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Kūrybinių dirbtuvių dalyviai
padėjo atgimti legendai apie
Nemuno kilpų atsiradimą
Laima

DUOBLIENĖ
Praėjusį šeštadienį Išlaužo
seniūnijos gyventojai ir
miestelio svečiai buvo
pakviesti į Išlaužo krašto
vasaros šventę „Šventupės
vingiais...“, skirtą Išlaužo
275 metų jubiliejui ir
Vietovardžių metams
paminėti.

Vietoj išlaužytų medžių
– Išlaužo kaimas
Renginio vedėja, Išlaužo
laisvalaikio salės kultūrinių
renginių organizatorė Kristina Žukauskienė priminė Išlaužo miestelio vardo kilmę.
Teigiama, kad ten, kur dabar
yra Išlaužas, augęs didelis
miškas. Kartą pakilusi baisi
vėtra išlaužė daugybę meNUKelta Į 2 p. 

Pagerbtos Prienų žydų
žudynių aukos

Kristina

BELENAVIČIENĖ
Kūrybinės dirbtuvės – tai
trečius metus vykdoma
edukacinė veikla, skirta
mokyklinio amžiaus
vaikams ir įtraukianti
socialinės atskirties šeimų
vaikus.

Projekto tikslas – skatin-

ti vaikų kūrybiškumą, lavinti vaizduotę, plėsti pilietinį
ir kultūrinį akiratį. 5 dienų
stovyklėlė, skirta 6–11 metų vaikams, sulaukė didelio
populiarumo tarp vaikų ir jų
tėvelių.
Pirmaisiais metais kūrybinėse dirbtuvėse buvo nagrinėjama pasakos rašymo, iliustravimo tema. Antraisiais metais
pasakų personažai atgijo lėlių
NUKelta Į 2 p. 

Tegul prabėgusių metų našta
neišsekina Tavo gerosios širdies,
neužgesina akių šviesos.
Tegul niekada nepavargsta Tavo darbščios rankos,
Tegul niekada nenuvysta šypsena ant Tavo lūpų,
o gyvenimo kelias tegu būna ilgas ir šviesus.

Mieli mokytojai, mokiniai, tėveliai!
Vėl artėja Rugsėjo 1-oji, atverdama naują mokslo metų lapą.
Atverkime mokyklos kiekvienam duris – mokyklos, kurioje
ieškoma ne problemos, o jos sprendimo, kurioje kiekvienas
mato, ko dar gali išmokti, ir išmintingai pasinaudoja sąlygomis. Tegul šioje mokykloje asmeninė atsakomybė pažadina
valią veikti, tikėjimas savimi augina drąsą spręsti, o noras
atverti sau ir kitiems naujas augimo galimybes sustiprina
ryžtą įgyvendinti vertę ir prasmę kuriančius sumanymus.
Gražios ir prasmingos naujųjų mokslo metų pradžios
šventės! Kūrybingų ir sėkmingų mokslo metų!

Laima

DUOBLIENĖ
Rugpjūčio 26 d. Kęstučio
gatvėje esančioje žydų
žudynių vietoje surengtas
minėjimas, skirtas 78osioms Prienų žydų
žudynių metinėms
paminėti. Čia 1941 m.
rugpjūčio 26 d. buvo
nužudyta 1100 Prienų,
Balbieriškio, Stakliškių,
Jiezno, Veiverių ir kitų
vietovių žydų.
REKLAMA

Mums jau sunku suprasti,
kad Prienų rajone gyvenusi žydų bendruomenė buvo
išties didelė. Pačiuose Prienuose veikė žydų mokykla,
sinagoga, žydai valdė įvairias verslo įmones. Čia vyko
kultūrinis, socialinis, religinis
gyvenimas.
Dažnai viešojoje erdvėje
apie Holokaustą kalbama kaip
„apie baisų žydų tautos likimą“, nors nužudyti žmonės,
Lietuvos žydai, buvo Lietuvos piliečiai. Neretai visgi
NUKelta Į 3 p. 

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas
Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas

90-ojo gimtadienio proga

Oną
ALIŠAUSKIENĘ,
gyvenančią Prienuose,

sveikina
dukra Genutė,
anūkai Romas, Sveta, Dalytė ir
proanūkiai Patrikas, Lėja, Oskaras, Markus, Majus, Emilis.
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Neringoje – ūmios žarnyno infekcijos
protrūkis, susirgo šeši žmonės

Buvusi ministrė J. Petrauskienė paskirta
švietimo ir mokslo atašė prie EBPO

Neringoje įtariamas ūmios žarnyno infekcijos protrūkis,
susirgo šeši žmonės. „Įvertinus epidemiologinę situaciją,
galima daryti išvadas, kad (...) susirgimų atsiradimą ir
išplitimą galėjo nulemti vienoje iš Neringos kavinių valgytas
maistas“ - Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

Buvusi švietimo ministrė Jurgita Petrauskienė šią savaitę
paskirta švietimo ir mokslo atašė prie Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO).
Ji laimėjo konkursą, kurį paskelbė Valstybės tarnybos
departamentas. Konkurse dalyvavo du kandidatai.

Kūrybinių dirbtuvių dalyviai
padėjo atgimti legendai apie
Nemuno kilpų atsiradimą
ATKelta IŠ 1 p.
ir šešėlių teatro dirbtuvėlėse.
Trečiaisiais metais buvo
siekiama pasaką kurti pasitelkiant šiuolaikines audiovizualines priemones. Viziją pavyko įgyvendinti, jos rezultatas
– vaikų pastangomis ir emociniais ištekliais sukurtas animacinis lėtai judančių personažų (angl. „slowmotion“) filmukas apie Prienų kraštą bei
jo istorinius vietovardžius.
Šių metų kūrybinės dirbtuvės „Pasaką kuria vaikai“
remiama Lietuvos kultūros
tarybos (2500 eurų) ir Prienų rajono savivaldybės (800
eurų).
Pirmąją dieną stovyklautojai išklausė „Saugaus elgesio
keliaujant pėsčiomis“ instruktažą, o po jo leidosi į pažintinę
ekskursiją „Sužinok, pamatyk, pažink, patirk“ – susėdę
ant Nuotakų kalno susipažino
su netikėtomis vietovardžių
atsiradimo istorijomis. Pa-

sisemti daugiau žinių vaikai
keliavo pas projekto partnerius – į Prienų krašto muziejų,
kuriame išsamiau susipažino
su Prienų krašto istorija. Grįžusius stovyklautojus Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
pasitiko intriguojantis performansas „Velniabliūdžio garsai“ ir muzikinis užsiėmimas
„Dainų vaivorykštė“.
Antrąją dieną prasidėjo pažintis su šių metų stovyklos
naujove – animacijos kūrimo
užkulisiais. Šios srities profesionalai, kūrėjai „Animotukas“ kūrybinių dirbtuvėlių
dalyviams pristatė praktines

animacijos kūrimo subtilybes. Vaikai turėjo galimybę
patys suteikti savo pieštiems
personažams judesį ir stebėti
jų virsmą animacija. Pagrindiniu pasakos veikėju buvo
pasirinktas paukštelis tulžys,
kuris yra Raudonosios knygos
garbės svečias, o savo lizdą
suka Nemuno vingių atkarpoje, saloje ties Prienais. Animacinis filmukas buvo kuriamas
remiantis legenda apie Nemuno kilpų atsiradimą. Viename
iš taškų paukštelis tulžys pasakoja didingą Prienų krašto istoriją, kurioje minima ir Prienų pilis. Tai edukacinis filmukas, kuris padėjo vaikams ne
tik pažinti savo kraštą, bet ir
tiesiogiai prisidėti prie jo populiarinimo.
Staigmenos tą dieną dar nesibaigė. Vaikus sužavėjo ir kita intriguojanti kūrybinė veikla – fotografijos užsiėmimas
„Tapyba švieselėmis“, praktiniai užsiėmimai „Žaidžia-

me teatrą“, „Pasidaryk pats“,
šokio edukacija „Nuo Renesanso iki šių dienų“. Dienos
pabaigoje vaikai širdelėmis
įvertino patikusius užsiėmimus ir jų vadovus.
Trečiąją stovyklos dieną
toliau buvo kuriamas animacinis filmukas – vyko įgarsinimo užsiėmimai. Taip pat
vaikai dalyvavo muzikinėse
ir judesio veiklose. Po pietų
stovyklėlės dalyviai susipažino su molio meno subtilybėmis.
Ketvirta diena buvo skirta
projekto partnerių – Justino
NUKelta Į 5 P. 

Į Išlaužą Šventupės vingiais atkeliavo vasaros šventė
ATKelta IŠ 1 p.
džių – atsirado tikra išlauža.
Žmonės šakas ir šaknis sudegino, o iš medžių pastatė
namus. Taip išlaužos vietoje atsirado Išlaužo kaimas.
Kitas padavimas sako, kad
didžiulis lokys išlaužė mišką, taip padarydamas vietos
sodyboms kurtis. Miestelio
vardo kilmės legenda – lokys,
laužiantis medį – pavaizduota
ir Išlaužo herbe.
Kiek daug gražių upelių,
kaimų ir vienkiemių pavadinimų yra Išlaužo krašte:
Šventupė, Lapupė, Eglinė,
Čiudiškiai, Purvininkai, Gražučiai, Šiauliškiai... Jie – tarsi
laiškai iš praeities, išsaugoti
ateinančioms kartoms.

Skambėjo dainos,
sukosi poros...
Neatsitiktinai ir šventė prasidėjo Prienų KLC vokalinės
grupės „Aksomas“ (vad. D.
Radzevičienė) atliekama daina „Mano kraštas“ bei Išlaužo laisvalaikio salės vokalinio ansamblio (vad. A. Sakalauskaitė) daina „Gimtinė“.
Be šių dviejų kolektyvų,
šventėje taip pat koncertavo
didelis būrys atlikėjų: Balbieriškio KLC folkloro ansamblis „Dūmė“ (vad. D.
Zagurskienė ir D. Alaveckienė), Ilgakiemio moterų vokalinis ansamblis „Jiesia“ (vad.
J. Balsienė), sesutės Viltė ir
Akvilė Belevičiūtės, Balbieriškio bendruomenės „Balbieriškis“ vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Ringis“
(vad. R. Markūnas), Alšėnų
laisvalaikio salės vokalinė
grupė „Dainupė“.

Mažiesiems – pramogų
gausa
Nemažai pramogų laukė mažųjų šventės dalyvių.
Jie galėjo šėlti kartu su muilo Burbulų dėde, pasipuošti laikinąja tatuiruote, piešti
bendrą paveikslą Išlaužui,
pajodinėti poniu, pasisukti karuselėje, pašokinėti ant
batuto...
Šventės dalyviai buvo kviečiami prisijungti prie gražios
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Padėkota šventės
rėmėjams ir tiems,
kurie prisideda,
kad kraštas augtų ir
klestėtų
Prienų rajono savivaldybės
mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė mero padėkas
įteikė tiems, kurie daugiausiai
prisideda, kad Išlaužo kraštas augtų ir klestėtų: Išlaužo
parapijos klebonui Viliui Sikorskui, UAB „Kesberta“ vadovui Robertui Grabauskui,
UAB „Keliūta“ vadovui Kęstučiui Ruseckui, UAB „Jono
ir Tomo autopaslaugos“ vadovui Tomui Zaleckui.
Išlaužo seniūnas Tomas
Skrupskas pasidžiaugė, kad
seniūnijos vasaros švenčių
dienomis gamta būna gailestinga ir „parūpina“ puikų orą.
O kad šventė vyktų sklandžiai, prisideda labai daug
žmonių. Visiems jiems buvo
padėkota. O ypatingos seniūno ir visų išlaužiškių padėkos
sulaukė jau trisdešimt metų
Išlauže dirbanti bibliotekininkė Irma Židonienė.

Šventę globojo ir šv.
Baltramiejus

Jungtinė seniūnaičių virėjų komanda išvirė skaniausią žuvienę.

pakrikštyti maždaug 10. Jis
ragino visus, ypač tuos, kurie iš čia kilę, mylėti ypatingą Išlaužo kraštą, atvažiuoti,
gerbti ir padėti būti gražiems.
Šventė vyko šv. Baltramiejaus – amatininkų globėjo
– dieną. Tad klebonas linkėjo, kad šis šventasis globotų
visus šventės dalyvius.

Kokia šventė be
žuvienės!
Šiais metais dėl skaniausiosios vardo varžėsi net trys
žuvienės, kurias virė AB „Išlaužo žuvis“ virėjai, jungtinė
seniūnaičių komanda ir kaimo turizmo sodybos „Šaltupis“ šeimininkas Raimondas

Išlaužo miestelio istoriją
priminė Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių
Pagalbos parapijos klebonas
Vilius Sikorskas.
Išlaužo dvaras, kurio teritorijoje ir vyksta šventė, jau
prieš du šimtus metų garsėjo medžioklėmis. Grafams
Tiškevičiams priklausiusio
dvaro vietoje, nugriovus juos
iki langų, prieš 86-erius metus buvo pastatyta bažnyčia.
Yra išlikę buvusieji dvaro rūsiai, kurie šių metų pavasarį
visų išlaužiškių pastangomis
išvalyti ir dabar džiovinami.
Bažnyčia iš lėto restauruojama. Dvaro ofiso vietoje dabar
klebonija, o arklidžių – parapijos ir šarvojimo salės.
Klebonas pasidžiaugė, kad
šiais metais gerokai viršytas
krikštų skaičius – jau pakrikštyti 35 vaikai ir dar numatyta

Žuviene vaišina kaimo turizmo sodybos „Šaltupis“ šeimininkai.

Išlaužo seniūnas Tomas Skrupskas ir klebonas Vilius Sikorskas su grupe „Lietuvaičiai“.
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Puišys. Šventės dalyviams
patiko visos žuvienės, nes
didžiuliai puodai greitai buvo
ištuštinti. Skaniausia buvo išrinkta seniūnaičių virta žuvienė, o jos virėjai apdovanoti
seniūnijos dovanomis.
Koncertinę programą baigė
grupė „Lietuvaičiai“ ir Trakų
kultūros rūmų šokio ir ugnies
studija „Čiūtyta“.
Šventę vainikavo įspūdingas fejerverkas, kurį padovanojo UAB „Jono ir Tomo autopaslaugos“ kolektyvas.
Sekmadienį už Išlaužo
krašto žmones buvo meldžiamasi Išlaužo Švč. Mergelės
Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje.

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai
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Apšaudė Izraelio bepilotes skraidykles

Rusijoje iš kontrabandininkų konfiskuota
per 4 tūkst. nykstančių vėžlių

Trečiadienį vakare Libano kariuomenė informavo
apšaudžiusi dvi iš trijų bepiločių skraidyklių,
pažeidusių šalies oro erdvę, bet jos visos sugrįžo
kitapus sienos. Libanas apkaltino žydų valstybę
sekmadienį surengtus dronų ataką kovotojų
tvirtovėje Beirute.

Rusijos pasieniečiai konfiskavo daugiau kaip 4 tūkst.
nykstančių laukinių vėžlių, gabentų kontrabanda iš
Kazachstano. Jų vertė juodojoje rinkoje siekia apie 7,8
mln. rublių (106 tūkst. eurų). 2016 metais konfiskuota
per 8 tūkst. panašioje padėtyje atsidūrusių roplių.

Pagerbtos Prienų žydų žudynių aukos
ATKelta IŠ 1 p.
pamirštame, kad tai – visos
Lietuvos tragedija...
1941 m. vasaros įvykius
trumpai priminė Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja Ernesta Juodsnukytė.
Antrojo pasaulinio karo pradžioje, jau antrąją karo dieną,
Prienus užėmė priešakiniai
vokiečių kariuomenės motorizuoti daliniai. Suformuota nauja vietos valdžia netrukus pradėjo suiminėti jai
priešiškus asmenis. Liepos
5–17 d. į Marijampolės kalėjimą buvo išsiųsti 35 naujajai
valdžiai pavojingi asmenys.
Didžioji dalis suimtųjų buvo

istorijos puslapių. Tai buvo
karas, o kare laimėjusiųjų nebūna. Tačiau kalbant apie žydų tautos naikinimą, tai buvo
genocidas, kuriam kito pavyzdžio turbūt nerasime pasaulyje. Gaila, kad tai vyko ir mūsų krašte. Mes turime užduotį
– mes turime pasakyti: „Tai
neturi pasikartoti. To skausmo, kurį kentėjo čia nužudyti
žmonės daugiau neturi būti!“
Turime nepamiršti istorijos ir
gerbti šių žmonių atminimą“,
– dėkodamas visiems, kurie
nepamiršta istorijos, kalbėjo
Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktorės
pavaduotojas Algis Marcin-

Grigorijui Kanovičiui parašytas laiškas buvo išspausdintas savaitraštyje „Literatūra ir menas“. „Nepamiršime mes jos“, – žadėjo Ch.
Bargmanas.
Balbieriškio pagrindinės
mokyklos Tolerancijos centro
vadovas Vitas Rymantas Sidaravičius kalbėjo, kad prieš
78 metus įvykdytas blogis –
baisus nusikaltimas, bendriniu vardu vadinamas Holokaustu, didžiąja katastrofa...
Jis džiaugėsi, kad kiekvienais metais čia susirenkama
pagerbti nekaltai nužudytų
mūsų kraštiečių žydų tautybės žmonių, kurie visi buvo

žydai. Vėliau prasidėjo masiniai suėmimai, buvo suimami
visi žydai: vyrai, moterys, seneliai, vaikai. Į Prienų kareivines, tapusias laikinu getu,
vežė žydus iš Balbieriškio,
Stakliškių, Jiezno ir kitur.
Rugpjūčio 25-ąją stipriausius
žydų vyrus atvarė į šioje vietoje buvusias gyvulių užkasimo duobes kasti didelių duobių. Viena buvo 20 metrų ilgio ir 4 metrų pločio, kita – 10
metrų ilgio ir 4 metrų pločio.
Vėlesni įvykiai parodė, kad
patys žydai buvo priversti sau
išsikasti kapus... Jau kitą dieną į Prienus atvažiavo du sunkvežimiai iš Kauno, kuriuose
buvo apie 40 Pirmojo bataliono 3-iosios kuopos kareivių,
ginkluotų čekiškais šautuvais.
Jie dar atsivežė kulkosvaidžių
ir dėžę šovinių. Netrukus iš
kareivinių buvo pradėti vesti žydai...
1941 m. rugpjūčio 26–27
d. Prienuose sunaikintų žydų tautybės kraštiečių atminimas buvo pagerbtas tylos
minute.
„Šiandien čia mes vartome
vieną žiauriausių Lietuvos

kevičius.
Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas, kurio mamos gimtinė
yra Prienai, priminė, kad šioje
vietoje nužudyta ir jo giminių.
Jis kalbėjo, kad šalia gyvenę
lietuviai ir žydai puikiai sutarė, kartu džiaugėsi gyvenimu.
Todėl ir kyla klausimas, kaip
dabar atrodytų Prienai ir kiti
miesteliai, jei ir toliau kartu su
lietuviais gyvenimą ir Lietuvą
būtų kūrę ir žydai.
G. Žakas ragino nepamiršti nužudytų tautiečių, nes pamiršdami mes juos dar kartą
nužudytume.
Jis taip pat kalbėjo apie lietuvius, kurie gelbėjo žydus.
Pasak G. Žako, nužudyti buvo lengviau, nei išgelbėti. Nes
išgelbėti vieną žydą reikėjo
kelių ar net keliolikos šeimų
pagalbos.
Kauno žydų bendruomenės
narys, istorikas Chaimas Bargmanas priminė vieną svarbų
faktą – mokytojos Danutės
Dvilinskaitės-Laukienės protestą prieš tai, kad Prienuose
vaikų darželis būtų statomas
žydų kapinių vietoje. Prieš
trisdešimt metų jos rašytojui

Lietuvos piliečiai, daugelio
mūsų senelių ir prosenelių
kaimynai.
V. R. Sidaravičius priminė,
kad pats intensyviausias žudynių laikotarpis buvo 1941
m. birželio – lapkričio mėnesiais. Tada krauju dažėsi visa Lietuva. Masinių žudynių
vietos pažymėtos daugiau
nei dviem šimtais Dovydo
žvaigždelių. 1941 m. rugpjūčio 26 d. šaudė ne tik Prienuose, kur per kelias valandas
buvo nužudyta 1100 žmonių.
Tądien šaudė ir Pasvalyje, Šeduvoje, Kelmėje, Kaišiadoryse, Zarasuose...
V. R. Sidaravičiaus teigimu,
reikia įvardinti žudynių vykdytojus, ir jis tikisi, kad tai bus
padaryta kitais metais rengiamoje konferencijoje.
Kauno žydų bendruomenės
pirmininkas G. Žakas sukalbėjo maldą. Nužudytų žydų
atminimui ant simbolinio kapo buvo uždegtos žvakės, padėta gėlių ir akmenėlių.
Renginio metu skambėjo
Prienų meno mokyklos mokytojų Vitalijos Aukštakalnienės ir Renatos Žaldarienės
atliekami muzikos kūriniai.
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Mintimis
dalijasi
praeiviai
Rasa Norkienė

Ingrida Burbulienė

Nelabai prisimenu pirmąją dieną mokykloje, gal dėl
to, kad buvo daug jaudulio, nes viskas buvo nauja
– mokykla, mokytoja, klasės draugai. Tik žinau, kad
lydėjo mama ir nešiausi rožių puokštę. Vėlesnes Rugsėjo 1-ąsias prisimenu – ir
kaip iš anksto rūbus, batus
ruošėmės (nes uniformų
dar nebuvo), šukuosenas
galvojome, gėlėmis rūpinomės. Rugsėjo 1-oji man nebūdavo didelė šventė, greičiau suvokimas, kad laukia
daug darbo.

Pirmąją Rugsėjo 1-ąją
daugiau primena nuotraukos, o vaizdai – neryškūs,
tik prisimenu, kad visi mokiniai stovėjo išrikiuoti ir
kalbėjo direktorius. O labiausiai prisimenu, kad jaunesnioji sesė, su kuria kartu
pradėjome lankyti mokyklą
(tik aš ėjau į pirmą klasę, ji
į – nulinę), verkė, nes labai
norėjo likti su manimi, o
ne eiti į kitą klasę. Tai buvo Klebiškio dešimtmetė
mokykla. Buvo ir dar viena
pirma Rugsėjo 1-oji – kai
pradėjau lankyti „Žiburio“
gimnaziją. Taip pat buvo
nerimo, nes nieko nepažinojau, išskyrus vieną klasiokę, bet ir su ja pakliuvome į
skirtingas klases. Gaila, kad
jau nebūsime maži ir nebus
tų nerūpestingų dienų mokykloje.

Irena Svetavičienė

Neprisimenu pirmosios
dienos mokykloje – gal
dėl to, kad buvau dar labai
maža, vos šešerių. Pirmus
metus mokiausi Mačiūnų
pradinėje mokykloje, pas
mokytoją Mikėnienę, kuri
kartu su pirmokais mokė
ir trečiokus. Toli man buvo
iki mokyklos – 4 kilometrai.
Nelabai ką prisimenu iš visų pirmųjų mokslo metų.
Antrą klasę aš jau lankiau
Prienų mokykloje, iki kurios taip pat buvo apie 4
kilometrus, tik iš tų laikų
likę daugiau prisiminimų.
Nelaukdavau mokslo metų
pradžios, nes žinojau, kad
iki kitų atostogų reikės daug
mokytis.

Fiodoras Kirila

Prisimenu savo pirmąją
Rugsėjo 1-ąją. Kur vyko
šventė, negaliu pasakyti, bet
tai buvo tradicinės iškilmės
– kalbos, sveikinimai. Pirmus kelis mėnesius pamokos vyko ir pastate netoli
tilto, ir kitur, kol buvo baigtos statybos ir pradėjome
mokytis naujame Prienų I
vidurinės mokyklos pastate – dabartinėje „Žiburio“
gimnazijoje.

Kalbina ir fotografuoja
Laima Duoblienė

Ar prisimenate
savo pirmąją
Rugsėjo 1-ąją?

Jonas Raiskas

Puikiai prisimenu savo
mokslų pradžią Birštono
mokykloje pas mokytoją
Marytę Jokimienę ir klasės
nuotrauką turiu – nufotografuoti prie paradinio įėjimo,
kuris anais laikais buvo iš
kitos mokyklos pusės. Tai
buvo 1964 m. Nebaisu buvo eiti į pirmąją klasę, nes
skaityti jau mokėjau, o ir
daugumą klasiokų pažinojau – kartu lakstėme po
Birštoną, o rugsėjį visus atvedė į mokyklą. Mergaitės
turėjo uniformas, o mes,
berniukai, rengdavomės
kuo turėjome: kas – kostiumu, kas – marškiniais,
megztiniais. Ir su mokytoja
susipažinome prieš mokslo
metų pradžią, nes mokytoja
dar vasarą aplankė visus savo būsimus mokinukus ir jų
tėvus. Mokinių buvo daug
– net po tris viename suole
sėdėdavome.

 sveikata
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Prieš dešimtmetį visoje
Europoje buvo kalbama,
jog tymai yra suvaldyti,
tačiau didžiulis šios
infekcinės ligos protrūkis
sudrebino mūsų šalį dar
šių metų pradžioje, o
vienintelė to priežastis
– nepakankamos
skiepijimosi apimtys.
Virusas pričiupo ir žinomą
grupės „Rondo“ lyderį
Aleksandrą IvanauskąFarą, kuris dalijasi savo
patirtimi, o apie šios
klastingos ligos ypatybes
bei galimas pasekmes
pasakoja Užkrečiamų
ligų ir AIDS centro
Imunoprofilaktikos
skyriaus vedėja Daiva
Razmuvienė.

Sutramdyta liga
smogė lyg žaibas
Lietuva ir visa likusi Europa prieš 10 metų galėjo
džiaugtis suvaldytomis infekcinėmis ligomis, o ypač
tymais, kadangi skiepijimosi rodikliai buvo gan aukšti
– siekė 95 proc. ir daugiau,
o tai sudarė veiksmingą
kolektyvinį imunitetą. Tačiau prasidėjus antivakcininiam judėjimui žmonės
ėmė skeptiškiau reaguoti į
visas ligas, tuo pat metu sureikšmindami povakcinines
reakcijas ir neįvertindami
skiepų reikšmės, dėl ko stipriai sumažėjo vakcinacijos
apimtys.
Pavieniai tymų susirgimai visuomet buvo registruojami pagal Europos ligų prevencijos kontrolės
centro reikalavimus, tačiau
nuo 2010 metų Lietuvoje
skaičiai pradėjo sparčiau
didėti ir 2015 m. buvo užregistruota jau 50 susirgimo atvejų, 2018 m. pabaigoje vos per pora mėnesių
susirgo dar 30 asmenų, o
2019 m. per pirmą pusmetį
tymais prasirgo beveik 800
asmenų, iš kurių 76 proc.
sudarė suaugusieji ir 24
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A. Merkel ir V. Zelenskis nori skubiai
surengti viršūnių susitikimą

„Toyota“ atšaukia beveik 200 tūkst.
automobilių dėl defektinių oro pagalvių

Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Ukrainos prezidentas
Volodymyras Zelenskis trečiadienį sutarė, kad skubiai
reikia surengti viršūnių susitikimą vadinamuoju
Normandijos formatu. Jie mano, kad Minsko susitarimai
privalo būti visiškai įgyvendinti.

Japonijos automobilių gamintoja „Toyota“ atšaukia 191
tūkst. automobilių Šiaurės Amerikoje ir Japonijoje dėl
rizikos, kad avarijos metu oro pagalvės gali netinkamai
išsiskleisti. Atšaukiami tam tikri 2003–2008 metų
gamybos sedanai „Corolla“ ir 2005–2008 metų „Matrix“.

Dideliame pasaulyje – didelės rizikos
proc. – vaikai.
„Šių metų tymų protrūkis
kilo dėl daug metų vis mažėjusių vaikų skiepijimo aprėpčių. Tymų virusą galima
suvaldyti, kai skiepijimo aprėptys siekia 95 proc. Kasmet, pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių,
Lietuvoje 15–16 mėnesių
vaikų paskiepijama tik iki
92 proc., o atskirose savivaldybėse paskiepytų vaikų aprėptys nesiekia net 90 proc., o
6–7 metų vaikų paskiepijama
tik iki 91 proc. – tai ir leido
išplisti tymų virusui“, – teigia
D. Razmuvienė.

tikėtas užsikrėtimas privertė
rimtai susimąstyti apie savo
sveikatą bei galimas pasekmes. „Dabar jaučiuosi gerai
ir džiaugiuosi, kad gydymas
praėjo gan greitai, tačiau šios
ligos pasekmės gali būti negailestingos, tad raginu visus
nejuokauti ir skiepytis, nes
vakcinos yra vienintelis ap-

sergantis žmogus.
Tymų virusą žmogus platina pirmas 4 dienas iki pirmų bėrimų, dar neturėdamas
jokių simptomų, vėliau – dar
4 dienas po bėrimų. Taigi,
nemažą laikotarpį žmogus
išskiria virusą į išorę net nežinodamas, jog jau serga užkrečiama liga, o kiekvienas

Dainininkas ragina
nejuokauti su savo
sveikata
Ši pavojinga virusinė infekcija neaplenkė ir žinomo grupės „Rondo“ lyderio
Aleksandro Ivanausko-Faros,
kuris, jo pasakojimu, nežino,
kur ir kada užsikrėtė tymais,
o pajutus pirmuosius simptomus, galvojo, kad peršalo.
„Pakilo aukšta temperatūra,
ėmė skaudėti ir džiovinti gerklę, dėl to burnoje jaučiau savotišką kartumą ir nesinorėjo
valgyti, taip pat kankino varginantys kosulio priepuoliai,
jaučiau bendrą silpnumą ir
sukosi galva – visa tai atrodė
kaip eiliniai gripo simptomai
ir neįtariau nieko daugiau“, –
pasakoja A. Ivanauskas.
Iš užsienio į Lietuvą grįžęs
dainininkas iškart atsidūrė
ligoninėje, kur buvo nustatytas užsikrėtimas tymais.
Norėdami įsitikinti, kad nėra
jokių komplikacijų, medikai
periodiškai tikrino kraują bei
įvairius vidinius organus: darė kardiogramą, tyrė plaučius,
kepenis, inkstus ir širdį.
A. Ivanauskas pripažįsta, kad ne visuomet pavykdavo profilaktiškai lankytis
pas gydytojus, tačiau šis ne-

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro Imunoprofilaktikos skyriaus vedėja
Daiva Razmuvienė ragina visus nesiskiepijusius suaugusiuosius
bei vaikus paskubėti, nes tymų virusas vis dar cirkuliuoja tarp
mūsų, o rudenį po atostogų grįžus į darbus keliame didžiulę grėsmę savo bei aplinkinių sveikatai. (Nuotr. iš asmeninio archyvo)

sisaugojimo būdas“, – teigia
A. Ivanauskas.

Apgaulingi simptomai
ligos pradžioje
Pasak D. Razmuvienės,
tymai yra virusinė infekcija,
plintanti oro lašeliniu būdu, o
tai yra čiaudint, kosint ir turint
artimą ryšį, ir ja užsikrėsti yra
ypač lengva, kadangi artimas
kontaktas su sergančiu žmogumi nėra būtinas – potencialiais užkrečiamaisiais tampa
net tie asmenys, kurie ateina į
patalpą, kurioje prieš tai buvo

sergantysis gali užkrėsti net
iki 18 žmonių, kontaktavusių su juo.
„Labai svarbu yra tai, kad
tymai yra itin agresyvi liga ir
mes visi esame 98–99 proc.
imlūs šiai infekcijai, jeigu
nesame sirgę arba skiepyti,
o daugelis žmonių net nesureikšmina pirmųjų simptomų,
kadangi susirgimo pradžioje
viskas yra panašu į paprastą peršalimą – karščiavimas,
kosulys, sloga, šviesos bijojimas – visa tai negąsdina tol,
kol neatsiranda bėrimai, o

tuomet jau būtina nedelsiant
kreiptis į medikus, nes tik jie
gali identifikuoti specifinį tymų bėrimą ir nustatyti ligą“,
– perspėja Užkrečiamų ligų ir
AIDS centro Imunoprofilaktikos skyriaus vedėja.

Nėra jokio specifinio
gydymo būdo
Ši infekcija gali išprovokuoti labai rimtų komplikacijų – plaučių uždegimą, ausų
uždegimą ar net smegenų uždegimą, o didžiausia problema yra ta, kad tam nėra jokio
specifinio gydymo. Pavyzdžiui, žmogui susirgus plaučių uždegimu, kurį sukėlė tymų virusas, nėra jokio specifinio priešvirusinio gydymo,
todėl palaikoma tik simptominio gydymo eiga.
Mirties atvejai nuo tymų
yra registruojami visoje Europoje, o viena iš pagrindinių priežasčių – tymų sukeltas plaučių uždegimas, tad
pajutus peršalimo požymius,
patartina kreiptis į gydytojus
ir įsitikinti, ar nesate užsikrėtęs tymais.

Nepasiskiepijus
užsikrėtimas yra
garantuotas
Vienintelis moksliškai įrodytas būdas, galintis veiksmingai suvaldyti tymus ir visas kitas užkrečiamas ligas,
yra skiepai, kuriems pasaulis jau daugiau nei 200 metų
neišrado jokios alternatyvos.
Kaip bebūtų, visuomenėje neretai girdimos įvairios

nespecifinės apsisaugojimo priemonės, tokios kaip
maudymasis eketėje žiemą,
bėgiojimas, tam tikrų maisto produktų atsisakymas ir
panašiai, tačiau medikai atkreipia dėmesį, kad visi šie
veiksmai formuoja žmogaus
bendrąją imuninę sistemą,
kuri labai dažnai yra maišoma su užkrečiamų ligų
imunitetu, gaunamu tik pasiskiepijus.
„Kiekvienas žmogus, kuris nėra sirgęs tymais, dviem
vakcinos dozėmis nepasiskiepijęs nuo tymų yra užkrečiamas 99 proc., vadinasi, susirgimo atvejis yra
garantuotas, tad dabar ypač
raginame visus nesiskiepijusius suaugusiuosius bei
vaikus paskubėti, nes tymų
virusas niekur nedingo ir
vis dar cirkuliuoja tarp mūsų. Gerai, kad vasaros metu
būname daugiau gryname
ore, tačiau rudenį po atostogų visiems grįžus į darbus
ir į ugdymo įstaigas, būnant
uždarose patalpose sukuriame tinkamesnį klimatą tokioms ligoms plisti ir keliame didžiulę grėsmę sau bei
savo aplinkinių sveikatai“,
– perspėja Užkrečiamų ligų
ir AIDS centro Imunoprofilaktikos skyriaus vedėja D.
Razmuvienė.
Visi kompetentingi medikai pataria nelaukti dar vieno ligos išplitimo ir pasirūpinti savo sveikata iš anksto,
tačiau, kaip bebūtų, didžioji
dalis visuomenės sukrunta
ir norą skiepytis išreiškia
tik tuomet, kai pamato, kokias pasekmes liga sukėlė
kitiems žmonėms.
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Islandijos bankas vėl sumažino palūkanų
normas, siekdamas paskatinti ekonomiką

Tartu taps 2024 metų Europos kultūros
sostine

Islandijos centrinis bankas trečiadienį jau trečią
kartą šiais metais sumažino bazinę palūkanų normą
kovodamas su recesija po ekonomikos augimo
dešimtmečio. Ši palūkanų norma jau buvo sumažinta
gegužę, o vėliau dar kartą birželio mėnesį.

Estijos Tartu miestas 2024 metais taps Europos kultūros
sostine, trečiadienį nutarė Taline posėdžiavę tarptautiniai
ekspertai. Europos kultūros sostinės titulas suteikiamas
miestams nuo 1985 metų ir tai tapo vienu reikšmingiausių
kultūros iniciatyvų.

Auksinė rūšiavimo taisyklė: ar ją išmoko Prienų
rajono gyventojai?

Išmetami plastiko
atliekų kiekiai kelia
nerimą visame pasaulyje
– valstybės imasi
priemonių, siekdamos
sumažinti vienkartinių
plastikinių gaminių
vartojimą. Specialistai
ragina prisiminti esminius
rūšiavimo principus: ar
esame tikri, kad visas
rūšiavimo taisykles jau
išmokome?

MANTVYDO PREKVIČIAUS nuotr.

Surenkami dideli
Praėjusiais metais Prienų
m. – 42, o 2018 m. – 47 proc.“,
plastiko atliekų kiekiai – apžvelgia ekspertė.
mieste ir rajone buvo 102 ko-

Paskutiniais oficialiais
duomenimis (2017 m.), Lietuvoje buvo surinkta ir kitų
atliekų pirminio apdorojimo
metu susidarė 93,3 tūkst. tonų plastiko atliekų. Didžiąją
dalį jų – 57 proc. – susidarančių plastiko atliekų buvo
plastiko pakuočių atliekos.
Aplinkos ministerijos
Atliekų politikos grupės vadovė Agnė Bagočiutė pastebi, kad tokias atliekas būtina tinkamai paruošti perdirbimui.
„Tam, kad šias atliekas
būtų galima perdirbti, labai
svarbi plastikinių atliekų
kokybė. Kadangi riebalais,
maisto likučiais ar pavojingomis medžiagomis užterštos plastikų atliekos negali būti perdirbamos, jų negalima maišyti su kitomis.
Džiugu pastebėti, kad nuosekliai vykdomas gyventojų švietimas ir skatinimas
vengti vienkartinio plastiko
gaminių, atsakingai rūšiuoti atliekas duoda rezultatus
– kasmet daugėja rūšiuojančių gyventojų“, – teigia A.
Bagočiutė.
Tai rodo ir apklausos: liepą
Aplinkos ministerijos užsakymu atliktos Lietuvos gyventojų apklausos duomenimis, rūšiuoja daugiau nei
pusė respondentų.
„52 proc. apklaustųjų sakė
rūšiuojantys visas atliekas.
Tai geriausias rezultatas per
4 pastaruosius metus: 2015
m. rūšiuojančių apklausose
buvo 40, 2016 m. – 43, 2017
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Daugiausiai – 84 proc. –
nurodo rūšiuojantys tam, kad
prisidėtų prie aplinkos saugojimo, 52 proc. nori sumažinti
atliekų šalinamų sąvartynuose
kiekį, 31 proc. sako, kad antrinės žaliavos gali tapti energijos šaltiniu ir tik šiek tiek daugiau nei penktadalis – 23 proc.
rūšiuoja siekdami mažinti
atliekų tvarkymo išlaidas.
Toks motyvų eiliškumas,
pasak A. Bagočiutės, rodo,
kad visuomenė tampa sąmoningesne ir vis labiau rūpinasi
aplinkosauga.

Prienai – viena
rūšiavimo regione
lyderių
Rūšiuojančių daugėja ne tik
visoje Lietuvoje, bet ir atskirose regionuose. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) direktorius Algirdas Reipas sako, kad 2018
m. vienas statistinis Alytaus
regiono gyventojas išrūšiavo
beveik 46 kg pakuočių ir antrinių žaliavų.
„Viena iš geriausiai rūšiuojančių savivaldybių mūsų regione yra Prienų rajono savivaldybė. Praėjusiais metais
pakuočių ir antrinių žaliavų
statistinis Prienų gyventojas
išrūšiavo 59,63 kg, – 7,68 kg
daugiau negu 2017 m.“, – pasakoja A. Reipas.
Jis taip pat pasakoja, kad
padidėjusius rūšiavimo kiekius gali lemti ir konteinerių
prieinamumas, kuris Prienų
rajono savivaldybėje nekelia
abejonių.

lektyviniai konteineriai stiklui,
98 – popieriui, daugiausia –
108 kolektyviniai konteineriai buvo skirti plastikui. Individualioms namų valdoms
buvo išdalyti 8554 konteineriai pakuočių atliekoms (popieriui, plastikui, metalui) ir
8551 konteineris, skirtas stiklo
pakuotėms. Praėjusiais metais
regione įkurtos modernesnės,
patogesnės požeminės konteinerių aikštelės, naujos kartos
antžeminiai ir pusiau požeminiai konteineriai. Be to, Prienų
miesto gyventojai vieni pirmųjų Lietuvoje startavo su maisto
atliekų rūšiavimu.
Savivaldybėje taip pat veikia 4 didelių gabaritų bei kitų
atliekų surinkimo aikštelės,
kur gyventojai gali pristatyti
stambias, pavojingas, elektros
ir elektronikos bei visas kitas
atliekas, kurių negalima mesti į konteinerius, bei 2 žaliųjų
atliekų kompostavimo aikštelės, kur priimamos biologiškai
skaidžios atliekos.
„Kasmet šiose aikštelėse
surenkami vis didesni kiekiai atliekų, o tai rodo didėjantį gyventojų sąmoningumą ir supratimą, kad atliekų
rūšiavimas nėra prievolė, tai
natūralus kasdienis procesas,
neatsiejamas nuo mūsų gyvenimo“, – komentuoja A.
Reipas.

Plastiko Europoje
mažės
Plastiko atliekų mažinimo
klausimas sprendžiamas ir politiniu lygmeniu: A. Bagočiu-

tė pasakoja, kad šiais metais
paskelbtoje Europos Parlamento ir Europos Tarybos
direktyvoje nurodomos priemonės, kurias turės įgyvendinti visos Europos Sąjungos
(ES) valstybės narės, taip pat
ir Lietuva, kad ES mažėtų
vienkartinių plastikinių gaminių vartojimas ir plastiko
atliekų kiekis.
Nuo 2021 m. visoje ES
nebus galima rinkai tiekti iš
plastiko pagamintų vienkartinio naudojimo produktų:
plastikinių ausų krapštukų,
stalo įrankių, taip pat šiaudelių, gėrimų maišiklių, prie
oro balionėlių tvirtinamų ir
jiems laikyti skirtų lazdelių,
įskaitant ir jų detales.
A.Bagočiutės teigimu, minėtoje direktyvoje įtvirtintos
priemonės, turėtų sumažinti
jų neigiamą poveikį aplinkai,
paskatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos, kuriant
naujus, tvaresnius verslus,
gaminius bei medžiagas.
„Tačiau tam yra svarbus
visų: kiekvieno gyventojo,
valstybės, mokslo institucijų, įmonių, organizacijų
įsitraukimas“, – pabrėžia
ekspertė.

Auksinė rūšiavimo
taisyklė
ARATC vadovas primena, kad kiekvienas sąmoningas gyventojas turi įsiminti
elementariausias rūšiavimo
taisykles, kurios šiais laikais
prilygsta būtinam žmogaus
raštingumui.
„Buityje dažnai pasitaiko
ir tokių pakuočių dėl kurių
kyla nemažai klausimų. Jei
abejojate, mesti ar nemesti
vieną ar kitą pakuotę į rūšiavimui skirtą konteinerį,
nepamirškite auksinės rūšiavimo taisyklės: jei tai tikrai
PAKUOTĖ, vis tiek ją meskite“, – sako A. Reipas.
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Mielieji Mokytojai, Mokiniai, Tėveliai,
Sveikiname su Mokslo ir žinių diena – gražia, kupina iškilmingumo ir jaudulio mokslo metų pradžios švente!
Tegul visus metus jūsų mokyklų bendruomenes lydi supratimas, žingeidumas, kūrybiškumas ir sėkmė!
VšĮ ,,Brunera“ kolektyvas

Kūrybinių dirbtuvių dalyviai
padėjo atgimti legendai apie
Nemuno kilpų atsiradimą

PRIENŲ KLC nuotr.

ATKelta IŠ 2 p.
Marcinkevičiaus bibliotekos
lankymui, kurioje vyko robotikos klasės ir edukaciniai
užsiėmimai. Pasistiprinę pietumis vaikučiai keliavo į kitą
Prienų galą – į VšĮ„Meninė
drožyba“, kur turėjo galimybę išskaptuoti savo pirmąją
medžio drožlę bei pasigaminti
spalvingąjį paukštelį tulžį.
Kūrybinių dirbtuvių uždarymo metu stovyklėlės organizatoriai kartu su vaikais ir
jų tėveliais aptarė kūrybinėse
dirbtuvėlėse nuveiktus darbus, peržiūrėjo visų dienų kūrybinių užsiėmimų nuotraukas ir vaizdo siužetus, kalbėjo, kas vaikams labiausiai
patiko, ko išmoko, kuriomis
veiklomis jie norėtų plačiau
pasidomėti ateityje. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro
direktorė Virginija Naudžiūtė padėkojo visiems už drauge įgyvendintą projektą, o už
padovanotą laiką bei dalijimąsi žiniomis, įgūdžiais tarė

ačiū visiems buvusiems kartu savanoriams: Austėjai Vabolytei, Miglei Vitkauskaitei,
Karoliui Pūkui, Emilijai Žilionytei, Kristijonui Raibužiui,
Evelinai Klimaitei, Austei Valukonytei, Medai Aldakauskaitei, Gabijai Kuzmickaitei, Dominykui Černevičiui,
Martynai Vaitkūnaitei, taip
pat veiklas organizavusiems ir
vykdžiusiems kultūros ir laisvalaikio centro darbuotojams,
partneriams: Dainorai Šaltienei, Prienų krašto muziejaus
kolektyvui, Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešosios
bibliotekos kolektyvui, Prienų
socialinių paslaugų centro kolektyvui, Prienų rajono policijos komisariato kolektyvui,
UAB „Trupinys“, dovanojusiai neapsakomo skanumo ir
grožio tortą.
Stovyklą vainikavo draugiškas žvakelių uždegimas
prie paminklo kovotojams už
Lietuvos laisvę, minint Baltijos kelio 30-metį.
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Buvęs Pentagono vadovas perspėja, kad
JAV negali gyvuoti be sąjungininkų

JK premjeras įšaldė parlamento darbą
Parlamento darbo sustabdymas – kritikų vadinamas tyčiniu
bandymu sutrukdyti demokratiškam pasipriešinimui
„Brexit“ – „labai apsunkins“ bandymą surengti balsavimą
dėl nepasitikėjimo B. Johnsonu. Sesijos sustabdymas bus
pratęstas iki spalio 14 dienos, kai liks vos dvi savaitės iki
numatyto Britanijos pasitaraukimo iš Europos Sąjungos.

Buvęs JAV gynybos sekretorius Džeimsas Matisas
perspėjo, kad JAV negali gyvuoti be savo sąjungininkų,
Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimo baigčiai
išryškinus amerikiečių prezidento Donaldo Trampo
nesutarimus su Amerikos pagrindiniais partneriais.

Rusija neigia prisidėjusi prie gruzino
nužydymo Berlyne
Rusijos prezidento
Vladimiro Putino atstovas
trečiadienį paneigė
žiniasklaidos pranešimus,
esą Maskva galėjo
prisidėti prie vieno gruzino
nužudymo Berlyne.

Berlyno prokurorai pateikė nedaug informacijos apie
penktadienio žmogžudystę.
Pasak jų, 40 metų vyrą nušovė
dviratininkas, 49 metų Rusijos
pilietis, atvykęs iš Čečėnijos,
kur Maskva surengė dvi kruvinas karines kampanijas, besitęsusias iki 2009 metų.
Netrukus šis vyras buvo sulaikytas.
Vokiečių prokurorai trečiadienį atsisakė komentuoti
pranešimus, kad nužudytasis
yra buvęs sukilėlis, kovojęs
su Rusijos pajėgomis Čečėnijos kare, ir buvo nužudymo
taikinys.
Šnipinėjimo bylas tiriantys
federaliniai prokurorai šiame
tyrime nedalyvauja.
Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas žurnalistus patikino, kad Maskva neturi nieko
bendra su šiuo nusikaltimu.
„Ši byla niekaip nėra susijusi su Rusijos valstybe, su
valdžia. Aš kategoriškai neigiu bet kokį ryšį tarp šio nužudymo ir Rusijos valdininkų“,
– pareiškė jis, pridurdamas,
kad Užsienio reikalų ministerija galėtų išsamiau pakomentuoti Rusijos piliečio areštą
užsienyje.
Berlynas labai atidžiai tikrina, ar šioje byloje yra įkalčių, kad prie nužudymo galėjo prisidėti užsienio slaptosios
tarnybos, informavo naujienų
tinklapis „Spiegel Online“.
Vienas šaltinis Vokietijos
saugumo tarnybose pareiškė
portalui, kad jos yra „100 procentų įsitikinusios“, kad už incidentą atsakinga Maskva.
„Jei paaiškės, kad už šiuos
veiksmus atsakingas toks žaidėjas kaip Rusijos vyriausybė,
turėsime antrąją Skripalio bylą
ir visas to pasekmes“, – pranešė leidinys, remdamasis kitu
neįvardintu šaltiniu saugumo
REKLAMA

tarnybose.
Vakarai taip pat laiko Rusiją atsakingą už nužudymų ar
pasikėsinimų nužudyti organizavimą, kalbant apie tokius
buvusius rusų šnipus kaip Didžiojoje Britanijoje nunuodytas Aleksandras Litvinenka ir
ten tebegyvenantis Sergejus
Skripalis.
Praėjusią savaitę Gruzijos
žmogaus teisių švietimo ir stebėjimo centras (EMC) Berlyne nužudytą vyrą įvardijo kaip
Zelimchaną Changošvilį.
Kaip pranešama, dėl penktadienį Mažajame Tirgarteno
parke įvykdyto nužudymo
suimtas įtariamasis iš Čečėnijos. Žudikas prie į mečetę
einančios aukos privažiavo
dviračiu iš už nugaros, dukart
į jį šovė ir nuvažiavo. Vienas
liudininkas sakė, kad tai buvo
panašu į „egzekuciją“.
„Changošvilis mirė įvykio
vietoje nespėjus atvykti greitajai pagalbai“, – pranešime
sakė EMC.
Policijos narai vėliau šalia
esančioje Šprė upėje rado pistoletą „Glock“, peruką ir dviratį, skelbė Vokietijos laikraštis „Bild am Sonntag“. Dienraštis „Tagesspiegel“ rašė, kad
įtariamojo namuose buvo rasta didelė pinigų suma.
Kaip pranešama, nužudytasis buvo antrojo Čečėnijos
karo (1999–2009) veteranas
ir vėliau prisijungė prie Gruzijos kovos su terorizmu dalinio. 2012 metais jo dalinys

dalyvavo operacijoje prieš
kovotojus, kurie laikė įkaitų
Lopotos tarpeklyje pasienyje
su Dagestanu.
Vokietijos spauda spėjo, kad
vyras buvo nužudytas iš keršto
už jo karinę praeitį.
Vienas iš Z. Changošvilio
sūnų sakė, kad iš viso penkis
vaikus turintis vyras anksčiau
išgyveno keturis mėginimus
jį nužudyti. Vėliausias buvo
įvykdytas 2015 metais Tbilisyje.
Kaip praneša EMC, 2015ųjų gegužę Tbilisyje „nežinomi žmonės šovė į jį aštuonis
kartus, kai Changošvilis vairavo, tačiau jam atsitiktinai
pavyko išvengti mirties“.
„Changošviliams teko palikti Gruziją ir prašyti prieglobsčio kitoje šalyje“, – priduriama EMC pranešime.
Pastaruosius kelerius metus vyras ir jo šeima gyveno
Berlyne turėdami kitas tapatybes.
„Bild am Sonntag“ rašė,
kad Vokietijos policija dėl kol
kas nežinomų priežasčių taip
pat buvo įtraukusi nužudytąjį
į potencialių islamo kovotojų sąrašą.
Cituodamas šaltinius Gruzijoje ir Ukrainoje „Spiegel Online“ pranešė, jog Z. Changošvilis buvo infiltravęsis į islamistų grupuotes ir pranešdavo
informaciją teisėsaugai.
Tuo metu Rusijos valdžia
laiko jį džihadistų judėjimo
„Kaukazo Emyratas“ nariu,
nurodė naujienų tinklapis.
AFP-AP-BNS

Groznas Rusijos-Čečėnijos karo metu

se Valstijose. Paskutiniuosius
dvejus metus dirbo Apaštalinėje Nunciatūroje Gabone ir
Kongo Demokratinėje Respublikoje. BNS

G. Grušas: lietuvių
tarnyba Vatikano
valstybės sekretoriate – didelė garbė
tautai
Lietuvių dvasininkų paskyrimas į aukštas pareigas Vatikano
valstybės sekretoriate – didelė
garbė Lietuvai, sako Vyskupų
konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas.
„Turime du lietuvius tarnyboje, abu dirba valstybės sekretoriate. Tai yra ir garbė mūsų
tautai, kad turime tuos žmones
ten, bet, manau, kad ir nauda visuotinė Bažnyčiai, nes abu yra
šaunūs kunigai ir labai kompetentingi savo srityse“, – žurnalistams trečiadienį sakė arkivyskupas.
LRT televizija trečiadienį pranešė, jog Vatikano diplomatas
monsinjoras Rolandas Makrickas paskirtas Šventojo Sosto
valstybės sekretoriato administracijos direktoriumi.
Šis postas laikomas itin svarbiu, nes sekretoriatas kuruoja
Šventojo Sosto ekonominę ir
administracinę politiką, tvarko
Vatikano iždą.
LRT skelbia, jog tai pirmas
kartas, kai administracijos direktoriumi paskirtas ne italas.
Šventojo Sosto valstybės sekretoriate taip pat dirba dar vienas lietuvis dvasininkas - monsinjoras Visvaldas Kulbokas.
Aukštesnes pareigas Vatikane yra ėjęs kardinolas Audrys
Juozas Bačkis: jis buvo Bažnyčios Viešųjų užsienio reikalų
tarybos vicesekretoriumi. Tai,
pasak ekspertų, būtų prilyginta pasaulietinėms vicepremjero
pareigoms.
Jis yra dirbęs apaštalinėje
Nunciatūroje Vašingtone, Vatikano atstovybėje Jungtinė-

Suskaitmenintos
bažnyčių metrikos visuomenei bus atveriamos nuo rudens
Suskaitmenintos bažnyčių
metrikos visuomenei bus atveriamos nuo rudens, o internetu jos bus pasiekiamos po
dviejų metų, sako vyriausiasis
Lietuvos archyvaras Ramojus
Kraujelis.
Pirmąją skaitmeninių dokumentų dalį – laikmeną su Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių
metrikų kopijomis – R. Kraujelis trečiadienį Lietuvos valstybės istorijos archyve perdavė
Vilniaus arkivyskupui Gintarui
Grušui.
Rinkinyje – per 700 suskaitmenintų knygų iš 37 bažnyčių,
110 tūkst. vaizdų. Visi duomenys užima 1,2 terabaitus.
„Turime planą, kad rugsėjo
pabaigoje su arkivyskupijos leidimu dokumentus galėtumėme
paskelbti mūsų Lietuvos istorijos archyvo skaitmeninių dokumentų skaitykloje“, – trečiadienį sakė R. Kraujelis.
Dešimties specialistų komanda nuo birželio skaitmeninusi Vilniaus arkivyskupijos
archyvus tikisi šį darbą per artimiausius dvejus metus atlikti ir šešiose kitose šalies vyskupijose. Tuomet planuojama
sukurti skaitmeninę skaityklą,
kuri leistų pasiekti dokumentus
ne tik Lietuvos istorijos archyvo skaitykloje, bet ir bet kam
internetu.
Pasak jo, seniausios Vilniaus
arkivyskupijos bažnyčiose rastos knygos – iš XVII amžiaus.
Tai – Švenčionių bažnyčios
gimimo įrašų knyga, siekianti 1640 metų įrašus, Adutiškio
bažnyčios gimimo įrašų knyga
(nuo 1655 metų). Taip pat užfiksuoti ir netikėti radiniai: raštai
su vyskupų ir popiežiaus parašais, fotografijos, pasas, pinigai
– penki šimtai rublių.
Seniausi įrašai, tikėtina, išlikę
Panevėžio vyskupijos archy-

vuose, gali siekti ir XVII amžiaus pradžią.
Vyriausiais archyvaras sako,
kad atveriami dokumentai leis
gyventojams tyrinėti savo pačių
giminės istoriją.
„Ji bus atvira 2021-ųjų antrojoje pusėje, tai leis pasiekti
ir bažnytines knygas, ir tai, kas
yra valstybės archyvuose jau
suskaitmeninta“, – BNS teigė
R. Kraujelis.
Jis pabrėžė, kad gyventojams
bus įmanoma atsekti savo giminės liniją, jei iš tėvų ir senelių yra
pakankamai žinių, nuorodų, kur
informacijos reikėtų ieškoti.
„Yra kartais liūdnų atvejų,
kai dokumentai nėra išlikę nei
bažnyčiose, nei archyve, pavyzdžiui, iš Vilkaviškio krašto
kelios bažnyčios sudegė. Tada
yra liūdniau, nes baigiasi istorija XX amžiaus pradžioje. Bet
didelė dalis šeimų gali sėkmingai ieškoti savo šaknų“, – tvirtino jis.
G. Grušas sako, kad žmonės
ir dabar kreipiasi į vyskupijas
siekdami atsekti savo giminės
liniją, tačiau ne visuomet tai yra
įmanoma ir dėl knygų amžiaus,
būklės, be to, nemažai jų prarasta per karus, bažnyčių gaisrus.
Jis priminė, kad sovietmečiu
gyventojai neretai prašydavo
neįrašyti, pavyzdžiui, santuokos ar krikšto į knygą, kad nepakenktų savo karjerai.
„Tikiuosi, kad po šio projekto, žmonėms bus daug daugiau
prieinama“, – tvirtino Lietuvos
katalikų bažnyčios vadovas.
Be kita ko, archyvarams pavyko išsaugoti Ceikinių bažnyčios archyvą – 23 metrikų
knygas. Ši bažnyčia sudegė
2016-aisiais ir šiuo metu yra
atstatoma. Archyvai išliko, nes
knygos laikinai skaitmeninimui
buvo perduotos Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto
dekanui Rimvydui Laužikui.
Užbaigus šį darbą, dokumentai
bus grąžinti bažnyčiai.
Pagal Lietuvos vyriausiojo
archyvaro tarnybos ir Lietuvos
vyskupų konferencijos susitarimą, numatyta suskaitmeninti visas senesnes nei 100 metų
bažnyčių metrikų knygas, parapijiečių sąrašus bei užsakų
knygas pagal vyskupijose surinktos informacijos pagrindu
sudarytus sąrašus. BNS

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams
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Lietuva galės eksportuoti kiaušinių
produktus į Naująją Zelandiją

„Klaipėdos baldai“ už 0,8 mln. eurų
įsirengė 1 MW saulės jėgainę

Lietuva galės į Naująją Zelandiją eksportuoti kiaušinių
produktus, pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba (VMVT). Kiaušinių miltelių iš Lietuvos
praėjusiais metais iš viso eksportuota daugiau nei 40
tonų, šaldytos kiaušinių masės beveik 870 tonų.

Bendrovė „Klaipėdos baldai“ ant pastatų stogų
įrengė 1 megavato (MW) galingumo saulės jėgainę.
Skaičiuojama, kad investicija atsipirks per 7-8 metus,
o per metus elektrinė pagamins iki 10 proc. įmonės
suvartojamo elektros kiekio.
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laikraščio „NAUJASIS GĖLUPIS“ priedas Birštono savivaldybės gyventojams

Motociklininkai į Birštoną atvežė puikių
įspūdžių
ASIPAVIČIENĖ

„Ryterna Modul Mototourism Rally“– tai kultūrinis,
intelektualus mototuristinis
ralis, kurio metu dalyviai važiuoja motociklais po Lietuvą,
aplanko įdomiausias Lietuvos
vietoves, į UNESCO sąrašus
įtrauktus objektus, susitinka
su lankomų vietų bendruomenėmis ir už organizatorių
pateiktų užduočių įvykdymą
gauna taškus.
Su Lietuvos istorija, architektūra, etnografiniu paveldu,
reikšmingomis sukaktimis susijusios užduotys leidžia ralio
dalyviams, vietiniams gyventojams bei svečiams, geriau
pažinti Lietuvą ir nuotaikingai
praleisti laiką.
Sveikindama ralio dalyvius
ir organizatorius Birštono merė sakė, kad ši diena, kai tylų
kurortą sudrebina motociklų
gausmas yra vienintelė tokia
triukšminga diena metuose.
Iš tikrųjų taip ir buvo, tačiau
gyventojai ir kurorto svečiai
triukšmu nesipiktino, o greičiau gėrėjosi daugybe įvairių
motociklų ir motociklininkų
REKLAMA

Prenumeruojamas

Aš mokysiuos bei stengsiuos,
ir vieną dieną mane aplankys mano didžioji galimybė.
Abraomas Linkolnas.

Mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai,
Rugsėjis žengia vėl naują žingsnį, dovanodamas džiuginančią ir prasmingą Mokslo ir žinių šventę. Už slenksčio
laukia naujos užduotys, tikslai, svajonės. Kai kuriems ši
šventė – malonus sugrįžimas po vasaros atostogų, kai kam
– jaudinantis mokyklos durų pravėrimas pirmąkart.

Stasė

Rugpjūčio 24-ąją Birštone
jau devintą kartą
finišavo „Ryterna Modul
Mototurism Rally“. Šiemet
šis unikalus renginys
skirtas Baltijos kelio 30mečiui paminėti.

ISSN 2538-9076

iš įvairiausių šalies regionų.
2019 metų ralyje, skirtame
Baltijos kelio 30-mečiui paminėti, dalyvavo 214 komandų ir apie 1045 dalyviai. Daugiausia motociklininkų buvo
iš Vilniaus miesto ir rajono –
81 komanda, 21 komanda – iš
Klaipėdos, 33 – iš Kauno, 4
– iš Druskininkų, 6 – iš Elektrėnų. Viena komanda buvo ir
iš Prienų, o birštoniečių nebuvo ir šiais metais.
Ralyje daugiausia buvo
motociklininkų su HONDA
markės motociklais – 295, su
„Yamaka“ – 116, su „Kawasaki“ – 79.
Ralio dalyviai, startavę iš
įvairių Lietuvos vietų, aplankė apie 40 punktų, 30 kultūros paveldo ir 10 istorinę
vertę turinčių objektų, įtrauktų į UNESCO sąrašus, ir su
geromis žiniomis, patirtimi
ir puikia nuotaika finišavo
Birštone. Tad ne nuostabu,
jog paklausus, kaip sekėsi kelionė, beveik visi vienbalsiai
tvirtino, kad atvežė į Birštoną
labai gerų įspūdžių, kad kelionė puiki, o sutikti žmonės
– nuostabūs.
Finišavusius keliautojus
sveikino savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė bei

UNESCO atstovas. Daina
„Bunda jau Baltija“ visus į
koncertą pakvietė muzikinė
grupė „4 FUN“.
Ralio dalyviai objektų ieškojo pagal specialiai parengtą
ralio knygą, kurioje kiekvienas objektas ne tik parodytas
žemėlapyje, bet ir aprašytas.
Keliaudami motociklininkai
aplankė ne tik žymius objektus, bet jų kelyje buvusias su
Vietovardžių metais susijusias
vietoves bei vietoves, susijusias su Baltijos keliu. Už kiekvieną apsilankymą pažymėtame objekte ralio dalyviams
buvo skiriami taškai. Nugalė-

toja tapo komanda, parsivežusi didžiausią tokių taškų skaičių. 1 vietą laimėjo „Druska
ir pipirai“, surinkę net 2193
taškus), antrą – „Morphinum
klubas“ (2130 taškų), trečią
– „TORES“ ( 2172 taškai).
Ketvirtoje vietoje atsidūrė
„Voveriukai ant ratų“, sukaupę 2217 taškų, o penktoje vietoje liko komanda „Viduramžio krizė“ (2114 taškų).
Vėliau motociklininkai įsirengė stovyklavietę Birštono
vasaros estradoje ir ilgai vakarojo. Kas norėjo, sekmadienį
praleido Birštone, kur tikrai
turėjo ką veikti.

Nuoširdžiai sveikiname visą Birštono savivaldybės švietimo bendruomenę Rugsėjo 1-osios – mokslo metų pradžios
– proga. Mokiniams linkime į naujus mokslo metus žengti
ryžtingai: stenkitės, tobulėkite, siekite savo didžiosios galimybės, įgyvendinkite savo svajones. Mokinių tėvams linkime nuoširdaus bendravimo, supratingumo, tolerancijos.
Mokytojams, auklėtojams – kantrybės, išminties, abipusės
pagarbos ir sveikatos.
Telydi Jus kūrybiniai sumanymai, darnus komandinis
darbas, sėkmė ir puikūs rezultatai!
Su švente, mielieji!
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė
Administracijos direktorė Jovita Tirvienė

Patarimai būsimų pirmokų
žių jų sūnus ar dukra? Kaip
tėvams
vaikui seksis mokytis? KoArtėjant Rugsėjo 1-ajai,
dalis būsimų pirmokų tėvų
galbūt su jauduliu laukia
mokslo metų pradžios.

Ar pritaps prie bendraam-

kių sunkumų gali iškilti?
Pateikiame keletą Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos specialistų patarimų, kad
NUKelta Į 10 p. 
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„Toyota“ įsigis beveik 5 proc. „Suzuki“ akcijų

Latvija nuims gerą grūdų derlių

Japonijos automobilių gamintoja „Toyota“ trečiadienį
pranešė planuojanti įsigyti beveik 5 proc. „Suzuki Motor“
akcijų paketą, o šis žingsnis taps naujausiu susijungimu
sparčiai besikeičiančioje pasaulio automobilių pramonėje.
2017 metais „Toyota“ sudarė kapitalo aljansą su „Mazda“.
„Toyota“ taip pat yra didžiausia „Subaru“ akcininkė.

Latvija nuims gerą grūdų derlių – vien tik kviečių
derlingumas siekia iki 6 tonų nuo hektaro, skelbia
Žemės ūkio konsultacijų ir mokymo centras. Vidžemėje
skelbiama apie 5-6 tonų nuo hektaro žieminių kviečių
derlingumą, o mažuose ūkiuose, kur menkai naudojamos
apsaugos nuo kenkėjų priemonės, jis viršija 4 tonas.

A. Palionio prioritetai – derybos su ES ir melioracija
Naujasis žemės ūkio
ministras Andrius Palionis
sako turintis pakankamai
žinių apie žemės ūkio
sektorių, o savo prioritetais
įvardija derybas su Europos
Sąjunga (ES) dėl tiesioginių
išmokų ūkininkams bei
melioracijos projektų
skatinimą.

Kalbėdamas apie ministerijos perkėlimą į Kauną ministras sakė, kad aiškumas
šiuo klausimu bus kai darbą
baigs darbo grupė, vertinanti
perkraustymo tikslingumą ir
pagrįstumą.
„Komisija turi tikrai rimtai
dirbti, kad rugsėjo 6 dieną pateiktų savo išvadas. Komisijos
sudarymas tikrai nėra proceso
vilkinimas“, – interviu BNS
antradienį teigė A. Palionis.
– Pradėkime nuo šiuo metu bene aktualiausio – ministerijos perkėlimo į Kauną klausimo. Kodėl jūs esate prieš?
– Gal yra ta pozicija tokia
susidariusi, kad aš esu prieš,
bet paprasčiausiai yra daug
abejotinų dalykų pačiame procese. Visas procesas iš dalies
irgi buvo vilkinamas, gal dėl
to, kad niekas nenorėjo atsakomybės pasirašyti (ŽŪM
patalpų nuomos – BNS) sutarties. Aš, vos atėjęs į ministeriją, tikrai negaliu pasirašyti
to, ko nežinau.
Turiu kažkiek informacijos
iš darbo grupės, matau neatitikimus viešojoje erdvėje, bet
noriu palaukti, kol ji iki galo
baigs darbą. Iš dalies suprantu,
kad ir premjeras valdė netikslią informaciją. Tai, ką man
premjeras yra sakęs – tikrai
ne taip yra. Tikrai kyla daug
klausimų ir dėl kainos, ir dėl
būdo, ir dėl pačio darbo.
– Ministerijai dabar yra
gana sudėtingas laikotarpis
– dalis darbuotojų yra Kaune, dalis – Vilniuje. Nežinomybės yra labai daug, kaip
užtikrinsite sklandų ministerijos darbą?
– Ta nežinomybė labai greitai pasibaigs. Pagal pirkimo
sąlygas esu įspaustas į kampą, galėjau tiktai nukelti pasiREKLAMA

rašymo datą ir pakviesti konkurso laimėtoją („Bei Capital“
– BNS) pasirašyti sutartį. Viešojoje erdvėje buvo visokių
interpretacijų, kad neva ministras jau sutinka ir pasirašo,
bet aš realiai negalėjau nieko
kito ir padaryti. Dėl to nukėlėme pasirašymo datą ir sudarėme darbo grupę, kad bent jau
būčiau tikras, jog viskas yra
teisiškai tvarkinga.
– Ar sutartis gali būti nepasirašyta?
– Gyvenime visko gali būti (...) Supraskite, kad turi būti
ir protingumo kriterijai. Jei aš
labai norėčiau vilkinti procesą,
tai būčiau nukėlęs sutarties pasirašymą į lapkričio 10 dieną
– natūralu, kad pasiūlymo teikėjai jį atsiimtų, nes būtų nerealu įvykdyti įsipareigojimų
pagal pirkimo sutartį ir laiku
įrengti patalpas.
– „Valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis apie
ministerijos perkėlimą kalba kaip apie faktą, tai numatyta ir Vyriausybės programoje.
– Vyriausybės programą galiu pacituoti pažodžiui – „Stiprinsime regioninę politiką.
Svarstysime į Kauną perkelti
Aplinkos ministeriją ir Žemės
ūkio ministeriją“. Svarstysime
galimybę. Galiu užduoti retorinį klausimą – kokiais argumentais remiantis Aplinkos
ministerija nėra perkeliama?
Be to, Žemės ūkio ministeriją iš pradžių buvo numatyta
iškelti kartu su Nacionaline
žemės tarnyba ir Nacionaline
mokėjimų agentūra. Aš sutinku, kad iškeliant tris junginius
galima sutaupyti, bet perkeliant vieną ministeriją sutaupymo tikrai nėra.
– Kaip sekasi formuoti
naują ministerijos komandą?
– Ne paslaptis, kad komandą pasiūlė partijos atstovai.
Dėl jos formavimo – yra procedūros, komandos narius tikrina struktūros. Jau yra atsakymas dėl viceministro
– Evaldas Gustas (buvęs ūkio
ministras – BNS) yra patvirtintas. Tiesiai šviesiai pasaky-

siu, paprašiau, kad greičiau
patvirtintų, nes realiai tos procedūros trunka 2-3 savaites.
Praėjusią savaitę realiai dirbau aš ir sekretorė, neturėjau
net pavaduojančio kanclerio,
nes teisės skyriaus vadovas
atostogavo. Dar nuo praėjusio trečiadienio pavadavau ir
aplinkos ministrą, todėl krūvis tikrai buvo didelis. Dėl
to prašiau, kad kuo greičiau
nors vieną viceministrą patvirtintų.
– Kiek jūs pats esate susidūręs su žemės ūkio sektoriumi? Ar turima patirtis
leidžia iš karto pasinerti į
darbus, ar reikia tam tikro
laiko adaptacijai?
– Aš nenorėčiau girtis, bet
žmonės man sakė, kad esu
labai gerai apie viską informuotas. Prisipažinsiu, informacijos turiu didelius kiekius
ir skaitau daug, dabar truputį
miego trūksta. Dirbant Seime ne vienas projektas buvo
dėl tos pačios žuvininkystės
svarstomas, todėl žinau, kur
buvo laužomos ietys.
– Jau kitąmet laukia Seimo rinkimai, po jų vėl keisis
Vyriausybė. Ką per tą trumpą laiką ketinate nuveikti
ministro pareigose, kokie
bus jūsų prioritetai?
– Nuo šitos Vyriausybės ir
Žemės ūkio ministerijos sėkmės priklausys, kaip Lietuva gyvens ateinančius septynerius metus. Derybų (dėl
daugiamečio ES biudžeto
– BNS) procesas gali nusitęsti iki kitų metų pabaigos, bet
sprendimus ir dokumentaciją
paruoš dar šita Vyriausybė ir
ministerija. Tai yra pagrindinis uždavinys.
Daug problemų yra su žuvininkyste, nes Europa Baltijos
jūros rytinėje dalyje uždraudė
menkių žvejybą. Šį pusmetį
galėsime žvejams kompensuoti nuostolius dėl pajamų
netekimo, bet valstybės pagalba per finansinį laikotarpį
galima tik pusmečiui. Klausimas, kaip bus kitais metais –
gali būti, kad menkių žvejyba
išliks uždrausta, todėl reikės
spręsti žvejų pajamų netekčių

problemą.
Deramės su Europos Komisija (EK), kad padarytų išlygas
ir galėtume kompensuoti žvejų nuostolius, kad tai nebūtų
laikoma valstybės pagalba.
– Naujoje ES finansinėje
perspektyvoje numatytas
15,3 proc. finansavimo mažėjimas kaimo plėtros programai, pagal tiesiogines išmokas Lietuva vis dar atsilieka nuo kitų ES valstybių.
Kaip reikėtų tvarkytis su
šiais iššūkiais?
– Mums šitame laikotarpyje
reikėtų pasiekti bent minimalų 196 eurų už hektarą išmokų dydį. Aišku, turime būti
biedni, bet teisingi – yra šalių,
kur išmokos dar mažesnės, bet
jos mažesnės gaunasi todėl,
kad yra apmokestinamos. Dėl
to ir buvo siūlymas, kad bent
jau pradžioje mes galėtume
kooperuoti su lenkais, nes jie
turi 196 eurų išmoką, o Baltijos šalys gauna apie 20 eurų
mažiau. Kooperavimasis su
lenkais mums padėtų bent jau
pasiekti jų lygį.
Kaimo plėtros programos
finansavimas naujame laikotarpyje mažėja, tačiau ne paslaptis, kad artėjančiame laikotarpyje prioritetas yra klimato kaita, biotechnologijos.
Iš tiesioginių išmokų mes šias
sritis realiai finansuosime per
Kaimo plėtros programą, tai
sumažėjimas bus kompensuotas.
– Anksčiau sakėte, kad
planuojate steigti specialų
fondą, skirtą finansuoti melioracijos projektus. Kodėl
jo reikia?
– Melioracija galėtų prisidėti prie klimato kaitos, nes
žemės ūkyje naudojant mineralines trąšas, jų įterpimas į
dirvą sukuria anglies dvideginį. Jeigu darytume melioraciją
su vandens lygio reguliavimu,
nes įterptos trąšos vis tiek nubėga į vandens telkinius arba
gruntinius vandenis, tai tokiu
atveju trąšų poreikis būtų mažesnis.
Tokiai melioracijai yra ir
europinių lėšų, Europos rekonstrukcijos ir plėtros ban-

kas (EBRD) yra susidomėjęs
dalyvauti šito fondo finansavime. Prie fondo yra pasiruošusi prisidėti ir Aplinkos
ministerija.
– Kaip vertinate Lietuvos
pieno rinką, kokių pokyčių
joje galima tikėtis?
– Aš esu patenkintas, kad
atsirado kooperacija ir noriu,
kad „Pienas LT“ (žemės ūkio
kooperatyvas – BNS) būtų
geras pavyzdys ir pieno, ir kitiems sektoriams. Šnekant su
pieno gamintojais, jie sako,
kad jei nebūtų „Pieno LT“, tai
supirkimo kaina galėtų būti
mažesnė ir negali to paneigti.
Gal jis išlaiko tą bent jau minimalų kainos lygį.
„Pienas LT“ pernai uždirbo
1,39 mln. eurų pelno. Mano
manymu, tokie projektai turėtų su minimaliu pelnu dirbti, arba uždirbtą pelną išdalinti
savo nariams.
– Bendrai žiūrint, jūs skatinsite kooperatyvų plėtrą?
– Lietuvoje dominuoja
smulkūs ir vidutiniai ūkiai,
todėl jei mes norime būti konkurencingi ir prie derybų stalo
su perdirbėjais turėti kažkokių
svertų, be kooperacijos realiai
nieko nepadarysime.
– Jūsų pirmtakas Giedrius Surplys žadėjo šiemet užbaigti žemės reformą, bet žemės grąžinimo ir
kompensacijų vis dar laukia
apie 10 tūkst. gyventojų. Ar
realu šiemet užbaigti šią reformą?
– Aš nežinau, kaip jis galėjo tą žadėti, jeigu Vilniaus
miestas yra tik trečdalį sklypų pasiūlęs, jie dar yra nesuprojektuoti. Ne tik nuo žemės
ūkio ministro priklauso, bet ir
nuo savivaldybės valios, kiek

tų sklypų atiduodama. (...) Visuose kituose miestuose yra
žymiai mažesni kiekiai.
– Kaip suprantu, pagrindinė žemės reformos problema Vilniuje yra ta, kad
trūksta sklypų, žmonėms
siūlomi sklypai kitose vietose, tačiau jie yra nelabai linkę su tuo sutikti.
– Žmonės galvoja, kad gal
vėliau bus kažkas geresnio
siūloma. Realiai valstybė turi pasakyti, kad kitos išeities
nebus – reikia rinktis arba ką
siūlo Vilniaus miestas, arba
kompensaciją.
– Ar tai būtų galima pavadinti ultimatumu?
– Tai nėra ultimatumas. Aš
manau, kad žmonės turėtų
matyti realią situaciją, kokia
galimybė yra rinktis ir tada
reforma pajudės.
– Dėl vaučerių – dar šiemet ministerija planavo įgyvendinti pilotinį projektą, o
kitąmet juos įvesti. Bus pilotinis projektas šiemet, ar
nebus?
– Nebus.
– Bet šį projektą rėmė R.
Karbauskis ir premjeras
Saulius Skvernelis.
– Buvo remiamas, bet aš
sakau, kad tikrai nematau iš
to naudos.
– Gal matote rinkų, kuriose yra potencialo plėsti
žemės ūkio produktų eksportą?
– Rugsėjo mėnesį atvažiuoja Kinijos viceministras – realiai tai yra rinka subproduktams, kur pas juos yra delikatesas, o mes neturime kur dėti.
Tai yra ir vištų kojelės, ir kiti
subproduktai. Taip pat potencialas yra Japonija.
Toje pačioje Italijoje tikrai
juodą darbą dirba ir ambasadorius, ir ministerijos atašė.
Kaip ambasadorius juokavo,
šiaurės Italijoje praktiškai visose picerijose mocarela yra
pagaminta iš lietuviškos žaliavos.
Azijos rinkos tikrai yra svarbios – ministerija galvoja ir
apie atašė išplėtimą, bet dar
tikrai ne tam laikas, nes nėra tokių atvejų, kad šį rudenį
baigtųsi kadencijos.
– Ačiū už pokalbį.
Paulius Viluckas, Erika Alonderytė-BNS
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Italijos saloje išsiveržė ugnikalnis

B. Vyšniausko dopingo platinimo bylos
posėdžiai paskelbti neviešais

Italijos pietinėje Strombolio saloje, esančioje į šiaurę nuo
Sicilijos, trečiadienį išsiveržė ugnikalnis, pranešė ugniagesiai,
išskubėję į įvykio vietą gesinti tekančios lavos sukeltų
miškų gaisrų. Vos 12 kvadratinių kilometrų plotą užimantis
Strombolis iš tiesų yra 924 metrų aukščio ugnikalnis, kurio
didžioji dalis yra po vandeniu.

Poetą Joną Strielkūną prisimenant
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Rugpjūčio 22-ąją
susirinkusiems kurhauze
į „Po žvaigždėtu vasaros
dangum. Literatūriniai
vakarai Birštone 2019“
Birštono viešosios
bibliotekos direktorė Alina
Jaskūnienė priminė, kad
šis, jau priešpaskutinis,
renginys skirtas poeto,
publicisto ir vertėjo Jono
Strielkūno 80-mečiui.

Šiame renginyje dalyvavo
visi poetą gana artimai pažinoję žmonės: aktorė Olita
Dautartaitė, poetas, muziejininkas Alfas Pakėnas ir bardas Kazimieras Jakutis.
Nuo senų laikų poetai prilyginami aiškiaregiams, nes
poeto žodis yra įtaigus, svarus ir paslaptingas. Tad pradedant prisiminimų vakarą taip
buvo ir pasakyta: „Gal mums
pavyks įminti jo poezijos paslaptis?“
Nacionalinės premijos laureatas, poetas, vertėjas bei
publicistas Jonas Strielkūnas
gimė 1939 metų kovo 6 dieną Biržų rajone. Mirė 2010ųjų gegužės 9-ąją, eidamas
71 metus, pasiekęs pačią kūrybinę brandą. Ne veltui jis
laikomas vienu žymiausių
XX a. antrosios pusės lietuvių
lyrikų, nemažai jo eilėraščių
ilgainiui virto dainomis. Joną Strielkūną pelnytai galime vadinti vienu žymiausių
XX a. antrosios pusės lietuvių lyrikų. Tai, kad nemažai
Jono Strielkūno eilėraščių
virto liaudies dainuojamomis
dainomis, liudija jo kūrybos
universalumą ir išliekamąją vertę,
A. Pakėnas, ilgametis Vaižganto muziejaus globėjas, pasakojo, kad tvarkydamas J.
Strielkūno fondą rado ir dar
neišleistų poeto kūrinių. J.
Strielkūnas yra išleidęs 15–16
knygų ir likęs 1 tomas tylos.
A. Pakėnas pasakojo ir
dalinosi prisiminimais apie
pažintį ir bendravimo metus.
Pasak A. Pakėno, J. StrielREKLAMA

kūnas buvo nuoširdus, mažakalbis žmogus. Gimė panašiai tuo pačiu metu kaip ir
kiti žinomi poetai bei rašytojai Romualdas Granauskas,
Mykolas Karčiauskas, Jonas
Mačiukevičius. Pats J. Strielkūnas mėgo ir vertino poetus
Paulių Širvį, Antaną Vienžindį, Kazį Binkį.
„Kai poeto kūrinius dainuoja, ir skaito skaitovai skaito,
tai labai išgarsina kūrėją. O J.
Strielkūno poezija ir dainuojama, ir skaitoma“, – sakė A.
Pakėnas.
Muziejininkas plačiau pasakojo ir apie J. Strielkūno
tėvų šeimą. Šeimoje jie augo trys broliai, tačiau vienas
mirė būdamas mažas, o kitas
mirė taip pat jaunas. Santykiai su tėvais buvo sudėtingi.
Baigęs Vabalninko mokyklą,
J. Strielkūnas įstojo į Pedagoginį institutą, bet po pusmečio buvo išmestas, nes nelan-

poema „Naktiniai sodai“ ir
kiti. 1996-aisiais jis tapo Nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatu, taip pat yra
gavęs V. Tamulaičio pirmąją premiją, Jotvingių premiją
už poezijos rinktinę „Praėjęs
amžius“, A. Miškinio premiją
už eilėraščių knygą „Ligi dvyliktos“, apdovanotas Taraso
Ševčenkos fondo premija už
poezijos vertimus iš ukrainiečių kalbos.
Kalbėdamas apie J. Strielkūno kūrybą, A. Pakėnas pažymėjo, kad jis buvo poetas
imažinistas (vaizdo kūrėjas),
Nikolajaus Rubcovo ir Sergiejaus Jesenino, kurie kūrė
vaizdais, sekėjas. Savo kūriniuose autorius poetizuoja gimtinės gamtą, kaimo
gyvenimą labai konkrečiais
vaizdais, istoriniais ir kultūriniais atminimais reiškia patriotinius jausmus. Pasak A.
Pakėno, J. Strielkūno poezi-

Klaipėdos apylinkės teismas pradėjęs nagrinėti
sunkiaatlečių trenerio Bronislavo Vyšniausko bylą dėl
dopingo platinimo posėdžius paskelbė neviešais. Kaltinimai
byloje taip pat pateikti jo sūnui, sunkiaatlečiui Ramūnui
Vyšniauskui ir dviračių sporto treneriui Antanui Jakimavičiui.

KŪNAS-JŪSŲ TVIRTOVĖ, tad sukurkite ją tokią, kurioje norėtumėte gyventi!

Skauda
nugarą? Jums
padės pratimas
„Miręs vabalas“

!

Pastaba. Lavinant stuburo juosmeninės dalies stabilumą labai svarbu pratimus atlikti tiksliai ir lėtai. Ne
išimtis ir pratimas „Miręs vabalas“, jį atliekant turi intensyviai dirbti pilvo vidiniai raumenys!



Sportuokite protingai ir saugiai!

Nugaros skausmas – žmogaus aktyvumą ribojanti būklė. Skausmas, raumenų įtampa, sustingimas dažniausiai
juntamas apatinėje arba viršutinėje nugaros dalyje. Nors
nugaros skausmus dažniau
kenčia suaugę ir pagyvenę
asmenys, tačiau jie vargina ir
vaikus bei jaunus žmones.

Pratimas „Miręs
vabalas“

ninė stuburo dalis yra viena
geriausių nugaros skausmo
prevencijos būdų, todėl užmirškite susilenkimus ir rinkitės pratimą „Miręs
Priežastys, sukeliančios
vabalas“.
nugaros skausmus.
Yra daug „Mirusio
> Žmogaus veikla, reikalaujanti
vabalo“ variacijų: tiesilgo sėdėjimo;
ti pirma vieną, paskui
> per didelis fizinis krūvis;
kitą koją (rankas laiky> sunkių daiktų kėlimas;
ti iškeltas į viršų), prie> nuolat patiriamas stresas;
šingos rankos ir kojos
> senėjimo procesas ir t. t.
tiesimas, priešingos
pratimas puikiai padeda kon- rankos ir kojos tiesimas, laitroliuoti savo juosmeninę kant gimnastikos kamuolį, tos
stuburo dalį. Stabili juosme- pačios pusės rankos ir kojos
Tai puikus pratimas, skirtas juosmeninės stuburo dalies stabilumui gerinti ir pilvo raumenims stiprinti. Šis

kė fizinio lavinimo pamokų.
Vėliau dirbo Vabalninko laikraščio redakcijoje, po to laikraščio „Literatūra ir menas“
redakcijoje, o nuo 1978 m.
pagrindinis jo užsiėmimas –
vertimai iš rusų, anglų, latvių,
rumunų ir kitų kalbų. J. Strelkūnas turėjo žmoną Janiną ir
sūnų Rimvydą.
Daugeliui poezijos mylėtojų žinomi J. Strielkūno išleisti
eilėraščių rinkiniai „Raudoni šermukšniai“, „Vėjas rugiuos“, „Po tylinčiom žvaigždėm“, „Lapkričio medis“,
„Tamsūs buvo žiedai“, „Trečias brolis“, „Žirgo maudymas“, „Tamsos varpai, šviesos varpai“, „Iš vieversio žemės: eilėraščiai Julijai, Povilui, Kostui ir kitiems geriems
vaikams“, „Praėjęs amžius“,
„Ligi dvyliktos, eilėraščių

jai būdingas vaizdo skaidrumas, ramus susimąstymas ir
paprastumas, jausmingumas
derinamas su konkretumu. Be
to, A. Pakėnas priminė, kad ir
lietuvių poetas P. Širvys taip
pat rašė vaizdais. J. Strielkūną labiausiai išgarsino knyga
„Vėjas rugiuos“. Nuostabiai
nuskambėjo eilėraštis „Lietuva“:
Lietuva – kaip šūvis į krūtinę,
Lietuva – kaip skrydis lig dangaus,
Kaip diena pirma ir paskutinė,
Už kurios lyg skęstantis laikaus.
Lietuva – akmuo prie slenksčio seno
Ir lietaus lašelis debesy.
Lietuva – ugnis, kurią kūrenam
Ir kurioj sudegsime visi. (...)
NUKelta Į 10 p. 

!

tiesimas ir t.t. Atsižvelgdami
į savo fizinį pasirengimą galite pasirinkti jums tinkamą
„Mirusiovabalo“ variaciją.
Trenerė Dovilė parinko vidutiniškai sunkų pratimo atlikimo variantą – priešingos
rankos ir kojos tiesimą, laikant gimnastikos kamuolį.

Pozicija. Paimkite gimnastikos kamuolį,atsigulkite ant nugaros,
gimnastikos kamuolį laikykite tarp ištiestų rankų ir 90° kampu
sulenktų kojų, apatinė nugaros dalis turi būti stipriai prispausta
prie grindų. Pastaba: tarp sėdmens ir juosmeninėsnugaros dalies neturi būti išlinkimo!
Atlikimas. Laikydami gimnastikos kamuolį tarp ištiestų rankų ir 90° kampu sulenktų kojų, o nugarą stipriai prispaustą prie
žemės, iškvėpdami lėtai tieskite priešingą ranką ir koją tol, kol
tarp sėdmens ir nugaros nebus išlinkimo. Įkvėpdami grįžkite į
pradinę padėtį. Kartokite judesį. Pakartojimų skaičius: 3x10
kiekvienai pusei.

Dovilė Goštautaitė
treniruoklių salės trenerė
Kontaktai:
gostautaitedov@gmail.com
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PSD amnestijos emigrantams nebus,
svarstoma, kaip juos gydyti negrąžinus skolos

Premjeras sako, kad neketina kurti partijos
Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis trečiadienį
pranešė, kad neketina kurti politinės partijos. Taip jis
kalbėjo žiniasklaidai paskelbus, kad Registrų centre
buvo pusmečiui rezervuotas partijos pavadinimas
„Tėvynės labui“ – toks buvo ir S. Skvernelio lozungas
prezidento rinkimuose.

Anksčiau siūlyta privalomojo socialinio draudimo (PSD)
įmokų amnestija atšaukiama, bet ieškoma būdų, kaip
skolininkams teikti paslaugas dar negrąžinus skolos.
Dabar, skolininkai medikų paslaugomis, išskyrus būtinąją
pagalbą, gali naudotis tik sumokėję skolą.

Poetą Joną Strielkūną
prisimenant
ATKelta IŠ 9 p.
O. Dautartaitė ne tik nuoširdžiai skaitė poeto eiles, bet ir
dalijosi asmeniniais prisiminimais bei nutikimais. Ji dar
jaunystėje pradėjo skaityti J.
Strielkūno kūrybą – tada ir
prasidėjo jų pažintis, trukusi
daug metų.
Bardas K. Jakutis ne tik
dainavo dainas J. Strielkūno
žodžiais, bet turėjo ir ką prisiminti bei papasakoti. Juk
bendra kūryba labai suartina
žmones, tai lyg dviejų žmonių širdžių balsas, išsiliejęs
žodžiais ir melodija.
Susitikimo metu buvo kalbama apie spaudai rengiamą
poeto ir muziejininko Alfo
Pakėno prisiminimų knygą,
kurioje savo atsiminimus parašė 34 kolegos rašytojai, poetai ir draugai.
Baigdamas savo prisiminimus apie J. Strielkūną A. Pa-

kėnas sakė: „J. Strielkūnas buvo spalvinga asmenybė. Turėjo subtilų humoro jausmą. Kai
kurie kolegos atsiminimuose
rašė apie jį kaip apie humoro
žmogų. Bendravimo atžvilgiu
buvo sunkus žmogus. Jo gyvenimas – tai tomas Tylos.“
Vakaras, skirtas J. Strielkūno 80-osioms metinėms
paminėti, baigėsi Valentino Sventicko prisiminimų
fragmentais ir O. Dautartaitės perskaitytais eilėraščiais „Gimto namo langas“ ir
„Aukštaitijos dangus“.
Projektą ,,Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai
vakarai Birštone 2019 m.“
organizuoja Birštono viešoji biblioteka, remia Lietuvos
kultūros taryba, LR kultūros
ministerija ir Birštono savivaldybė.
Paskutinis renginys iš projekto „Po žvaigždėtu vasaros
dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2019“ vyks rugpjūčio 30 dieną.

Pritarta Europos Komisijos
pasiūlytai paramai nuo sausros
nukentėjusiems ūkininkams

ES valstybės narės
pritarė Europos Komisijos
pasiūlytoms paramos
priemonėms siekiant
sumažinti ūkininkų dėl
nepalankių oro sąlygų
patiriamus sunkumus
ir padidinti prieigą prie
pašarų gyvūnams.

Veiksmai, dėl kurių valstybės narės susitarė, apima
galimybę išmokėti didesnes
išankstines išmokas ir kelias
išimtines nuo žalinimo taisyklių nukrypti leidžiančias
nuostatas, kuriomis siekiama
padėti ūkininkams aprūpinti
gyvulius pakankamu pašarų kiekiu.
Nukentėję ūkininkai galės gauti didesnę jiems pagal
bendrąją žemės ūkio politiką
priklausančių išmokų dalį, o
tai turėtų pagerinti jų pinigų
srautus. Tai apima:
> iki 70 % tiesioginių išmokų sumos gavimą nuo spalio
vidurio;
> 85 % kaimo plėtros išmokų sumos gavimą iškart po
to, kai rugsėjo pradžioje bus

oficialiai priimtas priemonių
paketas.
Nuo tam tikrų žalinimo
taisyklių nukrypti leidžiančiomis nuostatomis bus suteikta galimybė padidinti prieigą prie pašarų. Tai apima
galimybę:
> laikyti pūdymui paliktą
žemę atskiram pasėliui skirta žeme arba ekologiniu požiūriu svarbia vietove net jei
ji yra naudojama gyvuliams
ganyti ar šienui;
> sėti tarpinius pasėlius
kaip grynuosius pasėlius (bet
ne augalų mišinius, kaip šiuo
metu nustatyta), jei jie skirti
gyvuliams ganyti arba pašarams gaminti;
> sutrumpinti nustatytą privalomą tarpiniams pasėliams
taikomą 8 savaičių laikotarpį,
kad žemdirbiai, nuėmę tarpinių pasėlių derlių, spėtų laiku
pasėti savo žieminius pasėlius. EP 

Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt

Patarimai būsimų pirmokų
tėvams
Eikite apsipirkti kartu su

Vestuvės
Žanras: Komedija
Sukurta: Lietuva
Režisierius: Vygantas Bachmackij
Vaidina: Dovilė Kundrotaitė, Vytautas Kaniušonis, Giedrius Savickas, Darius Meškauskas, Marius Repšys
Kino teatruose nuo:
2019.08.09
Trukmė: 1h 40 min
Cenzas: Žiūrovams nuo
16 metų
Jei jums patiko ,,Mano didelės storos graikiškos vestuvės”
ir ,,Laimės, sveikatos”, jei ruošiatės tuoktis arba jau esat susituokę, šį filmą žiūrėti lėksite
strimgalviais.
Vos keletą mėnesių pažįstami Laura (akt. Dovilė Kundrotaitė) ir Edgaras (akt. Džiugas Gvozdzinskas) ruošiasi
vestuvėms, tačiau kiekvienas
kitaip, nes yra iš skirtingų visuomenės sluoksnių. Vestuvių
labiausiai reikia Lauros tėvui
Oskarui (akt. Vytautas Kaniušonis), suktam ir korumpuotam politikui, siekiančiam
pritraukti dėmesį ir susirinkti
,,padorumo” taškų – leisti dukrai tekėti už paprasto berno.
Tuo tarpu jauniesiems norisi
spjauti į viską ir bėgti kur akys
mato. Jų planas, deja, neišdega, nes skirtingų socialinių
sluoksnių šeimos, vos susitikusios, ima konfliktuoti ir jaunie-

LEIDĖJAS:

UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai
REDAKCIJA:

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, Prienai.

siems tenka gesinti kaistančią
atmosferą. Įsisiūbuojančiame
vestuvių chaose užsimezga
Lauros jaunesnės sesers (akt.
Greta Petrovskytė) ir Edgaro
brolio (akt. Laurynas Jurgelis)
meilė, o vyresnė sesuo (akt.
Gabrielė Ladygaitė) skandina
savo vienatvės liūdesį šampane. Susibičiuliavę jaunųjų seneliai, norėdami pakarti piršlį
(akt. Giedrius Savickas), ,,užsuka” kriminalą, o patys jaunieji, įtraukti šventės šurmulio,
šokių, žaidimų ir tėvų konflikto, staiga suvokia, kad beveik
nepažįsta vienas kito.
Tai kaip čia su ta meile? Ar
meilė nugalės karštų lietuviškų vestuvių siaubą - pamatysite filme.
Filmas lietuvių kalba, be
subtitrų.
Režisierius: Vygantas
Bachmackij.
Scenarijus: Matas Vildžius,
Vygantas Bachmackij.
Prodiuseriai: Stasys Baltakis, Rokas Petrauskas.
Aktoriai: Dovilė Kundrotaitė („Pelėdų kalnas“), Vytautas Kaniušonis („Lošėjas“,
„Izaokas“), Giedrius Savickas
(„Trys milijonai eurų“, „Melagiai“), Darius Meškauskas
(„Ekskursantė“, „Išgyventi vasarą“), Marius Repšys („Šventasis“, „Redirected“),
Anonsas: https://
w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=pxMTJgkmTzs 

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804
juronyte@gmail.com

ATKelta IŠ 7 p.
pirmieji mokslo metai mažiesiems būtų kuo sklandesni.
Aplankykite mokyklą. Su
vaiku, jeigu jis nelankė priešmokyklinio ugdymo grupės
toje mokykloje, nueikite iki
mokyklos. Apvaikščiokite,
pasižiūrėkite, kur bus klasė,
kaip nueiti iki valgyklos, tualeto. Jeigu dar prieš rugsėjį
pavyktų susitikti su būsima
mokytoja, būtų dar geriau.
Galbūt pažįstate vaiką, kuris
praėjusiais mokslo metais tik
baigė pirmąją klasę? Pasikalbėkite su juo.
Supažindinkite su keliu į
mokyklą. Pirmosiomis dienomis, net jeigu gyvenate
šalia mokyklos, verta kartu
paėjėti iki jos, priminti kelio ženklus, atkreipti dėmesį į pavojingesnes vietas. Tai
paprasti, bet vaiko saugumui
svarbūs dalykai. Tėvų pareiga ne tik saugoti vaiką, bet ir
mokyti jį saugotis.
Skatinkite vaiko savarankiškumą, mokykite planuoti. Vasarą prieš mokyklą
būtų gerai skirti būsimam
pirmokui nedideles savarankiško gyvenimo pradžios
užduotėles, pvz., nueiti iki
artimiausios parduotuvės,
nupirkti pieno ir parnešti grąžą. Jis jau turi mokėti
susitvarkyti, susirinkti savo
žaislus ar drabužius. Reikėtų mokyti pasiplanuoti, ką
veiks rytoj, ir tam pasiruošti,
nors tai būtų ir paprasti darbeliai ar veiksmai, tarkime,
susidėti daiktus, reikalingus
maudytis. Kai bus mokinys,
toks vaikas kuprinę susidės
pats, o ne tėtis ar mama. Ir
pasiims tuos, kurių jam reikės rytojaus pamokoms, o ne
visai savaitei.
Mokykite vaiką išklausyti kitus ir nebijoti pasisakyti. Mažam vaikui, kuris taps
daug didesnės bendruomenės nei šeima nariu, tai labai
svarbu. Šias savybes galima
pradėti ugdyti šeimoje, kiemo draugų būryje. Žaiskite
teatrą ar kitus žaidimus, kad
vaikas galėtų stovėti priekyje ir pristatyti savo idėjas, nes
kartais jam teks stovėti prieš
klasę ir ką nors pasakoti.

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

vaiku. Tėvai, ypač jeigu šeimoje tai pirmasis pirmokas,
labai rūpestingai stengiasi
supirkti įvairias priemones,
kurių reikia mokyklai. Tokį
sąrašą verta susidaryti, bet
vaikui bus daugiau naudos,
jeigu artėjant rugsėjui eisite
apsipirkti kartu ir su juo apie
viską šnekėsite. Pvz., perkame pieštukus, mokykloje jie
bus reikalingi per piešimo pamokas. Palyginkime flomasterių kainas, kurie brangesni,
kurie pigesni? Vaikas turi suprasti, kam reikės vienokių ar
kitokių priemonių, ir… kartu
mokysis skaičiuoti.
Nepirkite visų priemonių
iš karto. Dažnos mokyklos
internetinėje svetainėje yra
paskelbta, koks turėtų būti
pirmoko krepšelis (kanceliarinės prekės ir pan.). Nepatariama visų priemonių
susipirkti iš karto. Geriau tai
daryti po pirmo susitikimo su
mokytoju, kuris pasakys, ko
tikrai reikia.
Laiku pasirūpinkite sveikatos pažymėjimu. Vaiko
sveikatos pažymėjimą tėvai
mokyklai turi pateikti ar gydytojas į elektroninę sistemą
įvesti iki rugsėjo 15 d.
Aptarkite pasikeisiantį
dienos režimą. Kalbėkitės su
vaiku, ką reiškia lankyti mokyklą, kaip pasikeis jo „statusas“, įprastas dienos ritmas,
kai taps mokiniu: visų pirma,
į pamokas jis turės ateiti tam
tikru laiku. Vadinasi, namuose privalės anksčiau eiti miegoti. Paaiškinkite jam, dėl
ko turės atsigulti anksčiau:
kad jaustųsi nepavargęs, kad
jam sektųsi mokykloje, kad
užtektų energijos visai dienai. Mokslininkai sako, kad
pirmokui būtina išmiegoti
8–10 valandų.
Pozityviai nuteikite mokyklai. Labai svarbu sudominti vaiką mokykla. Tikrai
nereikėtų gąsdinti: „Baigsis
tau katino dienos…“. Nuteikite, kad mokykloje jis sutiks
naujų draugų, kad bus įdomu,
kad visi vaikai kartu pieš, vaidins, vyks į keliones, sužinos
daug įdomių dalykų.
Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos informacija 
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22/3s. 10:30 Simpsonai 21/9s.
11:00 Pasaulio vyrų krepšinio
čempionatas 2019 13:00 Univeras. Naujas bendrikas 2/181s.
13:30 Skorpionas 3/12s. 14:30
Televitrina 13 15:00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 2019
17:00 Univeras. Naujas bendrikas 2/182,183s. 18:00 Moderni
šeima 6/4,5s. 19:00 Gelbėtojai
3/9s. 20:00 Rezidentai 4/62,63s.
21:00 Žinios 249 21:45 Sportas 1
21:50 Orai 249 22:00 Insurgentė
00:20 Kikboksininkas. Atpildas
02:20 Pjūklas
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. Džiazo dienos Tauragėje. 1
d. 07:00 Mokslo sriuba 07:30
Detektyvė Miretė 07:40 Kaimynai piratai 07:55 Šecherazada.
Nepapasakotos istorijos 08:15
Euromaxx 08:45 Lietuvos mokslininkai. Biologas, biofizikas Vincas
Būda 09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos perimetrai. 2 d. Vasario 16-oji 13:10 Daiktų istorijos
14:00 Pažinimo džiaugsmas.Ar
gyvūnai geba jausti? 14:30 Cary Grantas. Kita veidrodžio pusė
15:25 ..formatas. Poetė Giedrė
Maybe 15:40 Detektyvė Miretė
15:50 Kaimynai piratai 16:05
Šecherazada. Nepapasakotos
istorijos 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 Mokslo ekspresas
18:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4. 19:00 Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas.
Moterys. Tiesioginė transliacija iš
Budapešto 20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
Europos kinas. Tyrėja 23:00
Subtilu-Z. Naujo albumo „Play
Life“ pristatymo koncertas. 00:10
DW naujienos rusų kalba. 00:25
Dabar pasaulyje 00:55 Džiazo
muzikos vakaras. Džiazo dienos
Tauragėje. 2 d. 01:40 Skerdykla
Nr. 5 03:20 Žagarės vyšnių festivalis 2016 „Viskas yra gerai“.
„Mano Lietuva“ 04:25 Kultūringai su Nomeda 05:10 Giminės.
Gyvenimas tęsiasi 4.

Šeštadienis, rugsėjo 7 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Daiktų istorijos 07:00
Klausimėlis 07:20 Bebė ir Tina.
Sutrikę ir apkerėti 09:00 Labas
rytas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai.
12:00 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Audros katės 12:55
Pasaulio dokumentika. Neatrasti
Kolumbijos kampeliai.Kolumbijos
laukinė pakrantė 13:50 Džesika
Flečer 8 15:28 Loterija „Keno Loto“.” 15:30 Žinios. Orai 15:45 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 Daiktų istorijos 18:45 Europos futbolo čempionato atrankos rungtynės. Lietuva
– Ukraina. Tiesioginė transliacija
iš Vilniaus. 21:00 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.” 21:05 Panorama
21:27 Sportas. Orai. 21:35 Gražiausios poetų dainos 23:10 Premjera. Madam (Madame) 00:40 Juros periodo parkas 02:45 Pasaulio
dokumentika. Audros katės 03:30
Pasaulio dokumentika. Neatrasti
Kolumbijos kampeliai.Kolumbijos
laukinė pakrantė
06:55 Tomas ir Džeris
(121,122,123) 07:25 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (13,14)
07:55 “Nickelodeon” valanda.
Monstrai prieš ateivius (15) 08:20
Riterių princesė Nela (21) 08:45
Tomo ir Džerio pasakos (12) 09:10
Ogis ir tarakonai (14,15,16) 09:40
KINO PUSRYČIAI Kung Fu Triušis
11:25 Ratai 13:55 Herbis. Lenktynių asas 15:55 Ir vėl tu! 17:55
NAUJAS SEZONAS Gyvūnų pasaulis 18:30 Žinios 19:20 Sportas
19:27 Orai 19:30 SUPERKINAS.
PREMJERA Piktieji paukščiai.
Filmas 21:25 Didžiosios motušės
namai. Obuolys nuo obels 23:40
Uošvio tvirtovė 01:35 Neįmanoma
misija. Atpildo diena

TV3

06:15 Televitrina 3 06:30 Elena iš
Avaloro 1/13s. 07:00 Bakuganas.
Kovos planeta 1/5s. 07:30 Aladinas 1/118s. 08:00 Elena iš Avaloro 1/14s. 08:30 Virtuvės istorijos
10/1s. 09:00 Gardu Gardu 8/1s.
10:00 Būk sveikas! 2/1s. 10:30
Penkių žvaigždučių būstas 7/1s.
10:55 Krepšinio namai. Pasaulio
vyrų krepšinio čempionato apžvalga 11:00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 2019. Rungtynių
pertraukoje - “Krepšinio namai”
12:55 Krepšinio namai. Pasaulio
vyrų krepšinio čempionato apžvalga 13:00 Karaliaus Saliamono
kasyklos 101 15:00 Pasaulio vyrų
krepšinio čempionatas 2019 17:00
Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga 17:25 Keliauk
Lietuvoje 1/1s. 18:30 TV3 žinios
250 19:17 TV3 sportas 1 19:22
TV3 orai 250 19:25 Eurojackpot
36 19:30 Turtuolis vargšas 2/1s.
21:00 Marsietis 23:55 Visi nori Nikolės 02:00 Keleiviai 03:35 Juodas vanduo
06:05 Kvailiai šėlsta (3,4,5) 07:30
Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (25) 08:30 Kvailiai šėlsta (6)
09:00 Baltijos galiūnų komandinis čempionatas 10:00 Augintinių talentų šou (6) 10:30 Didžioji
žydrynė (1) 11:50 Ekstremalūs
išbandymai (13) 12:20 Būk ekstremalas (21) 12:50 Džeimis gamina Italijoje (3) 14:00 Anthonis

Bourdainas. Nepažįstami kraštai
(1) 14:55 Ekstrasensų mūšis (9)
17:25 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (26) 18:25 Pavojingi
kaimynai (5) 19:30 Muzikinė kaukė 22:05 MANO HEROJUS Pagrobtieji 23:55 AŠTRUS KINAS
Skambutis 3
07:03 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Lietuvos mokslininkai.
Vincas Būda“ 07:55 „Pasaulio
turgūs“ (5,6) 09:00 „Nuostabūs
pojūčiai“ (5) 09:30 Vantos lapas
10:00 Grilio skanėstai 10:30 „Kitoks pokalbis su D.Žeimyte“. Donatas Montvydas 11:00 Laikykitės
ten 12:00 „Inspektorius Luisas“
(6/3) 14:00 „Ragana“ (1/9) 15:00
„Ragana“ (1/10) 16:00 Žinios
16:28 Orai 16:30 Lietuva tiesiogiai 17:00 Laikykitės ten 18:00
Žinios 18:28 Orai 18:30 „Vasara
tiesiogiai su D. Žeimyte“. Ušackienė 19:00 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu 20:00 Žinios
20:28 Orai 20:30 „Šviesoforas”
(1/53,54) 21:30 „Pamiršk mane”
(2/22,23) 22:30 Žinios 22:58 Orai
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai. M
00:05 „Karo merginos“ (1/9,10)
02:15 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. 03:45 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu 04:30 „Žmogus be praeities“ (11,12)

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30 Amerikos dievaitis 16/14s. 08:30 Simpsonai 21/9s. 09:00 Vienam gale
kablys 20/35s. 09:30 Statybų gidas 6/1s. 10:00 Autopilotas 3/1s.
10:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 28/2808,2809s.
11:30 Pasaulio vyrų krepšinio
čempionatas 2019 13:30 Univeras. Naujas bendrikas 2/183s.
14:00 Išlikimas 26/7s. 15:00 Sandėlių karai 6/17s. 15:30 Gatvės
šokiai 17:30 Sandėlių karai 6/18s.
18:00 Krovinių karai 3/1,2s. 19:00
Amerikos dievaitis 16/16s. 21:00
Žinios 250 21:45 Sportas 1 21:50
Orai 250 22:00 Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rungtynės pasaulio
čempionate 00:00 Insurgentė
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Šlagerių festivalis „Palanga 2019“ 07:30 Kelias 07:45
Krikščionio žodis 08:00 ARTS21
08:30 Mažesnieji broliai. Pranciškonų kelias Lietuvoje 09:00 Mano mama gamina geriau! 10:00
Į sveikatą! 10:30 Gamtosaugos
idėjos 11:00 Pradėk nuo savęs
11:30 Mokslo sriuba 12:00 Bado meistras. Teatro „Meno fortas“
spektaklis 13:30 Laumės juosta 2019 15:00 Dainuoju Lietuvą
15:20 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė 15:50 Euromaxx 16:20
Klauskite daktaro 17:10 Stilius
18:05 Atrankos į „UEFA EURO
2020“ apžvalga. 18:35 Klausimėlis 19:00 Pasaulio šiuolaikinės
penkiakovės čempionatas. Vyrai.
Tiesioginė transliacija iš Budapešto 20:00 Mokslo ekspresas 20:15
Algimantas Šalna: norėjau būti geriausias 21:05 Panorama 21:27
Sportas. Orai 21:35 Kino žvaigždžių alėja. Munreikeris 23:40
Koncertas „Open to the World“.
01:30 Dabar pasaulyje 02:00 Europos kinas. Tyrėja 03:25 ...formatas. Poetė Giedrė Maybe 03:45
ARTS21 04:15 Klauskite daktaro
05:05 Stilius

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

SKELBIMAI 13

ŠEŠTAdienis, 2019 m. rugpjūčio 31 d., www.naujasisgelupis.lt

Nekilnojamas turtas

Žemės ūkis

1 kambario butus

Parduoda

1 k. bt. (bendrabučio tipo) (25,64
kv. m, II a., kaina sutartinė) V. Krėvės pr., Kaune. Tel.: 8 601 14665;
8 672 02288.

3 kambarių butus
3 k. bt. (54 kv. m, III a. 4 a. n., yra
balkonas) Birštone. Tel.: (8 319)
56670, 8 614 46597.

Namus
Namą (4 kambariai, 1978 m.
statybos, 106,29 kv. m,16 a žemės) Prienų r., Balbieriškio mst.,
Gerulių g. Kaina 21 000 Eur. Tel.
8 684 98569.

Sodybas, sodus
Sodo sklypą (4,99 a žemės, miesto ribose) SB „Kalnų sodai“, Prienuose. Tel.: (8 319) 52779, 688
45635.

Kita
Fermą ir 3 ha žemės Paprūdžių
k., Balbieriškio sen. Prienų r. Tel.
8 636 55699.

Perka
Perka 2 kambarių butą Prienuose arba šalia miesto. Tel. 8 607
49133.
Ieško pirkti 2 kambarių butą Prienuose. Tel. 8 620 90262.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8
644 55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Mokame
avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 605 44445.
Butą, sodybą, mišką geriausia
rinkos kaina. Tel. 8 609 82283.

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

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite
nuo svarbiausių krašto
ekonomikos, kultūros ir
politikos naujienų!

Išnuomoja
Garažą Revuonos g., Prienų centre. Tel. 8 698 32086.
Vieną didelį garažą komercinei
veiklai Prienuose. Parduoda motobloką (kultivatorius), naudotą
kieto kuro katilą „Stropuva“ (geros būklės). Tel. 8 656 35185.

Išsinuomoja
Išsinuomoja arba perka dirbamos žemės Šilavoto, Leskavos,
Klebiškio, Jiestrakio apylinkėse.
Gali būti pieva, arimas, pūdymas
ar apleista žemė. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 683 47763.

Automobiliai, dalys
Parduoda
Pigiai „Renault Megane“ visą
arba dalimis (1997 m.). Tel. 8
602 25796.
„Renault Megane Scenic“ (B/D,
TA iki 2021 m., dujų baliono
galiojimas iki 2022 m., 500 Eur).
Tel. 8 602 10648.

Perka

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.

AUTOMOBILIŲ
SUPIRKIMAS

Audi 100, A6, 80; Opel
Vectra, Astra; Volkswagen Golf, Passat, Vento,
Sharan; Mercedes Benz;
Tik benzininiais varikliais.

Tel. 8 607 35434.

Prekiaujame naminiu
šviežiu medumi.
Pusės litro kaina –
3,50 euro.

Tel. 8 606 01638.

4 m. šėmųjų veislės (apsėklinta)
karvę. Tel. 8 607 01962.
Sėklinius kvietrugius ir rugius; avis
auginimui ir pjovimui. Dovanoja
akmenis. Tel. 8 319 41484.
Žieminius kviečius, kvietrugius
ir avižų-kviečių mišinį. Grūdai
išvalyti, gali atvežti. Tel. 8 676
90392.
Sausą šieną, šienainį, šiaudus
ritiniais (ne mažiau kaip 38 vnt.).
Atveža. Tel. 8 698 78024.
Šiaudus. Tel. 8 601 04953.

Perka

UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų
brangiai PERKA bulius,
karves, telyčias. Moka 6-21
proc. Sutvarko dokumentus
subsidijoms gauti. Sveria,
pasiima iš kiemo.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
8 620 35000 („Omnitel“),
8 613 79515 („Tele 2“).

Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.

Perku įvairių rūšių obuolius perdirbimui. Padedu pakrauti, aprūpinu maišais. Tel. 8 640 62224.

Parduoda

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

Rengiami nemokami kursai ūkininkams apie medelynų įsteigimą, dekoratyvinių augalų išauginimą, priežiūrą, realizaciją pagal mokymo programą: „Dekoratyvinių augalų auginimas“ kodas 296162204, trukmė 40 akad. val. Mokymus vykdys Kauno
miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytojai.
Kursų klausytojai bus nemokamai maitinami.
Kursai ypač aktualūs ūkininkams gavusiems paramą pagal Lietuvos KPP, nes įtraukti į pasirenkamųjų išklausyti kursų sąrašą.
Į kursus registruojama telefonais: (8-610)25047, (8-685)84542
arba el. paštu: k.javaitiene@kmaik.lm.lt; s.cernuliene@kmaik.
lm.lt

Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.

Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189,
8 616 14424.

(Tylioji g. 1, Birštonas) rugsėjo 10, 13, 17, 20, 24 dienomis nuo 9.00 val.

Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.

Nuo šių metų rugpjūčio 21 d.
kiekvieną antradienį ir penktadienį superkame nerūšinius
obuolius (nuo 500 kg paimame
ir susikrauname patys). Tel. 8
682 04534.

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

Nemuno kilpų regioniniame parke

Įvairios prekės
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

PHWĵ(XURSRVMXGXPRVDYDLWÙVWHPD
̺9DLNģÏLRNLPHLUYDŀLQÙNLPHGYLUDÏLXVDXJLDL̸
'ÙPHV\VDWNUHLSLDPDVñÙMLPÇSÙVÏLRPLVNDLS
VXVLVLHNLPRUĭģñNXULGDŀQDL\UDQHSDNDQNDPDL
ñYHUWLQDPD

KONKURSAS
VYKS

KONKURSO
DALYVIAI

1XRPUXJVÙMRG
LNLPUXJVÙMRG

3ULHQĵPLHVWRLUUDMRQR
ñPRQÙVñVWDLJRV

KONKURSO
SĄLYGOS

-QPMWTUQFCN[XKCKTWIUȴLQ
– 22 dienomis aktyviai ir
MʀT[DKɶMCKOKPȴFCOK
'WTQRQULWFWOQUCXCKVȶ
HQVQITCHWQLCCMKOKTMCU
MWTKQUGCVUKURKPFKƒ\KPKU
aktyvumas.

Norint dalyvauti
MQPMWTUGDʀVKPC
CVUKʈUVK
HQVQITCƒLCU
kurios privalo
DʀVKLRGI
formatu.

6XVLSDŀLQWLVXNRQNXUVR
QXRVWDWDLVJDOLWH3ULHQĵU
VDYYLVXRPHQÙVVYHLNDWRV
ELXURLQWHUQHWLQÙMH
VYHWDLQÙMH
ZZZYVESULHQDLOWDUED
VRFLDOLQLRWLQNOR̺)DFHERRN̸
SDVN\URMH

7ʓƒMUWQVCUHQVQITCƒLCURTKXCNQOC
VTWORCKCRTCɶ[VK CRKOVKUKMK
RWUNCRKQ KTCVUKʈUVK2TKGPʈTUCX
XKUWQOGPȴUUXGKMCVQUDKWTWKGN
RCɶVW
RTKGPCKXUDKWTCU"IOCKNEQOKMKɶ
OTWIUȴLQFXCN

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis tel. (8 319) 54427 arba el. paštu prienai.vs.biuras@gmail.com
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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.
Sausas kapotas malkas, statybinę medieną, malkines, voljerus
šunims, sandėliukus, lauko tualetus, sūpynes, šulinių apdailas,
rūkyklas mėsai. Atvežame. Tel. 8
648 61061.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Miegamojo baldų komplektą
(apie 400 Eur), didelę sekciją
(apie 380 Eur), sofą ir 2 fotelius
(apie 100 Eur), jaunuolio baldų
komplektą (apie 100 Eur), prieškambario baldus (apie 50 Eur),
šaldytuvą (apie 100 Eur), skalbimo mašiną „Ardo“ (apie 50 Eur),
dujinę viryklę (apie 100 Eur). Tel.
8 614 77650.
Skubiai: „Viasat“ komplektą, alkūninį apsaugos ortopedinį įtvarą.
Dovanoja vasarinę moterišką
avalynę (37–38 dydžiai), vyriškus
vasariškus marškinėlius ir kelnes.
Tel. 8 600 22892.
Pigiai naudotą „Bosch“ skalbyklę
(įdėjimas per viršų), taip pat
vonią ir vonios spinteles. Tel. 8
600 39709.
Dviratį „Diaman“ (paaugliui nuo
10-15 m., geros būklės, 150 Eur)
Prienuose. Tel. 8 679 04909
(skambinti nuo 18 val.).
Naują kuro katilą „ATRAMA“ (medinės durys). Tel. 8 615 16120.

Paslaugos
Muzikantai visoms progoms!
Grupė „VASARA”. Dainuojame,
grojame, filmuojame, vedame
įvairias šventes. Tegul Jūsų šventės pražysta gražiausiais žiedais.
Tel. 8 698 32925.

Giedame
laidotuvėse

(1 vakaras ir
palydėjimas – 120 Eur,
keturnedėlis ir
metinės – 60 Eur).

Atvažiuojame
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

REKLAMA

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

Naujai, moderniai įrengtoje
spaudykloje spaudžiame ir
pasterizuojame obuolių sultis. Buvę UAB „EKO SULTYS“.
Adresas: Piliakalnio g. 2, Prienai. Tel. 8 606 10196.

Šiltnamių g. 8, 59118 Prienai
Mob. tel.: (8 638)77387, (8 650) 62733.
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

Paskolos!!! Turimų paskolų ir skolų refinansavimas. 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. Konsultuojame pensijų kaupimo II - III
pakopoje klausimais. Tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr.
621263). Tel. 8 601 50935.

Draudimo paslaugos.
Privalomasis civilinis vairuotojų ir KASKO draudimas. Gyventojų turto draudimas. Asmens
draudimas. Visoms draudimo rūšims taikomos
nuolaidos.
Tel. 8 612 02997.
Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.

♦ 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.
Matininko-geodezininko paslaugos visoje Lietuvoje! Darbams taikome nuolaidas! Žemės
sklypų ir statinių kadastriniai
matavimai, namų pridavimas.
Tel. 8 630 66633.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Skardinimo darbai: kraigai, vėjinės, pakalimai, kaminai ir t.t.
Montuojame „Cedral“ dailylentes. Dengiame stogus. Patirtis.
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636
94394.

Profesionali stogdengių brigada
atlieka visus stogo remonto, įrengimo darbus. Sudarome sąmatas, pristatome medžiagas, suteikiame garantijas.
Tel. 8 677 68382.
Statome karkasinius namus,
dengiame stogus įvairiomis
dangomis, matuojame fasadus
bei terasas, atliekame vidaus apdailos darbus. Tel. 8 671 45137.

Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus:
dažome, glaistome, klojame laminatą, atliekame kitus darbus. Tel.
8 606 46488.
Dengiame stogus ir kalame karkasus. Tel. 8 646 06719.
Visi santechnikos darbai: šildymo, 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.

Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, 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 dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.

Apleistų sklypų tvarkymas, medžių ir krūmų kirtimas. Kertamo
sklypo plotas nuo 1 ha. Tel. 8
640 23000.
Pjaunu žolę trimeriu. Tel. 8 601
95611.
Mobiliuoju gateriu pjauname
medieną iki 9 m ilgio, kreizuojame lentas kliento kieme. Pjauname ir nedidelius kiekius. Tel. 8
610 03983.
Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU
GATERIU PJAUNAME medieną (iki
11 m ilgio) jums patogioje vietoje.
Elektra nebūtina. Dirbame ir
savaitgaliais. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt

Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Pigiausiai vežame žvyrą, smėlį,
juodžemį, skaldą ir kitus birius
krovinius. Tel. 8 698 73325.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

Trijų spalvų katytes ir siamo
katiną (jauni, paskiepyti). Tel. 8
604 20704.

Nori susipažinti
63 m. vyras, be žalingų įpročių,
susipažintų su vieniša rimtai
žiūrinčia į gyvenimą moterimi.
Tel. 8 601 06057.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE

Pavojingų medžių
pjovimas, genėjimas.
Sklypų valymas.
Tel.: 8 683 99 233,

greblysirbebras@gmail.com

šaldytuvus, šaldiklius.

Dovanoja

Renginiai

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

8 622 02208

Įmonei reikalingas sunkvežimio
vairuotojas ir pagalbiniai darbininkai. Tel. 8 698 46063.

Jeigu turite problemų su alkoholizmu, Jums gali padėti Birštono
anoniminių alkoholikų draugija.
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19
val., VII – 17 val., Birutės g. 10A
(„Carito“ bendruomenės namai),
Birštone. Tel. 8 689 36747.

SKALBIMO
MAŠINAS

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

Kelių statybos ir priežiūros įmonė ieško: 1. Kelio darbininkų
(bortų ir trinkelių klojėjų); 2.
Frontalinio krautuvo mašinisto; 3. Buldozerio mašinisto; 4.
Ekskavatoriaus mašinisto; 5.
Greiderio mašinisto. Darbas
Kauno apskrityje. Įmonė įsikūrusi Ilgakiemio k., Kauno rajone.
Tel. 8 691 44404.

Kviečia

Kokybiškai taisau
automatines

Neaukštomis kainomis tinkuojame. Tel. 8 677 53659.
Dažome medinius namus (fasadus ir stogus) savo ir užsakovo
medžiagomis. Patirtis. Kokybė.
Tel. 8 636 94394.

Mini ekskavatoriumi atlieku žemės gręžimo ir kasimo darbus.
Grąžtai ir kaušai įvairūs. Tel. 8
653 66987.

Darbo skelbimai
Reikalinga
Darbas namų tvarkytojoms (ams) Anglijoje, įdarbinimo mokesčių nėra. Atlyginimas 15002000 Eur. Amžius neribojamas,
kalba nebūtina. Tel.: 8 672 41083,
www.superdarbas.com
Reikalinga (-as) virėja (-as) darbui Prienuose visu etatu. Darbas
pamaininis. Tel. 8 650 41148.
Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas pusautomačiu. Gali būti be patirties, apmokome. Darbo vieta: Ilgakiemio k.,
Kauno r. Tel. (8 37) 536110.

Rugsėjo 3 d. 20.30 val. Kino
filmas po atviru dangumi jaunimui „Kitos merginos“ Prienų
krašto muziejaus kieme (esant
blogam orui – Prienų kultūros
ir laisvalaikio centro koncertų
salėje). Renginys – nemokamas
(Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro dovana jaunimui mokslo
metų pradžios proga).

Parodos
Prienų rajono savivaldybėje (2
aukšte) eksponuojama dailininko
Vlado Tranelio autorinė tapybos
darbų paroda.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Prienų
meno mokyklos dailės klasės
mokinių tapybos paroda „Spalvos ir mintys“.
Prienų krašto muziejuje eksponuojama paroda „Prienų tilto
istorija“.
Prienų krašto muziejuje nuo rugpjūčio 23 d. bus eksponuojama
Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos fotodokumentinė paroda „Baltijos kelias
į nepriklausomybę“.
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namosiose patalpose, esančiose
Prienų r. sav., vyras (g. 1974 m.),
smurtavo prieš žmoną (g. 1975
m.). Vyras iš namų pasišalino,
buvimo vieta nustatinėjama.

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

2019-08-23 vėlai vakare, 23.20
val., Prienų r. sav. buvo sustabdytas automobilis AUDI A4, kurį
vairavo vyras (g. 1985 m., gyv.
Kaune). Jis neturėjo teisės vairuoti transporto priemonę ir buvo
neblaivus (1,60 prom. alkoholio).
Vyras sulaikytas pagal LR BPK 140
str. ir uždarytas į Alytaus AVPK
areštinę.
2019-08-23 į Alytaus AVPK kreipėsi vyras (g. 1934 m., gyv. Prienų r.
sav.) ir pranešė, kad 2019-08-23 iš
rakinamo garažo buvo pavogtas
elektrinis diskinis pjūklas. Padaryta 70 Eur turtinė žala. Turtas
nedraustas.
2019-08-24 apie 16.35 val. gyvenamosiose patalpose, esančiose
Prienų r., išgertuvių metu, neblaivus (2,40 prom. alkoholio)
vyras (g. 1973 m.) smurtavo prieš
neblaivią (0,62 prom. alkoholio)
savo motiną (g. 1948 m.). Vyras
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2019-08-24 apie 21.00 val. gyvenamosiose patalpose, esančiose
Prienų r. sav., neblaivus (2,26
prom. alkoholio) vyras (g. 1992
m.) smurtavo prieš taip pat neblaivų (2,49 prom. alkoholio) tėvą
(g. 1969 m.). Vyras sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
2019-08-24 apie 22.50 val. gyve-

2019-08-26 gautas pranešimas,
kad Stakliškių sen., Stakliškių
k., Sodų g. 64 m. kaimynė prieš
kelias dienas skundėsi sveikata,
dabar jos trečia diena pranešėjas
nemato. Durys iš vidaus užkabintos, tad baiminasi, kad nebūtų kas
nutikę sveikatai. Durys atidarytos,
bet viduje moters nebuvo.
2019-08-26 vakare, 19.55 val.,
gautas pranešimas, kad Pakuonio sen., Antakalnio k. laukuose
kaimynas degina plastiką. 50
m atstumu nuo fermų 1 aro
plote degė sukrauti šieno ritinių
tinkleliai ir plėvelė, žmonių šalia
nebuvo. Užgesinta.
2019-08-27 apie 11.30 val. Prienų r.
Išlaužo sen. Šiauliškių k., namuose vyras (g. 1947 m.) smurtavo
prieš sutuoktinę (g. 1950 m.).
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
2019-08-27 apie 19.10 val. Prienuose, Bruknių g., namuose
neblaivus (2,53 prom. alkoholio)
vyras (g. 1965 m) smurtavo prieš
sutuoktinę (g. 1966 m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.
2019-08-27 apie 15.24 val. gautas pranešimas, kad kelio Prienai–Skriaudžiai 22-ame km, važiuojant keliu Kazlų Rūdos link,
automobilis nuvažiavo nuo kelio
ir apsivertė, nukentėjo moteris.
Lengvasis automobilis „Peugot
307“ buvo apsivertęs ant stogo,
prispaustų žmonių nebuvo. Automobilis atverstas. Sąmoninga
vairuotoja (g.1963 m.) įkelta į GMP
automobilį ir išvežta į gydymo
įstaigą.

HOROSKOPAS
Rugsėjo 2-8 d.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

AKTORIUS ADOLFAS VEČERSKIS

Stichija: Žemė
Planeta: Merkurijus
Savaitės diena: trečiadienis
Akmuo: karneolis ir nefritas
Spalvos: mėlyna ir geltona



AVINAS
(03.21-04.20)

Tai, ką nuveiksite pirmadienį ir antradienį, bus malonu ir naudinga ne
tik jums. Savaitės viduryje galite per
daug pinigų išleisti visai nebūtiniems
prabangos dalykams. Vėliau dėl to
teks labai gailėtis. Sekmadienį savo
asmenines problemas pasilaikykite
sau, nesukite dėl jų galvos visai niekuo dėtiems žmonėms.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Pirmomis savaitės dienomis pasikliaukite pirmu įspūdžiu ir nesibaiminkite
veikti intuityviai. Linksminkitės ar ilsėkitės tik su draugais, kuriuos gerai
pažįstate ir pasitikite. Saugokitės pernelyg draugiškai ir familiariai besielgiančių nepažįstamųjų, tada sekmadienio kelionė ar iškyla bus maloni ir
romantiška.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Savaitės pradžioje galite tikėtis finansinio pelno, o trečiadienį turėtumėt
sužinoti daug naujo. Antroje savaitės
pusėje nedalyvaukite bendruose projektuose, susijusiuose su pinigais- jie
veikiausiai bus nesėkmingi. Savaitgalį daug džiaugsmo suteiks žmonės, iš
kurių to visai nesitikėjote.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Pirmomis savaitės dienomis nepersidirbkite. Turite taupyti jėgas. Antroje
savaitės pusėje galimas kilimas karjeros laiptais, o gal tiesiog sutvirtės
jūsų pozicijos dabartinėje padėtyje.
Jei turite vaikų, pasistenkite šį savaitgalį skirti jiems kuo daugiau savo laiko ir dėmesio. Sekmadienį susilaikykite nuo ūmių ir neapgalvotų
sprendimų.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Pirmoje savaitės pusėje susilaikykite
nuo išlaidų pramogoms. Šią savaitę
tikriausiai turėsite daug galimybių
pakeisti savo buitį ar aplinką. Pasinaudokite bent dalimi jų. Savaitgalį padovanokite ką nors mylimam žmogui
ir pasistenkite neapsikrauti darbais.
Poilsio dienas skirkite poilsiui. Jei negalvosite, ką kalbate, šeimoje gali kilti įtampa.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Pirmoje savaitės pusėje visas jėgas
skirkite darbo ir karjeros reikalams.
Trečiadienį ar ketvirtadienį į jūsų gyvenimą gali grįžti kai kas iš praeities,
ką jau manėte seniai pamiršęs. Bendraudamas su žmonėmis pasistenkite
REKLAMA

būti lankstus ir diplomatiškas, antraip
greit pritrūksite argumentų.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Pirmadienį ir antradienį niekam neskolinkite pinigų, ypač didesnės sumos. Jūsų polinkis išlaidauti dabar
ypač nepageidautinas. Trečiadienio
vakarą verčiau praleiskite su šeima.
Apskritai antroje savaitės pusėje namų ūkiui labai reikės jūsų dėmesio ir
nagingų rankų.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Pirmadienį ir antradienį daug nuveiksite, jei užsiimsite tik savo asmeniniais
reikalais. Kitomis dienomis jau galite
padėti ir draugams ar giminaičiams,
tuo labai pataisydamas savo reputaciją. Pokyčiai namuose ir asmeniniame
gyvenime antroje savaitės pusėje gali
būti ne visiškai tokie, kokių tikėjotės.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Pirmomis savaitės dienomis galite visiškai pasitikėti savo intuicija. Jei darbo dienos neužteks, nevenkite papildomai padirbėti vakarais namie.
Ketvirtadienį ar penktadienį susipažinsite su žmogumi, kuris ilgainiui gali
gerokai pakeisti jūsų mąstymo ir gyvenimo būdą. Savaitgalį tikriausiai norėsite bent dalį laiko praleisti vienas.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Pirmadienio ar antradienio nakties
sapnas gali būti pranašiškas. Pagaliau
išspręsite vieną profesinę problemą.
Antroje savaitės pusėje niekam neskolinkite pinigų. Pats pelno galėsite
turėti tik įdėjęs nemažai darbo ir pastangų. Šeštadienį būsite kandus ir
kategoriškas. Nepasiduokite pagundai peikti ir teisti visus ir viską.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Pirmomis savaitės dienomis verčiau
susilaikykite nuo tolimos kelionės.
Jei tai dalykinė komandiruotė, ji bus
smagi, bet neproduktyvi. Nepasitikėkite pažadais- jie veikiausiai tušti. Jei
sugebėsite greitai atpažinti dėmesio
vertą reikalą, antroje savaitės pusėje
galite neblogai pasipelnyti.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Pirmoje savaitės pusėje nepersivalgykite ir nesišvaistykite nerealiais pažadais. Norėdamas pasipuikuoti galite
tik apsikvailinti. Jūsų laiką šią savaitę
veikiausiai tvarkys kiti, jums liks tik
sekti iniciatyviems draugams iš paskos. Siausdamas su bičiuliais savaitgalį, nepervertinkite savo jėgų.
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Rugpjūčio 31 d.
ŠEŠTADIENIS
Laisvės diena
Saulė teka 06:21
leidžiasi 20:17
Dienos ilgumas 13.56
Jaunatis (1 mėnulio diena)
Izabelė, Raimundas, Raimunda, Vilmantas, Vilmantė, Raimondas
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
rozmarinus, bazilikus, mairūnus, saulėgrąžas, laiškinius
svogūnus.
Sode, darže:
tinkamas laikas sodo darbams,
netinkamas laikas kaupti vaisius, konservuoti daržoves.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Š E ŠTA D I E N I S

+16
+23
KLAIPĖDA

VILNIUS

+18 +21

SEKMADIENIS

rugsėjo

1

+15
+26
KLAIPĖDA

VILNIUS

+16 +25
rugsėjo

2

+16 +25

P I RM A D I E N I S

+18
+29
KLAIPĖDA

VILNIUS

+18 +27
rugsėjo
Atsakymai

3

+21 +28

ANTRADIENIS

+22
+23
KLAIPĖDA

VILNIUS

+20 +24

Rugsėjo 2 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 06:25
leidžiasi 20:12
Dienos ilgumas 13.47
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Ingrida, Protenis, Vilgaudas,
Steponas, Vilgaudė
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
rozmarinus, bazilikus, mairūnus, saulėgrąžas, laiškinius
svogūnus.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

rugsėjo

4

+18 +18

TREČIADIENIS

+16
+21
KLAIPĖDA

VILNIUS

+15 +20
rugsėjo

5

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Fantazuotojas.

Sudoku

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 02, 07, 12,
30, 35, 43

Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
6+1

4343976.50€ 0

6

219923.00€ 0

5+1

3736.00€

4

5

303.50€

9

4+1

72.50€

45

4

7.50€

285

3+1

4.50€

721

3

1.50€

4774

2+1

1.25€

4863

2

0.75€

33605

Kito tiražo prognozė:

5,6 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

KET VIRTADIENIS

+13
+22
KLAIPĖDA

VILNIUS

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

Lošimas
Nr. 1381
2019-08-28

Vikingo skaičius: 02

+17 +19

+11 +19

Savaitė istorijos puslapiuose

rugsėjo
Atsakymai

Rugsėjo 3 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 06:27
leidžiasi 20:10
Dienos ilgumas 13.43
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Berta, Bronislovas, Bronislova, Grigalius, Sirtautas, Mirga,
Bronislava
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.

Rugsėjo 5 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 06:30
leidžiasi 20:05
Dienos ilgumas 13.35
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Laurynas, Erdenis, Dingailė,
Justina, Stanislava, Stasė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

RUGPJŪČIO

+17 +24

Rugsėjo 1 d.
SEKMADIENIS
Mokslo ir žinių diena
Pasaulinė barzdų diena
Saulė teka 06:23
leidžiasi 20:14
Dienos ilgumas 13.51
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Egidijus, Verena, Gytautas, Burvilė, Gytis
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
rozmarinus, bazilikus, mairūnus, saulėgrąžas, laiškinius
svogūnus.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

Rugsėjo 4 d.
TREČIADIENIS
Pasaulinė seksualinės sveikatos diena
Saulė teka 06:29
leidžiasi 20:07
Dienos ilgumas 13.38
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Ida, Rozalija, Girstautas, Germantė, Rožė, Germina
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.

ORAI

1888
1920
1939
1986
1432
1655
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VILNIUS
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VANDENS TEMPERATŪRA

1897
1914
1923

1939
1983
1985
2004

1945
1969
301
kapituliavo.

m. rugsėjo 2 d.: baigėsi Antrasis pasaulinis karas: Japonija

m. rugsėjo 2 d.: Niujorko„Chemical Bank“ įrengė pirmąjį bankomatą, naudojantį magnetines korteles.
m. rugsėjo 3 d.: San Marinas paskelbė nepriklausomybę nuo Romos. Seniausia vis dar egzistuojanti respublika pasaulyje.

1943
1967
1993
1781
1905
1503

m. rugsėjo 1 d.: Vokietija užm. rugsėjo 3 d.: Antrasis pasaupuolė Lenkiją: prasidėjo Antraprograma.
linis karas: sąjungininkų pajėgos
įsiveržė į žemyninę Italiją.
m. rugpjūčio 31 d.: inscenizuotas sis pasaulinis karas.
m. rugsėjo 1 d.: SSRS naikinGlivicų (Gleiwitz) radijo stoties
m. rugsėjo 3 d.: Švedijos keliuose
tuvas numušė Pietų Korėjos
šturmas, tapęs pretekstu kitą dieną užpulti
įvestas dešinės pusės eismas.
avialinijų lėktuvą.
Lenkiją, taip pradedant II pasaulinį karą.
m. rugsėjo 4 d.: prasidėjo pom. rugsėjo 1 d.: Atlanto vanm. rugpjūčio 31 d.: po susidūpiežiaus Jono Pauliaus II viešnadenyno dugne aptiktos „Tita- gė Lietuvoje.
rimo su krovininiu laivu, Juodojoje jūroje nuskendo SSRS keleivinis laineris niko“ nuolaužos.
m. rugsėjo 4 d.: 44 ispanų misio„Admirolas Nachimovas“ su 423 keleiviais.
m. rugsėjo 1 d.: Šiaurės Osetinieriai įkūrė Los Andželą.
joje ginkluoti užgrobikai įsiverm. rugsėjo 1 d.: surengtas sąm. rugsėjo 5 d.: Pasirašyta
mokslas prieš Švitrigailą, kuris žė į Beslano miestelyje esančią mokyklą ir
Portsmuto taikos sutartis, užbaipaėmė 500–1400 žmonių (daugiausiai vaikų)
paspruko į Polocką.
gusi Rusijos-Japonijos karą.
m. rugsėjo 1 d.: rusų kariuomenė įkaitais. Įkaitų drama nusinešė virš 150 gyvym. rugsėjo 6 d.: pradėta statyti
bių, mažiausiai 556 žmonių sužeista.
sudegino Zapyškį.
Vilniaus gynybinė siena.
transliuota pirmoji radijo žinių

P E N K TA D I E N I S
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m. rugsėjo 1 d.: Bostone atidaryta pirma požeminė metro
m. rugpjūčio 31 d.: iš Lietuvos
išvesta Rusijos armija. 23 val. 46 linija Šiaurės Amerikoje.
m. rugsėjo 1 d.: Sankt Peterburmin. Rusijos armijos karinis ešelonas nesustogas pervadintas Petrogradu.
damas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį.
m. rugsėjo 1 d.: žemės drebėm. rugpjūčio 31 d.: pirmoji garjimas nusiaubė Tokiją ir Jokosiojo Londono serijinio žudiko
hamą, nusinešdamas apie 100 000 žmoDžeko Skerdiko žmogžudystė.
m. rugpjūčio 31 d.: Detroite nių gyvybių.

1993

6
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+20 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+22 KAUNO MARIOS
+20 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+22 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G1
S0
R0

Numatomos mažos
eomagnetinės audros.
Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

40
43

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
7990 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8510 nSv/val.

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

