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Popiežius spalį paskirs 13
naujų kardinolų, tarp jų ir
S. Tamkevičių

Laima

DUOBLIENĖ
Rugpjūčio 29 d. vykusiame
Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 23 Tarybos nariai

(nedalyvavo J. Vilionis ir E.
Visockas).
Jie priėmė 39 sprendimus.
Vieno klausimo – dėl lėšų
skyrimo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti –svarstymas
išbrauktas iš darbotvarkės,

nes Vyriausybė prieš dieną pakoregavo finansavimo
tvarką.
Vyriausybės atstovo reikalavimas – netenkintas
19 Tarybos narių pritarus,
dviem (A. Narvydui ir A. Vaidogui) – nepritarus ir dviem
NUKelta Į 4 p. 

Fotoreportažas iš Mokslo
ir žinių šventės Prienuose

Paminklas artimiesiems, pastatytas
žodžiais
Strijos su metais atsiranda
kur kas dažniau

REKLAMA

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje surengtos kraštietės
poetės Aldonos Ruseckaitė knygos „Debesiu“ sutiktuvės.
Renginyje, be knygos autorės, dalyvavo leidyklos „Kauko laiptai“ vadovas, knygos
leidėjas ir redaktorius, poetasViktoras Rudžianskas,
aktorė Daiva Škelevaitė ir

smuikininkė Kristina Katavičiūtė.
Pasak V. Rudžiansko, Prienų kraštas yra išauginęs
daug garsių lietuvių literatūros poetų ir prozininkų:
Vincą Mykolaitį- Putiną, Justiną Marcinevičių, čia gimė,
nors ir neilgai Prienuose gyveno, Donaldas Kajokas, prie
Ingavangio po pievas bites
gano unikaliausias visų laikų lietuvių poetas Gintautas
Dabrišius ir, žinoma, poetė
ir prozininkė Aldona Rusec-

kaitė. Tad išgirdęs, kad Aldona savo knygą ruošiasi leisti
mažoje spaustuvėlėje, nes
ši knyga, autorės teigimu,
nereikšminga, svarbi tik jai
ir jos artimiesiems, pasiūlė
savo paslaugas. V. Rudžianskas juokavo, kad nors ir daug
anekdotų sklando apie suvalkiečių skūpumą, Aldona
nesutiko su jo pasiūlyta leidybos sąmata ir ėmė rūpintis, kad ji padidėtų.
„Aldonos kūryba – gražus
NUKelta Į 3 p. 

Dantis būtina kruopščiai valytis bent du
kartus per dieną – šią tiesą žino daugelis.
Tačiau tik dantų šepetėlio ir pastos nepakanka, norint užtikrinti gerą dantų būklę.
Kauno „Kardiolitos klinikų“ Odontologijos
centro gydytoja odontologė Lina Pupelienė
sako, kad suaugusiesiems bent dukart per
metus būtina atlikti ir dantų higienos procedūrą, kuri padeda išvengti dantenų uždegimo, blogo burnos kvapo ir užkerta kelią
kitoms nemalonioms ligoms.
Gydytoja odontologė L. Pupelienė sako,
kad norint užtikrinti dantų sveikatą ir išvengti nemalonių ligų, būtina pašalinti dantų akmenis – atlikti burnos higienos proceNUKelta Į 9 p. 

Mokykla kiekvienam:
valia veikti, drąsa spręsti,
ryžtas įgyvendinti

Daugiau kaip du šimtai rajono mokytojų,
mokyklų vadovų ir mokinių tėvų susirinko į mokslo metų pradžios konferenciją
„Mokykla kiekvienam: valia veikti, drąsa
spręsti, ryžtas įgyvendinti“.
Sveikinimo žodžius konferencijos dalyviams tarė Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto
komiteto pirmininkas Deividas Dargužis.
Meras pasidžiaugė ne tik atsinaujinančia mokyklų aplinka, gausėjančiomis ikimokyklinio ugdymo grupėmis, bet ir dar
didesniu dėmesiu mokyklai siekiant švietimo, mokymosi kokybės ir pagalbos mokiniui gerinimo. Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto pirmininkas taip pat
džiaugėsi, kad pažangiai mąstanti švietimo
bendruomenė jau neapsiriboja užtikrinti
vien fizines vaikų gyvenimo mokyklose sąlygas, bet vis daugiau kalba apie socialinio
ir emocinio ugdymo svarbą. Svečiai linkėjo
pedagogams atkaklumo siekiant pažangos,
sutelktumo įveikiant laukiančius iššūkius,
dar glaudesnio mokytojų, mokinių, jų tėvų
bendradarbiavimo.
Konferencijos metu dalyviai analizavo,
kaip visos mokyklos bendruomenės pastangomis sukurti tokią mokyklą, kurioje
kiekvienas jaustųsi gerai ir norėtų vis daugiau pažinti, išmokti. Konferencijos pranešėjai padėjo gilintis į skirtingus šios temos
aspektus. Kęstutis Skauminas, Lietuvos
NUKelta Į 2 p. 
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sveikata

Marius Griškonis liko per žingsnį nuo
pasaulio čempionato medalio

Popiežius Pranciškus skiria
S. Tamkevičių kardinolu

Marius Griškonis Austrijoje vykstančiame pasaulio
irklavimo čempionate dar penktadienį įvykdė svarbiausią
tikslą – pateko į Tokijo olimpinės žaidynes., tačiau,
plaukdamas vyrų vienviečių valčių rungties A finale užėmė
ketvirtą vietą ir liko per žingsnį nuo medalio.

Lietuvoje mažėja susirgimų lytiškai
plintančiomis ligomis
Pernai registruota mažiau
susirgimų lytiškai plintančiomis infekcijomis nei
2017 metais, pranešė Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centras (ULAC).
2017 metais užfiksuoti
625, pernai – 459 susirgimo
lytiškai plintančiomis infekcijomis atvejai.
Šiomis ligomis serga pusantro karto daugiau vyrų
nei moterų, atitinkamai 284
ir 175 atvejai.
ULAC duomenimis, 2018
metais didžiausias sergamumas sifiliu ir chlamidioze
nustatytas Vilniaus ir Kauno, o sergamumas gonorėja
– Tauragės, Telšių ir Kauno
apskrityse. Keturi iš dešimties (41,8 proc.) užsikrėtusiųjų buvo 14–29 metų, iš jų
trys – nepilnamečiai.
„Visgi tam tikri dalykai rodo, kad dalis atvejų – maždaug trečdalis – gali likti

neužregistruoti oficialioje
statistikoje. Tam įtakos turi
nepakankamas diagnostikos
tyrimų prieinamumas rizikos grupėms, profilaktinės
patikros programų nebuvimas, nepakankami dermatovenerologų konsultacijų
įkainiai, kad jie galėtų paskirti daugiau diagnostinių
tyrimų pacientams, dar kiti
dalykai”, – BNS sakė centro
gydytoja Agnė ŠimkūnaitėZažeckė.
Dalis neužregistruotų atvejų gali būti siejami ir su dar
egzistuojančia stigma apie
lytiškai plintančias ligas.
ULAC gydytojos Irmos Čaplinskienės teigimu, stigma
dėl lytiškai plintančių infekcijų pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje mažėja, nes daugiau
susirgimų diagnozuojama
ankstyvose stadijose, geresnis sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas.

ATKelta IŠ 1 p.
sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos
docentas, Neuromokslų instituto Molekulinės neuroonkologijos laboratorijos vadovas, gydytojas neurochirurgas, sertifikuotas saviugdos
specialistas kalbėjo apie tai,
kaip mokėti klausytis ir girdėti vienam kitą, kaip pažadinti mokinių prigimtines
galias, padedančias prasmingai mokytis. Įžvalgomis

kuriant mokyklą kiekvienam, mokyklos bendruomenės narių lūkesčius dalijosi Skriaudžių pagrindinės
mokyklos direktorė Renata
Liagienė, Jiezno gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 2013 metų
Prienų rajono metų mokytoja Nijolė Kuliešienė, tėvų
atstovas Andrius Kamarauskas, buvęs „Ąžuolo“ progimnazijos mokinys, dabar jau
„Žiburio“ gimnazijos pirmokas Kęstutis Pūkas. Renginio

„Jau beveik dešimtmetį teisės aktas numato, jog
medikai gali teikti sveikatos
priežiūros paslaugas anonimiškai, tai palengvina paciento ir mediko kontaktą,
kai ieškoma, kur kreiptis ir
nelaukiama, kol liga progresuos. Kitas geras dalykas, sumažinantis pacientų baimes
ir didinantis paslaugų prieinamumą, yra tai, kad pas gydytoją dermatovenerologą
gyventojai jau 17 metų gali kreiptis tiesiai be šeimos
gydytojo siuntimo”, – sakė I.
Čaplinskienė.
ULAC duomenimis, didesnė dalis susirgusių vyrų nurodė, kad galėjo užsikrėsti
nuo pažįstamo arba atsitiktinio asmens, kad per metus turėjo du, tris ir daugiau
lytinių partnerių. Tuo metu
moterys dažniau nei vyrai
turėjo vieną lytinį partnerį
per metus ir nurodė, kad galimai užsikrėtė nuo sutuoktinio ar sugyventinio.
Indrė Naureckaitė-BNS

Mokykla kiekvienam: valia veikti, drąsa spręsti, ryžtas
apie asmeninę atsakomybę leitmotyvu tapo mintis, kad
įgyvendinti
siekiant prasmingo moky-
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mosi, darbo svarbiausias yra
palaikantis ir auginantis tarpusavio ryšys. Jis veda į mokyklą kiekvienam – mokyklą, kuriai Prienų rajone sąlygas tikrai turime – apie jas
kalbėjo Švietimo skyriaus
vedėjas Rimvydas Zailskas.
Jis kvietė atverti mokyklos
kiekvienam duris, linkėjo
įdomių ir kūrybingų mokslo metų.
Prienų rajono
savivaldybės informacija 

Popiežius Pranciškus sekmadienį paskelbė, kad
skiria Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių
kardinolu. Iš viso popiežius paskelbė 13 naujų
kardinolų. Jie oficialiai bus paskirti spalio 5 dieną.

Žolininko kertelė

Gyslotis –
sveikatos
sargas
Daug ko nežinome apie
mūsų aplinkoje augančius
vertingus augalus. Nežinome, kaip gydytis, kaip palaikyti sveikatą, kad labai
nenukentėtų piniginė ir
organizmą neprifarširuotume cheminių preparatų,
vadinamų vaistais.
Žolininkai pataria imtis labai paprastų gydymo būdų
– vaistinių augalų, kuriuos
bent vasarą matome po savo
kojomis kiekvieną dieną. Kas
nežino plačialapio gysločio?
O jis – sveikatos sargas.
Gydomųjų savybių turi visas augalas: lapai, šaknys ir
sėklos. Nėra kito augalo, kuris taip puikiai valytų, stiprintų kraują, plaučius ir virškinimo organus. Kosintiems,
nusilpusiems, sergantiems
mažakraujyste, skorbutu, užkimusiems, kamuojamiems
įvairių bėrimų labai padeda
gysločių arbata, sergantiems
plaučių ligomis, bronchitu –
gysločio sultys.
Ne viską žinome
apie gyslotį
Paprastai gyslotis vartotinas įkandus gyvatei, įgėlus
bitei arba kai atsiranda pūlingų septinių uždegimų, flegmonų, pūlinių, kai galimas
kraujo užkrėtimas.
Niekas pasaulyje ant žaizdos nededa gysločio lapo!
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Gysločio lapas ant žaizdos
dedamas ne visas, kaip įprasta, o susmulkintas. Didžiausią poveikį daro gysločio sultys, todėl gysločio lapą reikia
sukramtyti, sumalti arba paprasčiausiai sutrinti ir aplipinti pažeistą kūno vietą.
Gysločių sultys gydo hemorojų, opaliges, gastritą,
viduriavimą, taip pat astmą,
sinusitą, bronchitą, nes skatina atsikosėjimą, padeda peršalus. Bet reikia nepamiršti,
kad sulčių jokiu būdu negalima vartoti, jei yra padidėjęs skrandžio rūgštingumas,
sergama skrandžio uždegimu, dvylikapirštės žarnos ir
skrandžio opalige. Tuomet
sultys ne išgelbės, o pakenks,
tad būkite atsargūs.
Gysločio apskritai pilna
visur, nors vežimu vežk: jis
auga kaip tik ten, kur dažnai
vaikščiojama ir mindoma žolė. Jo rasi visur ir visada – nuo
Šiaurės iki Pietų ašigalio.
Gyslotį reikia
valgyti žalią
Taip gyslotį nuo seniausių
laikų vartojo Amerikos indėnai. Netgi po mirtinos giurzos nuodų dozės, kai nuodai
jau pasiekia gerklę, gyslotis
viską pašalina per pusę valandos. Bičių įgėlimo pasekmės, patepus pažeistą vietą gysločio sultimis, išnyksta
akimirksniu. Vienintelė problema ta, kad šviežio gysločio galima rasti tik vasarą,
todėl šito nepaprasto antibiotiko ir priešnuodžio reikia
pasiruošti iš anksto – jo prisidžiovinti arba pasidaryti
spiritinių antpilų ir visuomet
jų turėti. Spiritinį antpilą galima laikyti labai ilgai. Jis gaminamas paprastai: imamas
trijų litrų stiklainis, visas prikemšamas švariai nuplautų lapų ir užpilamas geros
kokybės degtine. Antpilas
Redakcija pasilieka teisę
rankraščius trumpinti ir redaguoti.

Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako.
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naudojamas kai jo prireikia.
Kita vertus, gyvatės žiemą
ir nekerta, tačiau jeigu kas
nors kaime kapodamas malkas netyčia įsikirto ranką ar
koją, žaizda gali supūliuoti ir
prasidėti uždegimas. Tuomet
servetėlė suvilgoma gysločio
spiritiniu antpilu ir uždedama ant žaizdos.
Gyslotis veikia antiseptiškai
Liaudies medicinoje gysločiai vartojami karščiuojant,
sergant plaučių ligomis, astma, ateroskleroze.
Taigi matome, kad gyslotis veikia antiseptiškai, turi
antimikrobinių, spazmolitinių, priešuždegiminių savybių, lengvai ramina, pašalina įtampą, skausmą, skatina
tulžies darbą, gerina virškinamojo trakto sekreciją, mažina kraujo spaudimą.
Homeopatijoje vartojamas
visas gysločio augalas. Vaistinėse galima įsigyti gysločio sulčių (Succus Plantaginis), kurios spaudžiamos
iš plačialapių ir smiltyninių
gysločių žolės. Jomis gydomas gastritas (kai sumažėjęs
skrandžio sulčių rūgštingumas), lėtinis kolitas, skrandžio opa.
Reikia vartoti šviežias
sultis
Prirenkame stambesnių
gysločių, juos sugrūdame,
išspaudžiame sultis. Jas lygiomis dalimis sumaišome
su medumi ir atskiedžiame
vandeniu. Galima gerti kaip
uogų sultis. Per dieną reikėtų
išgerti apie 100 g šio gėrimo.
Galima gysločių sulčių pasiruošti ir žiemai (nedideliuose stiklainiuose laikyti
šaldytuve). Po ranka visada
turėsime skanaus, maistingo,
vitaminingo gėrimo.
Parengta pagal prof. A. Stolešnikovo patarimus 
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atgarsiai
JAV prezidentas tikisi aplankyti Lenkiją

JAV prezidentas Donaldas Trampas pareiškė planuojantis
„netrukus“ aplankyti Lenkiją. Šį savaitgalį JAV prezidentas
planavo vykti į Lenkiją, kur vyko renginiai, skirti paminėti
Antrojo pasaulinio karo pradžios 80-osios metines. Tačiau
rugpjūčio 29-ąją D. Trumpas pranešė apie šio savo vizito
atšaukimą dėl uragano „Dorian“ artėjimo prie JAV.

Paminklas artimiesiems, pastatytas
žodžiais
ATKelta IŠ 1 p.
aksomas“, – poetę apibūdino
leidėjas. O kalbėdamas apie
naujausią – jau šešioliktąją – poetės knygą, gyrė, kad
Aldonai pavyko atrasti savo
gimtųjų vietų simbolį – Šilavoto bažnyčią.
„Ir supranti, kad nuo savo
šaknų pabėgti negali“, – sakė
V. Rudžianskas, pridūręs, kad
knygoje atskleidžiamas šiltas emocinis ryšys su tėvais
ir kitais artimaisiais, šeimos
tarpusavio santykiai.
A. Ruseckaitė labai džiaugėsi, kad ši pakankamai kukli ir „naminė“ jos knygelė
pirmą kartą „krikštijama“
Prienuose.
Pasak kraštietės, knyga ir
buvo sumanyta tėvų, o ypač
mamos, kurios 100-ąsias gimimo metines minėjo kovo
mėnesį, ir pernai mirusio
brolio Vytauto atminimui.
„Daug dalykų glūdi mumyse, bet kai esi „žodžio žmogus“, tai viską ir darai žodžiais. Aš norėjau žodžiais
pastatyti artimiesiems kuklų paminklėlį“, – sakė A. Ru-

REKLAMA

seckaitė.
Jos tėtis mirė būdamas 52ejų, mama 65-erių. Todėl,
pasak knygos autorės, kai
supranti, kad tu esi vyresnis
už savo tėvus, tuomet pajunti, kad su jais gali būti lygus,
atsiranda kitoks ryšys, kitoks
santykis, suvokimas, kad gali kalbėtis iš savo gyvenimo
patirties, būti tarsi bendroje
eilėje savo amžiumi, nors jie
tave sukūrė, suformavo.
„Ir gali jausti kaip brolį, seserį, nes mes dar gyvename,
o jie lieka savo metuose stovėti“, – teigė autorė.
Daug buvo kalbama ir apie
mirtį, kuri, pasak A. Ruseckaitės, yra ir tamsi, ir šviesi. Daug minčių išsakyta ir
apie gedėjimą. To daug yra
ir knygoje.
A. Ruseckaitės teigimu,
knyga sudaryta iš eilėraščių,
parašytų per pastaruosius
metus. Tai jaučiama tekstuose, nes, pasak autorės,
kai netektis dar arti, atsiranda vieni žodžiai, kai ji tolsta,
keičiasi ir žodžiai. Viename
skyriuje pateikiama ir citatų
iš brolio Vytauto, tarnavusio
sovietinėje kariuomenėje
1978 – 1979 m., laiškų. Laiš-

kus jis rašydavo kiekvienam
– mamai, broliui Kęstučiui,
seserims Janinai ir Aldonai
– atskirai. Aldona savuosius,
kaip ir dera muziejininkei,
saugojo. O po brolio mirties
pradėjus juos skaityti, gimė eilės.
V. Rudžianskas pastebėjo,
kad prie kitų Aldonos netekčių prisidėjo ir dar viena
– darbo Maironio muziejuje
netekimas. Tai atsispindi paskutiniame knygos skyriuje,
kur kalbama apie Jobą, Šėtoną. Autorė patvirtino, kad
šie tekstai atsirado jau nedirbant muziejuje, norint nebereikšminti praeities ir į visa
tai pasižiūrėti kaip į filmą.
Knygos sutiktuvėse buvo
skaitomos ištraukos iš naujausios A. Ruseckaitės knygos, skambėjo smuiko melodijos. Norintieji knygą galėjo įsigyti ir gauti autorės
autografą.
Kraštietę naujos knygos
sutiktuvėse sveikino didžiulis būrys jos kūrybos gerbėjų, gimtojo Ingavangio ir širdžiai mielo Šilavoto krašto
žmonių, savivaldybės meras
A. Vaicekauskas, bibliotekininkai, muziejininkai.
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Prancūzijos prokuroras: Liono
užpuolikas buvo „psichozinės būsenos“
Peiliu ginkluotas afganistanietis, išvakarėse Prancūzijos
Liono mieste nužudęs vieną žmogų ir sužeidęs dar
aštuonis, buvo „psichozinės būsenos“ ir apsvaigęs
nuo narkotikų, bet neturėjo jokių teroristinių ryšių,
sekmadienį pranešė regiono prokuroras.

Popiežius spalį paskirs 13 naujų kardinolų,
tarp jų ir Kauno arkivyskupą S. Tamkevičių
Popiežius Pranciškus sekmadienį po vidudienio
maldos pranešė, kad spalio 5 dieną sušauktoje konsistorijoje į Kardinolų kolegiją priims trylika naujų
kardinolų. Tarp jų – Kauno
arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, skelbia
Vatikano radijas.
„Melskime už naujuosius
kardinolus, kad patvirtindami savo priklausymą Kristui
padėtų man vykdyti Romos
vyskupo tarnystę dėl visos
ištikimos Dievo tautos gerovės“ – pasakė popiežius
Pranciškus sekmadienį po
Vidudienio maldos Šv. Petro
aikštėje.
Tarp trylikos būsimų kardinolų dalis bus iš besivystančių
šalių, o taip pat ir Vatikano
ekspertas migrantų ir pabėgėlių klausimais. Manoma,
kad taip argentinietis pontifikas formuoja mažiau europietišką kardinolų kolegiją.
Naujo kardinolai atstovaus
Šiaurės ir Centrinei Amerikai,

Afrikai, Europai ir Azijai. Jaunesni nei 80 metų kardinolai
galės dalyvauti slaptoje konklavose, kuriose renkama 1,2
mlrd. katalikų galva.
Vienu iš naujųjų kardinolų
bus ir Bolonijos arkivyskupas Matteo Zuppi (Matėjus
Dzupis), kuris, anot Vatikano
ryšių sekretoriato konsultanto Jameso Martino (Džeimso
Martino), yra „didelis LGBT
katalikų rėmėjas“.
Iš Čekoslovakijos kilęs Michaelas Czerny (Maiklas Černis), dar būdamas vaiku emigravęs į Kanadą, yra vienintelis ne vyskupas iš trylikos bū-

simų kardinolų. Jis yra vienas
iš dviejų Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos Migrantų ir pabėgėlių
skyriaus sekretorių.
Spalį įvyksianti ceremonija bus jau šeštoji konsistorija Pranciškaus popiežiavimo
laikotarpiu nuo 2013 metų
kovo. Po jos vadinamųjų „kardinolų rinkikų“ skaičius padidės iki 128.
Tačiau šis skaičius sumažės iki 124 spalio 15 d., nes
keturiems kardinolams sukaks 80 metų, todėl jie nebegalės rinkti naujo popiežiaus.

2004 metais Beslano tragedijos aukų artimieji sekmadienį pareiškė vis dar
besitikintys iš Rusijos valdžios „objektyvaus tyrimo“
ir perspėjo, kad tragedija
gali pasikartoti.
Sekmadienį sukanka 15
metų nuo žudynių Beslano
mokykloje, kuomet čečėnų
kovotojai paėmė įkaitais daugiau nei 1100 žmonių ir laikė
juos mokyklos sporto salėje,
visame pastate pritvirtinę
sprogmenų.
Po tris dienas trukusių
bevaisių derybų saugumo
pajėgos šturmavo pastatą:
tuomet žuvo 334 žmonės,
įskaitant 184 vaikus. Europos Žmogaus Teisių Teismas
2017 metais pripažino, kad
Rusija anuomet padarė „rimtų klaidų“ kalbant apie prevenciją ir perteklinės jėgos
panaudojimą. Teismas para-

gino Maskvą imtis priemonei
tiesai nustatyti ir pasmerkė
jos įvykdytus pažeidimus.
„Deja, nė vienas Europos
teismo sprendimo punktas nebuvo įvykdytas, ir dėl
to yra labai liūdna, – sakė
Beslano motinų grupei vadovaujanti Susana Dudijeva,
sekmadienį dalyvavusi šiai
tragedijai skirtoje apvalaus
stalo diskusijoje. – Vis vėl ir
vėl grįžtame prie 2004 metų rugsėjo 1-3 d. d., nes vis
dar yra baltų puslapių, vis
dar yra klausimų... Mes nerimaujame, kad ne viskas yra
padaryta, nes nėra objektyvaus tyrimo.“
„Mes bijome, kad tai gali pasikartoti. Mes dar kartą
paraginsime tyrimo tarnybas pradėti naują tyrimo dėl
Beslano išpuolio“, – sakė ji.
Tragedijos metinių dieną mokyklos sporto salėje

buvo surengta ceremonija
ir religinės apeigos. Dabar
čia yra memorialas, kuriame kiekvienais metais susirenka daugybę gedinčių
žmonių, atnešančių minkštų
žaislų, žvakučių ir raudonų
gvazdikų.
EŽTT nutartyje, kurią Rusija atmetė, nurodoma, kad
Rusijos valdžia turėjo informacijos apie planuojamą išpuolį, tačiau ne tik nesiėmė
priemonių užkirsti jam kelią,
bet ir nepadidino saugumo ir
neperspėjo visuomenės.
Be to, saugumo operacijai
buvo prastai vadovaujama, o
galiausiai pastate, kuriame,
buvo daug įkaitų, buvo panaudota sunkioji ginkluotė.
Teismas paragino imtis
priemonių ir „išmokti praeities pamokas“ bei „užkirsti kelią panašiems pažeidimams ateityje“. AFP-BNS

AFP-BNS

15 metų nuo Beslano įvykių: aukų artimieji
vis dar reikalauja sąžiningo tyrimo
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politika
Izraelis: susišaudymas su „Hezbollah“ baigtas

Dėl kompiuterio gedimo visoje
Prancūzijoje vėlavo lėktuvų skrydžiai

Izraelio kariuomenė sekmadienį pranešė, kad jos
apsikeitimas ugnimi su „Hezbollah“ judėjimu veikiausiai
yra baigtas. „Hezbollah“ kovotojai paleido dvi arba tris
prieštankines raketas į vieną Izraelio karinę bazę. Izraelis į
Libano šiitų judėjimo „Hezbollah“ ugnį atsakė paleisdamas
apie 100 artilerijos sviedinių.

Vasaros pabaigai – 40 klausimų
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

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.
2019-08-28, 00.10 val. Prienų
r. Naujosios Ūtos sen. Asiūklės
k., namuose neblaivus (2,06
prom. alkoholio) vyras (g.
1973 m.) smurtavo prieš neblaivią (1,21 prom. alkoholio)
dukrą (g. 1997 m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.

2019-08-29 d. apie 17–18 val.
vyras (g. 2000 m., gyv. Kazlų
Rūdoje) mamai priklausantį
automobilį paliko Birštono
sav. prie kelio esančiame
lauke. 2019-08-30 d. apie
16.40 val. atvykęs pasiimti
automobilio rado jį stovintį
ant trinkų, be visų keturių
automobilio ratų (18 colių
dydžio). Automobilio dešinė
pusė buvo nuslydusi nuo medinių kaladžių, dėl to apgadintos dešinės pusės priekinės
durys. Dėl įvykdytos vagystės
ir apgadintų durų padaryta
apie 350 eurų turtinė žala.
2019-08-30 apie 12.37 val.
Kauno GMP dispečerė pranešė, kad medikams Birštone,
Druskupio g. medikams reikalinga pagalba išnešti ligonį.
Atvykusi PGP iš buto išnešė ir
įkėlė į GMP automobilį moterį
(g. 1931 m.).
REKLAMA

Dėl kompiuterio gedimo visoje Prancūzijoje buvo
trumpam sutrikę visi lėktuvų skrydžiai, bet padėtis
palaipsniui grįžo į normalias vėžes. Kai automatinė
skrydžių planavimo sistema Prancūzijoje buvo
pataisyta, kitose šalyse skrydžiai vis dar vėlavo.

ATKelta IŠ 1 p.
(V. Joneliui ir R. Zablacienei)
susilaikius buvo priimtas
sprendimas netenkinti 2019
m. birželio 10 d. Vyriausybės
atstovo Kauno apskrityje
reikalavimo dėl tarnybinės
nuobaudos E. Visockui skyrimo. Buvęs administracijos
direktorius, dabar Tarybos
narys E. Visockas posėdyje
nedalyvavo.
Į Tarybos nario A. Narvydo
klausimą, kas rengė šį sprendimo projektą, jį pristačiusi
mero patarėja A.Dargužienė,
atsakymo neturėjo. A. Narvydas pasiūlė sudaryti komisiją, kuri tirtų komisijos,
nagrinėjusios E. Visocko tarnybinį nusižengimą ir nesugebėjusios pasiūlyti tarnybinės nuobaudos, „neįgalumą“.
Jo teigimu, nevykdyti teisėto
ir pagrįsto Vyriausybės atstovo reikalavimo – cinizmo
viršūnė.
Pakeistas Tarybos reglamentas
Svarstant Prienų rajono
savivaldybės tarybos veiklos
reglamento pakeitimus, buvo pritarta, kad Tarybos nariams, išskyrus merą ir jo
pavaduotoją, už darbą būtų
mokamas atlyginimas pagal
faktiškai dirbtą laiką. Darbo
laikas nustatomas pagal Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų ir darbo grupių,
į kurias Tarybos nariai dele-

vivaldybės tarybos sprendimai. Dėl to, kad jie priimami
posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma,
diskusijų nekilo. A. Narvydas
pateikė keletą pasiūlymų ir
norėjo, kad už šį straipsnį
būtų balsuojama atskirai,
tačiau į jo pasiūlymą nebuvo
atsižvelgta. Meras A. Vaicekauskas dar kartą priminė,
kad reikšmingus pasiūlymus, iš esmės keičiančius kai
kurias nuostatas, reikia pateikti iki posėdžio. R. Keturakienė taip pats siūlė išskirti
48 straipsnį. Balsuojant dauguma – 13 – pritarė, kad Tarybos reglamentas būtų pakeistas taip, kaip numatyta
sprendimo projekte.
Patvirtinti klasių, ikimokyklinių grupių skaičiai, priėmimo tvarkos aprašai, ugdymo modeliai
Be diskusijų buvo patvirtintas klasių, ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo
grupių skaičius Prienų rajono savivaldybės mokyklose
2019–2020 mokslo metais.
Buvo siūloma neformuoti 9
klasių Išlaužo ir Naujosios
Ūtos pagrindinėse mokyklose, nes trūksta mokinių, o dėl
to, kad 10 klasės negali būti
jungiamos, Išlaužo, Naujosios Ūtos ir Šilavoto pagrindinėse mokyklose formuoti nepilnas 10 klases. Visi
posėdyje dalyvavę Tarybos

pakeitimams. Nuo šiol prašymus tėvai galės pateikti ir
elektroniniu paštu, tėvams
atsiras galimybė pateikti

timi (Lenkijos Respublika,
pagrindinis partneris).
Balsų dauguma buvo patvirtinti Prienų rajono savi-

nuomos mokesčio už naudojimąsi žeme iki nuomos
ar pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo tarifai.

prašymą iš karto į visas tris
Prienų miesto ikimokyklinio
ugdymo įstaigas, bus supaprastinta dokumentų pateikimo tvarka, pakoreguotas
punktas, numatantis, kokie
vaikai priimami be eilės.
Be diskusijų buvo patvirtinti ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai Prienų rajono savivaldybės mokyklose, Prienų rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės
užtikrinimo tvarkos aprašas,
Prienų rajono savivaldybės
bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai.
Patvirtintos finansinės
ataskaitos, biudžeto pakeitimai
Tarybos nariai pritarė
Prienų rajono savivaldybės
administracijos dalyvavimui

valdybės 2018 metų biudžeto vykdymo konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkiniai. Prieš balsavimą A. Narvydas klausė, kaip įvykdyti
mokesčių surinkimo planai
pagal atskiras jų rūšis. Buvo atsakyta, kad visi planai
įvykdyti arba net viršyti, išskyrus GPM.

guoti Tarybos sprendimu,
posėdžių protokolus.
Diskusijų kilo dėl 48 Reglamento straipsnio. Jame
kalbama, kaip priimami Sa-

nariai pritarė ir priėmimo į
Prienų rajono savivaldybės
švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo

tarptautinio bendradarbiavimo projekte kartu su Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru (partneris
Lietuvoje) ir Suvalkų apskri-

Perduotas, išnuomotas
turtas, patvirtintas parduodamo turto sąrašas
Tarybos posėdyje be diskusijų patvirtinta Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita, Prienų rajono
savivaldybės švietimo įstaigoms perduotas Prienų rajono savivaldybei nuosavybės
teise priklausantis turtas,
perduotas valdyti, naudoti ir
disponuoti patikėjimo teise
Prienų rajono savivaldybei
nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas,
kurį iki šiol valdė Balbieriškio KLC, Prienų KLC ir Jiezno
paramos šeimai centras.
Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn perimtas
valstybės turtas – paminklas
Prienų „Žiburio“ gimnazijos
mokytojams ir mokiniams,
žuvusiems už Lietuvos laisvę 1941, 1944–1952 m., kuris vėliau bus perduotas „Žiburio“ gimnazijai. Taip pat iš
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
perimtas 32,78 tūkst. eurų
vertės ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, kuris bus
perduotas Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai.
10 metų laikotarpiui leista
išnuomoti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise
priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – šešiolika nekilnojamojo turto objektų,
esančių įvairiose savivaldy-

Į

A. Vaidogo klausimą, kodėl didėja
įsiskolinimai, atsakyta, kad tai lėmė nemažai naujų projektų,
prie kurių įgyvendinimo savivaldybė turėjo
prisidėti.

Taryba nepritarė, kad būtų patenkintas UAB ,,Vyteksta ir kompanija“ prašymas
ir sumažintas 2019 m. nekilnojamojo turto mokestis
(2394 eurų).
Be diskusijų pritarta ir savivaldybės biudžeto pakeitimams.
Pritarta, kad 2019 m. fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio
pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas
0–40 procentų darbingumo
lygis arba kurie yra sukakę
senatvės pensijos amžių ar
yra nepilnamečiai, neapmokestinamasis žemės sklypų
dydis – 0,15 ha mieste ir 1 ha
kaimo vietovėje. Nustatyti ir
metiniai nuomos mokesčio
už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, ir

politika

„Bolt“ ir Tartu universitetas kartu kurs
autonominių automobilių technologijas
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Šaudynių aukų padaugėjo iki septynių

Estijos transporto paslaugų bendrovė „Bolt“ ir Tartu
universitetas kartu ėmėsi projekto, skirto autonominių
transporto priemonių technologijoms plėtoti. „Bolt“,
anksčiau veikusi pavadinimu „Taxify“, pavėžėjimo paslaugas
teigia daugiau kaip 30 valstybių.

Vasaros pabaigai – 40 klausimų

Šaudynių vakarų Teksase aukų sekmadienį padaugėjo
iki septynių, pranešė pareigūnai. JAV Teksaso valstijos
vakaruose užpuolikas išvakarėse užgrobė pašto furgoną
ir šaudė į atsitiktinius žmones, nušaudamas mažiausiai
septynis ir sužeisdamas dar 21, o paskui pats žuvo per
susišaudymą su policija.

bės seniūnijose, ir patvirtintos nuomos kainos. Taip
pat leista nuomoti patalpas
Stakliškėse, kuriose veiks
kirpykla.
Prienų rajono neįgaliųjų
draugijai valdyti ir naudoti panaudos teise 10 metų
perduotos Prienų rajono savivaldybei nuosavybės tei-

inžineriniai statiniai, esantys
Kranto g. 8, garažas, esantis
Laisvės a. 10B, Prienų m.
A. Narvydui suabejojus,
kodėl iki šiol „Revuonos“
viešbučio nepavyko parduoti, paaiškinta, kad iki
šiol viešbutį buvo norima išnuomoti, o ne parduoti. Sutarta, kad visi skirtingiems

rakteristikos, leista pradėti
Prienų rajono savivaldybės
vandens tiekimo ir nuotekų
valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo procedūras.
Pritarta, kad būtų parduoti 46,39 kv. m bendro ploto
butas ir 45,98 kv. m ploto
būsto dalis bendrame 77,44

tik nuo kitų metų sausio 1
d., buvo siūloma klausimo
svarstymą atidėti.
Posėdyje dalyvavęs Alytaus RATC direktorius A.
Reipas paaiškino, kodėl susidarė savivaldybės skola
– prieš keletą metų viename Tarybos posėdyje patvirtinus naujos rinkliavos

A. Narvydo teigimu, nuostatuose numatyta, kad už netinkamai išrūšiuotas atliekas bus imamas dvigubas
mokestis ir konteineris netuštinamas. Tai, jo manymu,
bus dviguba sankcija, todėl
jis siūlė šio punkto atsisakyti. A. Reipas priminė, kad
šį pasiūlymą į nuostatus

turėtojų ir atliekų tvarkymo
nuostatais galima susipažinti Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje.
Padidintas pareigybių
skaičius, papildytas apleistų sklypų sąrašas
Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų
centro didžiausias leistinas

se priklausančios patalpos,
esančios J. Basanavičiaus g.
20-1. Atnaujinti sutartį prireikė norint ją užregistruoti
VĮ Registrų centre.
Nutraukta nekilnojamojo
turto (patalpų Kęstučio g. 63,
Prienų m.) panaudos sutartis su Prienų „Revuonos“ pagrindine mokykla, nes gegužės mėnesį šis pastatas buvo
parduotas aukcione.
Prienų rajono savivaldybės administracijai teisės
aktų nustatyta tvarka leista
nuomotis (60 mėnesių) vieną tarnybinį lengvąjį automobilį, kurio nuomos kaina
ne didesnė kaip 500 eurų
per mėnesį. Senasis savivaldybei priklausęs autobusėlis
perduotas Jiezno paramos
šeimai centrui.
Posėdyje patvirtintas Viešame aukcione parduodamo
Prienų rajono savivaldybės
nekilnojamojo turto ir kitų
nekilnojamųjų daiktų sąrašas. Iš sąrašo buvo išbrauktas privatizuotas nekilnojamasis turtas – pastatas
Kęstučio g. 63, Prienų m. Į
naujai parengtą sąrašą įrašyta: administracinė patalpa, esanti Mokyklos g. 15-8,
Paprūdžių k., (Balbieriškio
sen.), du butai, esantys Pagirmuonio k. 4 (Pakuonio
sen.), inžineriniai tinklai
Kęstučio g. 63, Prienų m.,
,,Revuonos“ viešbutis ir kiti

savininkams priklausantys viešbučio pastatai bus
parduodami kartu. Meras
taip pat paaiškino, kad šalia
Kęstučio paminklo esantis
pastatas (buvęs DOSAAF-o)
yra parduotas ir savininkas
rengia jo pertvarkymo dokumentus.
Pritarta sklypo pirkimui,
butų pardavimui
Pritarta sprendimo projektui, kad netekusiu galios
būtų pripažintas Tarybos
2014 m. spalio 30 d. priimtas sprendimas „Dėl žemės
sklypo Ramybės g., Stakliškių k., paėmimo visuomenės
poreikiams“, nes savininkas
sutiko sklypą parduoti. Kitu
sprendimu Taryba pritarė,
kad šis 1,04 ha ploto žemės
sklypas būtų nupirktas už
3170 eurų. Sklypas reikalingas kapinių plėtrai.
Dvariuko bendruomenės
prašymu Taryba pripažinto
būtinu visuomenės poreikiams ir įtraukė į neprivatizuotinų sklypų sąrašą valstybinės žemės sklypą, esantį šalia Žemaitės g. 70A, ir jį
padidino nuo 0,0869 ha iki
apie 0,1277 ha, t. y. žemės
sklypą raplėtė iki žemės
sklypų Žemaitės g. 68 ir V.
Kudirkos g. 79 ribų.
Be diskusijų buvo pakeistos Naujosios Ūtos seniūnijos Dūmiškių kaimo Pievų gatvės geografinės cha-

kv. m pastate už 19 400 eurų
ir 3300 eurų.
Papildytas Prienų rajono
savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašas.
Dauguma Tarybos narių pritarė, kad Savivaldybės tarybos pritarimo nereikia, kai
Savivaldybės taryba jau yra
pritarusi pagrindinei sutarčiai, o bendra atskirų sutarties pakeitimų vertė neviršija 10 procentų pagrindinės
sutarties vertės prekių ar
paslaugų pirkimo atveju ir
15 procentų – darbų pirkimo
atveju. Nors A. Narvydas siūlė įtraukti papildomų sąlygų,
balsų dauguma (20 – pritarė, du – susilaikė, 1 nebalsavo) buvo pritarta pateiktam
sprendimo projektui.
Didės vietinė rinkliava už
komunalinių atliekų surinkimą
Daug diskusijų sukėlė
klausimas dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės
rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimas.
To prireikė atsižvelgiant į
suskaičiuotas būtinąsias su
komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas bei
pasikeitusį atliekų surinkimą (pradėtos rinkti maisto atliekos). Kadangi nauji
rinkliavos dydžiai įsigalios

dydžius ir vieno konteinerio išvežimo kainą, kitame
posėdyje Tarybos nariai sumažino konteinerių išvežimo skaičių. Jo teigimu, buvo
įvestas ir sąvartyno mokestis, kuris vis didėja, taip pat
didėja ir deginimo kaštai, dėl
to brangsta ir visa atliekų
tvarkymo sistema. A. Reipas
pastebėjo, kad per pastaruosius trejus metus, kai buvo
pradėta daugiau dėmesio
skirti rūšiavimui, savivaldybės skola – 100 tūkst. eurų
- nedidėjo.

įtraukti ketinta ir anksčiau,
bet tąkart buvo atsisakyta.
Pasak A. Reipo, rinkliava yra
skaičiuojama tam vartotojui, kuris tinkamai rūšiuoja
atliekas. Jei vartotojai nerūšiuoja, savivaldybei kaštai labai išauga. Netinkamai

pareigybių skaičius padidintas dviem pareigybėmis (iki
69,1). Įgyvendinant projektą „Bendruomeninių šeimos
namų įkūrimas Prienų rajono savivaldybėje“ bus įsteigtos dvi naujos asmeninio
asistento pareigybės, kurios
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K

aip pastebėjo A.
Buitkus, atliekų
tvarkymo kainai didelę įtaką daro
išvežimo kaina (transporto išlaidos). Tam
pritarė ir A. Reipas. Jo
manymu, jei šios paslaugos kaina ir toliau
didės, bus siūloma,
kad akcininkai priimtų
sprendimą, jog atliekų
surinktų patys atliekų
tvarkytojai, o ne privačios įmonės.

A. Šidlauskas klausė apie
iš antrinių žaliavų (popieriaus, plastiko, metalo) gaunamą pelną. A. Reipas paneigė mitą, kad tai yra pelninga
veikla.

A. Reipas

išrūšiuotų atliekų negalima
pilti kartu su tinkamai išrūšiuotomis, nes taip „užteršiamos“ visos atliekos.
A. Narvydo, D. Ručytės teigimu, padidėjusi rinkliava
padidins skolininkų gretas.
Kad šio klausymo svarstymas būtų atidėtas, pritarė
9 Tarybos nariai. Balsuojant
už sprendimo projektą be
pakeitimų jam pritarė dauguma Tarybos narių – 14
(nepritarė – 5, susilaikė –
trys, vienas nebalsavo).
Su naujais Prienų rajono savivaldybės vietinės
rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimo iš atliekų

bus finansuojamos iš projektui skirtų lėšų. Paslaugas numatoma teikti vaikams nuo
16 metų ir darbingo amžiaus
Prienų rajono gyventojams,
kuriems nustatytas neįgalumo lygis.
Pagal seniūnijų seniūnų
pateiktą informaciją yra parengtas nenaudojamų ir apleistų žemės sklypų sąrašas.
Žemės sklypų savininkams
yra išsiųsti pranešimai apie
įtraukimą į sąrašą. Šių sklypų savininkams bus taikomas 4 proc. didesnis žemės
mokesčio tarifas. Šis sąrašas
su nedideliais pakeitimais
buvo patvirtintas.
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akimirkos
Gamybos apimtys Kinijoje rugpjūtį
susitraukė

Kinijos gamybos apimtys rugpjūtį traukėsi ketvirtąjį mėnesį
iš eilės, parodė šeštadienį paskelbti oficialūs duomenys,
Jungtinėms Valstijoms didinant muitus ir sulėtėjus vidaus
paklausai. Tuo tarpu sekmadienį įsigaliojo nauji 15 proc.
siekiantys JAV muitai Kinijos gaminiams.

REKLAMA

G. Nausėda Varšuvoje paminėjo Antrojo
pasaulinio karo pradžios metines

Prezidentas Gitanas Nausėda sekmadienį Varšuvoje
dalyvavo Antrojo pasaulinio karo pradžios 80-ųjų
metinių minėjimo renginiuose su Vokietijos, Austrijos,
Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Slovakijos, Latvijos, Islandijos,
Vengrijos, Ukrainos, Gruzijos prezidentais.

akimirkos
Per Saudo Arabijos antskrydžius kalėjime
Jemene žuvo per šimtą žmonių

Per Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos
sekmadieninius antskrydžius prieš sulaikytųjų centrą
pietvakarinėje Damaro provincijoje žuvo augiau nei šimtas
žmonių, pranešė Raudonasis Kryžius. Čia vykstantis karas
jau nusinešė dešimtis tūkstančių gyvybių.
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Lengvėjant vidaus laivybai — nerimas
dėl variklių vagysčių

Nuo lapkričio įsigaliojanti paprastesnė Lietuvos vidaus
vandenų laivybos tvarka, nereikalaujanti registruoti
pakabinamų variklių, kelia dalies laivybos entuziastų
ir variklių importuotojų susirūpinimą dėl didesnės
vagysčių rizikos.
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informacija
Afganistano pajėgos išstūmė Talibano
kovotojus iš Kundūzo

Honkongo oro uostas dėl protestų
atšaukė dalį skrydžių

Afganistano saugumo pajėgos, kaip skelbiama, sekmadienį
išstūmė Talibano kovotojus iš Kundūzo miesto. Tai buvo
padaryta praėjus dienai po to, kai kovotojai pamėgino
pakartoti 2015 metais įvykdytą šiaurinio miesto kontrolės
perėmimą.

Honkongo oro uoste sekmadienį buvo atšaukta keliolika
skrydžių, kai tūkstančiai demokratijos reikalaujančių
aktyvistų blokavo kelius į jį, finansiniam centrui
atsigaunant po vakarykščių smurtinių susirėmimų su
policija. Atšaukta mažiausiai 16 skrydžių.

Socialinės atsakomybės akcija „Apsaugok mane“ šiemet
vyks 20-tą kartą
Ilgiausiai šalyje gyvuojanti socialinės atsakomybės
akcija „Apsaugok mane“
šiemet vyks 20-tą kartą.
Kaip ir kasmet, jos rengėjai kviečia visus eismo dalyvius būti itin atidžiais kelyje,
taip apsaugant vaikų keliones į mokyklą ir namo. Lietuvos kelių policijos tarnybos
duomenimis, per dvidešimt
metų žuvusių vaikų sumažėjo keturis kartus, dukart mažiau vaikų sužeidžiama.

Vaikų saugumu keliuose besirūpinanti iniciatyva
„Apsaugok mane“ kiekvieną rugsėjį yra rengiama Vilniaus miesto savivaldybės,
didžiausios šalies draudimo
bendrovės „Lietuvos draudimo“ ir partnerių – Vilniaus
apskrities policijos bei kitų
šalies miestų savivaldybių.
„Apsaugok mane“ inici-

5 tūkst. eurų suma. Asmens
draudimo apsauga moksleiviams galioja nuo rugsėjo
1 iki 30 dienos visoje šalyje
ištisą parą keliaujant pėsčiomis ir važiuojant dviračiu. Iš
viso šiemet draudimo apsauga galios daugiau nei 322
tūkstančiams moksleivių.
Šiemet bendradarbiaudama
su dvylikos miestų savivaldybėmis, šiemet draudimo
bendrovė 13 tūkst. pradinių klasių moksleivių padovanos šviesą atspindinčias
liemenes.
Vilniuje – dėmesys eismo
saugumui
Kasmet po vasaros atostogų eismas, ypač didžiuosiuose miestuose, suintensyvėja, į gatves sugrįžus
tūkstančiams moksleivių.
Vilniaus mieste savivaldybė,
pasitikdama naujus mokslo
metus, gatvėse diegia eismo
saugumą didinančios priemonės, kurios mažina eismo įvykių tikimybes, skatina vairuotojus laikytis greičio reikalavimų, atsižvelgti
į kitus eismo dalyvius. Gatvėse prie ugdymo įstaigų,
pėsčiųjų perėjose ir sankryžose bei kitose pavojingose
vietose įrengta daugiau kaip
100 greičio mažinimo kalnelių, kryptiniu apšvietimu
apšviesta 70 perėjų, įren-

atorė bendrovė „Lietuvos
draudimas“ kaip ir kasmet
nemokamai apdraudžia visus šalies moksleivius nuo
nelaimingų atsitikimų kelyje

giami kiti eismo saugumą
gerinantys elementai. Rūpindamiesi vaikų saugumu
ir siekiant atkreipti vairuotojų dėmesį prie mokymo-

V

ien pėsčiomis
keliaujančių
sužeistų vaikų
skaičius 2000-aisias
metais siekė 634, o
2018-aisias sumažėjo
iki 202 sužeistų vaikų.
Prie gerėjančių skaičių
savo indėliu prisideda ir akcija „Apsaugok
mane“.
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si įstaigų „Apsaugok mane“
ženklu naujai paženklinta
beveik 100 pėsčiųjų perėjų.
Skatinant moksleivių judėjimą gerinamas susisiekimas

se, padeda vaikams saugiai
pereiti gatves. Daliname
vaikams atšvaitus ir šviesą
atspindinčias liemenes, akcentuojam saugų važiavimą

arba per bendrovės tinklalapį www.ld.lt ir nukentėjusiajam bus išmokėta priklausanti kompensacija.
„Akcija „Apsaugok mane“

– tiesiami dviračių takai, šaligatviai, pertvarkoma esama infrastruktūra. Taip pat
geltonomis linijomis paženklinti gatvių sankryžų, 75
kelių susikirtimų plotai, atnaujinamas esamas gatvių
ženklinimas, įvesta saugesnė ir informatyvesnė eismo
tvarka Savanorių žiedinėje
sankryžoje. Vilniaus miesto
moksleiviams savivaldybė
nupirko ir išdalins apie 2400
signalinių liemenių bei 4000
atšvaitų.
„Kartu su partneriais kasmet ieškome sprendimų,

dviračiais. Šios iniciatyvos
ir akcijos duoda rezultatų, tačiau turime vaikus ne
tik teoriškai mokyti, bet ir
diegti praktines žinias, kaip
būti saugiems. kelyje. Tikrai
ne visi suaugusieji, o juo labiau vaikai moka teisingai
ir saugiai važinėti paspirtukais. Noriu paraginti suaugusius būti geru pavyzdžiu
vaikams ir patiems teisingai
elgtis kelyje, o vaikams palinkėti saugių mokslo metų“,
– sako vicemerė Edita Tamošiūnaitė.
Specialiu geltonu akcijos
ženklu prie mokyklų esančios perėjos paženklintos
visoje Lietuvoje. Jų šiemet
– daugiau nei tūkstantis. Šį
ženklą jau atpažįsta didžioji
dauguma vairuotojų ir pėsčiųjų.
Apdraudė kiekvieną
moksleivį
„Lietuvos draudimas“ primena, kad moksleiviams ir
jų tėvams ar globėjams nereikia kreiptis dėl draudimo
įsigaliojimo – kiekvienas vaikas jau yra apdraustas. Nutikus eismo įvykiui, kuriame nukentėjo moksleivis, jo
tėvai ar globėjai turėtų pranešti „Lietuvos draudimui“
trumpuoju numeriu 1828

kasmet rūpinasi į gatves ir
kelius po vasaros atostogų
sugrįžtančiais vaikais. Šia
iniciatyva raginame visus
suaugusiuosius prisiimti atsakomybę už mažuosius eismo dalyvius ir saugoti juos –
sudrausminti, jei neatsargiai
bėga per gatvę ir patiems rodyti teisingą pavyzdį“, – sako
„Lietuvos draudimo“ generalinis direktorius Kęstutis
Šerpytis.
Akcijos „Apsaugok mane“ metu jau trečius metus
„Lietuvos draudimas“ dovanoja mažesnių miestų ir
rajonų pradinukams šviesą
atspindinčias liemenes. Per
šį laiką jau pasirūpinta 33
rajonų pradinukų saugumu
– jiems išdalinta 34 tūkstančiai liemenių.
„Šiemet mes padovanojome šviesą atspindinčias liemenes Gargždų, Jurbarko,
Kelmės, Kuršėnų, Naujosios
Akmenės, Plungės, Prienų,
Radviliškio, Tauragės, Trakų, Ukmergės, Vilkaviškio
mažiesiems moksleiviams,
kad moksleivių išvykos būtų saugesnės. Liemenės,
kurios atspindi šviesą, yra
viena paprasčiausių, bet
itin veiksmingų priemonių,
užtikrinančių pėsčiųjų sau-

padedančių atkreipti dėmesį į vaikų saugumą keliuose. Pastaraisiais metais
įtraukiam ir senjorus, kurie
budi prie mokyklų perėjo-

gumą keliuose. Jos ypač reikalingos rudens ir žiemos
sezonu, kai greitai temsta
– dėvima liemenė gali apsaugoti nuo skaudžios nelaimės ir mieste, ir užmiestyje“,
– sako „Lietuvos draudimo“
generalinis direktorius Kęstutis Šerpytis.
Situacija vis gerėja
Anot Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato viršininko Sauliaus Gago, situacija tiek Lietuvos keliuose, tiek ir Vilniaus mieste
vis gerėja – eismo įvykiuose
kasmet sužeidžiama ir žūsta
vis mažiau vaikų. Per pirmąjį šių metų pusmetį sostinėje
nežuvo nei vienas vaikas, o
sužeistųjų skaičius, palyginti
su praėjusių metų tuo pačiu
laikotarpiu, sumažėjęs.
„Visų mūsų vaikų saugumas priklauso ir nuo suaugusiųjų atsakingo požiūrio
į eismo kultūrą. Pats efektyviausias saugaus elgesio
gatvėse ir užmiesčio keliuose mokymo būdas – rodyti
savo vaikams tinkamą pavyzdį“, – sako Vilniaus apskrities policijos viršininkas
Saulius Gagas.
Apie akciją „Apsaugok
mane“
Akcija „Apsaugok mane“
buvo pradėta 2000 m. Vilniuje. Ją pradėjo Vilniaus
miesto savivaldybė ir didžiausia šalies draudimo
bendrovė „Lietuvos draudimas“. 2001 m. ši iniciatyva buvo išplėsta į dar du
šalies didmiesčius – Kauną
ir Klaipėdą, vėliau prie akcijos prisijungė didžioji dalis
Lietuvos savivaldybių. Nuo
2010 m. „Lietuvos draudimas“ kasmet nemokamai
apdraudžia visus pėsčiuosius moksleivius šalies keliuose ir gatvėse visą rugsėjo mėnesį.
Per devyniolika akcijos
„Apsaugok mane“ metų bendrovei iš viso pranešta apie
93 šalies gatvėse ar keliuose nukentėjusius moksleivių, už patirtus sužalojimus
jiems atlyginta daugiau nei
40 tūkst. eurų. 

sveikata
Filipinuose nukritus greitosios pagalbos
lėktuvui žuvo 7 žmonės

Septyni žmonės sekmadienį žuvo Filipinuose netoli sostinės
Manilos nukritus greitosios pagalbos lėktuvui, kuris sukėlė
gaisrą ir privertė siaubo apimtus vietos gyventojus bėgti iš
namų, skelbia vietos tarnybos. Į Manilą skrido du pilotai,
gydytojas, trys slaugės, pacientas ir dar vienas asmuo.

Dantų šepetėlio ir pastos
nepakanka: kodėl svarbu atlikti
dantų higieną?
ATKelta IŠ 1 p.
dūrą. Įprastai dantų akmenys susidaro dėl nešvarumų
tarpdančiuose. Todėl kasdien
reikėtų juos valyti dantų siūlu
ar specialiais šepetėliais. Tai
padės išvengti apnašų mineralizacijos.
Kai dantų apnašos mineralizuojasi, jos sukietėja ir formuoja dantų akmenis. Būtent
juose gyvenančios bakterijos
sukelia dantenų paraudimą,
kraujavimą, yra dažniausia
blogo burnos kvapo priežastis. Ilgainiui tai tirpdo kaulą,
laikantį dantis ir sukelia periodonto ligas.
Kodėl reikalinga burnos
higiena?

N

ors apie burnos higieną kalbama, atrodo,
daug ir dažnai, gydytoja vis dar sutinka žmonių, kurie šiai procedūrai atvyksta pirmą
kartą. Be to, priduria
ji, vis dar daug žmonių
nežino, kaip taisyklingai valyti dantis arba
neteikia tam didelės
reikšmės.
„Tai ypač būdinga vyresnio
amžiaus pacientams. Todėl
šia tema dar reikia kalbėti
daug. Norite, kad dantys negestų, o plombos laikytų ilgai,
bijote odontologų – taisyklingai valykite dantis ir reguliariai lankykitės pas burnos
higienistą. Reguliariai atlikti
burnos higieną rekomenduojama ir norintiesiems, kad
plombos netamsėtų, o implantai tvirtai laikytųsi kaule. Negaliu teigti, kad viskas
priklauso tik nuo higienos
– svarbu ir bendriniai susirgimai, kurių kartais išvengti
nepavyksta. Tačiau burnos
higienos procedūros metu
tai pastebėjęs specialistas nuREKLAMA

kreips pas kitus gydytojus ir
padės tam laiku užkirsti kelią“, – tikina L. Pupelienė.
Higiena – nuo pirmo danties išdygimo
Pasak odontologės, burna
atspindi bendrą sveikatos
būklę, nes yra organizmo
dalis: „Pritariu minčiai, kad
negalima pradėti dantų gydymo, jei neatlikta burnos
higiena ir pacientas neišmokytas, kaip prižiūrėti savo
dantis. Tokiu atveju ir mano
darbas neduos norimo rezultato.“
L. Pupelienė sako, kad vaikams pritaikytą burnos higieną galima atlikti vos išdygus
dantims. Taip pat pirmieji
apsilankymai odontologo
kabinete nuo mažens pripratina vaikus nebijoti odontologinių procedūrų ir naujos
aplinkos.
„Patariame, kaip prižiūrėti
dantis namie, kokias pastas
naudoti. Paaugus burnos higiena atliekama ir pasitelkus
ultragarsinį skalerį bei kitas
priemones. Burnos higiena
svarbi ir nešiojant ortodontinius aparatus, kai kasdienė
higiena tampa daug sudėtingesnė, o jos trūkumas greičiau pastebimas ant dantų.
Baltos dėmės nuėmus briketus arba prie dantenų – tai
emalio demineralizacija dėl
pastovaus minkšto apnašo.
Burnos higiena svarbi nuo
pirmo danties išdygimo“, –
pabrėžia specialistė.
Neteisingi mitai
L. Pupelienė sako, kad dažnai girdi mitus apie tai, kad
burnos higiena pažeidžia
dantų emalį, dantų akmenys padeda stabiliau palaikyti klibančius dantis, kad
pradėjus reguliariai atlikinėti burnos higieną, ant dantų
kaupiasi daugiau tamsaus
pigmento. Tačiau šie teiginiai
– neteisingi.
„Taisyklingai atliekama
burnos higiena tikrai nesu-

braižo dantų emalio. Tinkamai ir pilnai nuvalius visą
virš ir podanteninį kietą ir
minkštą dantų apnašą, pigmentuotas maistas ir gėrimai neturi už ko užsilaikyti.
Mūsų pareiga reguliariai valyti dantis ir pasitarti dėl dantų pastos su burnos higienistu. Didesnį tamsaus apnašo
kaupimąsi gali sukelti tam
tikrų vaistų, maisto papildų,
žolinių pastų naudojimas, sezoninių uogų, arbatų naudojimas“, – tikina odontologė.
Atlikus procedūrą, trumpą laiką dantys gali būti kiek
jautresni – toks jautrumas
retam pacientui užtrunka iki
kelių dienų. Jei valant specialiomis gydomosiomis pastomis dantų jautrumas po burnos higienos procedūros nepraeina, reikėtų pakartotinai
pasirodyti odontologui.
„Tokiu atveju būtina patikrinti, ar nėra dantų kaklelių apsinuoginimų, kurie
nuėmus akmenis pasimatė ir pasidarė jautrūs arba
emalio erozijų. Tačiau tai turi matyti burnos higienistas.
Ilgiau jautrūs dantys būna
periodonto patologijų atveju, kai nutirpę nemažai kaulo, laikančio dantų šaknis ir
nuėmus akmenis jos tampa
jautresnės. Tada taikomas
specialus nujautrinimas geliais ir lakais“, – pasakoja gydytoja.
Kaip dažnai kartoti dantų
higienos procedūrą, priklauso nuo kelių aspektų. Suaugusiesiems gydytoja pataria
ją kartoti du kartus per metus. „Dažniau atlikti reikia
turint periodonto patologiją, vartojant daugiau kavos,
rūkant. Tai jums patars higienistas pagal jūsų individualią situaciją. Turint estetinių
restauracijų burnos higieną
būtina atlikti kas pusę metų. Jos metu yra išpoliruojamos plombos nuo patamsėjimų, apžiūrima, ar nėra
naujų gedimų ir nukreipiama odontologui“, – teigia L.
Pupelienė. 
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Amerikiečių sankcijų sulaukęs Irano
naftos tanklaivis yra prie Sirijos krantų

Neseniai Gibraltare sulaikytas, bet vėliau paleistas
Irano naftos tanklaivis, kuriam amerikiečiai paskelbė
sankcijas, sekmadienį beveik visiškai sustojo prie
Sirijos krantų, o aukšto rango JAV diplomatas teigia, kad
tanklaivis ten bus iškrautas, nors Teheranas tai neigia.

Strijos su metais atsiranda kur
kas dažniau: 3 patarimai odos
elastingumui palaikyti

Rausvos ar baltos spalvos
ruoželių – strijų – atsiradimas ant kūno dažniausiai
siejamas su nėštumu ar
intensyviomis sporto treniruotėmis.
Bet kokie staigūs ir ryškūs
kūno formų pokyčiai tam
tikrai turi įtakos. Vis dėlto,
strijos gali atsirasti jau ir
brendimo laikotarpiu, o perkopus 35-erių metų amžių
drastiškų kūno pokyčių net
nebeprireikia – užtenka kūnui padidėti vienu dydžiu ir
tokį pokytį, jei nesiimsite jokių priemonių, jau pažymės
ruoželiai odoje.

P

asak specialistų,
padėti gali paprasčiausios kūno priežiūros priemonės vos su keliais svarbiais ingredientais, tik
reikėtų nenumoti ranka ir nelaukti, kol strijos jau pradės ryškėti.

Pasak „Eurovaistinės“ farmacijos specialistės Elvyros
Ramaškenės, kūno elastingumui išlaikyti svarbių medžiagų – elastino ir kolageno – gamyba organizme su
metais mažėja, o tai ir yra
pagrindinė priežastis, dėl
kurios gali atsirasti strijų.
Todėl, renkantis kremą nuo
strijų, pirmiausia, sudėtyje
reikėtų ieškoti odos stangrinimą skatinančių sudedamųjų dalių – elementų,
kurie padeda gamintis kolagenui.
„Tik vaikų ir jaunų žmonių
organizme kolageno skaidulos nuolat atsinaujina. Kolageno gamyba organizme
pradeda silpti jau nuo 25erių, o kartu odai ima stigti
stangrumo. Kremų ar gelių
nuo strijų sudėtyje reikėtų
ieškoti gebenių, rasakilų,
asiūklių, medetkų, alavijų
ekstraktų ir vitamino C, nes

šie komponentai tiesiogiai
skatina kolageno gamybą“,
– paaiškina specialistė.

Nėščiosioms – atsakingiau
Bėgant metams, pasak E.
Ramaškienės, kolageno gamyba organizme mažėja gana sparčiu tempu. Sulaukus
35 metų amžiaus kūnas netenka maždaug 15% kolageno atsargų, po dešimties
metų procentas atitinkamai
padvigubėja. O jei dar intensyviai sportuojate, priemonės, kurios padėtų gauti
papildomo kolageno, turėtų
atsirasti kosmetinėje jau nuo
30-ties metų amžiaus.
Aktyviai sportuojantiems
ar metantiems svorį strijų
profilaktikai efektyviausia
organizmą papildyti kolageno papildais, tačiau besilaukiančioms kolageną saugu
naudoti tik išoriškai.
„Kolageno papildai netinka nėščiosioms ir maitinančioms moterims, bet jos
drąsiai gali naudoti tepamus
kremus ar gelius nuo strijų
nuo 4-os nėštumo savaitės ir
dar 2 savaites po gimdymo.
Tai padės odai sustiprėti,
susitraukti po patempimų“,
– sako „Eurovaistinės“ specialistė ir nėštumo metu rekomenduoja rinktis priemones
papildytas folio rūgštimi, nes
ji padės apsisaugoti ir nuo
pigmentinių dėmelių.

Vitaminų ir aliejų galia
Kalbant apie bet kokią
pagalbą odai, pasak farmacijos specialistės, visada
reikia atsiminti drėkinimą.
Veido oda daugeliui įprasta
rūpintis kasdien, tačiau štai
kūno odos drėkinimas, pavyzdžiui, po odą sausinančio šilto dušo, neretai dar
yra užmirštas ritualas. Tai
bene didžiausia klaida, nes
rūpinantis strijų profilaktika, labai svarbu neleisti odai
išdžiūti ir prarasti elastingumo. Riebiai odai gali užtekti
tiesiog pienelio ar losjono, o
sausai odai reikėtų riebesnio, intensyviau drėkinančio kremo, papildyto A, E ir
B5 vitaminais.
„Vitaminai E ir A apsaugo
odą ir joje susikaupusį kolageną nuo žalingo laisvųjų
radikalų poveikio ir didina
jo gamybą. Jeigu priemonėje dar yra ir B5 vitaminas, jis
pamaitins odą, ramins, drėkins, paskatins regeneraciją,
oda taps atsparesnė tempimams, o jau esant strijoms,
greičiau atsistatys“, – paaiškina E. Ramaškienė.
Natūralu, kad bėgant laikui odoje esančios ląstelės
sensta ir žūsta, o jų vietoje
susiformuoja naujos. Todėl
svarbus ne tik drėkinimas,
bet ir odos maitinimas aliejais – argano, simondsijų,
nakvišų, avokado, saldžiųjų migdolų, saulėgrąžų ar
vynuogių sėklų – tuomet ji
bus elastingesnė ir sunkiau
pažeidžiama. 
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sveikata
Popiežius ragina lyderius imtis drastiškų
veiksmų dėl klimato kaitos

Australijoje instruktoriui praradus
sąmonę mokinys nutupdė lėktuvą

Popiežius Pranciškus sekmadienį paragino vyriausybes
pademonstruoti „politinę valią“ ir imtis drastiškų žingsnių
dėl klimato kaitos. Pasak Pranciškaus, atėjo laikas atsisakyti
priklausomybės nuo iškastinio kuro.

Australijoje mokinys per savo pirmąją skraidymo
pamoką sėkmingai nutupdė lėktuvą, kai jo instruktorius
prarado sąmonę. Skristi mokęsis mokinys susisiekė su
oro dispečeriu, kai jo instruktorius neteko sąmonės.
Dispečeris padėjo jam nutupdyti lėktuvą oro uoste.

Lietuva ruošia jodo atsargas: sveikatos
specialistai pataria jodą vartoti atsakingai

REKLAMA

Astravo atominės elektrinės atidarymui Baltarusijoje ruošiasi ne tik tokios
V. Europos šalys kaip Vokietija, pradėjusi kaupti
milijonines jodo tablečių
atsargas, bet ir Lietuva.
Sveikatos priežiūros specialistai atkreipia dėmesį
ne tik į jodo svarbą, bet ir
primena, kad nereiktų preparato vartoti aklai, nes
„prevencinis“ jodo vartojimas sveikatai gali būti netgi
toksiškas.
„Bet koks vaistų ar maisto papildų perdozavimas
gali turėti neigiamą įtaką
mūsų sveikatai, todėl užsiimdami savigyda, galime
sau daugiau pakenkti. Ar
reikalinga jodo profilaktika,
gali nuspręsti tik medikai,
o bereikalingas jodo vartojimas veikia ypač toksiškai,
žaloja skydliaukę. Pastarosiomis dienomis jaučiamas
didelis susidomėjimas jodo

je. Kad radioaktyviems elementams skydliaukėje neliktų vietos, rekomenduojama
skydliaukę užpildyti neradioaktyviu jodu. Tuomet skydliaukė blokuojama ir „užpildoma“, todėl radioaktyvūs
elementai į ją nepatenka.

Trūkumas ne toks pavojingas kaip perteklius
Jos teigimu, rekomenduojama jodo paros norma suaugusiam žmogui yra 150–
200 mikrogramų, o jodo
perteklius gali sukelti rimtas
sveikatos problemas.
Jodo perdozavimas gali
pasireikšti pakitusiu kūno
svoriu, pakilusia kūno temperatūra, deginimu burnoje,
viduriavimu, sustreikavusiu
pulsu. Ilgas jodo vartojimas
suaktyvina skydliaukės veiklą, kuri gali paveikti širdies
veiklą.
„Kai kada jodo pertekliaus
žmogus gali net nepajaus-

Jodo dienos dozę galima
gauti ir su druska
Anot J. Rubikienės, pagrindinis jodo šaltinis yra maisto
produktai, su kuriais galima
gauti net iki 94 proc. reikiamo paros jodo kiekio.
„Kiekvieną dieną vartojant
po vieną arbatinį šaukštelį druskos, gaunama viena
žmogui reikalinga jodo paros norma. Kompensuoti jodo
trūkumą galima ir vartojant
joduotą druską. Tik svarbu,
kad ji būtų tinkamo galiojimo
termino, būtų laikoma sandariai uždaryta, nes jodas yra

preparatais, todėl tokia situacija sveikatos specialistams pradeda kelti nerimą.
Pradėti vartoti jodą reiktų
tik tuomet jei aplinkoje būtų
aptikta padidėjusi radiacija,
tačiau šiuo metu to daryti tikrai nereikia“, – sako „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė
Jūratė Rubikienė.
Aplinkoje padidėjus radiacijai, radioaktyvūs elementai, pirmiausiai radioaktyvus
jodas, kaupiasi skydliaukė-

ti, nes jis pašalinamas kartu su šlapimu, o kartais gali
susilpnėti arba suaktyvėti
skydliaukės veikla. Neretai
jodo perteklius nustatomas
žmonėms, besigydantiems
širdies ar skydliaukės ligas,
todėl vartojant bent keletą
skirtingų vaistinių preparatų, kiekvienoje šalies „Gintarinėje vaistinėje“ nemokamai galima pasitikrinti jų
tarpusavio suderinamumą“,
– įspėja vaistininkė.

lakus ir gali išgaruoti. Pienas
ir jo produktai yra dar vienas
jodo šaltinis, nes stiklinėje
karvės pieno yra maždaug
15 proc. rekomenduojamos
jodo paros normos, tačiau
pieno pakaitaluose – sojos ar
migdolų piene šis kiekis siekia vos 2 proc. karvės piene
esančio jodo. Taip pat dažnai
sakoma, kad svarbu kvėpuoti
jūros oru, nes jame yra daug
jodo, tačiau prie jūros gauname ne daugiau kaip 2 proc.

reikalingo organizmui jodo
kiekio“, – patarimais dalijasi
vaistininkė J. Rubikienė.

Atpažinti trūkumą padės
keletas simptomų
Anot jos, sveikatos priežiūros specialistai neretai
susiduria ir su jodo trūkumo
pasekmėmis –suprastėjusia
skydliaukės veikla. Pasaulio
sveikatos organizacija taip
pat skelbia, kad net 72 proc.
pasaulio gyventojų yra nustatomas jodo trūkumas.
Skydliaukės, centrinės nervų sistemos, psichikos sutrikimai, sausa, šiurkšti oda, lūžinėjantys nagai, slenkantys
plaukai, nevaldomai didėjantis svoris – dažniausi negalavimai dėl kurių skundžiasi žmonės, turintys jodo trūkumą.
Jodo trūkumas nėštumo periodu gali lemti netgi persileidimą ar protinį atsilikimą,
„Jodas yra vienas iš 15
žmogaus organizmui svarbiausių mikroelementų. Jis
yra svarbus normaliai skydliaukės funkcijai ir jos hormonų sintezei. Skydliaukė
reguliuoja visą žmogaus organizmo vystymąsi, daro įtaką širdies, smegenų, lytinių
ir kitų organų darbui, nuo
jos hormonų pusiausvyros
priklauso žmogaus išvaizda,
kūno svoris, temperamentas,
emocijos, intelektas“, – teigia
„Gintarinės vaistinės“ vaistininkė J. Rubikienė.
Jodo trūkumas nėštumo
periodu gali lemti persileidimą, protinį atsilikimą, sunkius fizinio vystymosi sutrikimus, ryškų protinį atsilikimą. 
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JT ragina Indiją užtikrinti, kad niekas
neliktų be pilietybės

Popiežius Pranciškus sakė į tradicinę sekmadienio
vidudienio „Viešpaties Angelo“ maldą pavėlavęs todėl, kad
įstrigo viename iš Vatikano liftų. Pontifiką teko vaduoti
ugniagesiams. Pasak jo, veikiausiai krito elektros įtampa, ir
liftas sustojo. Pontifikas paragino žmones aikštėje paploti jį
išvadavusiems Vatikano ugniagesiams.
TREČIADIENIS

TREČIAdienis,
2019 m. rugSĖJO 4 d.,
naujasis gĖlupis

Jungtinių Tautų pareigūnas pabėgėlių klausimams
paragino Indiją užtikrinti, kad nė vienas žmogus neliktų
be pilietybės po to, kai beveik du milijonai asmenų
Asamo valstijoje nebuvo įtraukti į piliečių sąrašą, nes
turėjo įrodyti, jog čia gyveno iki 1971 m.
apžvalga 10:30 Pasaulio vyrų
krepšinio čempionatas 2019.
Kanada – Senegalas. Rungtynių pertraukoje – “Krepšinio
namai” 12:25 Krepšinio namai.
Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga 12:30 Pažadėtoji 7/2027,2028,2029,2030s.
14:25 Krepšinio namai. Pasaulio vyrų krepšinio čempionato
apžvalga 14:30 Pasaulio vyrų
krepšinio čempionatas 2019.
Lietuva – Australija. Rungtynių pertraukoje – “Krepšinio
namai” 16:25 Krepšinio namai. Pasaulio vyrų krepšinio
čempionato apžvalga 16:30
TV Pagalba 14/4s. 18:30 TV3
žinios 248 19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 248 19:30 Farai 13/1s. 20:30 Kam ta meilė?
2/38s. 21:00 TV3 vakaro žinios
142 21:52 TV3 sportas 1 21:57
TV3 orai 142 22:00 Pavojingasis Bankokas 00:00 Įrodytas nekaltumas 1/8s. 01:00
Vaiduoklių ieškotojai 1/7,8s.
01:50 Rouzvudas 1/9s. 02:45
Imperija 2/4s. 03:30 Įrodytas
nekaltumas 1/8s. 04:25 Naujakuriai 3/23,4/1s. 05:15 Rouzvudas 1/7s.

mane” (2/18,19) 22:30 Reporteris 23:20 Sportas 23:28
Orai 23:30 Dėmesio centre su
Edmundu Jakilaičiu 00:00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu
01:00 „Mentalistas“ (13) 02:05
„Šviesoforas” (1/4) 02:35 „Bruto ir Neto” (3/14) 03:00 „Pamiršk mane” (2/18,19) 03:40
„Karo merginos“ (1/9) 04:30
Laikykitės ten su Andriumi Tapinu 05:20 „Rojus“ (37)

Atsinaujinusi laida „Beatos
virtuvė“ ieško geriausių
Lietuvoje giminės receptų

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30 Topmodeliai 22/1s. 07:30 Simpsonai 21/5,6s. 08:30 Rezidentai 4/61s. 09:00 Vienam
gale kablys 20/35s. 09:30 Topmodeliai 22/2s. 10:30 Simpsonai 21/7,8s. 11:30 Univeras.
Naujas bendrikas 2/178,179s.
12:30 Moderni šeima 6/2,3s.
13:30 Gelbėtojai 3/8s. 14:30
Televitrina 13 15:00 Skorpionas 3/12s. 16:00 CSI kriminalistai 10/1020s. 17:00
Univeras. Naujas bendrikas
2/180,181s. 18:00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga 18:30 Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 2019. Lietuva – Australija
20:30 Žinios 176 20:58 Orai
51 21:00 Lemiamas tyrimas
06:40 Mentalistas (6) 07:35
23:20 Transporteris 2/211s.
Pragaro virtuvė (14) 08:30
00:25 Pėdsakai 1/136s. 01:15
Kijevo operatyvinė grupė (5)
Svieto lygintojai 3/12s.
09:30 Teisingumo agentai (8)
10:30 Kobra 11 (4) 11:30 Ekstrasensų mūšis (8) 13:50 Pragaro virtuvė (15) 14:50 Kijevo 06:00 Lietuvos Respublikos
operatyvinė grupė (6) 15:55 himnas 06:05 Klaipėdos pilies
Teisingumo agentai (9) 17:00 džiazo festivalis 2019. 07:00
Info diena 17:30 Kobra 11 (5) Stop juosta 07:30 Detektyvė
18:30 Mentalistas (7) 19:30 Miretė 07:40 Kaimynai piraAkloji zona (22) 20:30 Kvailiai tai 07:55 Šecherazada. Nešėlsta (6) 21:00 Techninis no- papasakotos istorijos 08:15
kautas 22:50 Išlaipinimo zona Į sveikatą! 08:45 Lietuvos
mokslininkai. Matematikas
00:50 Akloji zona (22)
Konstantinas Pileckas 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00
06:13 Programa 06:14 TV DW naujienos rusų kalba.
parduotuvė 06:30 Vantos la- 12:15 Lietuvos tūkstantmečio
pas 07:00 „Mentalistas“ (4) vaikai 13:10 Stambiu planu
08:00 Reporteris 08:50 Spor- 13:55 Pranciškonų metai. Po
tas 08:58 Orai 09:00 Laiky- žvaigždiniais skliautais 14:50
kitės ten su Andriumi Tapinu Anapus Žemės. Kosmoso
10:00 „Rojus“ (48) 11:05 „Šei- apgyvendinimas 15:40 Demininkė“ (1/12) 12:10 „Bruto ir tektyvė Miretė 15:50 KaimyNeto” (3/12) 12:40 „Pamiršk nai piratai 16:05 Šecherazamane” (1/78,79) 13:40 TV da. Nepapasakotos istorijos
parduotuvė 13:55 „Mentų ka- 16:30 Laba diena, Lietuva
rai. Odesa“ (1/9) 15:00 Laiky- 18:00 Mokslo ekspresas 18:15
kitės ten su Andriumi Tapinu Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4.
16:00 Reporteris 16:23 Spor- 19:00 Klausimėlis 19:15 Cary
tas 16:30 Lietuva tiesiogiai Grantas. Kita veidrodžio pusė
16:58 Orai 17:00 „Mentalistas“ 20:10 Kultūros diena. 20:30
(13) 18:00 Reporteris 18:45 Panorama 21:00 Dienos teSportas 18:53 Orai 19:00 ma 21:20 Sportas. Orai 21:30
„Šviesoforas” (1/4) 19:30 Dė- Skerdykla Nr. 5 23:10 Revomesio centre su Edmundu Ja- liucijos muziejus 00:30 DW
kilaičiu 20:00 Reporteris 20:23 naujienos rusų kalba. 00:45
Sportas 20:30 Lietuva tiesio- Dabar pasaulyje 01:15 Džiagiai 20:58 Orai 21:00 „Bruto zo muzikos vakaras. Džiazo
ir Neto” (3/14) 21:30 „Pamiršk dienos Tauragėje. 1 d.
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

„Skaniausi patiekalai slepiasi ne restoranuose, bet šeimų ir giminių virtuvėse. Žemaitiški vėdarai ir aukštaitiški makliokai,
skaniausi glazūruoti šonkauliukai ar kiekvieno giminės susiėjimo pažiba „Skruzdėlynas“ – tai tik dalelė firminių patiekalų,
kuriais dalinsis giminės atsinaujinusioje
mano laidoje „Beatos virtuvė“ – apie artėjančio rudens sezono naujienas pasakoja
laidos vedėja, profesionali kulinarė ir knygų autorė Beata Nicholson.
„Esu tikra, kiekviena giminė turi bent vieną
patiekalą, kuriuo garsėja ir didžiuojasi – jų ir
ieškome, o naujoji rubrika taip ir vadinasi – „Giminės receptas“.“
Mėgstamiausius savo šeimos ar giminės patiekalus, perduodamus iš kartos į kartą, Beata kviečia siūlyti jos el. paštu beata@beatosvirtuve.lt.
Rubrika „Giminės receptas“ yra svarbiausias
šio sezono akcentas laidoje „Beatos virtuvė“. Dar
viena naujiena – „Pageidavimų koncertas“, kuriame Beata gamins žiūrovų pageidaujamus patiekalus ir spręs kulinarinius rebusus, pavyzdžiui,
kaip pomidorų ir cukinijų perteklių vos per keliolika minučių paversti skaniausia garuojančia
sriuba arba kaip išsikepti vegetarišką lazaniją,
kuri skoniu nenusileistų tradicinei. „Tai pirmas
kartas, kai tik nuo žiūrovų laiškų priklausys, ką
gaminsiu laidoje, todėl man ir pačiai įdomu skaityti pageidavimus ir ieškoti geriausio recepto“,
– naujosios rubrikos populiarumu džiaugiasi
jau daugiau nei kelių šimtų pageidavimų sulaukusi B. Nicholson.
Metus pailsėjusi į laidą grįžta ir žiūrovų pamėgta rubrika „Lengvai ir sveikai“. Čia Beata siūlys, ką gali pasigaminti savo virtuvėse kalorijas
skaičiuojantys žiūrovai ar visi tie, kurie nori valgyti lengvesnį, sveikesnį ir įvairesnį maistą.
LRT žiūrovai ir toliau galės mėgautis nuoširdžiais pokalbiais su įdomiausiais Lietuvos žmonėmis. Beje, šį sezoną Beatos pašnekovai nebūtinai bus tie, kuriuos esate įpratę matyti TV laidose. Laidos vedėja kalbins ir uogų augintojus,
ir sūrininkus, ir muziejų ekspertus, ir interjero
dizainerius, ir dviračių entuziastus – žmones,
kurie pildo savo svajones, geba atrasti ir dalintis
savo žiniomis. LRT 
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TV PROGRAMA
JK leiboristų partija parlamente sieks „Brexit“
pratęsimo

Kazlų Rūdos šventėje
– legendinės Gyčio
Paškevičiaus dainos!

Jungtinės Karalystės opozicijai planuojant blokuoti „Brexit“
be sutarties, bus reikalingas dar vienas „Brexit“ pratęsimas,
kad spalio 31 dienos terminas neįsigaliotų, sekmadienį
pareiškė Leiboristų partijos vyriausiasis patarėjas „Brexit“
klausimais.

Pirmajį rudens šeštadienį visų Marijampolės apskrities gyventojų žvilgsniai nukryps
į Kazlų Rūdą, nes čia, rugsėjo 7-8 dienomis
šurmuliuos miesto šventės renginiai.
Šiemet pakeitusi pavadinimą bei atsisakiusi
„Rugsėjo fiestos“, Kazlų Rūdos šventė žada nepamirštamų įspūdžių visų muzikinių skonių bei
amžiaus žiūrovams. „Šiemet šventė įdomi tuo,
jog pirmą kartą vyks miesto centre, Atgimimo
gatvėje. Norime išmėginti galimybę tokius renginius daryti miesto širdyje, todėl nusprendėme
pamėginti ir įvertinti tokias patirtis“, teigia Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška,
„šiemet susilaikome nuo užsienio svečių kvietimų, daugiau darome šventę patiems savivaldybės žmonėms. Tada pagal planuojamas lėšas
galime pritraukti tokias žvaigždes kaip Gytis
Paškevičius“.
Rugsėjo 7-ąją nuo pat ryto vyks sportinės
varžybos, miesto skverelyje bus įrengta nemokama erdvė mažiausiems, gausi batutais ir animatoriais. Popiet, Jaunimo erdvėje vyks analogų
neturinti Diskusijų popietė, kurią moderuos vienas žinomiausių humoro meistrų Justinas Jankevičius, kuris apie Kazlų Rūdos kraštą kalbins
miesto merą Mantą Varašką. Į diskusiją bus kviečiami įsijungti visi norintys. Iškart po diskusijos
žiūrovai bus kviečiami atrasti savyje šėlsmo dvasią – vyks parodomoji Afrikos būgnų programa,
įtraukianti visus į afrikietiško ritmo linksmybes.
Nuo 15 val. šurmuliuos interaktyvi verslo ir amatų erdvė – pamatysime, ką savo krašte turime
geriausio, bus galima įsigyti suvenyrų.
Nuo 17 val. prasidės vakarinė renginio dalis
Didžiojoje scenoje, kurią meistriškai valdys renginių vedėjas Jonas Radzevičius, scenoje išvysime „Duokim garo“ laidos laureates – „Vilainių“ ir
„Zyplių dvaro“ kapelas. 20 val. šventės kulminacijoje visi kviečiami pasinerti į legendines Gyčio
Paškevičiaus dainas, kurias žino ir dainuoja visa
Lietuva. Mielai sutikęs apsilankyti Kazlų Rūdoje,
atlikėjas su grupe žada jaukų ir kupiną įspūdžių
vakarą! Pirmąją dieną pabaigs diskoteka su radistu Jonu Nainiu, dar žinomu kaip DJ Jovani.
Antrąją Kazlų Rūdos šventės dieną visi kviečiami dalyvauti Šv. Mišiose už Kazlų Rūdos
kraštą, po Šv. Mišių vyks dovana miestiečiams
– nemokamai bažnyčioje savo koncertą dovanos kraštiečiai Liudas Mikalauskas ir Egidijus
Bavikinas.
Šventės metu kursuos specialus transportas
visoje Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje, todėl pasiekti aktualias vietas bus lengviau bet kokio amžiaus Kazlųrūdiečiams! Išsamūs autobusų grafikai bus skelbiami Kazlų Rūdos savivaldybės internetinėje svetainėje bei socialinio tinkle
Facebook paskyroje.
Rugsėjo 7-8 dienomis visi kviečiami į Kazlų Rūdą!
Kazlų Rūdos savivaldybės informacija 
REKLAMA

Izraelio premjeras žada aneksuoti
Vakarų Kranto gyvenvietes
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios.
Orai. 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 1 11:10 Komisaras Reksas 12:00 Gyvenimo spalvos 13:00 Ypatingas būrys
13:58 Loterija „Keno Loto“.”
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Visi kalba 19:30 Beatos virtuvė 20:25 Loterija
„Keno Loto“.” 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai. 21:29
Loterija „Jėga“.” 21:30 Auksinis protas 22:55 Juros
periodo parkas 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Nacionalinė ekspedicija 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Visi kalba 03:00 LRT radijo
žinios 03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Šventadienio mintys 04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė 05:00
LRT radijo žinios 05:10 Ponių rojus
06:05 Mano gyvenimo
šviesa (1048,1049,1050)
07:30 Tomas ir Džeris
(124,125,126) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
(172,173) 09:50 Mirtinas
ginklas (9) 10:50 Kandisė
Renuar (6) 12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (29)
13:00 Paskolinta meilė (36)
14:00 Našlaitės (68) 15:00
Svajoklė (68) 16:00 Labas
vakaras, Lietuva 17:30
PREMJERA Baudžiauninkė (5) 18:30 Žinios 19:20
Sportas 19:27 Orai 19:30
NAUJAS SEZONAS KK2
penktadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA
Neįmanoma misija. Atpildo
diena 23:55 PREMJERA
Stebėtojai 01:40 Baubas 3
03:10 Nudegęs

TV3

tas 2019 13:00 Pažadėtoji
7/2031,2032,2033,2034s.
15:00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 2019
17:00 TV Pagalba 14/5s.
17:55 Namų idėja su IKEA
2/1s. 18:30 TV3 žinios 249
19:22 TV3 sportas 1 19:27
TV3 orai 249 19:30 Ledynmetis. Žemynų atsiradimas
21:10 Kingsman. Slaptoji tarnyba 23:50 Volstryto
Vilkas 03:10 Pavojingasis
Bankokas 04:55 Rouzvudas 1/8s.
06:35 Mentalistas (7) 07:30
Pragaro virtuvė (15) 08:25
Kijevo operatyvinė grupė
(6) 09:25 Teisingumo agentai (9) 10:25 Kobra 11 (5)
11:25 Ekstrasensų mūšis
(9) 13:50 Pragaro virtuvė
(16) 14:50 Kijevo operatyvinė grupė (7) 15:55 Teisingumo agentai (10) 17:00
Info diena 17:30 Kobra 11
(6) 18:30 Mentalistas (8)
19:30 Amerikietiškos imtynės (34) 21:30 Kikboksininkas 5. Atpildas 23:20
Techninis nokautas
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Baltijos
kelias 07:00 „Mentalistas“ (5) 08:00 Reporteris
08:50 Sportas 08:58 Orai
09:00 Šauliai 10:00 „Rojus“ (49) 11:05 „Šeimininkė“
(1/13) 12:10 „Bruto ir Neto” (3/13) 12:40 „Pamiršk
mane” (2/1,2) 13:40 TV
parduotuvė 13:55 „Mentų
karai. Odesa“ (1/10) 15:00
Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu 16:00 Reporteris
16:23 Sportas 16:30 „Kitoks pokalbis su D.Žeimyte“
16:58 Orai 17:00 „Mentalistas“ (14) 18:00 Reporteris
18:45 Sportas 18:53 Orai
19:00 „Šeimininkė“(1/22)
20:00 Reporteris 20:23
Sportas 20:30 „Kitoks pokalbis su D.Žeimyte“ 20:58
Orai 21:00 „Bruto ir Neto”
(3/15) 21:30 „Pamiršk mane” (2/20,21) 22:30 Reporteris 23:20 Sportas 23:28
Orai 23:30 Laikykitės ten
su Andriumi Tapinu 00:30
„Mentalistas“ (14) 01:35
„Šeimininkė“(1/22) 02:35
„Bruto ir Neto” (3/15) 03:00
„Pamiršk mane” (2/20,21)
03:40 „Karo merginos“
(1/10) 04:30 Šauliai 05:20
„Rojus“ (38)

06:10 Televitrina 3 06:25
Keršytojų komanda 1/6s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/105s. 07:25
Kempiniukas Plačiakelnis
1/118s. 07:55 Farai 13/1s.
08:55 Aš matau tave 1/14s.
10:00 Nuo meilės nepaTV6
bėgsi 1/23s. 11:00 Pasaulio 06:15 Televitrina 3 06:30
vyrų krepšinio čempiona- CSI kriminalistai 10/1020s.

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu (Benjaminas
Netanjahu) pakartojo savo pažadą įvesti Izraelio
valdymą Vakarų kranto gyvenvietėse. Per karą užimtose
žemėse gyvena daugiau nei 600 tūkst. izraeliečių, du
trečdaliai iš jų – Vakarų Krante.
07:30 Simpsonai 21/7,8s.
08:30 Rezidentai 4/62s.
09:00 Sandėlių karai 6/16s.
09:30 Topmodeliai 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.
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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 Ži-

nios 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.

renginiai
Naujam sezonui nupirkta 13 tūkst. daugiau
vakcinos nuo gripo

Varžybos
Rugsėjo 21 d. 18.15 val.
Betsafe-LKL varžybos:
Panevėžio „Lietkabelis“ prieš Prienų „CBET“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.

B

Rugsėjo 24 d. 18.30 val.
Prienų KKSC arenoje
B
Betsafe-LKL varžybos: Prienų

„CBET“ prieš Vilniaus „Rytas“.
Tiesioginė transliacija internetu
DELFI TV.

Rugsėjo 29 d. 17.00 val.
B
Prienų KKSC arenoje
Betsafe-LKL varžybos: Prienų

„CBET“ prieš Alytaus „Dzūkija“.
Tiesioginė televizijos transliacija
BTV.
SPALIO 5 d. 17.00 val.
Prienų KKSC arenoje
B
Betsafe-LKL varžybos: Prienų

„CBET“ prieš Kėdainių „Nevėžis“.
Tiesioginė televizijos transliacija
BTV.
SPALIO 12 d. 17.00 val.
Betsafe-LKL varžybos:
B
Utenos „Juventus“ prieš Prienų
„CBET“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.

Valstybinė ligonių kasa (VLK) naujam gripo sezonui
nupirko beveik 13 tūkst. daugiau gripo vakcinos dozių nei
pernai. Šiemet vakcinoms pirkti buvo skirta beveik 900
tūkst. eurų. Šiemet perkama keturvalentė vakcina, sutartis
su tiekėju sudaryta dar birželį.

GRUODžIO 1 d. 16.00 val.
Prienų KKSC arenoje
Betsafe-LKL varžybos: Prienų „CBET“ prieš Pasvalio „Pieno
žvaigždės“. Tiesioginė transliacija internetu DELFI TV.

B

GRUODžIO 7 d. 18.00 val.
Prienų KKSC arenoje
Betsafe-LKL varžybos: Prienų „CBET“ prieš Pasvalio „Pieno
žvaigždės“. Tiesioginė transliacija internetu DELFI TV.

B

GRUODžIO 22 d. 16.00
val. Prienų KKSC arenoje Betsafe-LKL varžybos:
Prienų „CBET“ prieš Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.

B

GRUODžIO 29 d. 16.00

Bval. Prienų KKSC are-

noje Betsafe-LKL varžybos: Prienų „CBET“ prieš Šiaulių
„Šiaulius“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.
SAUSIO 4 d. 17.00 val.
Betsafe-LKL varžybos:
Klaipėdos „Neptūnas“ prieš Prienų „CBET“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.
SAUSIO 12 d. 17.00 val.
Betsafe-LKL varžybos:
Alytaus „Dzūkija“ prieš Prienų
„CBET“. Tiesioginė televizijos
transliacija BTV.
SAUSIO 19 d. -:- val.
Prienų KKSC arenoje
Betsafe-LKL varžybos: Prienų „CBET“ prieš Pasvalio „Pieno
žvaigždės“. Tiesioginė transliacija internetu DELFI TV.
SAUSIO 25 d. -:- val.
Betsafe-LKL varžybos:
Panevėžio „Lietkabelis“ prieš
Prienų „CBET“. Tiesioginė transliacija internetu DELFI TV.
VASARIO 1 d. -:- val.

LAPKRIČIO 16 d. 17.00 val.
B
Betsafe-LKL varžybos: BPrienų KKSC arenoVilniaus „Rytas“ prieš Prienų
„CBET“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.

LAPKRIČIO 23 d. 17.00 val.
B
Prienų KKSC arenoje
Betsafe-LKL varžybos: Prienų
„CBET“ prieš Pasvalio „Pieno
žvaigždės“. Tiesioginė televizijos
transliacija BTV.
REKLAMA

internetu DELFI TV.

nų „CBET“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.

KOVO 15 d. -:- val. BetsaKOVO 28 d. -:- val. BetB
fe-LKL varžybos: Utenos
BALANDŽIO 11 d. -:- val.
„Juventus“ prieš Prienų „CBET“. Bsafe-LKL varžybos:
Tiesioginė transliacija internetu Vilniaus „Rytas“ prieš Prienų BBetsafe-LKL varžybos:
„CBET“. Tiesioginė transliacija Klaipėdos „Neptūnas“ prieš PrieKOVO 21 d. -:- val. Betsafe-LKL varžybos: Kėdainių „Nevėžis“ prieš Prienų

B

BALANDŽIO 4 d. -:- val.
B
Prienų KKSC arenoje
BALANDŽIO 16 d. -:- val.
Betsafe-LKL varžybos: Prie- BPrienų KKSC arenoje
Betsafe-LKL varžybos: Prie-

BALANDŽIO 19 d. -:- val.
B
Prienų KKSC arenoje
Betsafe-LKL varžybos: Prienų

LAPKRIČIO 10 d. 17.00 val.
B
Betsafe-LKL varžybos: B
Šiaulių „Šiauliai“ prieš Prienų
„CBET“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.

DELFI TV.

nų „CBET“ prieš Šiaulių „Šiauliai“.
Tiesioginė transliacija internetu
DELFI TV.

žybos: Kėdainių „Nevėžis“ prieš
Prienų „CBET“ Tiesioginė transliacija internetu DELFI TV.

LAPKRIČIO 2 d. 17.00 val.
B
Prienų KKSC arenoje B
Betsafe-LKL varžybos: Prienų
„CBET“ prieš Klaipėdos „Neptūnas“. Tiesioginė televizijos transliacija BTV.

KOVO 8 d. -:- val. PrieB
nų KKSC arenoje Betsafe-LKL varžybos: Prienų

„CBET“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.

GRUODžIO 16 d. 18.00

Bval. Betsafe-LKL var-

SPALIO 27 d. 17.20 val.
B
B
Betsafe-LKL varžybos:
Kauno „Žalgiris“ prieš Prienų
„CBET“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.

B

DELFI TV.

Dešimt Seimo narių siūlo, kad nuo kitų metų greitosios
medicinos pagalbos (GMP) brigadas sudarytų ne du,
kaip daug kur yra iki šiol, o trys nariai, norint apsaugoti
medikus nuo patiriamų grasinimų ir bauginimų, dėl
papildomos pagalbos nešant pacientus bei įrangą.

nų „CBET“ prieš Vilniaus „Rytas“.
Tiesioginė transliacija internetu
DELFI TV.

SPALIO 19 d. 16.30 val. B
Betsafe-LKL varžybos:
B
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ prieš
Prienų „CBET“. Tiesioginė transliacija internetu DELFI TV.

13

Parlamentarai siūlo GMP brigadas
išplėsti nuo dviejų iki trijų asmenų

KOVO 1 d. -:- val. Prienų
KKSC arenoje BetsafeLKL varžybos: Prienų „CBET“
prieš Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė
transliacija internetu DELFI TV.

„CBET“ prieš Alytaus „Dzūkija“.
Tiesioginė transliacija internetu

TREČIAdienis,
2019 m. rugSĖJO 4 d.,
naujasis gĖlupis

je Betsafe-LKL varžybos:
Prienų „CBET“ prieš Klaipėdos
„Neptūnas“. Tiesioginė transliacija internetu DELFI TV.
VASARIO 9 d. -:- val.
Betsafe-LKL varžybos:
Šiaulių „Šiauliai“ prieš Prienų
„CBET“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.

B

„CBET“ prieš Utenos „Juventus“.
Tiesioginė transliacija internetu
DELFI TV.
LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kauno
„Žalgiris“

RUNGT. PER. PRAL.

0

0

0

0 TAŠKŲ
Vilniaus
„rytas“

RUNGT. PER. PRAL.

0

0

0

0 TAŠKŲ
Klaipėdos RUNGT. PER. PRAL.
„Neptūnas“

0

0

0

0 TAŠKŲ
Panevėžio RUNGT. PER. PRAL.
„Lietkabelis““

0

0

0

0 TAŠKŲ
Šiaulių
„Šiauliai“

RUNGT. PER. PRAL.

0

0

0

0 TAŠKŲ
Pasvalio
„Pieno
žvaigždės“

RUNGT. PER. PRAL.

0

0

0

0 TAŠKŲ
Utenos
„Juventus“

RUNGT. PER. PRAL.

0

0

0

0 TAŠKŲ
Kėdainių
„Nevėžis“

RUNGT. PER. PRAL.

0

0

0

0 TAŠKŲ
Alytaus
„Dzūkija“

RUNGT. PER. PRAL.

0

0

0

0 TAŠKŲ
PRIENŲ
„CBET“

RUNGT. PER. PRAL.

0

0
0 TAŠKŲ

0
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SKELBIMAI
Šiaurės Norvegijoje sudužus sraigtasparniui
žuvo keturi žmonės

Šiaurės Norvegijoje sudužus sraigtasparniui keturi žmonės
žuvo, dar vienas buvo sužeistas, o kitas dingo. Orlaivis
skraidino keleivius į muzikos festivalį „Hostprell“, kurio
organizatoriai organizavo pasiskraidymus sraigtasparniu.
Vėliau, vakare turėję vykti koncertai buvo atšaukti.

Prienų
turguje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Šeštadienio rytas visai nepriminė, kad sekmadienį
– jau pirmoji kalendorinio
rudens diena.
Šiltas oras, įsivyravęs rugpjūčio pabaigoje vis dar lepina malonia vasariška šiluma, nors termometro stulpelis strykteli ir iki 30 laipsnių karščio. Išaušta vėliau, ir
diena trumpesnė, bet vakaras ilgesnis ir dangus pilnas
žvaigždžių.
Kai oras geras, žmonių turguje netrūksta. Vieni ateina
apsipirkti, kiti – pasmalsauti, kitus pamatyti ir save parodyti.
Turgaus asortimente nieko
naujo, išskyrus tai, kad jau atsirado spanguolių, o grybautojai irgi grįžta pilnesniais
krepšiais.
Dabar toks laikas, kai yra
daug sodo ir daržo gėrybių.
Jeigu gausa ir įvairumas džiugina, tai kainos kiek gąsdina.
Jeigu nelygini su kainomis,
buvusiomis prieš porą metų, ir euro vėl neverti į litus,
tai dar pusė bėdos. Bet jeigu
paskaičiuoji pagal anuomet
buvusias kainas, tikrai darosi nejauku.
Kilogramas bulvių kainavo
0,3–0,6 euro, morkų – 1–1,2
euro, kopūstų – 1 eurą, burokėlių – 0,5 euro, virtų burokėlių – 1 eurą, svogūnų galvučių
– 0,8–1,2 euro, baklažanų – 2
eurus, brokolių – 4 eurus, žiedinių kopūstų –1,2–1,5 euro,
saldžiųjų paprikų – 0,99–1,5
euro, česnakų – 5–6 eurus,
agurkų – 0,8–1,2 euro, pomidorų – 0,7–1,5 euro. Ryšelis
svogūnų laiškų, krapų, petražolių ar nedidelė gūželė salotų kainavo 0,3–0,5 euro.
Netrūko ir lietuviškų obuolių, nors pavasarį buvo baiminamasi, kad sodų derlius dėl
šalnų bus prastas. Kilogramą
obuolių buvo galima įsigyti už
0,8–1 eurą, kriaušių – už 1–2
eurus, slyvų – už 1–1,5 euro,
REKLAMA

Kultūros projektams finansavimas
kitąmet didėja milijonu eurų

didžiųjų slyvų – už 2–2,3 euro, svarainių – už 1,5–2 eurus.
Dar buvo ir braškių, kurių indelis (0,5 kg) kainavo 3 eurus.
Kilogramas aviečių kainavo
3,5 euro, litras bruknių – 3–
3,5 euro, o litras spanguolių
– 2,5–5 eurus.
Visais metų laikais paklausus pienas ir jo produktai.
Visgi daugiausia jų suvartojama kaip tik vasaros metu.
Taigi atėjusieji į turgų anksčiau galėjo nusipirkti naminės grietinės, tačiau tie, kurie pramigo, jos jau nerado.
Litras pieno kainavo 0,5 euro,
grietinės – 3,4–3,6 euro, puskilogramis sviesto – 4 eurus,
o sūriai buvo parduodami po
1,5-4,0 eurus. Sūrių buvo ne
tik iš varškės ar nenugriebto
saldaus pieno, bet ir iš ožkos
pieno (kainuojančių 3 eurus),
taip pat pagamintų kaip lydy-

ti olandiški sūriai, su įvairiais
prieskoniais ir pagardais.
Pastarųjų kilogramas kainavo 6–14 eurų.
O kaimiškų vištų kiaušinių
jau mažėja. Nors dar šiltas
metų laikas, pašaro lauke irgi
yra, tačiau vištos daro tam tikrą pertrauką. Kadangi kiaušinių sumažėjo, o paklausa
išliko, tai kaina, savaime aišku, išaugo. Dabar dešimtis
vištų kiaušių kainavo 1,7–2
eurus. Dešimtį antinių kiaušinių buvo galima nusipirkti
už 2–2,3 euro.
Šviežios mėsos ir jos gaminių buvo galima įsigyti turgaus paviljone bei kioske ir
pas pačius mėsos gamintojus. Vitrinose ir ant prekystalių daugiausia buvo pridėta
kiaulienos, buvo ir jautienos,
vištienos ir kalakutienos bei

triušienos. Kilogramas šoninės kainavo 3,98–4 eurus,
kumpio – 3,8–4 eurus, sprandinės ar karbonado – 4,98–
5,25 euro, karkos – 1,8–2,15
euro, maltos mėsos – 3,5–4
eurus. Kilogramas jautienos
ar veršienos kainavo 10–12,5
euro. Kilogramą mėsinio viščiuko buvo galima nusipirkti
už 3,8–4 eurus, o paukštyne
auginto – už 2,7 euro, kalakuto kumpio – už 3,42 euro,
triušienos – už 6 eurus.
Rūkytos mėsos gaminių
kainos irgi kol kas mažai keičiasi, vos vienu kitu euro centu, nors vasarą jų paklausa
būna didelė. Rūkytus mėsos
gaminius galima ilgiau laikyti, nesibaiminant, kad suges.
Kilogramas nestorų lašinukų
su raumeniu kainavo 5,3–6,5
euro, su kumpiu – 6,6–7,8 euro, sukto kumpio – 12 eurų,

dešros – 6,5–9 eurus, dešrelių – 5,5–6,2 euro. Panašiai
kainavo ir sūdyti lašinukai
bei nugarinė, tik 20–30 euro
centų mažiau. Teko pastebėti, kad sūdytų lašinukų perka
daugiau vyresnio amžiaus
žmonės.
Kai kurie bitininkai sako,
kad šie metai buvo bene patys geriausi iš pastarųjų penkerių. Už kilogramą medaus
prašė 5–6 eurų, už pusės litro
stiklainį – 3–4 eurų. 100 g bičių duonelės kainavo 2,2 euro, o žiedadulkių – 2 eurus.
Ramiau darosi gyvūnijos turgaus dalyje. Keletas
paukščių augintojų prekiavo
jauniklėmis vištomis, vištaitėmis. Už 4–5 mėnesių višteles prašė 5–5,5 euro, už šiek
tiek vyresnes, jau pradedančias dėti kiaušinius – 6,5–7

Kultūros projektams kitąmet numatomos Kultūros
rėmimo fondo lėšos didėja iki 20,7 mln. eurų – tai
maždaug milijonu eurų daugiau, nei skiriama dabar.
Fondo lėšos didėja augant surenkamiems akcizams
– jos yra tiesiogiai priklausomos nuo šių mokesčių.

eurų.
Už antis augintojai prašė 8–
9 eurų, už naminį kalakutą ar
kalakutę – 9–10 eurų, už putpeles – 4–4,5 euro. Už porelę
dekoratyvinių vištų ir gaidį
augintojai prašė 30 eurų.
Vienas pardavėjas siūlė
pirkti visą šeimą – antį ir septynis ančiukus. Visą šį gražų
būrį šeimininkas įvertino 25
eurais. Kitas prekeivis taip
pat pardavė visą šeimą nutrijų, kurią sudarė suaugusi
patelė su penkiais jaunikliais.
Už juos žvėrelių augintojas
prašė 80 eurų.
Mažus ir paaugintus ančiukus jų savininkas pardavė po
3–5 eurus, o už nemažus, trijų
savaičių mėsinius viščiukus
prašė 2,2–2,8 euro. Triušių
augintojų buvo nedaug. Dabar jau mažiau kas gundosi
pirkti šių mielų gyvūnėlių. Už
suaugusį patiną ar patelę prašė 20–30 eurų, o už jauniklius
–5–10 eurų.
Reikia paminėti, kad pastaruoju metu gyvūnijos turgavietėje žmonių susirenka
nedaug. Anksčiau, kai prekiaudavo paršeliais, daug
daugiau buvo ir pardavėjų, ir
pirkėjų. Kažin, ar sugrįš tokie laikai...
Ūkininkai iš automobilių ir
priekabų prekiavo javais. Už
centnerį miežių, kviečių ar
kvietrugių prašė 9–12 eurų,
centneris žirnių kainavo 12
eurų, kukurūzų – 15 eurų,
o grikių – 8 eurus. Centnerį
pašarinių miltų buvo galima
įsigyti už 9–10 eurų.
Turgavietėje buvo nemažai prekiautojų vaismedžiais
bei dekoratyviniais augalais.
Ir įsigyti galėjai, ko nori arba
ko reikia: trešnių, abrikosų,
riešutmedžių ar įvairių veislių žemaūgių obelaičių. Visi
medeliai kainavo nuo 7 iki
10 eurų. Kadangi vaismedžiai
auga vazonuose, tad perkantieji nerizikavo, kad medelis
neprigis.
Kaip jau įprasta, nemažai
buvo prekiautojų dėvėtais ir
naujais rūbais bei įvairiais namų apyvokos daiktais. Daugelis žmonių pirko pigesnių
skalbiklių, skalbinių minkštiklių, servetėlių, staltiesių,
užuolaidų, kilimėlių ir kt.

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

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

Nekilnojamas turtas

Automobiliai, dalys

Parduoda

Parduoda

1 kambario butus
1 k. butą bendrabutyje Prienuose. Tel. 8 682 31217.

Žemės sklypus

2,2 ha ūkio paskirties žemės
sklypą, esantį Birštono sav.
teritorijoje 5 km nuo Birštono,
link Vilniaus. Prie pat sklypo
yra asfaltuotas kelias. Tel. 8
678 20343.

Perka

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.

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

Žemės ūkis
Parduoda

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

Išnuomoja
Garažą Revuonos g., Prienų
centre. Tel. 8 698 32086.

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

Tel. 8 606 01638.

Dvi 7 mėn. ožkytes ir dvi melžiamas ožkas, triušiukus nuo
4 mėn. ir pentardų (perlinių
vištų) patinėlius. Tel. 8 685
41422.

Apie 160 kg kiaulę. Tel. 8 646
44918.

Žieminius kviečius, kvietrugius,
avižų ir kviečių mišinį. Grūdai
išvalyti, gali atvežti. Tel. 8 676
90392.

Perka

Kiekvieną antradienį ir penktadienį superkame nerūšinius
obuolius (nuo 500 kg paimame
ir susikrauname patys). Tel. 8
682 04534.

Perku įvairių rūšių obuolius
perdirbimui. Padedu pakrauti,
aprūpinu maišais. Tel. 8 640
62224.
Brangiai perka įvairius veršelius nuo 2 sav. iki 8 sav.
amžiaus. Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš
karto. Tel. 8 612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
G e ra i į m i t u s i u s ,
liesus ir traumuot u s ga l v i j u s ( A B
„Krekenavos agrofirma“ kainomis).
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima patys. Tel.: 8 699 93682, (8
319) 69541.

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

Įvairios prekės

Paslaugos

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

M A L KO S

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

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

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

Pigiai lapuočių ir kietmedžio
malkas (skaldytas, kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel.
8 682 31133.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus
ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44884.

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.

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.

Laidojimo paslaugos:
Obuolių spaudykla spaudžia ir pasterizuoja sultis.
Mus rasite adresu: Juodaraisčio g. 18, netoli Klebiškio. Tel.: 8 682 59897, 8
618 65360.

Paskolos!!! Turimų
paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame

paskolas ir refinansuojame
turimas bei kt. skolas sumoje
nuo 100 iki 10 000 eurų sumai,
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.
SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,
♦ geodeziniai ir topografiniai
matavimai,
♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektai.

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614
38124.
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Negrįžtamai išeina artimieji,
Ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely.
Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti,
Pabūt su tais, kurių susigrąžinti negali.
Dėl Brolio mirties nuoširdžiai užjaučiame
Ireną Karčiauskienę ir artimuosius.
VšĮ Prienų ligoninės kolektyvas.

Šiltnamių g. 8, 59118 Prienai
Mob. tel.: (8 638)77387, (8 650) 62733.
El. p. aaukuras@gmail.com

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Tel. 8 672 51171

skelbimai

TREČIAdienis,
2019 m. rugSĖJO 4 d.,
naujasis gĖlupis

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

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

Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname, šiltiname ir dažome namų
fasadus. Statome karkasinius
namus. Kasame pamatus, mūrijame, tinkuojame, betonuojame,
montuojame tvoras, atliekame
langų apdailą, montuojame langus ir duris. Tel. 8 620 85350.
Dengiame stogus ir kalame
karkasus. Tel. 8 646 06719.

Visi santechnikos darbai:
šildymo, vandentiekio, kanalizacijos. Komplektuojame medžiagas su nuolaidomis. Tel. 8
640 39204.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

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

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

Apleistų sklypų tvarkymas,
medžių ir krūmų kirtimas.
Kertamo sklypo plotas nuo
1 ha. Tel. 8 640 23000.
Pjaunu žolę trimeriu. Tel. 8 601
95611.

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

greblysirbebras@gmail.com

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

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

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.

PASKUTINIS PUSLAPIS
Parodos

Lošimo Nr. 1221
Data: 2019-09-01

Rugsėjo 7 d.
ŠEŠTADIENIS
Panevėžio diena
Buriuotojų diena
Baltijos jūros diena
Saulė teka 06:34
leidžiasi 20:00
Dienos ilgumas 13.26
Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Klodoaldas, Pulcherija, Regina,
Bartas, Bartė, Palmira, Klodas,
Palmyra, Falmira
Tinkamas laikas sėti:
česnakus, ridikus, ridikėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius
ir konservuoti šakniavaisius.

rugsėjo

5

paroda „Spalvos ir mintys“.

Tel. 1634

LAIMĖJIMAI
5+2
5+1

11906666.52€ 0
846843.80€ 0

Sudoku

KETVIRTADIENIS

+14
+23
KLAIPĖDA

VILNIUS

Prienų krašto muziejuje eksponuojama paroda
„Prienų tilto istorija“.

rugsėjo

6

+17 +21

P E N K TA D I E N I S

+15
+18
KLAIPĖDA

VILNIUS

+14 +18
rugsėjo

7

+16 +17

Š E ŠTA D I E N I S

+12
+18
KLAIPĖDA

VILNIUS

+11 +17
rugsėjo

8

Vinco Mykolaičio-Putino
gimtojoje sodyboje-muziejuje (Pilotiškių g. 12,
Pilotiškių k., N. Ūtos sen.)
eksponuojama Irmos Urbonavičienės akvarelės
miniatiūrų paroda „Raganų draustinis: kelionių
užrašai“. Paroda veiks iki
spalio 31 d.

+14 +18

S E KM A D I E N I S

+14
+17
KLAIPĖDA

VILNIUS

+12 +20
rugsėjo

9

+14 +17

PIRMADIENIS

+15
+16
KLAIPĖDA

VILNIUS

+15 +17

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

5
4+2
4+1
4
3+2
2+2
3+1
3
1+2
2+1

KLAIPĖDA

+17 +19

+13 +21

studiją
024*575 Pakvietimas į TV Pakuonio laisvalaikio salėstudiją
je-bibliotekoje eksponuo036*302 Pakvietimas į TV jama Eglės Targanskienės
studiją
(Kaunas) tapybos darbų
022*529 Pakvietimas į TV
paroda.
studiją

Lošimo Nr. 712
Data: 2019-08-26

+10
+21

VILNIUS

Prienų krašto muziejuje
nuo rugpjūčio 23 d. bus
eksponuojama Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fotodokuPAPILDOMI PRIZAI
mentinė paroda „Baltijos
0378675 Automobilis Nissan kelias į nepriklausomybę“.
Qashqai
Paroda veiks iki rugsėjo
034*575 Pakvietimas į TV 12 d.

PROGNOZĖ: Aukso puode –
460 000 Eur

TREČIADIENIS

+9 +20

Prienų kultūros ir laisvalai-

1 000 Eur - 712-0001*14
1 000 Eur - 712-0036883
1 000 Eur - 712-0039919
1 000 Eur - 712-0012983
1 000 Eur - 712-0019485
Rugsėjo 8 d.
1 000 Eur - 712-0021642
SEKMADIENIS
50 Eurų vertės VIADA dovanų
Šilinė (Švč. Mergelės Marijos
čekis - 712-001**92
gimimo diena)
Vytauto Didžiojo karūnavimo Planšetė LENOVO - 712ir Padėkos už Lietuvos nepri- 0001*20, 712-0010*68, 712klausomybės ir laisvės apgy- 0028*87, 712-0016613, 7120023388, 712-0038936, 712nimą diena
Tarptautinė raštingumo diena 0004184, 712-0020394
Tarptautinė kineziterapeuSekančio tiražo prizas:
to diena
10x1000€ ir 90x100€
Saulė teka 06:36
leidžiasi 19:57
Dienos ilgumas 13.21
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Adrijonas, Marija, Liaugaudas,
Daumantė, Klementina
Lošimo Nr. 345
Tinkamas laikas sėti:
Data:
2019-08-30
česnakus, ridikus, ridikėlius.
Sode, darže:
SKAIČIAI
tinkamas laikas kaupti vaisius
ir konservuoti šakniavaisius. 10, 18, 32, 35, 46 + 03, 10
Rugsėjo 9 d.
PIRMADIENIS
Tarptautinė grožio diena
Testuotojų diena
Saulė teka 06:38
leidžiasi 19:55
Dienos ilgumas 13.17
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Serapina, Sergijus, Argintas,
Ramutė, Sonata
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, ropinius svogūnus, ridikus, ridikėlius, ropes,
grieščius, burokus, bulves, topinambus, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius
ir konservuoti šakniavaisius.

4

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

19 05 51 41 35 32 74 11 47 56 kio centre eksponuojama
13 61 75 39 27 01 62 71 40 43
64 36 08 10 72 70 45 20 49 34 Prienų meno mokyklos dailės klasės mokinių tapybos
28 59 37 65 54 29 48 58

Rugsėjo 5 d.
VISA LENTELĖ
KETVIRTADIENIS
04
69
15 46 07 30 02 17 12
Saulė teka 06:30
38 44 73 22
leidžiasi 20:05
Dienos ilgumas 13.35
LAIMĖJIMAI ir laimėtojų sk.
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Laurynas, Erdenis, Dingailė,
8507.00€ 2
Justina, Stanislava, Stasė
Tinkamas laikas sėti:
32.50€ 314
netinkamas laikas sėti.
2.00€
9236
Sode, darže:
1.00€
16652
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.
Rugsėjo 6 d.
PENKTADIENIS
Saulė teka 06:32
leidžiasi 20:02
Dienos ilgumas 13.30
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Beata, Faustas, Vaištautas,
Tautenė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

rugsėjo

rugsėjo

10

+13 +18

ANTRADIENIS

+15
+17

KLAIPĖDA

VILNIUS

+15 +16

+14 +16

VANDENS TEMPERATŪRA
+21 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+21 KAUNO MARIOS
+20 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+21 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

119554.40€ 0
4066.40€ 0
250.40€ 2
114.50€ 2
76.90€ 1
26.50€ 71
19.60€ 98
15.10€
180
12.40€ 447
8.50€
1447

SAULĖS AKTYVUMAS

G1
S0
R0

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 21 000 000 Eur
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų eilutėse, stulpeliuose bei paryškintuose 9
langelių (3×3)
kvadratuose.

(šio numerio atsakymai)

16

TREČIAdienis,
2019 m. rugSĖJO 4 d.,
naujasis gĖlupis

GAMA RADIACINIS FONAS

40
40

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8152 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
8510 nSv/val.

nSv/val.

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

