rinkti papildo-
mai buvo naudojami Valstybi-
nio socialinio draudimo fondo 
valdybos, Valstybinės mokes-
čių inspekcijos ir Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
duomenys.

Skurdo rodikliai skaičiuo-
jami, remiantis prieš tai bu-
vusių metų pajamomis (2018 
m. skurdo rizikos rodikliams 
skaičiuoti naudojami duo-
menys apie pajamas, gautas 
2017 m.). 

Paaiškinimai
Namų ūkio disponuoja-

mosios pajamos – bendro-
sios pajamos, atskaičius paja-
mų mokestį, nuolatinius turto 
mokesčius, darbuotojų, sava-
rankiškai dirbančių asmenų 

ir bedarbių privalomojo soci-
alinio draudimo įmokas ir re-
guliarius pervedimus kitiems 
namų ūkiams. Ekvivalentinės 
disponuojamosios pajamos 
apskaičiuojamos, namų ūkio 
disponuojamąsias pajamas 
dalijant iš namų ūkio ekviva-
lentinio dydžio. Skaičiuojant 
namų ūkio ekvivalentinį dy-

dį, pirmam namų ūkio nariui 
suteikiamas svoris lygus 1, 
kiekvienam paskesniam su-
augusiajam – 0,5, o kiekvie-
nam vaikui iki 14 metų am-
žiaus – 0,3. Sudėjus visiems 
namų ūkių nariams suteiktus 
svorius, gaunamas namų ūkio 
ekvivalentinis dydis. Pritai-
kius šią skalę vieno asmens 
namų ūkio ekvivalentinis dy-
dis lygus 1, o 4 asmenų namų 
ūkio su dviem vaikais iki 14 
metų amžiaus – 2,1.

Namų ūkis – atskirai gyve-
nantis vienas asmuo arba gru-
pė viename būste gyvenančių 
asmenų, kurie dalijasi išlaidas 
ir bendrai apsirūpina gyventi 
būtinomis priemonėmis.

Absoliutaus skurdo lygis 
– asmenų, kurių ekvivalenti-

iki 28,7 proc., vaikų iki 18 
metų amžiaus – nuo 23,9 iki 
34,8 proc. 

2018 m. ŽEMIAU 
ABSOLIUTAUS 

SKURDO RIBOS 
gyveno 11,1 proc. 

Lietuvos gyventojų
Absoliutaus skurdo lygis ša-

lyje 2018 m. siekė 11,1 proc., 
palyginti su 2017 m., jis suma-
žėjo 2,7 procentinio punkto. 
2018 m. apie 312 tūkst. šalies 
gyventojų gyveno žemiau ab-
soliutaus skurdo ribos. 

2018 m. absoliutaus skurdo 
riba – 245 EUR per mėnesį 
vienam gyvenančiam asme-
niui ir 515 EUR – šeimai, su-
sidedančiai iš dviejų suaugusių 
asmenų ir dviejų vaikų iki 14 
metų amžiaus.

Disponuojamąsias paja-
mas, mažesnes už absoliutaus 
skurdo ribą, mieste gavo 8,3 
proc. gyventojų (penkiuose 
didžiuosiuose miestuose – 5,5 
proc., kituose miestuose – 13,0 
proc.), kaime – 16,8 proc. 

Vaikų iki 18 metų amžiaus 
absoliutaus skurdo lygis buvo 
didesnis nei darbingo ar pensi-
nio amžiaus asmenų. 2018 m. 
jis sudarė 14 proc. ir, palyginti 
su 2017 m., sumažėjo 2,4 pro-
centinio punkto. 

Namų ūkiuose su vaikais 
absoliutaus skurdo lygis 2018 
m. siekė 10,4 proc. ir, palyginti 
su 2017 m., sumažėjo 3,4 pro-
centinio punkto. Namų ūkiuo-
se be vaikų absoliutaus skurdo 
lygis per metus sumažėjo 2,1 
procentinio punkto ir 2018 m. 
sudarė 11,8 proc. Pagal namų 
ūkio sudėtį absoliučiame skur-
de dažniausiai atsidūrė asme-
nys, gyvenantys namų ūkiuo-
se, kuriuos sudarė vienas suau-
gęs asmuo ir išlaikomi vaikai 
(absoliutaus skurdo lygis – 
31,9 proc.) ir vieni gyvenantys 
asmenys (23,8 proc.). 

Tarp dirbančių asmenų že-

Darbas už minimalų atlygi-
nimą neapsaugojo nuo skur-
do rizikos: iš minimalios al-
gos atėmus pajamų mokestį ir 
socialinio draudimo įmokas, 
disponuojamosios pajamos, 
neturint pajamų iš kitų šalti-
nių, būtų mažesnės už skurdo 
rizikos ribą.

Namų ūkiuose su vaikais 
skurdo rizikos lygis 2018 m. 
siekė 18,8 proc. ir, palyginti su 
2017 m., sumažėjo 2,4 procen-
tinio punkto. Namų ūkiuose be 
vaikų skurdo rizikos lygis per 
metus padidėjo 2,5 procentinio 
punkto ir 2018 m. sudarė 27 
proc. Pagal namų ūkio sudė-
tį atsidurti skurde dažniausiai 
rizikavo asmenys, gyvenantys 
namų ūkiuose, kuriuos sudarė 
vienas suaugęs asmuo ir išlai-
komi vaikai (skurdo rizikos ly-
gis – 46,8 proc.) ir vieni gyve-
nantys asmenys (50,7 proc.). 

Tarp dirbančių asmenų že-
miau skurdo rizikos ribos buvo 
8,1 proc., tarp bedarbių – 62,3 
proc., tarp senatvės pensininkų 
– 41,7 proc. Dirbančių asme-
nų skurdo rizikos lygis, paly-
ginti su 2017 m., sumažėjo 0,4 
procentinio punkto, bedarbių 
asmenų – padidėjo 0,8, o se-
natvės pensininkų – 5 procen-
tiniais punktais. 

Skurdo rizikos lygio iki so-
cialinių išmokų ir po jų skirtu-
mas rodo, kokią įtaką skurdo 
rizikos mažinimui turi sociali-
nės išmokos. Iš disponuojamų-
jų pajamų atėmus socialines 
išmokas (išskyrus senatvės ir 
našlių pensijas), skurdo rizi-
kos lygis 2018 m. padidėtų iki 
29,7 proc. Socialinių išmokų 
įtaka skurdo rizikos lygiui, pa-
lyginti su ankstesniais metais, 
beveik nepasikeitė. Socialinės 
išmokos didžiausią įtaką turė-
jo namų ūkių su vaikais skur-
do rizikos lygiui: atėmus soci-
alines išmokas, šiuose namų 
ūkiuose skurdo rizikos lygis 
2018 m. padidėtų nuo 18,8 

nės disponuojamosios paja-
mos mažesnės už absoliutaus 
skurdo ribą, dalis. 

Absoliutaus skurdo riba 
(kitaip - minimalių varto-
jimo poreikių dydis) – Lie-
tuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
kasmet apskaičiuojamas pa-
jamų dydis, reikalingas mini-
maliems asmens maisto ir ne 
maisto (prekių bei paslaugų) 
poreikiams patenkinti.

Skurdo rizikos lygis – as-
menų, kurių ekvivalentinės 
disponuojamosios pajamos 
mažesnės už skurdo rizikos 
ribą, dalis. 

Skurdo rizikos riba – są-
lyginis pajamų dydis, už kurį 
mažesnes disponuojamąsias 
pajamas gaunantys namų 
ūkiai priskiriami prie skurs-
tančiųjų. Skurdo rizikos ro-
dikliai apskaičiuoti, naudo-
jant skurdo rizikos ribą, ly-
gią 60 proc. ekvivalentinių 
disponuojamųjų pajamų me-
dianos.

Socialinės išmokos – pen-
sijos ir piniginės pašalpos se-
natvėje, ligos ir negalios atve-
jais, išmokos, skirtos našliams 
ir našlaičiams, šeimai ir vai-
kams, bedarbiams, socialinės 
atskirties ir kitais atvejais, sti-
pendijos. Taip pat įskaitomos 
su būstu susijusios socialinės 
išmokos natūra, t. y. šildymo, 
vandens tiekimo, kuro išlaidų 
kompensacijos.

Vaikai – visi asmenys iki 18 
metų amžiaus ir ekonomiškai 
neaktyvūs (nedirbantys ir ak-
tyviai neieškantys darbo) 18–
24 metų amžiaus asmenys, 
gyvenantys bent su vienu iš 
tėvų. STATISTIKA 

Skurdo rizikos lygis iki ir po socialinių išmokų pagal namų ūkio sudėtį, procentais

Absoliutaus skurdo lygis pagal amžiaus grupes, procentais

Absoliutaus skurdo lygis iki ir po socialinių išmokų pagal namų ūkio sudėtį, procentais
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Žuvusiųjų skaičius Nigerijoje per „Boko 
Haram“ išpuolį išaugo iki 65-ių
Grupuotės „Boko Haram“ išpuolio Nigerijoje aukų skaičius 
išaugo iki 65. Paaiškėjus šiems duomenims, žuvusiųjų 
atakos per vienas laidotuves metu beveik patrigubėjo. 
Aukų skaičių išaugo po šeštadienį netoli Maidugurio 
įvykusio išpuolio radus dar keliasdešimt žmonių kūnų.

Dalis regioninių ligoninių atostogaujant 
medikams uždaro skyrius 
Gydytojams einant atostogų Rokiškio ligoninėje laikinai 
uždaryti Akušerijos ir Vaikų ligų skyriai, jų pakeisti 
nėra kam, nes regionuose trūksta specialistų, jie, 
pasak rajono valdžios, nesiryžta atvykti ir dėl planų 
koncentruoti kai kurias paslaugas didmiesčiuose.

atKelta IŠ 1 p. Vienas svarbiausių priorite-
tų – vietinių kelių remontas ir 
priežiūra. Be įprastų valymo, 
greideriavimo, žvyravimo 
darbų, šiais metais suremon-
tuotos kelios kelių atkarpos, 
dėl kurių itin prastos būklės 
keliai pavasariais būdavo ne-
išvažiuojami. 

„Dažniausiai rūpinamasi 
tais keliais, kuriais važinėja 
mokyklinis autobusas, šalia 
kurių gyvena daug žmonių, o 
keliai, vedantys vienos ar ke-
lių sodybų link, apleidžiami. 
Šiais metais pasirūpinome 
tokių pamirštų kelių remontu, 
nes žmonės kuriasi ir atokiose 
vietose, gražinasi, remontuoja 
sodybas, važinėja į darbus ir, 
tikimės, kad dėl to ir kitos ne-
gyvenamos sodybos sulauks 
dar daugiau naujų šeiminin-
kų. Jau nemažai yra sodybų, 
tvarkomų, prikeltų iš mirties 
taško, bet labai norėtųsi, kad 
jų būtų dar daugiau ir kad 
kaimai atgimtų“, – pasakojo 
seniūnė.

Atlikta ir dar daugiau gy-
ventojus džiuginančių darbų. 
Pakeistos trejų kapinių (Ginei-
konių, Kielionių ir Gonciūnų) 
tvoros – laukiniai gyvūnai jau 
nebegalės laisvai vaikščioti po 
kapines. Prie kapinių atsirado 
ir skelbimų lentos. Šiuo metu 
Vyšniūnų ir Užuguosčio gy-
venvietėse gatvės žymimos 

gatvių ženklais. Seniūnė tikisi, 
kad kitais metais bus užbaig-
tas visų gyvenviečių gatvių 
žymėjimas. Artimiausiu metu 
planuojama dalyje seniūnijos 
gyvenviečių gatvių užtaisyti 
gatvių asfaltbetonio dangos 
duobes, kitaip tariant – ten, kur 
dar galima, gelbėti asfaltuotas 
gatveles, kad jų danga visiškai 
nesusidėvėtų.

Visoje savivaldybėje senus 

Didžiausias dėmesys, pagalba ir pagarba – žmogui
šviestuvus pakeitus naujais, 
dar labiau nuskriausti pasiju-
to gyvenantys neapšviestose 
gatvėse. Šiais metais iš seniū-
nijos lėšų įrengtas Šermukš-
nių gatvės Vyšniūnuose ap-
švietimas. Seniūnė tikisi, kad 
kitais metais bus apšviesta 
Mokyklos gatvė Užuguosty-
je ir Žalioji gatvė Vyšniūnuo-
se. Poreikis įrengti gatvių ap-
švietimą – didžiulis.

Seniūnė planuoja artimiau-
siu metu miestelyje įrengti ste-
bėjimo kameras, kad žmonės 
galėtų jaustis saugiau. Atsira-
do rėmėjų, belieka baigti tvar-
kyti dokumentus.

„Visus darbus ir planus net-
gi sunku išvardyti. Pamažu, po 
žingsnelį, bet geriname žmo-
nėms gyvenimą“, – džiaugiasi 
seniūnijos vadovė.

Ne visi elgiasi tinkamai
„Visi nori, kad būtų gražu, 

bet ne visi elgiasi tinkamai“, – 
apgailestaudama dėl kai kurių 
žmonių sąmoningumo stokos 
kalbėjo N. Ivanovienė. 

Taip manyti ją verčia prie 
kapinių ir bendro naudojimo 
atliekų konteinerių nuolat „at-
sirandančios“ stambiagaba-
ritės ir buitinės atliekos. Ša-
lia gyvenantys žmonės sako, 
kad mato atvažiuojančius au-
tomobilius, bet neužfiksuoja 
jų numerių. 

„Labai kviesčiau 
visus atsakingiau 
žiūrėti į aplinkos 
teršėjus ir patiems 
saugoti aplinką bei 
gamtą“, – kalbėjo 
seniūnė.

A r t i m i a u s i a 
stambiųjų atliekų 
surinkimo aikštelė 
yra Jiezno Koloni-

jų kaime. Kai patys gyvento-
jai nepasivargina savo atliekų 
į ten nuvežti, tuomet tenka 
vežti seniūnijai arba prašoma 
atliekų surinkėjų. Dėl to kyla 
šiukšlių surinkimo paslaugos 
kaina savivaldybei, o ateityje 
gali brangti ir šiukšlių surin-
kimo mokestis kiekvienam 
gyventojui.

Nors iki šiol nepavyko iden-
tifikuoti šiukšlintojų, situacija 

netrukus pasikeis, nes jau grei-
tai problemiškiausiose vietose 
planuojama įrengti vaizdo ste-
bėjimo kameras. 

Tačiau, anot seniūnės, šio-
je srityje nemažai ir teigiamų 
pokyčių: pavyko išnaikinti kai 
kuriuos nelegalius sąvarty-
nus, žmonės šiukš-
lių „nebelaidoja“, 
dauguma žmonių 
tinkamai rūšiuoja 
atliekas. Tie, kurie 
daugiau keliauja 
po išsivysčiusias 
valstybes, mato, 
kaip ten tvarkomos 
atliekos, ir supran-
ta, kad pokyčiai bū-
tini ir pas mus. 

Tvarkytis turi visi 
Pasak seniūnės, norint, kad 

būtų švaru ir tvarkinga, reikia 
įdėti daug pastangų ir darbo. 
Ne tik šiukšles reikia surinkti, 
surūšiuoti ir sutvarkyti. Daug 
dėmesio reikia skirti kapinių, 
gyvenviečių viešųjų erdvių, 
pakelių krūmų genėjimui, 
daugybės seniūnijoje esančių 
kultūros paveldo ir gamtos 
objektų priežiūrai. Visus šiuos 
darbus pagal galimybes nudir-
ba laikinųjų darbų darbininkai 
ir tie, kurie atlieka visuome-
nei naudingas veiklas (atsiųs-
ti probacijos tarnybos ar gau-
nantys socialines pašalpas). 
Bet viską sutvarkyti tokioje 
didelėje teritorijoje neįmano-
ma nei finansiškai, nei fiziš-
kai, o gyventi gražiai, švariai, 
tvarkingai – norime visi. 

„Norėtųsi ir labai kviečiu, 
kad prisidėtų visi, o ne lauk-
tų, kol seniūnija sutvarkys. Juk 
vien kelių – 200 kilometrų, tai 
pakelių – dvigubai tiek. Mes 
visų nesuspėjame sutvarkyti. 
Prašome, kad ties savo skly-
pais pakeles prižiūrėtų (šie-
nautų, krūmus ir medžius išsi-
kirstų) žemės sklypų savinin-
kai ar žemę dirbantys ūkinin-
kai. Yra gražių pavyzdžių, kai 
ūkininkai dirba žemę iki kelio, 
nepalieka pakelėse piktžolių 
ruožų, išgeni krūmus, tačiau 
vis dar yra tokių, kad ir arda-
mi ant kelio žemes užverčia“, 
– sakė seniūnė. 

Ji sakė, kad labai nori pa-
sidžiaugti gražių, išpuoselėtų 
sodybų šeimininkais, kurių vis 
daugėja, visais ūkininkais, ku-
rie yra ūkiški ir supranta pro-
blemas, tvarkingai dirba lau-
kus, prižiūri pakeles, kovoja 
su piktžolėmis, o ypač ūkinin-

ku Sigitu Šiupšinsku, kuris nu-
šienauja ir Gerulių piliakalnį, 
jo prieigas. Juk, pasak seniū-
nės, kai švaru ir gražu, malo-
nuvisiems: ir šeimininkui, ir 
praeiviui.

Įgyvendinamas vandentvar-
kos projektas

Stakliškėse renovuotas vai-
kų darželio pastatas, šiuo me-
tu renovuojamas kultūros ir 
laisvalaikio centro pastatas, re-
montuojama salė, duris atvers 
kirpykla, baigiamas įgyven-
dinti labai lauktas vandentvar-
kos projektas. Nors miestelio 
gyventojai vis dar patiria nepa-
togumų dėl „išraustų“ gatvių, 
bet darbai jau baigiami.  

Pasak seniūnės, vandentvar-
kos projektų laukia ir Užu-
guosčio bei kitų gyvenviečių 
gyventojai. Jei anksčiau ne 
visi noriai jungdavosi prie 
centralizuotų nuotekų tinklų, 
tai dabar, sugriežtinus aplin-
kosauginius reikalavimus, su-
pranta, kad taip tvarkyti nuote-
kas ir patogiau, ir pigiau. 

Seniūnijos vasaros 
šventė – jau 
sutvarkytoje 

rekreacinėje zonoje 
Rugpjūčio pabaigoje sta-

kliškiečiai vasarą palydės 
tradicine švente, kuri vyks 
sutvarkytoje rekreacinėje zo-
noje prie Laisvės paminklo, 
kur jau įrengta scena, elektros 
skydinė, išvalytas tvenkinys. 
Iki renginio planuojama pa-

daryti suolus. Gavus projekti-
nių lėšų bus pastatyta  scenos 
stoginė, įrengtos laužavietės. 
Projekto, kurį pateikė kaimo 
bendruomenė „Stakliškės“ 
(pirmininkė Rasa Noreikienė), 
įgyvendinimui lėšų skyrė Že-
mės ūkio ministerija ir Prienų 
rajono savivaldybė. 

„Kartu su kultūros darbuo-
tojais labai džiaugiamės, kad 

turėsime miestelyje tinkamą 
vietą vasaros renginiams“, – 
kalbėjo seniūnė.

„Gyvename labai gražiame 
krašte, kuriame daug ežerų, 
upių ir upelių, daug kultūros 
ir gamtos objektų, dvi baž-
nyčios. Džiaugiuosi, kad visi 
bendromis pastangomis jį dar 
labiau gražiname. Žinoma, 
lėšų niekada nebus per daug, 
bet kiek yra, su tiek verčia-
mės. Ne iš karto viską pada-
rome, bet pamažu. Miesteliai 
ir kaimai gražėja, nes žmonės 
nori gyventi gražiai ir tvar-
kingai. Keliai tvarkomi. Ateis 
laikas, sutvarkysime ir visus 
kultūros paveldo ir gamtos 
objektus, įrengsime prieigas. 
Tikiu, kad Stakliškių kraštą 
vis daugiau žmonių pasirinks 
ne tik poilsiauti, bet ir nuolat 
gyventi“, – kalbėjo optimiz-
mo nestokojanti seniūnė N. 
Ivanovienė. 

Laisvalaikio moteriai ne 
tiek daug ir lieka, nes stengia-
si dalyvauti visuose seniūni-
jos renginiuose, pabendrauti 
su žmonėmis. O kiek lieka, 
užtenka trims vaikams, trims 
anūkams, dviem žentams, 
dviem broliams, būriui drau-
gių. Ji labai mėgsta keliauti ir 
jau yra aplankiusi didžiąją dalį 
Europos. Nieko nestebina, kai 
paima į rankas akordeoną ar 
sėda prie sintezatoriaus – juk 
kilusi iš muzikantų šeimos, tad 
muziką ir dainą mėgsta visi jos 
artimieji. 

išsiskiriama žmonėms supra-
tus, kad jų nuomonė išgirsta ir 
yra svarbi. 

Seniūnė džiaugiasi, didžiuo-
jasi ir yra dėkinga  seniūnijos 
darbuotojams, seniūnaičiams, 
bendruomenių pirmininkams, 
su kuriais kartu aptariamos se-
niūnijos problemos, sudėlioja-
mi veiklų prioritetai ir ieško-
ma sprendimų. 

Bendraujama ir bendradar-
biaujama su kultūros, gimna-
zijos darbuotojais, įmonių ir 
įstaigų vadovais, ūkininkais, 
verslininkais, klebonu bei 
daugybe žmonių, kuriems 
yra labai svarbu, kad Stakliš-
kių seniūnija gražėtų, kad jo-
je būtų saugu, švaru ir patogu 
gyventi, kad būtų malonu sve-
čiui užsukti.  

„Stengiuosi bendrauti su 
kiekvienu ir operatyviai spręs-
ti susidariusias problemas, jei-
gu tik leidžia galimybės“, – sa-
ko seniūnė.

Rūpesčių nestinga 
Stakliškių seniūnija – di-

džiausia Prienų rajono savi-
valdybėje. Didesniame nei 
18 tūkst. hektarų plote 83 
kaimuose gyvena beveik 2,5 
tūkst. gyventojų. Seniūnijos 
centras – Stakliškių miestelis, 
kuriame gyvena 554 gyvento-
jai. Didžiausi kaimai: Vyšniū-

nai (225 žmonės), Užuguos-
tis (185 žmonės), Pieštuvėnai 
(168 žmonės), Želkūnai (96 
žmonės).

Seniūnija prižiūri apie 200 
km kelių, 19 veikiančių ir 
dvejas neveikiančias kapines, 
gyvenviečių viešąsias erdves, 
daugybę kultūros paveldo ir 
gamtos objektų. Ir, pasak se-
niūnės, viskam reikia dėmesio 
ir priežiūros. 

Laisvės paminklas rekreacinėje zonoje

Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčia
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vERTA žINOTI
Pasaulio čempionatas Lietuvai – baigtas: 
gavo bilietą į Tokiją, bet finale neplauks
Lietuvos plaukikų ketvertas Simonas Bilis, Deividas 
Margevičius, Danas Rapšys ir Andrius Šidlauskas  
paskutinę pasaulio čempionato Pietų Korėjoje dieną 
uždarė skambiai – nors į finalą nepateko, pagriebė bilietą į 
2020-ųjų Tokijo olimpines žaidynes.

Vyras prisipažino nužudęs dvi paaugles
65 metų vyras Rumunijoje prisipažino nužudęs dvi 
paaugles merginas, kurių dingimas sukrėtė šalį ir 
pareikalavo policijos vadovo atsistatydinimo. Pagrobtai 15-
metei Aleksandrai pavyko paskambinti pagalbos numeriu 
ir nurodyti buvimo vietą, tačiau laiku jos rasti nepavyko. Ji 
šaukė „jis ateina, jis ateina“, prieš ryšiui nutrūkstant.

PAPRAsTO sKELBImO KAINA vIENAm KARTUI  
PRIvATIEms AsmENIms - 1,7� EUR, vERsLO KLIENTAms - �,�0 EUR.

REKLAMA

2018 m. šalies ūkiuose 
buvo surinkta 891,7 mln. 
vnt. kiaušinių, tai 22 
proc. daugiau negu 2017 
m., praneša Lietuvos 
statistikos departamentas. 

Didžioji dalis kiaušinių – 
593,7 mln. vnt. – surenkama 
Vidurio ir vakarų Lietuvos re-
gione. Sostinės regione – 298 
mln. vnt. Daugiausia – 298 
mln. vnt. – kiaušinių buvo su-
rinkta Vilniaus apskrityje, Tel-
šių – 168,3, Klaipėdos – 157,5 
mln. vnt. Savivaldybių lygme-
niu daugiausia kiaušinių buvo 
surinkta Elektrėnų savivaldy-
bėje – 186,7, Plungės – 164,3, 
Šilutės – 117,3 mln. vnt.

2018 m. ūkininkų ir šei-
mos ūkiuose bei žemės ūkio 
bendrovėse ir įmonėse buvo 
pagaminta 367,9 tūkst. tonų 
mėsos, tai 0,1 proc. daugiau 

Gyvulininkystės produktų gamyba regionuose, 
apskrityse ir savivaldybėse 2018 m.

nei 2017 m. Didžioji dalis 
– 300,4 tūkst. tonų – mėsos 
(kaip ir kitų gyvulininkystės 
produktų) pagaminta Vidu-
rio ir vakarų Lietuvos regi-
one. Sostinės regione paga-
minta 67,5 tūkst. tonų mėsos. 
Daugiausia – 97,8 tūkst. tonų 
– mėsos buvo pagaminta Kau-
no apskrityje, Vilniaus – 67,5, 
Panevėžio – 44,6 tūkst. tonų. 
Savivaldybių lygmeniu dau-
giausia mėsos buvo pagamin-
ta Kaišiadorių rajono savival-
dybėje – 76,7, Vilniaus – 28,6, 
Širvintų – 17,9 tūkst. tonų.

Iš viso šalyje buvo primelž-
ta 1 mln. 571,8 tūkst. tonų 
pieno (0,1 proc. daugiau nei 
2017 m.). Vidurio ir vakarų 
Lietuvos regione primelžta 1 
mln. 516,3 tūkst., Sostinės re-
gione – 55,5 tūkst. tonų pieno. 
Daugiausia – 241,4 tūkst. to-

nų – pieno primelžta Šiaulių 
apskrityje, Panevėžio – 225,3, 
Marijampolės – 208,5 tūkst. 
tonų. Savivaldybių lygmeniu 
daugiausia pieno primelžta 
Šakių rajono savivaldybėje – 
84,8, Šilalės – 79,2, Pasvalio 
– 70,9 tūkst. tonų.

2018 m. iš vienos karvės 
vidutiniškai primelžta 5 934 
kg pieno (6 proc. daugiau nei 
2017 m.). Vidurio ir vakarų 
Lietuvos regione vidutiniš-
kai primežta 5 937, Sostinės 
– 5 699 kg pieno. Didžiausias 
vidutinis primilžis iš karvės 
Marijampolės apskrityje – 6 
919, Šiaulių – 6 633, Panevė-
žio – 6 518 kg. Savivaldybių 
lygmeniu didžiausias vidutinis 
primilžis iš karvės Akmenės 
rajono savivaldybėje – 8 492, 
Pakruojo – 8 187, Šakių – 7 
874 kg. STATISTIKA 

Mėsos gamyba ir pieno primilžis apskrityse 2018 m. (procentais)
Pieno primilžisMėsos gamyba

Vidutinis metinis pieno primilžis 
savivaldybėse 2018 m. 

valstybės finansuojamos vie-
tos skirtos studijuoti medici-
nai Lietuvos sveikatos moks-
lų universitete.

Iš kolegijų pagal valstybės 
skiriamus studijų krepšelius 
pirmauja Vilniaus kolegija. 
Čia tarptautinį verslą nemo-
kamai studijuos 167, bendro-
sios praktikos slaugą – 124, 
o programų sistemas – 116 
asmenų. Daugiausia – 406 
– studentų apskritai turės es-
tetinės kosmetologijos speci-
alybė Socialinių mokslų ko-
legijoje.

Bendras studentų skaičius 
mažėja: universitetuose stu-
dijuoti nuo rugsėjo pakviesti 
10 tūkst. 914 jaunuolių (per-
nai – 11 tūkst. 164), kolegijose 
– 9489 (pernai 10 645).

Labiausiai, t. y. trečdaliu, 
valstybės finansuojamų vie-
tų sumažėjo ISM Vadybos 
ir ekonomikos universitete 
– nuo 140 pernai iki 93 šie-
met.

Vos dviejų studentų sulau-
kė LCC tarptautinis universi-
tetas, tik 23 studentai rinkosi 
ir Kazimiero Simonavičiaus 
universitetą – čia nemokamų 
vietų neskirta.

Trečdaliu sumažėjo ir stu-
dijuosiančiųjų Šiaulių uni-
versitete (nuo 109 pernai iki 
79 šiemet), Lietuvos sporto 
universitete (nuo 335 pernai 
iki 234 šiemet). Ketvirtada-
liu mažiau studentų sulaukė ir 
Mykolo Romerio universite-
tas – studentų mažėja nuo 524 
pernai iki 394 šiemet.

Iš viso bendrojo ugdymo 
mokyklas šiemet baigė 21 
tūkst. 983 abiturientai, dar 
4727 abiturientai buvo profe-
sinio mokymo įstaigose.

Sutartys su pakviestaisiais 
studijuoti universitetuose ir 
kolegijose bus sudaromos 
liepos 29 – 31 dienomis, da-
lis aukštųjų mokyklų sutartis 
leidžia sudaryti elektroniniu 
būdu. Nuo pagrindinio pri-
ėmimo likusioms vietoms 
užimti bus rengiamas papil-
domas priėmimas.

Daugiausia studijų valstybė finansuos būsimiems 
programuotojams, teisininkams, medikams

Šiemet bus naikinama 
pusšimtis studentų 

nepritraukusių studijų 
programų

Šiemet bus naikinamos 52 
studentų nepritraukusios stu-
dijų programos. Svarstoma, 
ar jos uždaromos tik ateinan-
tiems mokslo metais, ar ir il-
gesniam laikui.

Apie tai BNS informavo 
Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija. 

Daugiausia – po aštuonias 
– reikiamo studentų skaičiaus 
nesurinkusių programų yra 
Klaipėdos ir Vytauto Didžiojo 
universitetuose (KU ir VDU) 
bei Panevėžio kolegijoje. 

KU nebus vykdomos aplin-
kos inžinerijos, kūno kultūros 
ir sporto pedagogikos, laisva-
laikio sporto, elektros inžine-
rijos ir robotikos, logistikos, 
politikos mokslų, rekreacijos 
ir turizmo bei visuomenės 
sveikatos studijos.

VDU šiemet nevyks akva-
kultūros technologijų, bioche-
mijos, filosofijos ir politinės 
kritikos, kultūros ir turizmo 
vadybos, sociologijos ir antro-
pologijos, viešojo administra-
vimo, žemėtvarkos studijos, 
taip pat ikimokyklinės ir prieš-
mokyklinės pedagogikos pro-
grama Vilniuje.

Panevėžio kolegijoje bus 
uždarytos kelių inžinerijos, 
elektromechanikos, grožio te-
rapijos, elektros ir automatikos 
įrenginių, inžinerinės vadybos, 
kompiuterinių tinklų adminis-
travimo, tarptautinio verslo ir 
teisės studijų programos.

Kauno technologijos uni-
versitete (KTU) studentų ne-
surinko penkios studijų pro-
gramos, Klaipėdos ir Šiaulių 
valstybinėse kolegijose – po 
keturias, Vilniaus universitete 
(VU) – trys, dvi iš jų – Kauno 
fakultete, taip pat po dvi ne-
rentabilias studijų programas 
yra Mykolo Romerio, Šiaulių 
universitetuose, Utenos bei 
Vilniaus technologijų ir dizai-
no kolegijose.

KTU nebeliks industrinių 
technologijų vadybos, pastatų 

inžinerinių sistemų, sociolo-
gijos ir psichologijos, šilumos 
energetikos ir technologijų bei 
taikomosios fizikos studijų 
programų.

Automobilių techninio eks-
ploatavimo, mechatronikos, 
multimedijos technologijų ir 
odontologinės priežiūros ne-
beliks Šiaulių valstybinėje 
kolegijoje, o ikimokyklinės ir 
priešmokyklinės pedagogikos, 
mechanikos inžinerijos, pra-
dinio ugdymo pedagogikos, 
transporto logistikos – Klaipė-
dos valstybinėje kolegijoje

VU nepaklausiausios buvo 
socialinės politikos ir Kauno 
fakultete vykdomos ekono-
mikos ir vadybos bei kultūros 
ir kūrybos industrijų vadybos 
programos.

MRU nebeliks tarptautinio 
verslo ir muitinės logistikos 
bei teisės ir penitencinės vei-
klos, ŠU – verslo bei viešo-
jo administravimo programų, 
Utenos kolegijoje – odontolo-
ginės priežiūros bei transporto 
verslo, Vilniaus technologijų 
ir dizaino kolegijoje – energi-
jos bei kelių inžinerijos pro-
gramų.

Taip pat po vieną studen-
tų nepritraukusią studijų pro-
gramą turi Lietuvos sveika-
tos mokslų ir Lietuvos sporto 
universitetai, Alytaus ir Ma-
rijampolės kolegijos, atitin-
kamai čia nebeliks sveikatos 
informatikos bei kūno kultū-
ros ir automobilių techninio 
eksploatavimo bei verslo an-
glų kalba.

Į Panevėžio kolegijos kelių 
inžinerijos ir teisės programų 
bei į Kauno technologijos uni-
versitete vykdomą sociolo-
gijos ir psichologijos progra-
mos valstybės finansuojamas 
vietas nepretendavo nė vienas 
stojantysis.

Studentų nepritraukė ir tri-
jų nevalstybinių aukštųjų mo-
kyklų siūlomos studijų pro-
gramos: Kazimiero Simo-
navičiaus universitete tokių 
programų buvo šešios, LCC 
tarptautiniame universitete 
– keturios, šv. Ignaco Lojolos 
kolegijoje – dvi. BNS
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PARyšKINTO sKELBImO KAINA vIENAm KARTUI  
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Nekilnojamas turtas

Parduoda

1 kambario butus
1 k. bt. (II a., mediniame name, 
12 000 Eur) Prienų centre. Dėl iš-
samesnės informacijos skambinti 
telefonu. Tel. 8 604 17798.

Namus
Namą (5 kambariai, 112,52 kv. 
m, 10 a žemės) Martišiaus g. 6, 
Prienuose. Arba keičia į 1 k. bt. 
Tel. 8 601 30392.

Gyvenamąjį namą (66 kv. m, 18 a. 
žemės, vietinis centrinis šildymas, 
vandentiekis, kanalizacija), mūri-
nį garažą ir tvartą Prienuose. Tel. 
8 607 59331.

Sodybas, sodus
Sodo sklypą (6300 Eur) SB „Kal-
nai”, Prienuose. Tel.: (8 319) 
52779, 8 688 45635.

Sodybą Prienų r. Kaina 14 000 Eur. 
Tel. 8 685 81811.

Perka
Brangiai miškus: jauną, malki-
nį ir brandų. Žemę, apaugusią 
medžiais ar krūmais. Tel. 8 615 
16617.

Brangiai mišką (gali turėti ben-
drasavininkų, būti neatidalin-
tas, su skolomis, areštuotas). 
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 
644 55355.

Perkame mišką didžiausiomis 
kainomis Lietuvoje. Mokame 
avansus. Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 605 44445.

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

Tel. 8 682 61641.

Išsinuomoja
1-2 k. bt. arba dalį namo Birš-
tone ar Prienuose. Tel. 8 606 
58749.

Automobiliai, dalys

Perka
„Audi 80 Avant“ (1994 m., D). Tel. 
8 687 58691.

„GAZ-53“ ir „GAZ-21“ variklius; 
„VW Golf“  (1997 m., B, 4/5 
durys, TA, geros būklės). Tel. 8 
682 83999.  

Brangiai perkame 
automobilius,  

mokame nuo 50 
Eur iki 5000 Eur.  
Tel. 8 627 32407.

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

Superkame įvairius automobilius, 
tinka ir nevažiuojantys. Tel. 8 604 
38726.  

Žemės ūkis

Parduoda
Dvi bičių šeimas su aviliais. Tel. 8 
654 17203.

Medų, galiu pristatyti į vietą. Tel. 
8 610 34731.

6 sav. paršelius. Tel. 8 608 
30941.

15 mėn. kumelę, įvairias avis ir 
avinus, veršingą karvę. Tel. 8 616 
37606.

Karves (2 veršių ir 4 veršių) ir tely-
čias įvairaus amžiaus Stakliškėse. 
Tel. 8 676 90392.

Vienvagį ir dvivagį plūgelius (po 
70 Eur); 4 naujus rusiško fronta-
linio krautuvo KUN hidraulinius 
cilindrus. Tel. 8 688 18814.

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

REKLAMA

Nors dažnai girdime 
grėsmingą statistiką 
apie tai, kad širdies 
ir kraujagyslių ligos 
išlieka pagrindine 
mirties priežastimi ne tik 
Lietuvoje, bet ir visoje 
Europos Sąjungoje, vis 
daugiau žmonių išmoksta 
sėkmingai kontroliuoti 
padidėjusią šių ligų riziką 
net vyresniame amžiuje. 

Pasak medicinos centro 
„Northway“ ir Santaros kli-
nikų gydytojos kardiologės 
dr. Egidijos Rinkūnienės, ši 
nauja teigiama tendencija su-
teikia optimizmo. 

Su patyrusia specialiste kal-
bamės, kokių veiksmų reikėtų 
imtis, jei po kraujo ar kitokių 
tyrimų jums nustato dides-
nę tikimybę susirgti širdies ir 
kraujagyslių ligomis, tarp ku-
rių – ne tik infarktas ir insul-
tas, bet ir venų trombozė.

Kokie tyrimai gali padė-
ti sužinoti, ar rizika susirgti 
širdies ir kraujagyslių ligo-
mis – padidėjusi?

Širdies ir kraujagyslių ligų 
riziką padeda įvertinti rizikos 
veiksniai. Norint įvertinti ri-
ziką, reikėtų pamatuoti ūgį, 
svorį, liemens apimtį, apskai-
čiuoti kūno masės indeksą, 
pamatuoti kraujo spaudimą, 
atlikti biocheminį kraujo ty-
rimą (kaip lipidograma, gliu-
kozės koncentracijos tyrimas 
nevalgius, inkstų funkcijos ro-
dikliai), užregistruoti elektro-
kardiogramą. Be standartinio 
biocheminio kraujo tyrimo 
galima atlikti ir C reaktyvaus 
baltymo (CRB) tyrimą, kuris 
parodo, ar organizme yra už-
degimas. Svarbu pažymėti, 
kad CRB riba, vertinant šir-
dies ir kraujagyslių ligų riziką, 
šiek tiek žemesnė nei nusta-
tant uždegimines ligas – apie 
organizme rusenantį uždegi-
mą ir didesnę minėtų ligų ri-
ziką parodo jau 2 ribą siekian-
tis CRB rodiklis. Pravartūs 
gali būti ir specialūs arterijų 
funkcijos ir struktūros tyrimai, 
kurie parodo, ar kraujagyslės 
atitinka jūsų amžių. 

Ar iš tam tikrų simpto-

Ką daryti, jeigu sužinojote apie padidėjusią infarkto arba 
insulto riziką? mų galima suprasti, kad jau 

esate rizikos grupėje?
Galima, tačiau labai svarbu 

įsidėmėti, kad dažnai simpto-
mų net nebūna. Pavyzdžiui, 
daliai žmonių apie problemas 
su širdimi praneša krūtinės 
anginos simptomai – fizinio 
ar emocinio krūvio metu at-
siradęs maudimas, krūtinės 
skausmas, kurį lemia širdies 
kraujagyslių susiaurėjimai. 
Tačiau daliai žmonių atsiran-
da aterosklerotinės plokšte-
lės, kurios akivaizdžiai nesi-
aurina kraujagyslės spindžio 
ir nesukelia jokių nemalonių 
pojūčių. Trumpiau tariant, si-
gnalų iš organizmo, kad gresia 
infarktas arba insultas, galima 
ir nesulaukti.

Ar yra amžiaus riba, ku-
rią pasiekus reikėtų regulia-
riai ir išsamiai tirtis dėl šir-
dies ir kraujagyslių ligų?

Šios ligos jaunėja, todėl re-
komenduoju visiems vyrams 
nuo 40 metų ir moterims nuo 
50 metų skirti daugiau dėme-
sio šių ligų prevencijai. Jei 
pacientui nustatomi širdies 
ir kraujagyslių ligų rizikos 
veiksniai, kaip arterinė hiper-
tenzija, dislipidemija, cukri-
nis diabetas ar rūkymas, pa-
sitikrinti reikėtų ir jaunesnia-
me amžiuje. Iš viso širdies ir 
kraujagyslių rizikos veiksnių 
priskaičiuojama per 200. Kai 
kurių širdies ir kraujagyslių 
ligų rizikos veiksnių mes ne-
galime pakeisti, tai amžius, 
lytis, paveldimumas. Vyrai 
serga širdies ir kraujagyslių 
ligomis dažniau ir suserga 
jomis beveik dešimtmečiu 
anksčiau nei moterys. Tačiau 
dalį rizikos veiksnių galime 
koreguoti, keisdami gyvense-
ną ar vartodami medikamen-
tus. Todėl labai svarbu kaip 
galima anksčiau nustatyti ar-
terinę hipertenziją arba aukš-
tą kraujospūdį, dislipidemiją 
arba aukštą cholesterolį, rūky-
mą ir cukrinį diabetą bei laiku 
pradėti gyvensenos korekciją, 
o kartais ir medikamentinį gy-
dymą. Kaip reakcija į padi-
dėjusį spaudimą, cholesterolį 
arba gliukozės kiekį, ilgainiui 
gali išsivystyti ir aterosklero-

zė. Aterosklerozė – tai lėtinė 
uždegiminė liga, kurios ūmi-
niai pasireiškimai – trombozė, 
sukelianti miokardo infarktą 
ir insultą. 

Ką daryti, jeigu po tyri-
mų paaiškėjo, kad širdies 
ir kraujagyslių rizika padi-
dėjusi – pavyzdžiui, pakilęs 
cholesterolio arba gliukozės 
kiekis? Ar verta bandyti su-
grąžinti į normos ribas tam 
tikrą rizikos veiksnį?

Būtent ligos pradžioje – t. 
y. nustačius aukštą spaudi-
mą, per didelį kiekį choleste-
rolio ar keletą rizikos veiksnių 
– paprasčiau juos kontroliuo-
ti. Svarbiausi veiksmai, kurių 
galima imtis pakliuvus į „ri-
zikos grupę“ – kompleksinis 
gyvenimo būdo peržiūrėji-
mas. Jokie vaistai nėra tokie 
efektyvūs kaip sveikos gy-
vensenos principai, kuriuos 
visi puikiai žinome – daugiau 
judėti, sveikai maitintis – atsi-
sakyti pusfabrikačių, lengvai 
įsisavinamų angliavandenių, 
sumažinti mėsos, padidinti 
žuvies kiekį maiste, druską 
keisti tokiais prieskoniais kaip 
pipirai, česnakai ir t. t. Beje, 
pavyzdžiui, ciberžolės vei-
klioji medžiaga – kurkumino 
ekstraktas – yra natūrali me-
džiaga, turinti priešuždegimi-

nių savybių. Jei gyvensenos 
korekcija nepadeda suvaldy-
ti širdies ir kraujagyslių ligų 
rizikos veiksnių – skiriamas 
medikamentinis gydymas.

Viešojoje erdvėje neretai 
girdime, kad lietuviai – „iš 
prigimties“ liekni, pasižy-
mi gera sveikata be papil-
domų pastangų, o ir mūsų 
maistas – sveikas, gali val-
gyti bet ką, ir bus gerai. Ar 
tokie apibendrinimai tu-
ri pagrindą, galbūt iš tiesų 
esame sveikesni, palyginti, 
pavyzdžiui, su Europos Są-
jungos vidurkiu?

Tokie stereotipai yra, deja, 
visiškai nepagrįsti. Lietuvoje 
dislipidemijos (padidėjusio 
cholesterolio kiekio) mas-
tai yra katastrofiški ir siekia 
epidemijos mastą. Net 9 iš 
10 vidutinio amžiaus žmonių 
nustatoma dislipidemija ir šis 
dažnis, deja, kol kas nemažė-
ja. Ne ką geriau atrodo ir nu-
tukimo statistika – kas trečias 
40–65 metų žmogus yra nutu-
kęs. Tiesa, optimizmo suteikia 
tai, kad nutukimo dažnis mū-
sų šalyje po truputį mažėja. Be 
to, iš kasdienės praktikos pa-
stebiu, kad vis daugiau žmo-
nių neignoruoja pirmųjų pa-
didėjusios rizikos ženklų ir iš 
tikrųjų sėkmingai pakeičia sa-
vo gyvenimo būdą į teigiamą 
pusę. Daug dėmesio sulau-
kia ir tokios iniciatyvos kaip 
„Sveikas senėjimas“, sveikas 
gyvenimo būdas tampa mada 
ir vyresniame amžiuje. Taigi 
– po truputį tampame sąmo-
ningesni, bet džiaugtis dėl 
apčiaupiamų postūmių ko-
voje su širdies ir kraujagyslių 
ligomis dar per anksti. 

Maskvoje sulaikyta beveik 1400 žmonių
Rusijos policija savaitgalį sulaikė beveik 1 400 žmonių, 
kurie buvo susirinkę prie Maskvos merijos reikalauti laisvų 
ir sąžiningų vietos valdžios rinkimų. Eitynėse dalyvavo 
maždaug 3,5 tūkst. žmonių, protestavusių dėl to, kad 
tarnybos atsisakė įregistruoti nepriklausomų kandidatų į 
rugsėjį vyksiančius Maskvos miesto dūmos rinkimus.

Šiemet smarkiai pablogėjo brandos 
egzaminų lankomumas – statistika
BNS išanalizavus penkių populiariausių valstybinių 
brandos egzaminų užsiregistravusiųjų ir dalyvavusiųjų 
skaičius, matyti, kad šiemet į šiuos egzaminus neatėjo 
bemaž dvigubai daugiau kandidatų nei pastaraisiais 
metais. 

Vargina įaugantys nagai, skylantys 
kulnai ar skausmingos nuospaudos?

Nori atsikratyti nagų grybelio?
Sunku prižiūrėti  

kojų nagus?
Taip pat higieninis  

pedikiūras/manikiūras  
(su lakavimu) Jūsų patogumui.

Registracija  
Tel. 8 627 28488, Prienai. 
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UžsAKANT KETURIs sKELBImUs, PENKTąjį - įDĖsImE NEmOKAmAI
(PAsIūLymAs gALIOjA PRIvATIEms KLIENTAms) sKELBImAI
Vilniaus apskrities ūki-
ninkas nuolat perka 
arklius. Suteikia trans-
porto paslaugas.

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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. Vežame į užsienį. At-
siskaitome vietoje. Tel. 8 615 
28106.

Įvairios prekės

Parduoda
Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo 
malkas, supjautas kaladėmis, 
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas 
nemokamas. Statybinę medieną 
pagal klientų pageidaujamą ilgį 
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą. 
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8 
614 98516, 8 639 48191.

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Tel. 8 672 51171

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

Pigiai lapuočių ir kietmedžio 
malkas (skaldytas, kaladėmis, 
rąsteliais). Prienuose atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

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

Skubiai ir pigiai 2 spintas, 2 lovas, 
2 patalynės spinteles, veidrodį, 
sekciją, televizoriaus staliuką ir 
2 žurnalinius staliukus. Tel. 8 614 
24619. 

Dėvėtą šaldytuvą Prienuose. Tel. 
8 600 77120.

Paslaugos

Paskolos!!! Turimų pa-
skolų ir skolų refinansa-
vimas. Suteikiame paskolas ir 
refinansuojame turimas bei kt. 
skolas sumoje nuo 100 iki 10 000 
eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 48 
mėn. Palūkanos konkurencingai 
mažiausios rinkoje. Konsultuo-
jame pensijų kaupimo II - III 
pakopoje klausimais. Tarpininkas 
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 
621263). Tel. 8 601 50935.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi-
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.
UAB „GEONETAS“  

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

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

38124. 

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

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

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

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

šiltnamių g. 8, �9118 Prienai
mob. tel.: (8 �38)77387, (8 ��0) ��733.

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,  
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

Ilgą patirtį turintis meistras koky-
biškai ir greitai klijuoja visų rūšių 
plyteles. Tel. 8 638 86086.

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

Santechnikos darbai: vamzdžių 
keitimas, metalinių vamzdžių 
sriegimas, klozetų tvarkymas ir 
keitimas, nerūdijančių kriauklių 
skylių gręžimas. Profesionalia 
įranga atkišu kanalizacijas. Katilų 
prijungimas ir kiti santechnikos 
darbai. Atvykstu ir savaitgaliais 
bei į rajonus. Tel.: 8 684 55308 
arba 8 619 54866.

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.

 

8 622 02208 
šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

Remontuoju „Belarus“, „MTZ“, „T-
25“ traktorius. Tel. 8 678 04550.

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

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.

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

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai

Reikalinga
Reikalinga (-s) virėja (-s) darbui 
Prienuose visu etatu. Darbas 
pamaininis. Tel. 8 650 41148.

Įmonei reikalingas elektrikas, 
turintis darbo patirties. Tel. 8 
698 46063.

Įmonei reikalingas sunkvežimio 
vairuotojas ir pagalbiniai darbi-
ninkai. Tel. 8 698 46063.

REKLAMA

Prenumeruokite  
„Naująjį Gėlupį“ 

ir neatsilikite nuo 
svarbiausių krašto 

ekonomikos, kultūros ir 
politikos naujienų!

Tyrėjai: 2019-ųjų Žemės 
ištekliai išeikvoti iki liepos 
29 dienos
Žmonija iki liepos 29-
osios išeikvojo visą kiekį 
gamtinių išteklių, tokių 
kaip vanduo, dirvožemis 
ir švarus oras, kurio turėjo 
pakakti visiems 2019 
metams, sakoma ekspertų 
sekmadienį paskelbtoje 
ataskaitoje.

Vadinamoji Žemės perei-
kvojimo diena per pastaruo-
sius du dešimtmečius pa-
ankstėjo dviem mėnesiais, o 
šių metų data yra visų anksty-
viausia, nurodė nevyriausybi-
nė organizacija „Global Foot-
print Network“ (GFN).

Tai reiškia, kad esant da-
bartiniam vartojimo tempui 
reikėtų 1,75 karto didesnės 
planetos, kad būtų galima 
tvariai patenkinti žmonijos 
poreikius.

„Žemės pereikvojimo die-
na liepos 29-ąją reiškia, kad 
šiuo metu žmonija gamtos 
išteklius eikvoja 1,75 kartus 
sparčiau negu mūsų planetos 
ekosistemos sugeba atsikurti. 
Tai prilygtų 1,75 Žemės nau-
dojimui“, – sakoma GFN, 
kurios būstinė yra Ouklando 
mieste Kalifornijos valstijoje, 
pranešime.

„Šio pasaulinio ekologinio 
pereikvojimo kaina vis aiš-
kiau pasireiškia miškų nyki-
mo, dirvožemio erozijos, bi-
ologinės įvairovės netekties 

ir anglies dvideginio kaupi-
mosi atmosferoje pavidalu. 
Pastarasis veda prie klimato 
pokyčių ir dažnesnių ekstre-
malių orų reiškinių“, – pridū-
rė nepriklausomas analitinis 
centras.

Nuo 1986 metų skaičiuo-
jama Žemės pereikvojimo 
data kasmet skelbiama vis 
anksčiau.

1993 metais ji buvo spalio 
21-ąją, 2003-aisiais – rugsėjo 
22-ąją, o 2017-aisiais – rug-
pjūčio 2-ąją.

„Turime tik vieną Žemę – 
tai yra žmonijos egzistavimą 
apsprendžiantis pagrindinis 
kontekstas. Negalime eikvo-
ti 1,75 (karto daugiau išteklių 
negu gali suteikti mūsų plane-
te) be niokojančių padarinių“, 
– sakė GFN įkūrėjas Mathi-
sas Wackernagelis (Matisas 
Vakernagelis).

Čilės aplinkos ministrė Ma-
ria Carolina Schmidt Zaldi-
var (Marija Karolina Šmit 
Saldivar), pirmininkausian-
ti gruodį Santjage vyksian-
čiai 25-ajai Jungtinių Tautų 
klimato kaitos konferenci-
jai (COP25), sakė, kad per 
didelis planetos išteklių ei-
kvojimas reiškia didėjančią 
atmosferos taršą anglies dvi-
deginiu.

„Ryžtingų veiksmų svar-
ba tampa vis akivaizdesnė“, 
– pabrėžė ji. BNS

Prenumeruokite  
„Naująjį Gėlupį“ 

ir neatsilikite nuo 
svarbiausių krašto 

ekonomikos, kultūros ir 
politikos naujienų!
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PAsKUTINIs PUsLAPIs

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+21 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+23 KAUNO MARIOS 
+20 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+23 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 
8108 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8510 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.

(š
io

 n
um

er
io

 a
ts

ak
ym

ai
)

Lošimo Nr. 1216
Data: 2019-07-28

    
49 69 56 75 20 12 53 14 09 15 
47 59 63 61 62 24 65 07 46 27 
48 05 54 18 03 35 45 17 64 57 
31 04 34 43 08 68 33 51

 VISA LENTELĖ
66 29 06 25 22 74 01 16 02 
44 70

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

17502.00€      1
31.00€ 336
1.50€ 10821
1.00€ 32038

PAPILDOMI PRIZAI
011*114 600 Eurų
013*303 Baseinas su filtru 
BESTWAY
020*861 Dvirat is  Azimut 
Classic 28”
0247609 Elektrinis paspirtu-
kas Xiaomi
0256653 Elektrinis paspirtu-
kas Xiaomi
0024149 Elektrinis paspirtu-
kas Xiaomi
0349426 Elektrinis paspirtu-
kas Xiaomi
0242966 Elektrinis paspirtu-
kas Xiaomi
003*045 Hamakas Spokey 
Zuni
002*321 Hamakas Spokey 
Zuni
013*905 Hamakas Spokey 
Zuni
026*084 Hamakas Spokey 
Zuni
011*281 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
024*642 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
042*808 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
019*774 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
031*205 Išmanusis tel. SAM-
SUNG J4 Plus
035*683 Kelioninių baldų 
komplektas
031*558 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
016*772 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
003*178 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
025*088 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
036*181 Lauko kepsninė 
Mustang 43cm
009*102 Lauko kepsninė 

LIEPOS

31
T R E Č I A D I E N I s

vILNIUs
+19

+15
RUGPJŪČIO

1
KETvIRTADIENIs

+22
KLAIPĖDA

+15 +18+14

RUGPJŪČIO

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

RUGPJŪČIO

3
š E š TA D I E N I s

RUGPJŪČIO

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

RUGPJŪČIO

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

RUGPJŪČIO

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

vILNIUs
+18

+11
+21
KLAIPĖDA

+10 +18+12

vILNIUs
+20

+14
+21
KLAIPĖDA

+13 +19+15

vILNIUs
+20

+15
+22
KLAIPĖDA

+12 +21+16

vILNIUs
+17

+15
+19
KLAIPĖDA

+13 +18+15

vILNIUs
+18

+15
+22
KLAIPĖDA

+10 +18+12

vILNIUs
+23

+13
+25
KLAIPĖDA

+11 +24+14

Liepos 31 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 05:25
leidžiasi 21:25

Dienos ilgumas 16.00
Delčia (29 mėnulio diena)

Elena, Ignacas, Sanginas, Vy-
kintė, Ignotas

Tinkamas laikas sėti: 
krapus, kalendras, pankolius, 
žirnius, pupeles, rozmarinus, 
bazilikus, mairūnus, porus, 

česnakus, laiškinius svogūnus, 
pomidorus, moliūgus, pati-

sonus, baklažanus, vijoklines 
gėles.

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

kaupti vaisius.

Rugpjūčio 1 d.
KETVIRTADIENIS

Klaipėdos miesto gimtadienis 
Saulė teka 05:27

leidžiasi 21:23
Dienos ilgumas 15.56

Jaunatis (0 mėnulio diena)
Bartautas, Bartautė, Almeda

Tinkamas laikas sėti: 
česnakus, laiškinius svogūnus, 

pomidorus, paprikas.
Sode, darže: 

tinkamas laikas šaldyti vaisius, 
netinkamas laikas tręšti.

Rugpjūčio 2 d.
PENKTADIENIS

Ubagų diena, Porciunkulė, 
Šv. Mergelės angeliškosios 

šventė 
Tarptautinė alaus diena 

Saulė teka 05:28
leidžiasi 21:21

Dienos ilgumas 15.53
Jaunatis (1 mėnulio diena)

Euzebijus, Steponas, Tautvilas, 
Guoda, Gustavas, Alfonsas

Tinkamas laikas sėti: 
česnakus, laiškinius svogūnus, 

pomidorus, paprikas.
Sode, darže: 

tinkamas laikas šaldyti vaisius, 
naikinti piktžoles, netinkamas 

laikas tręšti.

Rugpjūčio 3 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 05:30
leidžiasi 21:19

Dienos ilgumas 15.49
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Lidija, Mangirdas, Lengvinė, 

Augustė
Tinkamas laikas sėti: 

česnakus, laiškinius svogūnus, 
pomidorus, paprikas.

Sode, darže: 
tinkamas laikas sodo darbams, 

netinkamas laikas kaupti ir 
konservuoti vaisius.

Rugpjūčio 4 d.
SEKMADIENIS

Saulė teka 05:32
leidžiasi 21:17

Dienos ilgumas 15.45
Jaunatis (3 mėnulio diena)

Gerimantas, Milgedė, Domi-
nykas

Tinkamas laikas sėti: 
krapus, kalendras, pankolius, 
rozmarinus, bazilikus, mairū-
nus, saulėgrąžas, laiškinius 

svogūnus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas sodo darbams, 
netinkamas laikas kaupti ir 

konservuoti vaisius.

Rugpjūčio 5 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 05:34
leidžiasi 21:15

Dienos ilgumas 15.41
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Felicisimas, Nona, Rimtas, 
Mintarė, Osvaldas, Vilija
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, kalendras, pankolius, 
rozmarinus, bazilikus, mairū-
nus, saulėgrąžas, laiškinius 

svogūnus.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Rugpjūčio 5 d. 21.30 val. 
Prienų kultūros ir laisvalai-
kio centro vidiniame kie-
melyje – Lietuviško kino 
naktis. Lietuviško kino filmo 
„Riešutų duona“ (rež. A. 
Žebriūnas) seansas. Rengi-
nys nemokamas. Renginio 
metu veiks lauko kavinė. 
Staliukų rezervacija tel. 8 
602 44755.

Rugpjūčio 13 d. 16 val. Prie-
nų krašto muziejuje – par-
odos „Prienų tilto istorija“ 
pristatymas.

Rugpjūčio 15 d. Pakuo-
nio Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų bažnyčioje 
– Tituliniai Žolinės atlaidai. 
13.00 val. – Šv. Mišios. Po 
šv. Mišių – Agapė, Pakuonio 
laisvalaikio salės mėgėjų 
meno kolektyvų koncertas 
Pakuonio parapijos parke.

Rugpjūčio 16 d. 21 val. 
Pakuonio parapijos parke 
– Kino vakaras po atviru 
dangumi.

Rugpjūčio 17 d. Naujo-
sios Ūtos parke (Parko g.) 
– Naujosios Ūtos seniūni-
jos vasaros šventė „Gim-
tinės taku“, skirta Vieto-
vardžių metams.18.00 val. 
– Sporto varžybos (smigi-
nis, šaškių turnyras, atrak-
cionai).19.00–21.00 val. 
– Koncertinė programa. 
Dalyvauja N. Ūtos laisvalai-
kio salės vokalinis ansamblis 
„Serbenta“, Prienų KLC vo-
kalinis ansamblis „Pienė“, 
dainų atlikėjas Tomas Iva-
nauskas.

Rugpjūčio 17 d. Pakuonio 
parapijos parke – Pakuonio 
krašto vasaros šventė „Žo-
lynais kvepiančiu taku...“, 
skirta Vietovardžių me-
tams.13.00 val. – Žolinės 
kermošius.15.00 val. – Šven-
tės atidarymas.16.00 val. 

– Kiemelių prisistatymas, 
sportinės rungtys, žaidimai, 
pramogos vaikams. Prienų 
r. savivaldybės visuome-
nės sveikatos biuro svei-
katinimo akcija „Sveikata 
– didžiausias turtas“. Inici-
atyvos „Laimingas Prienų 
kraštas“ ir atviros jaunimo 
erdvės „Prienas“ pristaty-
mas. 18.00 val. – KMAIK 
liaudiškos muzikos kapelos 
„Laumena“ ir kaimo ben-
druomenės „Balbieriškis“  
vyresniųjų liaudiškų šokių 
kolektyvo „Ringis“ koncer-
tas. 20.00 val. – Atlikėjo 
Deivido Basčio koncertas. 
21.00 val. – Atlikėjų Gabijos 
ir Žygio koncertas. 22.00 val. 
– Šventinis fejerverkas. 

Rugpjūčio 24 d. – Išlaužo 
krašto vasaros šventė, skir-
ta Vietovardžių metams ir 
miestelio 275-osioms meti-
nėms paminėti. Informacija 
bus tikslinama.

Parodos
Prienų rajono savivaldybėje 
(2 aukšte) eksponuojama 
dailininko Vlado Tranelio 
autorinė tapybos darbų 
paroda.

Prienų kultūros ir laisvalai-
kio centre eksponuojama 
Prienų meno mokyklos dai-
lės klasės mokinių tapybos 
paroda „Spalvos ir mintys“.

Prienų krašto muziejuje 
eksponuojama paroda „Pra-
byla medis“, skirta Kazio 

Dereškevičiaus 110-osioms 
gimimo metinėms pami-
nėti. Paroda veiks iki liepos 
30 d.

Prienų krašto muziejuje 
nuo rugpjūčio 1 d. bus eks-
ponuojama Ilonos Junės 
Junevičienės pastelės ir 
keramikos paroda ,,Iki pa-
simatymo, Žeme!“. Paroda 
veiks iki rugpjūčio 22 d.

Rugpjūčio 13 d. 16 val. Prie-
nų krašto muziejuje – par-
odos „Prienų tilto istorija“ 
pristatymas.

Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama paro-
da „Žmonės, gatvės, namai“. 
Parodoje pristatoma Birš-
tono istorija, architektūra, 
žmonės. Parodą remia Šiau-
rės ir Baltijos šalių kultūros 
mobilumo programa. 

Naujosios Ūtos laisvalaikio 
salėje eksponuojama Prienų 
krašto fotomenininkų darbų 
paroda „Nemunas man“. 

Pakuonio laisvalaikio salėje-
bibliotekoje rugpjūčio mėn. 
bus eksponuojama Eglės 
Targanskienės (Kaunas) ta-
pybos darbų paroda.

Vinco Mykolaičio-Putino 
gimtojoje sodyboje-muzie-
juje (Pilotiškių g. 12, Pilotiš-
kių k., N. Ūtos sen.) ekspo-
nuojama Irmos Urbonavi-
čienės akvarelės miniatiūrų 
paroda „Raganų draustinis: 
kelionių užrašai“. Paroda 
veiks iki spalio 31 d.

Mustang 43cm
021*494 Ledų gaminimo 
aparatas TRISTAR
002*397 Ledų gaminimo 
aparatas TRISTAR
010*340 Pakvietimas į TV 
studiją
003*254 Pakvietimas į TV 
studiją
027*115 Pakvietimas į TV 
studiją
027*475 Pakvietimas į TV 
studiją
015*139 Planšetė LENOVO 
TB-7104F
0408955 Pretendentas į 120 
000 Eur
038*768 Sodininko rinkinys 
GARDENA
042*299 Sodininko rinkinys 
GARDENA
021*017 Trintuvas Nutribul-
let
041*822 Trintuvas Nutribul-
let
0048237 Volkswagen Tigu-
an

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
360 000 Eur

Lošimo Nr. 707
Data: 2019-07-22

Tel. 1634
1 000 Eur - 707-0010*84
500 Eur - 707-0036*43
300 Eur - 707-0021*06
300 Eur - 707-0009*42

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
1 X 5 000€, 5 X 1 000€ IR 30 
X 500€

Lošimo Nr. 339
Data: 2019-07-26

SKAIČIAI
03, 08, 30, 46, 48 + 01, 03

LAIMĖJIMAI
5 + 2 37882062.18€   0
5 + 1 307109.20€       0
5 307109.20€       0
4 + 2 6283.50€ 0
4 + 1 296.20€ 1
4 134.20€ 3
3 + 2 72.40€ 12
2 + 2 24.00€ 100
3 + 1 19.90€ 104
3 17.00€ 193
1 + 2 11.00€ 568
2 + 1 8.20€ 1737

PROGNOZĖ: 48 000 000 Eur


