G. Nausėda: nerimauju dėl
visuomenės susipriešinimo
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Lietuviai iš naujo atranda
Kijevą: ką verta aplankyti
ir išbandyti

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jam kelia nerimą visuomenės susipriešinimas, kurį atspindi ginčai dėl
Jono Noreikos – Generolo Vėtros įamžinimo Vilniuje.
„Aš matau susipriešinusią
visuomenę ir tai tikrai mane
neramina kaip šalies vadovą“,
– išskirtiniame interviu BNS
sakė G. Nausėda.
Pasak prezidento, kilusios
aštrios diskusijos rodo, kad
„didelė visuomenės dalis norėtų jėgos semtis iš savo praeities, matyti ten didvyrius, ne
vien nusikaltėlius“.
Prezidentas interviu BNS
taip pat kalbėjo apie galimus
mokesčių pakeitimus, planus
dėl švietimo, lūkesčius dėl Seimo rinkimų, būsimą dialogą su
Baltarusija, visuotinio karinio
šaukimo perspektyvą, galimą
karių siuntimą į Siriją, CŽV kalėjimo bylą, globalizacijos iššūkius tautinei tapatybei, LGBT

asmenų teises, Bažnyčios įtaką jo sprendimams ir... galimus
pokyčius Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje.
– Pradėkime nuo jūsų pasiūlymo surasti papildomai
100 mln. eurų pensininkų,
neįgaliųjų skurdui mažinti.
Daugiau kaip trečdalis šios
sumos – iš didesnio akcizo
dyzeliniam kurui ūkininkams. Kai kurie žemdirbiai
sako: „būtume žinoję, kad
Gitanas Nausėda tai siūlys, būtume nebalsavę“, esą
jiems ir taip sunku konkuruoti Europoje dėl mažesnių
tiesioginių išmokų, dažnesnių sausrų, liūčių. Ką atsakytumėte ūkininkams?
– Bet kokios priemonės, kurios yra nukreiptos į mokesčių didinimą, visada turės savo oponentų. Mes iš pradžių
norėjome elgtis sąžiningai ir
nesiūlyti vien tų priemonių,
kurios būtų patrauklios rin-

kėjams, o apie tas priemones,
iš kurių turėtų būti finansuojamos tos patrauklios priemonės, nutylėti arba palikti
spręsti kitiems. Elgėmės pagal
principą, kuris įtvirtintas biudžeto svarstymo metu – jeigu
siūlai kur nors didinti išlaidas,
būk malonus pasiūlyti ir išlaidų finansavimo šaltinius, ką
mes ir padarėme.
Taip, jūsų minėta priemonė turbūt buvo viena iš karščiausiai sutiktų. Tai nėra kažkokia visiškai iš piršto laužta
priemonė, apie tai svarstyta,
ir dalinis lengvatos sumažinimas jau buvo įgyvendintas
praeityje. Siūlome grįžti prie
šito klausimo ne tam, kad panaikintume lengvatą apskritai,
bet tam, kad ją dar šiek tiek sumažintume, nes vis dėlto atotrūkis tarp normalaus akcizo
dydžio ir lengvatinio akcizo
dydžio yra tikrai labai didelis.
NUKelta Į 8 p. 

Ragina nutikus nelaimei
nebijoti panaudoti
defibriliatorių: patirtimi
dalijosi gydytojai ir
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Tyrimas: net 80 proc.
moterų dėvi netinkamo
dydžio liemenėlę – kaltas
nepasitikėjimas savimi?

Interviu

TREČIADIENIS

Kiekvienas mokinys gali
patirti mokymosi sėkmę

Kaina

rinkosi vis gražėjančioje
poilsio ir kultūrinių renginių erdvėje prie Laisvės paminklo, kur vyko tradicinė
Stakliškių seniūnijos vasaros šventė, skirta Vietovardžių metams paminėti.
Nuskambėjus Stakliškių

himnui (žodžių ir muzikos
autorius – Jonas Aleškevičius), kurį kartu su gausybe
šventės dalyvių atliko Stakliškių liaudiškos muzikos
kapela „Korys“, seniūnė Nijolė Ivanovienė pasveikino susirinkusius ir paskelbė, kad
šventė prasideda.
NUKelta Į 4 p. 

Vieno apatinio trikotažo gamintojų užsakyto tyrimo duomenimis, net 80 proc. moterų
nešioja joms netinkamo dydžio liemenėlę:
70 proc. dėvi per mažą, o 10 proc. – per didelę. Dalis neatitikimų gali pasitaikyti ir dėl
nežinojimo ar klaidų, tačiau statistika aiškiai
koreliuoja su savo krūtinės dydžiu bei forma
nepatenkintų moterų skaičiumi.
Psichologų teigimu, skatinamos kompleksų dėl per mažos krūtinės moterys dažnai
linkusios įsigyti mažesnio dydžio liemenėlę, optiškai iškeliančią krūtinę. Tokie kompleksai dėl kūno kenkia ne tik sveikatai, bet
ir daro didelę neigiamą įtaką moters savivertei, todėl Lietuvoje pradedama socialinė
kampanija, skatinanti moteris mylėti save ir
savo kūną.
„Tiek vyrams, tiek moterims svarbu gerai
NUKelta Į 7 p. 

Maskvos ir Kijevo
apsikeitimas kaliniais:
pagrindiniai dalyviai

Rusija ir Ukraina šeštadienį pagaliau apsikeitė 70 kalinių.
Jau šeštus metus tęsiantis aštriam konfliktui, abiejose šalyse buvo įkalinta dešimtys su
juo susijusių žmonių.
Žemiau apžvelgiami žinomiausi kalinti asmenys, kuriais šeštadienį apsikeitė Maskva
ir Kijevas.
Ukrainiečių režisierius O. Sencovas
Kino kūrėjas Olehas Sencovas yra žinomiausias Rusijoje kalintas ukrainietis.
2015 metais jis buvo apkaltinas terorizmu ir
nuteistas kalėti 20 metų vienoje pataisos kolonijoje Arkties regione. Žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“ palygino jo
NUKelta Į 7 p. 
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Europos jaunimo irklavimo čempionate
– lietuvių bronza

Pasaulio taurėje – lietuvio kova su
galingu Rusijos šachmatininku

Graikijoje vykstančiame Europos jaunimo (iki 23 metų)
irklavimo čempionate pavienę dvivietę (BM2-) irkluojantys
Povilas Stankūnas ir Mantas Juškevičius iškovojo bronzos
medalius. Aukso medaliais pasipuošė įgula iš Rumunijos,
sidabrą iškovojo Graikijos jaunieji irkluotojai.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
tai ir prasidėjo tikrasis
ūkininkų džiaugsmas.
Visi aruodai jau beveik pilni
įvairių lauko, daržų, miškų
gėrybių. Kas gi gali būti džiugiau, kai matai savo darbo
gausius, kokybiškus ir duoną
nešančius rezultatus?
Turbūt kiekvienam žmogui džiugiausia akimirka yra
tada, kai įvertinamas jo darbas, priklausomai nuo to,
ar darbas buvo lengvas, ar
sunkus, ar skatinantis ir kuriantis gėrį, ar naikinantis ir
suteikiantis skausmo. Tiesa,
darbas gali būti bet koks, tačiau įvertinimo visada tikimės paties geriausio. Blogas
įvertinimas visada palieka
blogą nuotaiką, įspūdį ir netgi
karštakošišką keršto troškulį. Ne veltui sakoma, jog tarp
meilės ir neapykantos – vienas žingsnis. Atrodo, kas čia
tokio tas įvertinimas? Svarbiausia, kad nesėdėjome sudėję rankų! Dalis tiesos yra,
tačiau kiekvienas darbas, kiekviena veikla turi turėti tikslą ir konkretų pageidaujamą
rezultatą. Argi suprasime ką
veikiame, kodėl veikiame ir
ko tikimės, jei nežinosime, ką
ir dėl ko darome?

Š

Negi tikėdamiesi užsidirbti
milijoną eisim virti koldūnų?
Arba tikėdamiesi parašyti
knygą eisime skusti bulvių?
Suprantama, ne. Suprantama,
turime ne tik teisingai pasirinkti veiksmus savo tikslui
pasiekti, bet ir privalome nusistatyti teisingą tikslą. Pavyzdžiui, ar gyvendami bute,
neturėdami nei žemės sklypo,
nei lėšų jam įsigyti, sodinsime
bulves vazonuose ir bandysime tapti bulvių prekybos magnatais?
Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai

P

asirinkę tikslą ir
susistatę veiksmų planą, galime pasiekti labai daug.
Svarbiausia – žinoti, ko
siekiame, ir, kas keisčiausia, dirbti. O dirbti
gali tekti sunkiai.
Jeigu galime lengvai planuoti šią dieną ir žinoti, kad
mums viskas seksis, tai dar
nereiškia, jog seksis rytoj,
poryt ar po dešimties metų.
Kiekvienas tikslo siekimas
turi būti pamatuotas ir bent
jau kažkiek apsvarstytas,
įtraukiant daug gyvenimo
pokyčių. Dirbti gali tekti ne
tik lengvai, bet ir sunkiai. Kuo
platesni užmojai, tuo didesnė
rizika. Tačiau viskas yra pasiekiama, ypač jeigu stengiesi ir įdedi daug darbo į tai, kas
svarbiausia – į savo tikslą.
Ne veltui daugelis šių laikų
verslininkų visuomet galvoje turi vieną ne kartą garsių
žmonių kartotą patarlę: jei
nežinosi uosto, į kurį nori
nuplaukti, niekuomet jo ir
nepasieksi.
Kiekvienas tikslas yra pasiekiamas tik nuoširdžiai
dirbant. Juk nepagaminsime
skanios vakarienės, naudodami neskanius ingredientus ir
nemokėdami gaminti.

T

odėl kiekvienas
tikslas – ar tai
būtų didelio arba kokybiško derliaus,
šeimyninės santarvės,
ūkinės gerovės ar puikių darbinių rezultatų
siekimas, yra ne tik kilnus, optimizmą puoselėjantis, bet ir sunkus
darbas, kurį reikia gerai apgalvoti.

Žinoma, begalvojant galima ir įsukti save į uždarą ratą, kuriame tikslų sieksime
tik mintimis, o ne realiomis
pastangomis. Todėl nevertėtų
pamiršti ir tokių dalykų kaip
eksperimentai, bandymai,
tyrimai bei žinių kaupimas.
Daug kas linkęs rizikuoti, nes

LEIDĖJAS:

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

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

REDAKTORIUS
Mantvydas PREKEVIČIUS tel. 8 604 80 799
redaktorius@naujasisgelupis.lt

ne viską galima sužinoti, juolab pažvelgti į ateitį, tačiau
rizika taip pat turi būti grindžiama žinių ir prognozių
nuotrupomis, o ne aklu šuoliu
per laivo bortą.
Tačiau niekas neabejoja,
kad kiekvienas tikslingas darbas duoda rezultatų. Kiekviena pastanga atsiperka, net ir
po ilgo laiko. Kiekvienas mūsų veiksmas yra didelės mozaikos dalis, kurios negalima
ignoruoti. Jeigu išmesime
mums nepatinkančią dalį,
surinkę visą mozaiką matysime juodą skylę vietoj tos
trūkstamos dalies. Ir ta skylė
visą likusį laiką badys mums
akis, kol mes tos dalies nesurasime, neištrauksime iš
šiukšlių konteinerio ir neįstatysime į jos vietą. Nesunku
suprasti, kad tuomet tokios
dalies paieškos bus žymiai
sunkesnės ir nemalonesnės,
nei jos įstatymas į mozaiką iš
karto, nors ta dalis mums ir
nepatinka.

K

iekviena svajonė turi ne tik
akiai malonių,
bet ir nelabai patinkančių, o kartais netgi
atgrasių detalių, tačiau
jos sudaro visumą. Puikiai žinome, kad lašas
juodų dažų kibire baltų dažų išnyksta beveik nepatamsinęs baltos spalvos. Tačiau tik
tuomet mes pastebime, kas yra balta spalva. Kiek ji yra šviesesnė už juodą.

Nei kova su dilgelėmis,
nei kova su šeimoje vyraujančiomis ambicijomis yra
niekas, palyginti su tuo, ką
galime gauti išmokę tobulai
siekti tikslo. Kai atkakliai jo
siekiame, netgi didžiausios
dilgėlės tampa tik tuo mažu juodu lašu dideliame baltų dažų katile. Todėl ruduo
– puiki akimirka, leidžianti
pamatyti nuostabų pavyzdį,
kaip atrodo sunkiai dirbančio ir besistengiančio žmogaus darbo vaisiai ir vaisiai
tų žmonių, kurių tikslas buvo
atsirasti uoste net neišskleidus burių.

Chanty-Mansijske (Rusija) startuoja elitinis FIDE
Pasaulio taurės šachmatų turnyras. Dalyvauti teisę
elitiniame turnyre iškovojo vienintelis Lietuvos atstovas
– 17-metis Paulius Pultinevičius. Jis pirmajame etape
kovos su Rusijos didmeistriu Aleksandru Griščuku.

Kiekvienas mokinys gali patirti
mokymosi sėkmę
Kiekvienas mokinys patirs
sėkmę, jei pats valdys savo
mokymąsi. Mokyklos metodinei tarybai pasiūlius,
šių mokslo metų pirmąją
savaitę skyrėme savivaldžiam mokinių mokymuisi aptarti.
Antradienį mokymosi patirtimi dalinosi 3–4 klasių mokiniai, vadovaujami psichologės Ievos Žukovienės ir padedami savo mokytojų Jelenos
Knašienės,Vilmos Daunienės.
Iš veikloje taikyto nebaigtų sakinių metodo sužinojome, kad
pradinukams mokytis patinka,
nes „kasdien išmoksta vis po
naują dalyką ir yra įdomu“,
„yra draugų“. Per pamokas jie
geriausiai išmoksta, kai „susikaupia“, „būna tyla ir ramybė“,
„įdėmiai klausosi mokytojos“.
O būna sunku susikaupti, kai
„kiti pradeda triukšmauti ir
juoktis“, „kai suolo draugas
kalbina ir nukreipia dėmesį“.
Kokius patarimų ir pasiūlymų
trečiokai ir ketvirtokai duoda
bendraklasiams ir savo mokytojoms? „Daugiau pasitikėjimo vienas kitu“, „draugiškumo ir savarankiškumo“,
„jei nemoki atlikti užduoties,
tai paprašyk draugo ar mokytojos pagalbos“, „kad būtum
protingas, reikia daug namie
mokytis“. Įsitikinom, kad ir
padrąsinimai pradinukams labai svarbūs.
Trečiadienį pirmąsyk mokykloje vyko psichologės vedamas „Aktyvusis mokinių susirinkimas“, kurio metu 5–10
klasių mokiniai diskutavo, kas
jiems trukdo ir padeda mokytis bei prisiėmė įsipareigojimus
geriau mokytis.
Mokinių manymu, geriau
mokytis jiems trukdo kai kurių
bendraklasių nenoras tikslin-
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gai dirbti pamokose, per dideli namų darbų krūviai, vis dar
pasitaikantys pasišaipymai, kai
bendraklasis suklysta. Mokiniai pageidauja, kad mokytojai galėtų parengti daugiau užduočių, iš kurių jie pasirinktų
norimą savarankiškam darbui
pamokose. O pamokoms pasibaigus, mokiniai norėtų ramios
vietos mokymuisi. Mokiniams
aktuali ir poilsio zonų stoka.
Kaip mokymuisi padedantį
dalyką mokiniai išskiria šias
vertybes: pagalbą, draugiškumą, palaikymą, supratingumą,
bendravimą. Jie pastebi, kad
labai svarbios ir paties mokinio pastangos. Kaip ir kompetencijų ugdymasis. Kas be
ko, mokymuisi svarbi graži bei
tvarkinga mokyklos aplinka,
individualios pažangos stebėjimas, mokinių veiklos vakarai
su nakvyne mokykloje ir…
skanus maistas.
Mokymosi sėkmei patirti
mokiniai sau siūlė pamokų
metu „mažiau tingėti“, „labiau susikaupti“, „klausti, konsultuotis“, „būti atidesniems
ir atidžiai klausytis“, „nepasiduoti provokacijoms“, „nepraleisti pamokų“, „išsiaiškinti,
kas neaišku“, „eiti anksčiau
miegoti“. Draugams linkėjo
„laikytis mokyklos taisyklių“,
„padėti vienas kitam“, „būti draugiškiems“, „išklausyti

Redakcija pasilieka teisę
rankraščius trumpinti ir redaguoti.
Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako.
Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su
laiškų autorių nuomone.
Kopijuoti, perspausdinti, skelbti laikraštyje
paskelbtą informaciją bei nuotraukas be
redakcijos sutikimo - draudžiama.

kitą“, „išdrįsti pasakyti savo
ir įsiklausyti į kitų nuomonę“,
„netrukdyti kitiems“, „dalintis žiniomis“ „drąsinti, rodyti
pagarbą vienas kitam“. Iš mokytojų laukia daugiau „patarimų, kaip lengviau išmokti“.
Norėtų, kad mokytojai būtų
linksmesni, išklausantys, organizuojantys daugiau projektinės veiklos ir savarankiško
mokymo(si) dienų. Mokiniai
taip pat pageidautų didesnio
tėvų aktyvumo mokykloje,
trokšta, kad tėvai jais labiau
pasitikėtų, „skatintų, pagirtų,
pasidžiaugtų, išklausytų, padėtų, padrąsintų“. Mokiniams
labai svarbi tėvų pagalba ir
domėjimasis jų sėkme mokykloje.
Baigiantis susirinkimui mokiniai susitarė, kokius 1–3
jiems svarbius įsipareigojimus
mokantis įvairių dalykų įgyvendins šį mėnesį, šį trimestrą
ar per visus mokslo metus. Tokį įsipareigojimų dokumentą
kaip priminimą pakabins savo klasėse.
Ką mes, mokytojai, supratome? Supratome, kad susirinkimo metu išsakytos mokinių mintys taps atspirties tašku
įgyvendinant 2019–2020 m.
m. mokyklos ugdymo plano
tikslą: „Įgalinti kiekvieną mokinį siekti asmenybinės brandos valdant savo pačių mokymąsi, pasiekimus bei pažangą
pagal asmeninės raidos galimybes“.Dalia Visockienė 
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Tokijui smogęs galingas taifūnas sukėlė
transporto chaosą

TREČIAdienis,
2019 m. rugSĖJO 11 d.,
naujasis gĖlupis



Opozicijos atstovai Maskvos dūmoje
užims 20 vietų iš 45

Japonijos sostinę pirmadienio naktį įnirtingais vėjais
ir smarkiomis liūtimis talžė galingas taifūnas „Faxai“,
ryte sukėlęs eismo chaosą. Pirmadienio rytą nevažinėjo
priemiestiniai traukiniai, buvo atšaukta daugiau kaip
100 skrydžių.

Suskaičiavus 99,47 proc. Maskvos dūmos rinkimų balsų
paskelbta, kad į Rusijos sostinės parlamentą patenka
20 kandidatų, kuriuos iškėlė arba palaikė opozicinės
partijos. Į Maskvos dūmą perrinkta tik 16 esamų
deputatų.

Kuo nustebintume mokslininkus E. Jennerį ir L. Pasterą?
Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO) duomenimis, kiekvienais metais dėl vakcinacijos yra
išsaugoma nuo 2 iki 3
milijonų gyvybių, tačiau
šia tema atsiranda nemažai kritikų, kurie viešina
moksliškai nepagrįstus
faktus ir kelia spekuliacijas visuomenėje. Apie tai,
kodėl rizika nesiskiepyti
yra daug didesnė nei rizika pasiskiepijus ir kokie
populiariausi vakcinacijos mitai klaidina visuomenę, pasakoja šeimos
gydytoja iš Vilniaus Elena Šopytė.
Nauja medicinos era, išgelbėjusi milijonus gyvybių
Visais laikais buvo stengiamasi išvengti nepageidaujamų ligų: jau prieš tūkstančius metų žmonės įvairiausiais metodais bandė
apsaugoti save nuo raupų
ir kitų ligų, o tai palaipsniui
atvedė pasaulį į šiuolaikinę
vakcinaciją.
1796 m. E. Jenneris atliko eksperimentą, kai paimti pūliniai iš karvių raupais
sergančio žmogaus buvo
įskiepyti aštuonmečiam berniukui. Po pusantro mėnesio ta pati procedūra buvo
pakartota naudojant žmonių raupais sergančiojo pūlius, ir nuo tos akimirkos,
kai šis būdas pasitvirtino,
prasidėjo nauja medicinos
era. Tuomet prie E. Jennerio
prisidėjo L. Pasteras, sukūręs vakciną nuo pasiutligės,
ir vakcinacijos pasiekimai
įsibėgėjo.
Pasaulis po vakcinų sukūrimo pasikeitė negrįžtamai:
daug gyvybių nusinešusios
užkrečiamos ligos likviduotos, sumažėjo sergamumas

Vakcinų sukūrimas pradėjo naują medicinos erą: likviduotos daug gyvybių nusinešusios užkrečiamos ligos, išnaikinti raupai, sumažėjo sergamumas kitomis pavojingomis ligomis. (Nuotr. iš „Santarvės“ archyvo)

difterija, stablige, virusiniu
hepatitu B ir kitomis užkrečiamosiomis ligomis, buvo
išnaikinti raupai.
Nebebijoma ligų, nes nebėra sergančiųjų aplink
Šiais metais kaip viena didžiausių grėsmių pasaulio
sveikatai įvardijamas dvejojimas vakcinacijos nauda.
Tiesa, vakcinacijos skeptikų
buvo visuomet, tačiau šiais
laikais baisiomis užkrečiamosiomis ligomis patys žmonės
nebeserga ir aplink save nemato sergančiųjų, todėl jie jų
nebebijo, nebemato prasmės
skiepytis ir lengviau įsitraukia
į antivakcininį judėjimą.
„Dažniausiai tie asmenys,
kurie turi tam tikrų kompleksų ar psichologinių problemų,
lengviau patiki įvairiausiomis konspiracijos teorijomis
ir skleidžia moksliškai nepagrįstus faktus apie skiepus.
Išsilavinę ir apsišvietę žmonės neinvestuotų savo brangaus laiko norint paneigti tai,
ką pasaulio mokslas ir nesuskaičiuojamas kiekis klinikinių tyrimų jau seniai ištyrė“,
– teigia šeimos gydytoja E.
Šopytė.
Galimybė pasiskiepyti nemokamai
Lyginant su kitomis pa-

saulio šalimis, Lietuva gali
džiaugtis tuo, kad valstybė
finansuoja daug skiepų tiek
vaikams, tiek suaugusiems.
Taigi, norint išvengti užkrečiamų ligų protrūkių ir apsaugoti ne tik save, bet ir aplinkinius, visi vaikai turėtų
būti nemokamai paskiepyti
nuo 14 infekcijų pagal vaikų
profilaktinių skiepijimų kalendorių, suaugę – nuo difterijos, stabligės, rizikos grupėms priklausantys žmonės
– nuo gripo, pneumokokinės
infekcijos.
Be to, šeimos gydytoja E.
Šopytė pabrėžia, jog yra patvirtinta, kad vakcinos praeina
daugiau patikrų negu eiliniai
vaistai, todėl negalime tikėti
nepagrįstomis teorijomis ir
rizikuoti savo sveikata. „Gan
paradoksalu, kad vaistus vartojantys žmonės tai daro be
jokios baimės, nesusimąstydami apie vaisto sudėtį, jo
priemaišas bei galimus šalutinius poveikius, tačiau vakcinų vengia galvodami, jog
daro sau kažką blogo, nors
tai praktiškai yra neįmanoma. Vertėtų nerizikuoti savo
sveikata ir skiepytis, nes tai
yra vienintelis apsisaugojimo
nuo užkrečiamų ligų kelias“,
– teigia ji.

Moksliškai neįrodyti mitai ir tikrovė
Tikriausiai dauguma esame girdėję įvairiausių teorijų apie tai, kad vakcinos yra
nesaugios ir vertėtų rimčiau
vertinti nepageidaujamas jų
reakcijas. Kaip bebūtų, kompetentingi medikai teigia, kad
visos vakcinos, kaip ir visi kiti
vaistai, gali sukelti tam tikras
reakcijas, skirstomas į vietines
ir bendras. Remiantis Europos
Sąjungos ir Lietuvos Respublikos reikalavimais, Europoje, o kartu ir Lietuvoje, veikia farmakologinio budrumo
sistema, kuri skirta nustatyti,
įvertinti, stebėti bei perspėti
apie galimą nepageidaujamą
poveikį į vaistą ar vakciną.
Lietuvoje apie tokias reakcijas
sveikatos priežiūros specialistai ir registracijos teisės turėtojai privalo pranešti atitinkamoms tarnyboms. Pranešimai
yra analizuojami, o pasikeitimas tokia informacija užtikrina pacientų saugumą.
Be to, dažnai tėvai jautriai
reaguoja į savo vaikų skiepijimą ir mano, jog tai gali išbalansuoti kūdikio imuninę
sistemą, sukelti autizmą ar
net staigią mirtį. Anot šeimos
gydytojos E. Šopytės, nuo
pat gimimo kūdikio imuni-

Šilauogių pyragas
Dar yra soduose šilauogių, tad galima su jomis išsikepti skanų
pyragą. Šiam pyragui daugiausia skonio suteikia ne tik šilauogės,
bet ir maskarponės įdaras. Žinoma, ir tokie pyragai yra skanūs,
bet maskarponė jį padaro drėgnesniu, burnoje tirpstančiu. Pats
gaminimas visai nesudėtingas. Ingredientų nėra daug. Išėmus
iš orkaitės pyragas būna labai minkštas. Atvėsęs jis sutvirtėja.
Tik tada galima jį išimti iš kepimo formos ir ragauti. Maskarponę galima keisti kreminiu sūriu, pvz. „Philadelphia“. Šilauoges
– avietėmis, braškėmis, mėlynėmis. Jeigu uogos yra drėgnos ar
šaldytos, reikėtų jas sumaišyti su šaukšteliu miltų.
Reikalingi produktai. Pyragui: 1 1/2 st. (190 g) miltų, 2

kiaušiniai, 80 g sviesto, 1/2 st. (100 g) kefyro, 1/2 st. (80 g) cukraus, 1 1/2 arbat. š. kepimo miltelių, 1 arbat. š. vanilės ekstrakto, žiupsnelis jūros druskos Įdarui: 250 g maskarponės, 3 valg.

nė sistema pradeda kautis su
tūkstančiais mikroorganizmų,
kurie atsiranda ant jo kūno paviršiaus, ir tai – visiškai natūralus procesas. Naujagimio
imuninė sistema tam puikiai
prisitaikiusi, kuri, atsakydama į mikroorganizmų, patenkančių iš aplinkos, poveikį,
pasigamina savo gynybinių
pajėgumų, tarp jų ir antikūnų.
Vakcinos imituoja užsikrėtimą patogeniniais mikroorganizmais, o įskiepyti vakcinų
antigenai sužadina imunines
reakcijas, tačiau nesukelia jokių žymesnių patologinių pokyčių – ligos požymių.
Geriau užsikrėsti ir persirgti
liga natūraliai nei pasiskiepyti
– dar vienas mitas, neturintis
jokių sąsajų su tikrove. Imunologai ir kiti medicinos ekspertai pabrėžia, kad skirtumas
tarp vakcinacijos ir imunizacijos yra tas, kad už imunitetą
yra mokama tam tikra kaina:
po poliomielito skiepo suleidimo gali paskaudėti ranka,
tačiau natūraliai užsikrėtus
šia liga žmogų gali ištikti paralyžius, užsikrėtus hepatitu B gali pasireikšti įvairūs
kepenų negalavimai, natūrali vėjaraupių infekcija gali
sukelti pneumoniją, ir tai tik
maža dalis pavyzdžių, kurie
gali ištikti žmogų, žaidžiantį
su savo sveikata.
Atsisakymas skiepytis negalvojant apie pasekmes
Gerais vakcinacijos rodikliais laikoma, kai paskiepytųjų skaičius šalyje ir jos regi-

onuose siekia 90–95 proc.
tikslinės grupės asmenų.
Skiepijant pagal Lietuvos
Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių,
iki 2009 m. buvo pasiektos
aukštos skiepijimų aprėptys (94–99 proc. paskiepytų asmenų įvairiose amžiaus grupėse), leidžiančios
suvaldyti užkrečiamąsias
ligas, tačiau analizuojant
daugiametes tendencijas
matyti, kad vaikų vakcinacijos aprėptys vis mažėja,
keldamos grėsmę visiems
aplinkiniams. Antivakcininis judėjimas visuomenei
nekelia pavojaus tik tuomet, kai tai nedaro įtakos
kolektyviniam imunitetui,
kuris yra įgyjamas tada,
kai 95 proc. žmonių yra paskiepyti.
Jeigu tikėsime įvairiais
mitais ir nesiskiepysime –
nebeliks kolektyvinio imuniteto, o baisios ligos galės
vėl išlįsti į dienos šviesą.
Ne veltui PSO perspėja, jog
per paskutiniuosius 50 metų užkrečiamų ligų paplitimas išaugo net 4 kartus, o į
tai vertėtų žvelgti itin atsakingai ir pasiskiepyti. Svarbiausia nebijoti naudotis šia
gyvybę ir sveikatą saugančia priemone, ir tikėti tik
kompetentingų specialistų
nuomone, nes visi jie teigia, jog rizika nesiskiepyti ir
sulaukti negailestingų pasekmių yra daug didesnė nei
rizika pasiskiepijus.
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š. cukraus, 1 kiaušinis, 1 1/2 st. šilauogių.
Trupiniams: 1/2 st. miltų, 1/4 st. cukraus, 3 valg. š. sviesto.
Gaminimas. Įkaitinti orkaitę iki 180 laipsnių. Ant 22 cm
skersmens kepimo formos dugno dėti kepimo popierių, šonus
ištepti sviestu. Vidutinio dydžio inde sumaišyti miltus, druską
ir kepimo miltelius. Dideliame inde elektriniu plakikliu išplakti
sviestą ir cukrų iki purios, kreminės masės.
Elektriniu plakikliu lengvai išplakti maskarponę, cukrų, kiaušinį ir miltus. Šią masę paskirstyti ant pyrago tešlos. Užberti
šilauoges. Inde sumaišyti trupininio viršaus ingredientus. Maišyti šakute ar rankomis, kol susidarys nedideli gabaliukai. Jais
apibarstyti pyrago paviršių. Kepti apie 50-55 min. Išimti iš formos, kai pyragas atvės.
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Per dvi atakas žuvo mažiausiai 29 žmonės

Naftos gamintojos pasirengusios
svarstyti galimybes mažinti gavybą

Mažiausiai 29 žmonės žuvo per dvi sekmadienio atakas
Burkina Fase, kur dažnai pasitaiko džihadistų smurto. Viena
žmones ir prekes vežusi transporto priemonė užvažiavo ant
savadarbio sprogstamojo užtaiso. Tuo tarpu už maždaug 50
km per kolona važiavusių maisto furgonų užpuolimą žuvo
14 žmonių.

Didžiosios naftos gamintojos po kelių dienų svarstys
naujus naftos gavybos apribojimus, tačiau analitikai
abejoja, ar joms pavyks paskatinti dėl JAV ir Kinijos
prekybos karo smunkančias kainas vėl pradėti
augti.

Stakliškiečiai vasarą palydėjo su muzika ir dainomis
ATKelta IŠ 1 p.

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

2019-09-03 apie 12.12 val.
Kauno GMP dispečerė pranešė, kad Birštone, Druskupio g.
reikia pagalbos išnešti ligonį.
Atvykus PGP, ligonė išnešta ir
įkelta į GMP automobilį.

2019-09-03 apie 17.36 val.
gautas pranešimas, kad Balbieriškio sen., Žvyrynų k.,
Panemunės g. iš dujų baliono
teka dujos. Atvykus PGP,
dujų balionas išnešė į lauką,
patalpos išvėdintos.

2019-09-04 apie 12 val. į
Alytaus apskr. VPK kreipėsi
vyras (g. 1937 m.) ir nurodė,
kad rugsėjo 2 d., nenustatytu
laiku, Prienų r., Stuomenų k.,
valydamas namo kaminą,
rado galimai jo mirusiam tėvui priklausiusį lygiavamzdį
šautuvą. Šautuvą paėmė
policijos pareigūnai.
2019-09-04 apie 21.30 val.
gautas pranešimas, kad Veiverių sen. Papilvio k. Jūrės
kel. dega namas. Atvykus
PGP, namas degė atvira
liepsna. Gaisro metu visiškai sudegė 1 aukšto, 13x7
m dydžio, rąstinis namas
skarda dengtu stogu, liko
tik rąstinės namo sienos.
Sudegė viduje buvę namų
apyvokos daiktai. Nugriautas
namo kaminas. Išdegė apie
2 arai žolės aplink namą.
Savininkas nežinomas.

2019-09-05, apie 13.30 val.,
Prienų r. sav. išėjo ir negrįžo
vyras (g. 1972 m., gyv. Alytuje). Jis serga epilepsija, dažnai
nesiorientuoja aplinkoje (po
traumos). 2019-09-06, apie
11.00 val., Garliavoje, Kauno
r. sav., vyrą surado pažįstami
ir atvežė į namus.
REKLAMA

Aikštę papuošė
nauji suolai
Kaip įvardijo renginio vedėja Stakliškių kultūros ir
laisvalaikio centro direktorė
Asta Keblikienė, šventė prasidėjo jau savaitės pradžio-

toja tapo komanda „Laukiniai
šernai“, antri buvo „Gramas“
, treti – „Vyšniūnai“ . Futbolo
aikštelėje nugalėtojų laurus
iškovojo komanda „Senjorai“,
antri liko „Renkamės 18 valandą“, treti – „Jaunėliai“.
Svarsčio (giros) kilnojimo

(Stakliškių k.), Domicelė Šaulauskienė (Želkūnų k.), Vytautas Račkys (Vyšniūnų k),
Rūta ir Virginijus Brazioniai
(Stakliškių k.), Aida ir Raimundas Martinkėnai (Užuguosčio k.), Danutė ir Juozas
Žigai (Pikelionių k.), Daiva

Futbolo turnyro nugalėtoja – komanda „Senjorai“

je. Ją pleneru „Meniški suolai“ pradėjo medžio drožėjai,
kurie per savaitę pagamino
ir pastatė originalius suolus.
Ne bet kokius – kiekvienas
suolas pažymėtas seniūnijos
vietovardžiu! Projekto lėšų
užteko ir scenos stoginei, ir
laužavietėms įrengti.
Projektą inicijavo ir įgyvendino kaimo bendruomenė
„Stakliškės“ (pirmininkė Rasa Noreikienė), o finansavo
LR žemės ūkio ministerija ir
Prienų rajono savivaldybė.
Stakliškių seniūnė Nijolė
Ivanovienė visų stakliškiečių vardu padėkojo darbštiems drožėjams: Viktorui
Norvilai, Ruslanui Rygalovskiui, Albinui Aukštakiui, Renoldui Gramauskui, Vaidui
Andriulevičiui ir kalviui Martynui Breikštui. Padėkas bei
apdovanojimus jiems įteikė
ir savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas bei administracijos direktorė Jūratė
Zailskienė.
Padėkota ir pagalbininkams: Aurimui Bartuškai,
Romui Rutkauskui, Nerijui
Terechovui, Jonui Vinskui ir
Aidui Ajauskui.
Pagerbti sportininkai
Šventės dieną geriausi seniūnijos sportininkai varžėsi krepšinio 3x3 turnyre, futbolo 6x6 turnyre bei
svarsčio (giros) kilnojimo ir
rankų lenkimo varžybose.
Geriausieji buvo apdovanoti
šventėje.
Krepšinio turnyro nugalė-

varžybose nenugalimas buvo Aivaras Ajauskas, rankų
lenkimo – Lina Gervickienė
ir Arvydas Kurmanavičius.

Globienė (Medžionių k.), Domicelė ir Danielius Račkauskai (Pieštuvėnų k.).
Skambėjo dainos, buvo

Stakliškių seniūnė N. Ivanovienė ir kaimo bendruomenės „Stakliškės“ pirmininkė R. Noreikienė.

Jie apdovanoti Antano Šimkaus paminklų gamybos
įmonės sukurtais originaliais
prizais.
Šventės metu padėkota ir
sportinių varžybų organizatoriams Linui Bagdanavičiui
ir Artūrui Kaminskui.
Apdovanoti gražiausių sodybų šeimininkai

pasakojamos vietovardžių legendos
Šventėje koncertavo didžiulis būrys atlikėjų: Aukštadvario folkloro kolektyvas
„Verknė“ (vad.V. Lengvinas),
Pieštuvėnų bendruomenės
vokalinis ansamblis (vad. O.
Kamblevičienė), Stakliškių
kultūros centro estradinis

nė), Stakliškių liaudiškos muzikos kapela „Korys“ (vad. J.
Aleškevičius).
Tarp dainų pasakorė Vida Beliukevičienė porino
sakmes, legendas ir padavimus apie visiems žinomas
Stakliškių seniūnijos vietas:
Verknę (Verksnę), Guostos
ežerą, Lepelionių piliakalnį,
vadinamą Napoleono kepure, ir kitas.
Stakliškių vietovardis turi net kelias kilmės versijas.
Vieni pasakoja, kad Stakliškėse gyveno daug staklių
meistrų ir audėjų, ir iš to kilo pavadinimas, kiti – kad čia
gyveno daug žmonių pavarde Staklevičiai. Rašytiniuose
šaltiniuose randama, kad pavadinimas atsirado per ginčą medžioklės metu – kartą
susiginčijo ponai, kas išgers
„stokielišėk“ (šimtą stikliukų), ir vienas jų, tiek išgėręs,
pradėjo šaukti: „stokielišek,
stokielišek...“. Taip vietovei ir
prigijo pavadinimas Stokieliškės, kuris vėliau buvo sulietuvintas į Stakliškes.
Veiklos netrūko ir dideliems, ir mažiems
Šventėje buvo galima ne
tik gražių dainų paklausyti
ir kartu padainuoti, pašokti,
su seniau matytais bičiuliais
pabendrauti, bet ir lauktuvių
namie likusiems šeimynykščiams nupirkti.
Šventės dalyviai buvo kviečiami prisijungti prie iniciatyvos „Laimingas Prienų
kraštas“, sužinoti, kokiomis

bliotekoje, į kokius mokymus
kviečia projekto „Prisijungusi
Lietuva“ organizatoriai ir dalyvauti jų rengtoje Laimės rato viktorinoje.
Mažieji šventės dalyviai
linksmai laiką leido su Stakliškių KLC jaunaisiais savanoriais.
Išalkusieji buvo pavaišinti Vyšniūnų bendruomenės
(Dalia Vertinskienė, Danutė
Kvedaravičienė) virta sriuba, Želkūnų bendruomenės
(Žilvinas ir Sonata Labanauskienė, Egidija Valkauskienė)
plovu, ištroškusieji pagirdyti
Pieštuvėnų bendruomenės
(Dalė Stankevičienė, Simona
Ruočkuvienė) gaminta gira.
Padėkota šventės rengėjams ir rėmėjams
Sveikinimų ir padėkų netrūko visos šventės metu.
LR žemės ūkio ministras,
Seimo narys Andrius Palionis, pasveikinęs darbščius
Stakliškių krašto žmones ir
palinkėjęs gražios bendrystės šventės, apdovanojo Stakliškių seniūnę N. Ivanovienę, Stakliškių KLC direktorę
A. Keblikienę ir kaimo bendruomenės „Stakliškės“ pirmininkę R. Noreikienę.
O seniūnė padėkojo ir apdovanojo gausų būrį rėmėjų
ir šventės pagalbininkų, be
kurių šventė nebūtų buvusi
tokia puiki.
Koncertinę programą baigė grupė „Lietuvaičiai“. O
šventę vainikavo įspūdingas
fejerverkas, kurį padova-

Pagerbti drožėjų plenero dalyviai

Stakliškių seniūnija kasdien keičiasi ir gražėja, o prie
to grožio kūrimo ir puoselėjimo prisideda visi. Seniūnė
N. Ivanovienė už kuriamą ir
puoselėjamą grožį apdovanojo aštuonių sodybų šeimininkus. Apdovanojimų
ir nuoširdžių plojimų nusipelnė: Rimutis Katukevičius

trio (vad. V. Lengvinas), Stakliškių vokalinis ansamblis
„Guosta“ (vad. A. Baltrušie-

inovatyviomis veiklomis galima užsiimti Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje bi-

nojo baidarininkai: „Vapsa“
„Upių labirintas“ ir Arūnas
Valionis.

Pieštuvėnų bendruomenės vokalinis ansamblis (vad. O. Kamblevičienė).

atgarsiai

Filipinuose savižudis sprogdintuojas bandė
surengti išpuolį

Izraelio premjero vyriausybė pritarė kontraversiškam
įstatymui, kuris leistų partijų atstovams naudoti vaizdo
kameras rinkimų apylinkių stebėjimui. Šalyje gyvenanti
arabų bendruomenė teigia, kad taip būtų siekiama
įbauginti rinkėjus, nes jie bijos identifikavimo.

Svarbesni rugpjūčio mėnesio darbai

REKLAMA

Rugpjūčio mėn. užbaigtas
ir bendrajai ekspertizei pateiktas techninis projektas
„Jiezno miesto viešųjų erdvių sutvarkymas“ ir gautas finansavimas. Projektas
įgyvendinamas iš Europos
regioninės plėtros fondo,
bendra projekto vertė – 890
177 Eur, Savivaldybės indėlis sudaro 66 763 Eur.
Rugpjūčio mėn. pasirašytos rangos sutartys su UAB
„Mačiūnai“ dėl Stakliškių
gimnazijos remonto darbų
bei Skriaudžių kultūros ir
laisvalaikio centro dalies
stogo remonto darbų.
Rugpjūčio mėn. pasirašytos rangos sutartys dėl
Prienų Žaliakalnio ir Jaunystės gatvių kapitalinio
remonto.
Rugpjūčio 10–12 dienomis Busko (Ukraina) rajono administracijos vadovo
P. Moroz’o kvietimu Savivaldybės mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, Tarybos
narys C. Pacevičius ir Savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė R. Sinkevičiūtė lankėsi Buske ir dalyvavo tarptautinėje medaus
šventėje.
Rugpjūčio mėn. vyko keturių rajono seniūnijų vasaros šventės: 17 d. – Naujosios Ūtos seniūnijos vasaros šventė „Gimtinės taku“,
skirta Vietovardžių metams; 15–17 d. – Pakuonio
krašto vasaros šventė „Žolynais kvepiančiu taku...“,
skirta Vietovardžių metams bei Pakuonio miestelio 275-osioms ir parapijos
225-osioms metinėms paminėti; 24–25 d. vyko Išlaužo krašto vasaros šventė
„Šventupės vingiais...“, skirta Vietovardžių metams ir
Išlaužo 275-osioms metinėms paminėti; 31 d. – Stakliškių seniūnijos vasaros
šventė „Apie Stakliškes ir jų
praeitį“, skirta Vietovardžių
metams.
Rugpjūčio mėn. išdalinta
22,8 t paramos maisto produktais labiausiai nepasi-

turintiems Prienų rajono
gyventojams.
Rugpjūčio 21 d. vyko seniūnų pasitarimas, kuriame
buvo aptarti atliekų tvarkymo, gatvių apšvietimo, kelių
priežiūros ir registracijos,
planuojamų ir vykdomų
šių metų darbų, seniūnijų
vidinės darbo tvarkos ir kiti klausimai.
Rugpjūčio 22–25 dienomis Tčevo (Tczew) rajono
mero kvietimu Savivaldybės meras A. Vaicekauskas
ir administracijos direktoriaus pavaduotojas A. Marcinkevičius dalyvavo tarptautinio bendradarbiavimo
vizite Tčevo rajone, Lenkijoje. Vizito metu Prienų
rajono savivaldybės atstovai dalyvavo šventiniame
Tčevo miesto Tarybos posėdyje, iškilmingoje naujų
vietos savivaldos institucijų
bendradarbiavimo sutarčių,
kuriomis siekiama stiprinti
partnerių ryšius ir gerinti
vietos valdžios padalinių
kokybę ir efektyvumą, pasirašymo bei apdovanojimų
įteikimo ceremonijose.
Rugpjūčio 23 d. rajone
vyko įvairūs renginiai, skirti Baltijos kelio 30-mečiui
paminėti.
Rugpjūčio 26 d. Prienuose
paminėtos 78-osios Prienų
žydų žūties metinės. Kęstučio gatvėje esančioje žydų
žudynių vietoje pagerbtas
tragiško likimo Lietuvos piliečių atminimas.
Rugpjūčio 28 d. vyko tradicinė Prienų švietimo bendruomenės mokslo metų
pradžios konferencija „Mokykla kiekvienam: valia
veikti, drąsa spręsti, ryžtas
įgyvendinti“. Konferencijoje, kurioje dalyvavo daugiau kaip du šimtai švietimo bendruomenės narių,
pranešimus skaitė Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos
docentas, gydytojas neurochirurgas K. Skauminas,
Švietimo skyriaus vedėjas
R. Zailskas, mokinių, jų tėvų,
mokytojų ir mokyklų vado-



Pritarė kontraversiškam įstatymui dėl
kamerų naudojimo per rinkimus

Savižudis sprogdintojas bandė surengti išpuolį Pietų
Filipinuose, tačiau žuvo nepadaręs jokios žalos. Užpuolikas,
vilkėjęs tradicinę juodą musulmonišką suknelę, bandė
patekti į vieną karinį dalinį Sulu provincijos Indanano
mieste, tačiau dar iki to jo bomba sprogo.

Rugpjūčio 2 d. Prienų
Laisvės aikštėje vykusiame
renginyje į respublikinį Lietuvos tremtinių, politinių
kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydį „Su Lietuva
širdy“ Ariogaloje Savivaldybės meras A. Vaicekauskas
iškilmingai išlydėjo Prienų
rajono Laisvės ugnies nešėjus.
Rugpjūčio 6–9 dienomis
buvo organizuotas Kauno regiono savivaldybių
administracijų direktorių
tarptautinio bendradarbiavimo vizitas į Edinburgą (Jungtinė Karalystė). Vizito, kuriame dalyvavo ir
Savivaldybės administracijos direktorė J. Zailskienė,
tikslas – užmegzti kontaktus, identifikuoti galimas
bendradarbiavimo sritis ir
projektines idėjas, pasidalinti patirtimi.
Rugpjūčio 7 d. vyko Prienų r. savivaldybės eismo
saugumo komisijos posėdis,
kuriuose nagrinėti gyventojų ir seniūnų prašymai.
Rugpjūčio 7 d. visuomenei buvo pristatytas pirmasis tapybos darbas ant pastato sienos prie pagrindinės
Prienų miesto sankryžos.
Idėja papuošti komercinio
pastato sieną kilo Dovilei
ir Jauniui Mališauskams, o
mūsų kraštietį Matą Šalčių
nutapė dailininkas Linas
Lincevičius.
Rugpjūčio 8 d. Prienų
rajono savivaldybėje vyko
spaudos konferencija, kurioje pristatytas atsinaujinusios Prienų krepšinio
komandos pavadinimas –
Prienų „CBet“ – ir logotipas,
klubo generalinis rėmėjas,
vizija bei naujojo sezono
perspektyvos. Konferencijos metu buvo pasirašyta simbolinė sutartis tarp
Prienų krepšinio klubo ir
AB „Tete-A-Tete kazino“.
Rugpjūčio mėn. pradėtos
Prienų rajono savivaldybės
vandens tiekimo ir nuotekų
valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo procedūros.
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vų atstovai.
Rugpjūčio mėn. įgyvendinta projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų
tinklo plėtra Prienų rajone“
I dalis: įrengti dveji bendruomeniniai vaikų globos
namai Prienų rajono Pakuonio miestelyje ir Ašmintos
kaime. Namuose apsigyveno 16 tėvų globos netekusių vaikų.
Rugpjūčio 29 d. vyko Savivaldybės tarybos posėdis.
Jame svarstyti 39 klausimai.
Posėdyje patvirtinti Prienų r. savivaldybės tarybos
veiklos reglamento pakeitimai, klasių, ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo
grupių skaičius Prienų rajono savivaldybės mokyklose
2019–2020 m. m., priešmokyklinio ugdymo modeliai,
atsižvelgiant į tėvų poreikius pakoreguotas Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos
aprašas, pritarta Savivaldybės administracijos dalyvavimui tarptautinio bendradarbiavimo projekte kartu
su Vilkaviškio turizmo ir
verslo informacijos centru
(partneris Lietuvoje) ir Suvalkų apskritimi (Lenkijos
Respublika, pagrindinis
partneris), patvirtinti Prienų r. savivaldybės vietinės
rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą
nuostatų pakeitimai.
Rugpjūčio 29 d. Prienų
Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje vyko
kraštietės, poetės, prozininkės Aldonos Ruseckaitės
eilėraščių knygos „Debesiu“
sutiktuvės.
Rugpjūčio 31 d. Balbieriškio miške vyko vienas svarbiausių šalies orientavimosi
sporto bendruomenės renginių – Lietuvos orientavimosi sporto klubų taurės
varžybos.
Prienų rajono
savivaldybės informacija

Maskvos ir Kijevo apsikeitimas
kaliniais: pagrindiniai dalyviai
ATKelta IŠ 1 p.
bylos nagrinėjamą su Josifo
Stalino eros parodomaisiais
teismais.
Per teismo posėdžius O.
Sencovas liko nepalaužtas:
dažnai šypsojosi, giedojo
Ukrainos himną ir išsakydavo
nepaklusnius komentarus.
43 metų režisierius pasmerkė Rusijos sprendimą 2014
metais aneksuoti Krymą, kur
jis tuomet gyveno.
O. Sencovas buvo pasiųstas į griežtojo režimo koloniją
atokiame Jamalo pusiasalyje,
kur pernai 145 dienas atsisakydavo maisto, reikalaudamas paleisti visus ukrainiečių
politinius kalinius.
Nors jo sveikata buvo
smarkiai sutrikusi, o tokios
tarptautinės kino žvaigždės
kaip Johnny Deppas (Džonis
Depas) reiškė jam palaikymą,
Kremliaus griežta pozicija O.
Sencovo atžvilgiu nepakito.
Taip pat buvo paleistas
ukrainietis Oleksandras Kolčenka, nuteistas kartu su O.
Sencovu, bet gavęs švelnesnę bausmę.
Liudininkas MH17 byloje
V. Cemachas
Į apsikeitimą buvo įtrauktas
ir Volodymyras Cemachas,
kuris, kaip manoma, buvo
Rytų Ukrainos prorusiškų
separatistų oro erdvės gynybos specialistas. Nyderlandų
tyrėjai sieja jį su 2014 metais
įvykdytu oro bendrovės „Malaysian Airlines“ reiso MH17
lėktuvo numušimu virš Rytų
Ukrainos.
Prieš apsikeitimą olandų
tyrėjai, vadovaujantys tarptautiniam tyrimui, šią savaitę apklausė jį Kijeve, naujienų agentūrai AFP pranešė
vienas informuotas šaltinis.
Tyrėjai laiko jį „liudininku“,
o ne „įtariamuoju“, pridūrė
šaltinis.
Žurnalistas K. Vyšynskis
52 metų Kyrylas Vyšynskis
– Rusijos valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“
dirbęs žurnalistas – buvo suimtas pernai Kijeve ir apkaltintas „valstybės išdavimu“
Maskvos nurodymu. Jis turi

tiek Rusijos, tiek Ukrainos
pasus.
24 ukrainiečių jūrininkai
Rusų pasieniečiai pernai
lapkritį per konfrontaciją
prie Krymo krantų užėmė tris
Ukrainos karinių jūrų pajėgų
laivus ir areštavo 24 jų įgulų narius.
Įgulas sudarė 22 jūreiviai ir
du Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) agentai.
Maskva ketino teisti juos
už Rusijos jūrų sienos neteisėtą kirtimą.
Ukrainiečiai S. Klychas ir
M. Karpiukas
45 metų Stanislavas Klychas yra istorijos profesorius,
o 55 metų Mykola Karpiukas
– dviejų Ukrainos nacionalistų protesto grupių vyresnysis narys.
Jiedu buvo suimti 2014
metais Maskvoje ir nuteisti
kalėti daug metų už dalyvavimą karo veiksmuose prieš
Rusijos pajėgas per konfliktus Čečėnijoje 10-ame dešimtmetyje. Abu jie teigia,
kad pripažino savo kaltę po
kankinimų.
Ukrainiečių tinklaraštininkas P. Hrybas
21 metų Pavlo Hrybas buvo jauniausias kalinys ukrainietis. Kijevo teigimu, jį Baltarusijoje pagrobė Rusijos
specialiosios pajėgos, kai šis
buvo ten nuvykęs aplankyti draugo.
Rusijos teismas nustatė,
kad P. Hrybas ragino draugą
surengti sprogdinimą, ir skyrė
aktyvistui šešerių metų laisvės atėmimo bausmę.
Ukrainos žurnalistas R.
Suščenka
Ukrainos nacionalinei naujienų agentūrai „Ukrinform“
dirbęs 50 metų R. Suščenka
buvo korespondentas Paryžiuje.
Jis buvo sulaikytas pernai
atostogaudamas Maskvoje
ir nuteistas kalėti 12 metų
už šnipinėjimą, rusų prokurorams apkaltinus jį slapta dirbus Ukrainos karinei
žvalgybos agentūrai ir siekus
perimti Rusijos valstybės paslapčių.
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kelionės
Po išpuolių Vokietijos policija Afganistane
sustabdė vietinių pareigūnų apmokymus

JAV prezidentas atšaukė slaptą
susitikimą su Talibanu

Po pastarųjų Talibano atakų Vokietijos policija sekmadienį
pranešė, kad sustabdė Afganistano pareigūnų apmokymo
misiją. Atakos metu zonoje buvo vietinius apmokantys 22
Vokietijos policininkai. Nors pareigūnai išgyveno ataką, jų
gyvenamosios vietos ir biurai buvo apgadinti.

Praėjusį pirmadienį įvykusios atakos metu Kabule
žuvo 16, ketvirtadienį buvo surengta dar viena ataka,
per ją žuvo 12 žmonių. Po šio išpuolio JAV prezidentas
paskelbė, kad atšaukia slaptą susitikimą su Talibanu. Per
jį turėjo būti tariamasi dėl taikos šalyje.

Lietuviai iš naujo atranda Kijevą: ką verta aplankyti ir išbandyti
Ukrainos sostinės Kijevo lankomumas „Baltic
Tours“ ir „Ukraine International Airlines“ (UIA) duomenimis pastaruoju metu
muša savaitgalio kelionių
rekordus.
Vienas iš seniausių Rytų
Europos miestų, dažnai tituluojamas slavų kultūros
centru ir muziejumi po atviru dangumi, Kijevas vilioja
pramogų gausa ir puikiomis kainomis. „Baltic Tours“
atstovė Danielė Vinclovaitė
tikina, kad pramogos, maistas ir apgyvendinimas Kijeve
kainuoja mažiau negu Vakarų Europoje, tačiau kokybė
niekuo nenusileidžia kitoms
šalims. Todėl tai tapo itin pamėgta kryptimi norintiems
tiesiog pabėgti savaitgaliui.
D. Vinclovaitė pasidalijo patarimais, ką Kijeve verta pamatyti ir išbandyti tiems, kas
šį miestą aplankys nebūtinai
pirmąjį kartą.
Ukrainos avialinijos (UIA)
taip pat pastebėjo išaugusį Kijevo populiarumą. Kaip
teigia UIA pardavimų vadovė
Lietuvoje Vilma Rudžionytė,
per pirmą 2019 metų ketvirtį keleivių skaičius iš Vilniaus
į Kijevo Boryspolio oro uostą
ir Ukrainos teritoriją išaugo
16 proc., lyginant su 2018
metais. Pagal Vilniaus oro
uosto 2019 metų pirmo pusmečio statistikos duomenis,
tarp visų skrydžių iš Vilniaus,
išvykimų į Kijevą skaičius išaugo 2 proc. ir dabar užima
antrą vietą pagal populiarumą: net 5,74 proc. visų keleivių, keliaujančių iš Vilniaus,
renkasi Kijevo kryptį.
Namų darbai
Prieš kelionę į Kijevą D.
Vinclovaitė rekomenduoja
atlikti namų darbus ir susidaryti planą bei sąrašą
objektų, kuriuos norėsite aplankyti. Tai padės nesiblaškyti ir negaišti laiko veiklos
paieškoms pačios kelionės
metu. Jeigu pageidaujamos
aplankyti vietos yra nutolusios viena nuo kitos, tuomet iš anksto suplanuokite
jų eiliškumą ir transporto
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priemones. Kelionės tikslas
gali būti ne vien architektūra, kultūra ir menas – verta
išbandyti ir gastronominį
turizmą bei numatyti sąrašą

prieš dešimtmetį Chresčatik gatvė net pateko į 20-ies
brangiausių prekybinių Europos gatvių sąrašą.
Kur kas kitokia yra Andrie-

ta vieta. Šis parkas ypač tinka keliaujantiems su vaikais,
nes primins pasaką – parke
yra daug įdomių vaikiškų
pramogų, didelių medinių

skulptūrų, lavinančių ir vaikų, ir suaugusiųjų vaizduotę“, – teigia Kijevą aplankiusi
„Baltic Tours“ atstovė.
Įspūdingas religinis paveldas
Architektūrinę ir istorinę
vertę turi Kijeve esantis, XI
a. pastatytas, Šv. Sofijos soboras, vadinamas visų stačiatikių lopšiu. Ši Kijevo puošmena sulaukia daugybės lankytojų iš viso pasaulio. Soboro
vidines sienas puošia nuostabūs meno kūriniai, tarp kurių – Oranto Dievo motinos

tyti XII a., o vienuolynas statytas Kijevo globėjo arkangelo Mykolo garbei. Vaikštant
po vienuolyno teritoriją akį
traukia paauksuoti kupolai.
Istorikai teigia, kad šis vienuolynas yra pats pirmasis
religinis statinys Kijeve, kuris
buvo auksuojamas. Tarpukario metais šis architektūros
kūrinys buvo suniokotas, vėliau atkurtas.
Andrejevo cerkvė – tai
dar vienas religinis, turistų
ir istorijos žinovų lankomas
XVIII a. statinys. Legenda byloja, jog kalva, ant kurios yra
pastatyta Andrejevo cerkvė,
yra šventa. Vietiniai gyventojai pasakoja, kad kadaise
ant šios kalvos kryžių iškėlė
pats apaštalas Andrejus. Šią
cerkvę verta įtraukti į lankytinų kelionės objektų sąrašą
ne vien dėl legendos, bet ir
dėl išskirtinės cerkvės architektūros.
Kijevo simboliai
„Jeigu neaplankysite Kijevo aukso vartų, tai nesiskaitys, kad lankėtės Ukrainoje. Kijevo vartai yra laikomi
vienu iš garsiausių miesto simbolių. Vartai-bokštas
buvo pastatyti dar XI a. virš
pagrindinės miesto sienos.
Virš šių vartų buvo pastatyta
ir nedidelė koplyčia, kurioje
meldėsi kariai“, – pasakoja D.
Vinclovaitė.
Miesto centre įsikūręs Nacionalinis operos ir baleto
teatras lankytojus žavi žėrin-

tu, tik bilietus būtina įsigyti
iš anksto, tai galima padaryti internetu. Bilietų kainos
čia yra nedidelės, o renginių
meninė kokybė nenusileidžia
žymiausiems Europos klasikinės muzikos koncertams,
operoms ir baletui.
Lankantis Kijeve būtina
aplankyti ir Maidano aikštę, kurioje prieš kelis metus
vyko kovos už žodžio laisvę
ir tiesą.
„Šiandien čia gausu nuotraukomis papuoštų monumentų. Vaikštant suskeldėjusiu grindiniu apima keistas jausmas – mes, Lietuvos
žmonės, puikiai suprantame,
ką reiškia kovoti už Tėvynės
laisvę“, – pasakoja po Kijevą keliavusi „Baltic Tours“
atstovė.
Ar verta lankyti muziejus?
Žmonės dažnai klausia, ar
verta skirti laiką muziejams,
tad Kijeve yra keli, kuriuos
aplankę nesigailėsite. Vienas iš jų yra mikrominiatiūrų muziejus, įsikūręs Lavros
vienuolyne, saugomas UNESCO. Čia būtina apžiūrėti tiek
nuostabaus grožio vienuolyną, tiek jo rūsius, kuriuose ir
įkurdinta mikrominiatiūrų
ekspozicija. Pamatę mažiausią pasaulio knygą ir kitus
eksponatus pasijusite lyg Guliverio kelionių milžinas.
Karo muziejuje eksponuojama daug įvairių karo mašinų ir paminklų, nors ši vieta

restoranėlių, kavinių ir kepyklėlių, kur užsukti gardžios
kakavos, burnoje tirpstančių bandelių arba tradicinio
Kijevo kotleto.
Gatvių ir gatvelių labirintai
„Visas Kijevas yra spalvingas miestas, kuriame gatvės
ir gatvelės yra gražios ir skirtingos, nei vienoje iš jų nerasite vienodo pastato. Viešint
Kijeve ypač rekomenduojama pasivaikščioti po gatveles
aplink Kiiev Pechersk Lavra.
Gatvelės persipynusios su
miesto istorija, o po jomis yra
pasislėpusios katakombos ir
kitos įdomybės. Pavyzdžiui,
kylant nuo Maidano aikštės
link princesės Olgos paminklo ant vieno namo sienos
galima rasti lietuvės Eglės
Žvirblytės piešinį“, – pasakoja kelionių ekspertė.
Sunku aplenkti pagrindinę
miesto gatvę Chresčatik. Joje
įsikūrusios valdžios įstaigos,
įvairios organizacijos, biurai.
Keliaujant šia gatve galima
ne tik susipažinti su istoriniais statiniais ir pasigrožėti
fontanais, tačiau ir apsipirkti.
Tik neapsigaukite, tai yra vieta, kur pirkiniai nebus pigūs,

jaus gatvė – „Andrejevski
Spusk”. Žemyn vedanti gatvė
jungia viršutinį miestą su apatiniu. Tai unikali, vingiuota
gatvelė, garsėjanti menininkų susibūrimais. Ji dažnai
lyginama su Paryžiaus Monmartru arba Kopenhagos
Kristianija. Kadaise čia gyveno ir žinomas rusų rašytojas
Michailas Bulgakovas. Šioje
XIX a. menančioje gatvėje galima pasigrožėti menininkų
darbais, įsigyti suvenyrų.
Autentiški parkai
Pasak D. Vinclovaitės, jeigu Kijeve lankysitės dar tik
pirmą kartą arba nesate aplankę parkų, būtinai užsukite bent į kelis ir neliūdėkite,
kad per vieną kelionę ko gero nespėsite aplankyti visko.
Seniausias Marinskio parkas
skaičiuoja jau 130-us metus,
jame galima praleisti jaukų
ir ramų vakarą. Parkas sužavės skulptūromis, fontanais, paminklais. Čia galima
grožėtis miesto panorama ir
pasimėgauti puikios kavos
puodeliu.
„Kita vieta – „Peysazhna
Alleia“, lietuvių vadinama
„Peizažo alėja“. Tai ir turistų,
ir vietinių gyventojų pamėg-

mozaikos originalas.
Kitas – Michailovskio auksinių kupolų soboras – yra ir
vienas seniausių vienuolynų
Kijeve. Pastatas pradėtas sta-

čiomis interjero detalėmis ir
puošnumu. Prabangiai atrodantį ir dėl akustinių savybių liaupsinamą teatrą verta
aplankyti ir spektaklių me-

gali sukelti ir prieštaringų
minčių. Tačiau norintys pamatyti Ukrainos sostinės panoramą iš labai aukštai gali
tai padaryti pakilę į muzie-

kelionės
Ministrė: per vasarinę karščio bangą
Prancūzijoje mirė 1500 žmonių
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vit“: „Ten ragavome kiniško
maisto ir valgėme vabalų“,
– pasakoja keliautoja.
„Slaptas“ restoranas „Ostannya Barykada: the three
revolutions“ – vienas iš nedaugelio Kijevo barų, susijusių su politika. Jo pavadinimas („Paskutinė barikada:
trys revoliucijos“ – liet.) ir
interjeras yra skirti paminėti tris Ukrainos revoliucijas:
1990-tųjų, 2004-tųjų „Oranžinę revoliuciją“ ir 2014 metų vasario revoliuciją. Restoranas spalvingas, puoštas
vintažiniais baldais ir Ukrai-

selių rūbais, barmenai – gydytojų. Kokteiliai geriami iš
mėgintuvėlių. Ekstremalūs
pojūčiai šiame bare yra garantuoti!
Pirkinių mėgėjams
Norintiems įsigyti įvairių
prekių kelionė į Kijevą patiks
– kainos čia tikrai žemos (išskyrus jau minėtą Chresčatik
gatvę). Mados gerbėjams Kijevą pamėgusi mergina ypač
rekomenduoja apsilankyti
„Vsi. Svoi“ (liet. „Visi savi“)
parduotuvėje.
„Čia visuose trijuose aukštuose yra parduodami vien

nai svarbiomis detalėmis.
Čia patiekiamas daugiausia
ukrainietiškas maistas ir vynas, o kokteiliams naudojami
vietiniai ingredientai.
Pusryčių kavinė „Milk Bar“
pasižymi išskirtinėmis detalėmis. Čia sienos padabintos
neoninėmis šviesomis, ant
lubų kabo pieno bidono pavidalo lempos, o padavėjai
vaikšto su pižamomis.
Baras „Palata No. 6“ patiks
vykstantiems pasilinksminti. Jis ypatingas dėl netikėtos
aplinkos. Čia padavėjos dirba
apsirengusios medicinos se-

ukrainiečių dizainerių rūbai.
Kainos nėra didelės – pavyzdžiui, dvi kokybiškos, vienetinės palaidinukės man kainavo apie 40 eurų. Šiek tiek
primena lietuvių dizainerių,
„Locals“ parduotuvę Vilniuje. O jeigu ieškote lauktuvių
artimiesiems arba bendradarbiams, būtinai užsukite į
„Roshen“ saldainių parduotuves, kur gausus saldumynų
asortimentas ir puikios kainos. Pagrindinė šių saldainių
gamintojų būstinė taip pat
yra įsikūrusi Kijeve“, – pataria D. Vinclovaitė.



Mėnulio paviršiuje aptiko dingusį zondą
ndijos kosmoso agentūros vadovas pranešė, kad
Mėnulio paviršiuje pavyko aptikti kibernetinę zondą,
su kuriuo buvo prarastas ryšys prie pat jo nusileidimą.
Skelbiama, kad dabar bus mėginama užmegzti su
juo ryšį. Anksčiau skelbta, kad ryšys su zondu buvo
prarastas likus vos kelioms akimirkoms iki planuoto jo
valdomo nusileidimo ant Mėnulio paviršiaus.

Prancūzijos sveikatos ministrė sekmadienį pranešė, kad
per praėjusią vasarą šalyje kilusią karščio bangą mirė 1500
žmonių, tačiau visuomenės informavimo kampanija leido
išgelbėti daugybę gyvybių. 2003 metais karštis Prancūzijoje
pasiglemžė 15 tūkst. žmonių.

juje pastatytą 92 metrų aukščio skulptūrą-bokštą „Motina
Tėvynė“.
Pageidaujantiems susipažinti su Ukrainos tradicijomis, kelionių ekspertė rekomenduoja aplankyti Pirigovo liaudies buities muziejų,
kažkiek primenantį lietuviškąjį Rumšiškėse. Čia galima
pasivaikščioti po tradicinius
pastatus, pamatyti ukrainiečių tradicinius kostiumus,
susipažinti su buities subtilybėms. Jeigu muziejuje pavyktų apsilankyti vietinės
šventės metu, jums labai pasiseks – turėsite progą paragauti tikrų ukrainietiškų gėrimų ir maisto.
Kur pavalgyti?
Gurmanų turizmas Kijeve
tampa populiaresnis net už
architektūros ir istorijos vertybių lankymą.
„Kai nori paragauti tradicinio Ukrainiečių maisto, leki
į tradicines vietas, kur gausi barščių, Kijevo kotletų ir
kitų žymiausių ukrainietiškų patiekalų. Bet jeigu nori
paragauti kažko kitokio, kitų pasaulio virtuvių, Kijevas
taip pat maloniai nustebins“,
– teigia D. Vinclovaitė ir pasidalina pamėgtų restoranų
sąrašu.
Ieškantiems tradicinių patiekalų patiks restoranas
„Puzata hata“ – vienas iš labiausiai turistams rekomenduojamų restoranų. Čia galima paragauti visų tradicinių
ukrainietiškų patiekalų. Dar
vienas tikras ukrainietiškas restoranas su liaudiška
atmosfera vadinasi „Korchma taras bulba“. Čia padavėjos ant galvos dėvi gėlių
vainikus, apsirengusios tradiciniais drabužiais. Stalai,
restorano sienos išpuoštos
ukrainietiškais ornamentais
ir atributais. Šis restoranas
pasiruošęs priimti svečius iš
daugybės šalių – lietuvius pasitiks lietuviškas meniu.
Norintiems egzotikos D.
Vinclovaitė rekomenduoja
restoraną „Kytaysʹkyy Pry-

TREČIAdienis,
2019 m. rugSĖJO 11 d.,
naujasis gĖlupis

Transportas
Jeigu apsistosite Kijevo
centre, tuomet visus pagrindinius objektus pasieksite pėsčiomis. Vis dėlto, jei
prireiks transporto, galima
rinktis tramvajų, metro, autobusą, traukinį ar net funikulierių. Taksi paslaugų rekomenduojama vengti, nes
iš turistų vietiniai vairuotojai bando išplėšti kuo didesnę pinigų sumą. Puikus pakaitalas taksi paslaugai yra
„Uber“ programėlė, kurioje
vidutinė kelionės kainą siekia apie 2 eurus.
Tiesa, ar žinojote, kad Kijeve yra giliausiai pasaulyje po
žeme esantis metro? Pasak
D. Vinclovaitės, jausmas, kai
leidiesi 105,5 metrų žemyn
eskalatoriumi gana dideliu
greičiu, palieka įspūdį. Būtent
toks metro gylis yra požeminėje „Arsenalna“ metro stotelėje. „Baltic Tours“ atstovė
rekomenduoja bent į vieną
pasirinktą lankytiną objektą
nuvykti metro.
Pabaigai – ko nepamiršti
Išsiruošę į Ukrainą nepamirškite, kad šalis nepriklauso Europos Sąjungai,
todėl mobilieji duomenys iš
Lietuvos operatorių yra gana brangūs. Keliautojams
rekomenduojama vos atvykus į oro uostą Kijeve įsigyti
vietinę SIM kortelę ir ja naudotis viešnagės metu. Ne ką
mažiau svarbu iš anksto apgalvoti ir valiutos keitimą. Pinigus į vietinę valiutą galima
išsikeisti oro uoste, tačiau labiau rekomenduotina tai daryti jau mieste, kur siūlomas
geresnis kursas.
Apibendrinant galima drąsiai teigti, kad Kijevas yra
nuostabios gamtos, išskirtinės architektūros ir labai
šiltų žmonių miestas-muziejus po atviru dangumi. Tai
taip pat yra ir viena pigiausių sostinių Europoje, kurią
aplankyti tikrai verta, nes
išleisite nedaug, o pamatysite ir patirsite daug malonių
įspūdžių. 

Tyrimas: net 80 proc.
moterų dėvi netinkamo
dydžio liemenėlę – kaltas
nepasitikėjimas savimi?
ATKelta IŠ 1 p.
jaustis savo kūne, nes tai gali turėti įtakos pasitikėjimui
savimi, kurį lemia ne vienas
faktorius. Tai gali būti vaikystės patirtys, visuomenės
normos. Tačiau kartu turime
nepamiršti, jog kūnas, o moterų atveju ir krūtinės dydis,
taip pat daro įtaką savivertei
ir lemia pasitikėjimo savimi
lygį“, – sako Vilniaus geštalto instituto vadovė, geštalto
psichoterapeutė Brigita Kaleckaitė, šiuo metu Madride
besigilinanti į bioenerginę
analizę – vieną iš kūno psichoterapijos krypčių.
Pasak psichoterapeutės,
savivertė formuojasi nuo vaikystės. Tačiau net jei moters
vaikystė buvo saugi – ji augo
palaikančioje šeimoje, patyčių dėl savo išvaizdos nesulaukė – su kūnu siejamos
neigiamos emocijos vis vien
gali lydėti ir mažinti meilę
sau. Be to, visuomenėje egzistuoja tam tikros normos
ir grožio kanonai, kurių įtaka savo kūno vertinimui gana didelė.
Moterys, kurios nepriima savo kūno dėl krūtinės
dydžio, susiduria ne tik su
emociniais sunkumais. Nepasitenkinimas labai maža
ar labai didele krūtine gali atsispindėti ir moterų elgesyje.
Psichoterapeutės teigimu,
kai kurios moterys vengia
dėvėti drabužius su iškirpte, maudytis viešose vietose,
pavyzdžiui, baseine, ar netgi
eiti sportuoti. Dar daugiau,
savo krūtine nepatenkintos
moterys nesąmoningai yra
linkusios susigūžti, kūprinasi. Specialistė priduria, kad
kūno priėmimas priklauso ir
nuo moters amžiaus. Vyresnio amžiaus moterys labiau

linkusios priimti save – joms
patinka jų išvaizda, jos savęs
nekritikuoja, o kartas netgi
gailisi, kad kūno gėdijosi, kai
buvo jaunesnės, tačiau požiūris į moterų kūniškumą
ima kisti, į nepasitikėjimo savimi problemą dėl kūno apimčių imama reaguoti.
„Individualizmo skatinimas atsiliepia ir apatinio trikotažo gamintojų pasiūloje,
kuri vis labiau plečiama atsižvelgiant į skirtingų apimčių moterų poreikius, – sako
prancūzų apatinio trikotažo
„Etam“ pirkimų-pardavimų vadovė Lietuvoje Aušra
Lukoševičienė – Tačiau išsirinkti tinkamo dydžio liemenėlę moterims nėra paprasta
– vienos nežino savo dydžio,
kitos – sąmoningai renkasi
mažesnę, kuri iškeltų krūtinę. Tokiose situacijose tenka
pabūti psichologu, nuraminti
moterį ir patarti. Netinkamo
dydžio drabužis atneša daugiau žalos nei naudos – spaudžia krūtinės ląstą, sunkina
kvėpavimą, gali kamuoti nugaros skausmai“.
Pasak atstovės, sąmoningas per mažo dydžio liemenėlės dėvėjimas rodo moters
kompleksus, todėl įvairios
Lietuvoje veikiančios bendruomenės ar organizacijos,
žinomi žmonės vis dažniau
diskutuoja apie žmonių individualumo ir meilės sau
svarbą, nepaisant kūno apimčių ar kitų niuansų. Užsienyje, ypač JAV, apatinio trikotažo gamintojai vis dažniau ir
drąsiau reklamose pasitelkia
įvairaus kūno sudėjimo, rasės, amžiaus modelius. Lietuvoje jau irgi galima pastebėti
pirmuosius įvairovę ir natūralumą atspindinčių reklamų
bruožus. 
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prezidentas
„Telia“ Kaune už 700 tūkst. eurų įrengs per
200 stebėjimo kamerų sistemą

Prancūzijoje – nauji policijos susirėmimai
su „geltonosiomis liemenėmis“

Bendrovė „Telia Lietuva“ su Kauno miesto savivaldybe
pasirašė sutartį vaizdo stebėjimo sistemai. Ne mažiau kaip
234 kameros bus įrengtos 31 vietoje: stebimi bus mieste
esantys tiltai, judrių gatvių sankryžos, kelios automagistralės
A1 atkarpos, Kauno parkų ir paplūdimių viešosios erdvės.

Prancūzijos policija šeštadienį susirėmė su
protestuotojais, siekusiais įkvėpti naujos gyvybės
demonstracijoms reikalaujant didesnio socialinio
teisingumo ir prezidento Emmanuelio Macrono
(Emanuelio Makrono) pasitraukimo.

G. Nausėda: nerimauju dėl visuomenės susipriešinimo
ATKelta IŠ 1 p.
Biudžetui kainuoja nemažai.
Be to, skatina nelegalią degalų
prekybą. Šie aspektai mums
atrodo svarbūs, todėl siūlome
jį svarstyti ir pateiksime savo
argumentus, kodėl taip reikia daryti.
– Ponas prezidente, ar jūs
nuoširdžiai tikite, kad „valstiečiai“, kurių didžioji dalis
rinkėjų gyvena kaimiškose
vietovėse, rinkimų metais
sutiks branginti dyzeliną?
– Suprantu jūsų klausimą.
Jeigu taip neatsitiks, mes visuomenei ir parodysime: buvo toks siūlymas, buvo mėginimas šių finansų sąskaita
finansuoti tokius ir tokius dalykus, ir dėl to, kad tie dalykai
nebus finansuojami, yra kaltas
sprendimas neparemti mūsų
siūlymo dėl dyzelino akcizo
(lengvatos) mažinimo.
– Antra didelė jūsų pasiūlymo dalis yra darbo mokesčių lėtesnis mažinimas
nei numatyta dabar. Finansų ministras, kai kurie buvę
jūsų kolegos bankų ekonomistai sako, kad tai labiausiai kliudytų jaunoms, nedaug uždirbančioms šeimoms regionuose sparčiau
bristi iš nepritekliaus. Ar
sutinkate, kad toks šalutinis
poveikis būtų?
– Mes pasisakome už tai, kad
neapmokestinamasis pajamų
dydis (NPD) būtų keliamas, tačiau ne tokiu tempu, kokiu buvo numatyta anksčiau. Tas trejų metų planas parengtas gerokai anksčiau, kai ir Lietuvos
ekonomikos padangė atrodė
gerokai giedresnė, dabar taip
nebėra. Todėl mes siūlome
pristabdyti NPD kėlimą ir panaudoti šias lėšas socialiniams
projektams, kadangi viskam
pinigų neužteks. Jeigu mano
buvusiems kolegoms susidaro
įspūdis, kad tai pakenks dalies
banko klientų finansiniam pastovumui arba pajėgumui, tai
yra jų nuomonė.
– Trečia dalis – didesnis
apmokestinimas tų pajamų, kurios nesusijusios su
darbo santykiais. Šį planą
kritikuoja dirbantieji savarankiškai, o verslo atstovai
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perspėja, kad kapitalas gali
pasirinkti kaimynines šalis.
Kaip vertinate šią kritiką?
– Yra tam tikros tolerancijos
ribos – jeigu tarifai labai ženkliai, keletą kartų viršytų aplinkinių valstybių nusistovėjusius
tarifus, tikrai toks procesas yra
galimas, tačiau kaip rodo Latvijos, Estijos pavyzdžiai penki ar
dešimt procentinių punktų nėra tas skirtumas, dėl kurio masiškai kapitalas pradėtų judėti
į vieną ar į kitą pusę.
Mes elgiamės labai nuosekliai. Žmonės iš manęs ne kartą girdėjo per rinkimų debatus,
kad turėtumėme vienodinti
pajamų apmokestinimą pagal
dydį, o ne pagal kilmės šaltinį
– juk sakiau tai mažiausiai penketą ar aštuonetą kartų. Tiesiog darome tai, ką privalome
daryti, kadangi tai žadėjome
žmonėms.
– Šie jūsų pažadai sukėlė
nemažai lūkesčių, kad su
skurdu ir socialine atskirtimi bus kovojama aktyviau.
Bet interviu pradžioje pats
pripažinote, kad kai kurie
pasiūlymai gal bus ir neįgyvendinti. Kaip matuosite savo sėkmę – kur yra tas
minimumas, kiek turi padidėti parama skurdžioms
socialinėms grupėms, kad
galėtumėte sakyti: „yra mano pergalė“, o kokie Seimo
sprendimai, jūsų akimis, būtų jau pralaimėjimas?
– Aš manau, jau dabar yra
pergalė, kadangi pačią pirmą
savaitę mes uždavėme toną
būsimai biudžeto diskusijai.
Tam tikra prasme aš tikiuosi,
kad šį kartą ne pro forma, o
de facto biudžetas bus socialiai orientuotas. Aš neišsikėliau
tikslų, kiek iš tų pateiktų įstatymų projektų turi būti priimti,
kad jausčiausi patenkintas.
Mano nuomone, daug svarbiau pasiekti, kad visos politinės partijos Lietuvoje užsikrėstų gerovės valstybės tematika. Šiandien aš jau matau
šito požymius. Aš čia, aišku,
kalbu ne apie registravimą
naujų partijų Gerovės valstybės pavadinimu – nors šiek
tiek pralinksmino ir šita žinia.
Kalbu pirmiausia, kad gerovės

valstybės retoriką girdžiu ir
konservatorių, ir socialdemokratų – galbūt liberalų lūpose
dar nelabai – bet ir valstiečių
žaliųjų tam tikri pasisakymai
leidžia manyti, kad tai vienoje,
tai kitoje srityje proveržis tikrai
yra įmanomas.
Tai, apie ką kalbamės su jumis, yra tik dalis gerovės valstybės tematikos. Dar vienas
labai svarbus aspektas, kuris,
deja, liko nutylėtas per mūsų
pradinių pasiūlymų svarstymą – Viešųjų pirkimų tarnybos įgalinimas, antikorupcinio įstatymo nauja redakcija,
kuri padės gerokai efektyviau
kovoti su šiuo labai blogu reiškiniu. Tikimės, kad ši diskusija
taps intensyvesnė, kai ateisime
į Seimą su konkrečiais teisės
aktų projektais.
– Bet jūsų pasiūlymuose nieko nėra dėl švietimo.
Kodėl?
– Jeigu būtų įmanoma švietimą paimti ir iš karto padaryti geru įstatymo projektais,
tai mes būtume pirmieji eilėje. Švietimo klausimai didele
dalimi sprendžiasi ir už Seimo ribų. Mes tikrai kalbėsime
daugiau apie tokius dalykus,
kuriuos išryškino Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos
auditas. Kažkodėl dėl ne visai suprantamų priežasčių to
audito rezultatai yra pusiau
slapti – aiškinamasi, ne kaip
galima būtų galima įgyvendinti audito rekomendacijas,
o kaip išsiaiškinti audito autorius. Manau, kad tai yra nekonstruktyvus kelias. Ten yra
tikrai dalykų, į kuriuos vertėtų
atkreipti dėmesį.
Aš galvoju, kad apskritai
Prezidentūra imsis iniciatyvos būtent šitoje srityje mėgindama visuomenei parodyti,
kad nereikia kiekvienu atveju
prašyti vis naujų pinigų iš biudžeto, o pirma reikėtų gerokai
pasižiūrėti savo darže, ar nėra
išlaidaujama nepagrįstai ir ar
didelė suma neišeina per kaminą, kalbant apie Švietimo,
mokslo ir sporto ministeriją
lydinčias aplinkines organizacijas.
– Pažvelkime į kitų metų
Seimo rinkimus. Jūsų pa-

tarėjas Povilas Mačiulis yra
sakęs, cituoju, „prezidentas
tikisi, kad artėjantys Seimo
rinkimai atneš naujovių,
kad bus naujų žmonių“. Ar
tai tiesiog jūsų lūkestis, o
procesą stebėsite iš šalies,
ar pats aktyviai įkalbinėjate
konkrečius žmones eiti į politiką ir dalyvauti kitų metų
Seimo rinkimuose?
– Prezidento vaidmuo yra
viršpartinis ir aš negaliu pradėti kurti partijų. Aš, žinoma,
norėčiau ir to tikrai neslėpsiu,
tą galėčiau ir garsiai pasakyti:
mielieji, kurie turite ir profesines, ir pilietines aspiracijas
ir gebėjimus, eikite į politiką,
nes niekas kitas už jus to nepadarys. Jeigu jaučiatės, kad
galite savo šaliai padaryti daugiau, eikite.
Bet tai tikrai nėra mano
kvietimas burti Nausėdos partiją. Noriu, kad pasiektumėme
tokią situaciją, kai prezidentas
užkrečia savo idėjomis kitas
partijas ir pasiekia, kad partijos Seime, o ir ne Seime, bendradarbiauja ir tikrai siekia
tos vizijos, kurią mes laikome
svarbiausia.
Aš ne kartą rinkimų kampanijos metu sakiau, kad Lietuva turėjo tokias vizijas ir jos
jai padėjo pasiekti labai daug
– narystę Europos Sąjungoje,
NATO, o po to viskas kažkaip
išbluko, pasidarė rutiniška.
Šiandien, manau, tokia vizija
galėtų būti gerovės valstybės
vizija. Ji galbūt dar iki galo nėra sukonkretinta ir išgryninta. bet mes ne tiek jau daug
ir laiko turėjome tai padaryti,
manau, kad visa tai darysime
eigoje.
– Pereikime prie užsienio
politikos. Daugelyje sričių
demonstruojate tęstinumą,
o didžiausia matoma galima
korekcija – galite labiau atsiverti dialogui su Baltarusija.
Prieš dešimtmetį panašiai
savo darbą pradėjo ir prezidentė Dalia Grybauskaitė, kelis kartus susitiko su
Aleksandru Lukašenka, bet
vėliau kategoriškai pakeitė
savo poziciją, ėmė vadinti
Baltarusiją priešiška valstybe tiek dėl karinio bendra-

darbiavimo su Rusija, bendrų pratybų „Zapad“, tiek
dėl Astravo jėgainės. Prezidente, ar jūs nelipate ant to
paties grėblio?
– Galima būtų kelti klausimą taip, bet aš atsakyčiau štai
taip: niekada neįmanoma nei
gyvenime, nei užsienio politikoje antrą kartą įlipti į tą pačią upę.
Prieš dešimt metų turėjome
visiškai kitokią situaciją, nors,
atrodytų, Rusijos ir Baltarusijos lyderiai yra tie patys – Vladimiras Putinas ir Aleksandras
Lukašenka. Bet tiek Baltarusijos visuomenė, tiek Rusijos
visuomenė yra smarkiai pasikeitusios, pasikeitė bendra
geopolitinė situacija.
Negalima neigti, kad šiandien Baltarusija kovoja dėl savo savarankiškumo. Nors kartais iš šono susidaro įspūdis,
kad viskas ten jau nuspręsta,
bet aš taip negalvoju. Kalbos
apie bendrą sąjunginę valstybę girdėti jau 20 metų, bet
kažkokiu būdu tos bendros
sąjunginės valstybės nėra. Tad
Baltarusija, aš tikiuosi, nori išlikti savarankiška valstybe, ir
aš manau, kad mes taip pat ir
visa ES yra suinteresuota, kad
Baltarusija išliktų savarankiška valstybe, su savo sienomis,
su savo kultūra, savo valstybės
tikslais. Šiandien apie tai kalbėti, žinoma turbūt 100 proc.
netenka, ypač karinėje srityje
mes akivaizdžiai matome, kad
jokio savarankiškumo nėra.
Bet mano pastangos bus
nukreiptos į tai, kad pamažu,
įvertinant visus nuomonių
skirtumus, visus nesutarimus
dėl Astravo atominės elektrinės, užmegztume normalų
žmogišką kontaktą, nes nėra
normalu gyvenant šalia vienas kito apsikasti apkasuose ir
stengtis nepastebėti, kad šalia
egzistuoja kaimynas. Manau,
kad pradėsime atsargiai, po
truputį, ir, žinoma, viskas priklausys ir nuo pačios Baltarusijos noro bendradarbiauti.
Jeigu jo nebus, per prievartą
mielas nebūsi.
– Prieš gerą savaitę dalijotės nuotraukomis iš grybavimo pasienyje su Balta-

rusija...
– Klausite, ar tai buvo pirmos pastangos pagerinti santykius?
– Norėjau paklausti, kokiomis aplinkybėmis peržengtumėte tą sieną arba
pakviestumėt A. Lukašenką į Vilnių?
– Visokių aplinkybių gali
būti. Pirma proga bus mūsų
1863–1864 metų sukilimo
vadų palaikų perlaidojimas,
jis veikiausiai vyks antrojoje
lapkričio pusėje. Šiuo metu
svarstome galimybę pakviesti Baltarusijos atstovus – nebūtinai sukonkretinant šitą
kvietimą – apsilankyti. Tokį
kvietimą asmeniškai perdaviau Lenkijos prezidentui ponui A. Dudai, ir, kiek supratau,
jis palankiai žiūri į šį kvietimą.
Ir įvertinant tai, kad kai kurie
sukilimo vadai yra gimę Ukrainoje, gali būti, kad pakviesime
pasinaudodami šia aplinkybe
taip pat ir Ukrainos politinius
lyderius.
– Susitikime su politologais, kur aptarėte santykius
su Baltarusija, pasak dalyvių, D. Grybauskaitės politiką pavadinote „stručio politika“. Kodėl?
– Aš netaikiau šito termino
konkrečiai buvusiai prezidentei, tiesiog turbūt tokia ir buvo
situacija, kuomet, viena vertus, turime ekonominius, logistinius ryšius su Baltarusija,
negalime nepastebėti, kad cisternos, keletas sąstatų per dieną kerta mūsų sieną ir važiuoja
link Klaipėdos, turime žmones,
keliaujančius į vieną ar į kitą
pusę, daug baltarusių, atvykstančių į Vilnių ir kitus mūsų
didžiuosius miestus, turime
nemažai lietuviškų investicijų
Baltarusijoje. Bet kuomet kalbama apie politinį dialogą, tada visi žvalgosi vienas į kitą ir
galvoja, kaip čia dabar išvengti
bet kokio kontakto ir kaip greičiau nusisukti nuo tos pusės.
Vadinkime stručio, ne stručio,
bet tai paprasčiausiai įšaldyti
santykiai su Baltarusija. Nežinau, ar kuo ilgiau tas įšaldymas
tęsis, tuo nuo to mums bus geriau – aš taip nemanau.
Tęsinys kitame numeryje

sveikata
Pietvakarių Kinijoje per žemės drebėjimą
žuvo vienas, sužeisti 63 žmonės
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JAV ir Turkija pradeda kartu patruliuoti
šiaurės rytų Sirijoje

Kalnuotą pietvakarinį Kinijos regioną sekmadienį sukrėtus
žemės drebėjimui žuvo mažiausiai vienas žmogus, o dar 63
buvo sužeisti. 5,4 balo galingumo požeminis smūgis sukrėtė
Neidziangą. Per drebėjimą sugriuvo mažiausiai 132 namai,
dar per 5 tūkst. pastatų buvo padaryta žalos.

Jungtinės Valstijos ir Turkija sekmadienį pradėjo kartu
patruliuoti šiaurės rytinėje Sirijos dalyje, kuri turėtų
tapti „saugiąja zona“. Turkų lyderis sakė, kad JAV
prezidentas žadėjo, jog kad saugumo zona bus 32 km
pločio.

Ragina nutikus nelaimei nebijoti panaudoti defibriliatorių:
patirtimi dalijosi gydytojai ir infarktą patyręs Giedrius Drukteinis
Gydytojai siunčia pavojaus
signalą: kasmet tūkstančiai
žmonių Lietuvoje, užklupti
netikėtos ligos savo namuose ar viešoje vietoje, laiku
nesulaukę pagalbos miršta arba rimtai suserga, nes
aplinkiniai, pristigę žinių ir
bijodami pakenkti, tiesiog
neišdrįsta suteikti tuo metu
gyvybiškai svarbios būtinosios pagalbos.
„Užuot viską metę ir padėję
prieš akis susmukusiam, sąmonės netekusiam ar už širdies susigriebusiam nepažįstamajam, dažnai puolame į
paniką, nes tiesiog nežinome,
kaip elgtis, nors pačios pirmos
sekundės ištikus ligai yra pačios svarbiausios, o veiksmai,
kuriuos reikia atlikti, tikrai nėra sudėtingi”, – pastebi gydytojas reanimatologas Ernestas
Gaižauskas.
Vilniuje, didelių pirkėjų
srautų sulaukiančiame prekybos centre Rimi, šviesti visuomenę siekiantys gydytojai
reanimatologai surengė žmogaus gaivinimo mokymus ir
pasidalino paprastais patarimais, iš kokių simptomų galima preliminariai nustatyti,
kokia yra ligos staiga užklupto
žmogaus būklė ir kaip tuomet
reikėtų reaguoti.
Renginyje dalyvavo ir kardiologijos reanimacijoje dirbantis gydytojas Giedrius Navickas, kuris atskleidė, kad
šiandien miokardo infarktai
jau ištinka ir dvidešimtmečius,
bei savo istorija pasidalino
neseniai infarktą patyręs žurnalistas, etiketo specialistas
Giedrius Drukteinis, šiandien
jaučiantis dėkingumą tiems,
kurie nebuvo abejingi jo nelaimės pradžioje.
G. Drukteinis: mokėti suteikti pagalbą – kiekvieno
pareiga
Neseniai pats patyręs, ką
reiškia atsidurti akistatoje
su gyvybes šienaujančia liga
– miokardo infarktu, G. Drukteinis pasakojo, jog lemtingąją
dieną jokių negalavimų nejauREKLAMA

tė. Nelaimė ištiko sėdint automobilyje, iš kurio jį ištraukė ir
gaivinti pradėjo nepažįstami
žmonės.
Vienas jų, ėmęsis gaivinimo,
paskambino pažįstamam, vairuojančiam reanimobilį, ir jo
padedamas vykdė gaivinimo
instrukcijas. Šiam praeiviui G.
Drukteinis sakė visuomet besijausiantis dėkingas.
„Mokėti suteikti pirmąją pagalbą širdies priepuolio atveju
– šventa kiekvieno žmogaus
pareiga. Nes širdies smūgis
gali tykoti bet kurio žmogaus
bet kurią jo gyvenimo akimirką – ir ją suvaldyti tegali kažkas kitas, esantis šalia“, – teigė
G. Drukteinis.
Jis džiaugėsi, kad atkreipiamas vis didesnis dėmesys į
gaivinimo ir būtinosios pagalbos svarbą: „Kaip rodo pats
gyvenimas, gelbėjimas nuo
infarkto, kitų ūmių priepuolių
yra pagrįstas kito žmogaus artumu. Todėl žmogiška suvokti,
kad tiesiog negalime būti abejingi kitam“, – dalinosi vyras.
G. Drukteinis vylėsi, kad visuomenė taps jautresnė kitų
problemoms. „Tikiuosi, ateis toks laikas, kai matydami
sukniubusį žmogų, mes visų
pirma pagalvosime apie tai,
kokios pagalbos – medicininės, socialinės ar psichologinės – jam reikia, užuot nusisukę ar aplenkdami jį kaip kliūtį, trukdančią skubėti tolyn“,
– svarstė jis.
Pirmosios minutės – svarbiausios
Pasak medikų, nors dažnas
baiminamasi, kad gali tekti
gaivinti svetimą žmogų, 3 iš 4
sveikatos sutrikimų, kai prireikia gaivinimo ir skubios pagalbos, ištinka artimoje aplinkoje.
Gydytojas reanimatologas E.
Gaižauskas pažymi, kad bijoti, jog gaivindami žmogų jam
pakenksite, nevertėtų – daug
didesnė tikimybė pakenkti
yra nedarant nieko, mat pirmosios akimirkos praradus
sąmonę yra pačios svarbiausios. „Jei pirmosiomis minutė-

mis nieko nedarysite, o vėliau
atvažiuos geriausių gydytojų
brigada su įranga, jų galimybės
išgelbėti žmogų bus jau gerokai mažesnės. Dėl to kiekvienas ir turi mokėti gaivinti, nes
remiantis praktika, gaivinimai
sėkmingesni, jei jie buvo pradėti įvykio liudininko“, – tikino
gydytojas.
Jis pasakojo, kad nustačius,
jog žmogus nekvėpuoja, būtina imtis iniciatyvos pačiam
– atlikti širdies masažą, kviestis pagalbą ir kitiems nurodyti
ieškoti artimiausio defibriliatoriaus. Kuo anksčiau panaudojamas šis prietaisas, tuo
daugiau galimybių išgyventi
turi žmogus.
„Apie 70–80 proc. visų širdies sustojimų yra dėl miokardo infarkto, o jo pradinis
širdies ritmas yra skilvelių
virpėjimas. Geriausias jo gydymas ir yra elektrošokas – defibriliacija, todėl defibriliatoriai
turėtų būti prieinami visur, bet
kurioje vietoje, kad esant poreikiui bet kuris žmogus galėtų jį greitai panaudoti ir taip išgelbėti gyvybę. Nes jei mes per
kelias minutes neatstatome
širdies ritmo, ištinka būklė, kai
elektrošokas jau nebepadeda“,
– įspėjo gydytojas reanimatologas E. Gaižauskas.
Kaip naudotis defibriliatoriumi?
Kalbėdamas apie defibriliatorius E. Gaižauskas patikino,
kad jais naudotis yra paprasta ir saugu: „Koks bebūtų defibriliatoriaus modelis, ant jo
bus du mygtukai, o įjungus
daugiau žinoti nieko nereikia,
nes aparatas įgarsintas ir sako, ką reikia daryti. Jis sukurtas ne gydytojams, o visiems
žmonėms, kurie visiškai nesupranta, ką reikia daryti, bet
gali sekti nurodymus. Juo naudotis iš tiesų saugu, nes defibriliatorius pasikrauna pats
ir tik tada, kai širdies ritmas
reikalauja defibriliacijos – to
reguliuoti mes negalime. Tai
efektyvus, paprastas ir saugus
prietaisas, todėl jis visada turi

būti netoliese.“
Tuo tarpu kardiologijos reanimacijoje dirbantis gydytojas
G. Navickas atkreipė dėmesį,
kad Lietuvoje ūminis miokardo infarktas ir priešinfarktinės
būklės kasmet yra diagnozuojamos apie 40 tūkst. žmonių.
Vien šie susirgimai kasmet nusineša per tūkstantį gyvybių.
Ir nors vyrauja nuomonė,
kad miokardo infarktas – vyresnio amžiaus žmonių liga,
vis dažniau ja suserga vos
dvidešimties ar trisdešimties
metų amžiaus žmonės. Tad,
pasak gydytojo G. Navicko,
pastebėjus sukniubusį žmogų
pirmiausia reikia patikrinti, ar
jam reikalinga pagalba.
„Jei žmogus nereaguoja, yra
nesąmoningas, nekvėpuoja,
reikia pradėti gaivinti pačiam.
Efektyvi priemonė, galinti išgelbėti žmogaus gyvybę, yra
automatiškai veikiantis defibriliatorius. Kur yra artimiausias aparatas, gali pasakyti
Bendrojo pagalbos centro dispečeris, kuriam svarbu iškart
pranešti apie situaciją.
Defibriliatorių reikia atsinešti arba paprašyti, kad surastų ir atneštų kitas šalia
esantis žmogus. Kadangi prietaisas veikia automatiškai, jis
šoko neduoda, jeigu širdis veikia, todėl nėra jokio pavojaus
jį naudoti. Kol kiti skambina
Bendrajam pagalbos centrui

ir ieško defibriliatoriaus, būtina gaivinti žmogų“, ¬– būtinaisiais pagalbos veiksmais
dalinosi kardiologas.
Kokie simptomai išduoda,
kad žmogui gresia infarktas?
Pasak G. Navicko, pirmiausia
reikėtų sunerimti, jei pasikeičia įprastinio fizinio krūvio
tolerancija – tarkime, lipant
į kalniuką reikia sustoti, atsiranda negeras pojūtis už krūtinkaulio, krūtinės centre, nors
sustojus per keletą ar keliolika
minučių jis praeina. „Kartais
tas jutimas už krūtinkaulio
gali būti spaudimas, veržimas, skausmas, smaugimas,
jis gali plisti į gerklę, į kairį petį ar ranką, po mentimi, tarp
menčių.Reikėtų susirūpinti ir
tada, jei fizinio krūvio metu atsirado naujas dusulys, širdies
ritmo sutrikimai, kurių anksčiau nebuvo, jei širdis „permuša“, dirba per smarkiai. Į
gydytoją visada verta kreiptis,
jei žmogui nerimą kelia kokie
nors jutimai krūtinėje ar, tarkime, tirpstanti kairė ranka.
Jei žmogus ilgiau kaip 20 minučių jaučia stiprų skausmą
krūtinėje, reikia kviesti greitąją pagalbą.
Ką daryti pamačius sukniubusį žmogų: 5 gydytojų reanimatologų patarimai
> Pamatę sukniubusį, už širdies susiėmusį žmogų, nedels-

kite – kvieskite aplinkinius
padėti ir imkitės iniciatyvos
patys, nelaukite, kol pradės
kažkas kitas.
> Nustatykite, ar žmogus
kvėpuoja, stebėdami jo krūtinės ląstą, klausydamiesi kvėpavimo. Jei jis nekvėpuoja,
nedelsdami pradėkite širdies
masažą. Stipriai spauskite
krūtinės ląstos vidurį sunertomis rankomis apie 100 kartų
per minutę greičiu.
> Nurodykite aplinkiniams,
ką daryti – užmegzkite akių
kontaktą su konkrečiais žmonėmis, vienam liepkite skambinti 112 ir kviesti pagalbą,
kitiems – ieškoti artimiausio
defibriliatoriaus. Jei nesate
tikras, ar teisingai atliekate
gaivinimą, klausykitės greitosios pagalbos dispečerių nurodymų.
> Jei atliekant širdies masažą tiksliai nežinote, kada ir
kaip daryti įpūtimus, geriau
jų nedaryti visai. Stresinėje
būsenoje įpūtimai gali nepavykti, o bandant juos atlikti
iš naujo, gaištamas brangus
laikas – neatliekami širdies
paspaudimai, kurie yra daug
svarbesni.
> Nebijokite panaudoti defibriliatorių. Specialių žinių jo
naudojimui nereikia, aparatas jums pats pasakys, kokius
veiksmus atlikti ir yra visiškai
saugus. 
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V. Putinas ir V. Zelenskis svarsto galimybę
rengti naujas taikos derybas

Taifūnas Šiaurės Korėjoje nusinešė
mažiausiai penkias gyvybes

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Ukrainos vadovas
Volodymyras Zelenskis aptarė galimybę surengti naujas
taikos derybas po svarbaus apsikeitimo 70 kalinių. Tarp
kalinių, kuriais apsikeitė Rusija ir Ukraina, buvo ir 24
ukrainiečių jūreiviai, kino režisierius bei žurnalistas.

Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida sekmadienį
pranešė, kad taifūnas „Lingling“ nusinešė penkias
gyvybes, o dar trys žmonės buvo sužeisti. Tai yra pirmas
kartas, kai Pchenjanas oficialiai paskelbia apie audros,
šalį pasiekusios šeštadienį, aukas.

DĖMESIO!

Skelbiami Prienų seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai
PRIENŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKAS

Eil.
Nr.
1.
2.

Seniūnaitijos
pavadinimas

J. Basanavičiaus g.
Centro
Dvariuko

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kęstučio g.
F. Martišiaus g.

Paprienės

Stadiono
Sodininkų

Tartoko

10.

11.

12.

13.

14.

Kalniečių

Seniūnaitijai priklausančios teritorijos
J.Basanavičiaus, J. Brundzos, Gegužės,
Kauno, Kovo 8-sios, Liepų, Maironio,
Naujo Gyvenimo, Sporto, Šaltinių
gatvės
Laisvės a., J. Janonio, S. Nėries,
Vytauto, Siauroji, M. Valančiaus,
Taikos gatvės
Aušros, Bruknių, Eglių, Dariaus ir
Girėno, Kranto, V. Kudirkos, Kviečio,
Lenktoji, Medelyno, Miško, Mėlynių,
Pašilės, Pievų, Pamiškio, Saulėtekio,
Pilies , Sodų, Vyturių, F. Vaitkaus,
Žalgirio, Žaliakalnio, Žemaitės gatvės

Kęstučio, Algirdo, Birutės, Kalnų, V.
Keturakio, J. Lukšos, Vytenio, Šlaito, J.
Zdebskio, Nemuno
F. Martišiaus, Alksnių, Alyvų, Kampo,
Šiltnamių, Klonio, Lakštingalų,
Pakalnės,
V. MykolaičioPutino, Revuonos, Vandenio, Žalioji,
Žiogų, Astrų, Gintarėlio, Šiltnamių,
Piliakalnio gatvės

Birštono, Gėlių takas, Beržyno,
Jaunystės, Naujakurių, Panemunės,
Paparčių, Paprienės, Pušyno, Rožių
takas, Ramybės, Smėlio, Vilniaus, Šilo
gatvės
Stadiono, Statybininkų, Tylioji,
Pramonės gatvės

Erškėtrožių, Kalnų Sodo, Obelų,
Pakrantės, Medetkų, Skardžio,
Vyšnių, Žemumos, Girių, Kalvotoji,
Kanapių, Radastų, Ropių, Rūtų,
Saulėgrąžų, Upėtakių gatvės

Ąžuolo, Malūnininkų, Paupio, Slėnio,
Trumpoji, Tartoko, Durpių, Rūdupio
gatvės

Ateities, Minties, Rasos, Šviesos,
Volungių, Girininkų, Jazminų,
Kelininkų, Prienlaukio, Ramunių,
Sodžiaus, Svarainių, Žibuoklių,
Eigulių, Aviečių, Serbentų, Žemuogių
gatvės

Bagrėno

Alksniakiemio k., Bagrėno k.,
Davaitbalio k., Kalvių k., Pociūnų k.,
Šmitiškių k., Važatkiemio k., Žarijų k.

Mačiūnų

Ignacavos k., Giniūnų k., Mačiūnų k.

Strielčių

Liepaloto k., Strielčių k.

Naravų

Giraitiškių k., Naravų k., Paduoblio k.

Rinkimų data, laikas ir vieta
Apklausa vykdoma 2019-09-23
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje (Kauno g. 2A)
nuo 16 val. iki 18 val.
Apklausa vykdoma
2019-09-24
Prienų seniūnijoje
(Vytauto g. 35) nuo 16 val. iki 18 val.
Apklausa vykdoma 2019-09-25
„Revuonos“ pagrindinėje mokykloje
(Dariaus ir Girėno g. 6)
nuo 16 val. iki 18 val.
Apklausa vykdoma
2019-09-26
Prienų „Ąžuolo” progimnazijoje
(Kęstučio g. 45)
nuo 16 val. iki 18 val.
Apklausa vykdoma
2019-10-01
Prienų krašto muziejuje
(F. Martišiaus g. 9)
nuo 16 val. iki 18 val.

Apklausa vykdoma
2019-1002
parduotuvėje „Nemuno kilpa“
(Birštono g. 30)
nuo 16 val. iki 18 val.
Apklausa vykdoma 2019-10-03
Prienų lopšelyje-darželyje
„Gintarėlis“(svetainė)
(Statybininkų g. 17)
nuo 16 val. iki 18 val.
Susirinkimas vyks
2019-10-07
17.00 val.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre
(Vytauto g. 35, mažoji salė prie
kavinės).
Susirinkimas vyks
2019-10-05
Prienų seniūnijoje
(Vytauto g. 35) nuo 16 val. iki 18 val.
Susirinkimas vyks
2019-10-07
18.00 val.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre
(Vytauto g. 35, mažoji salė prie
kavinės).

Susirinkimas vyks
2019-10-08
Bendruomenės namuose
(Liepų g.153,
Bagrėno k.)
nuo 16 val. iki 18 val.
Susirinkimas vyks
2019-10-10
Naujakurių g. 30
(A. Mickienė)
nuo 16 val. iki 18 val.
Susirinkimas vyks
2019-10-09
Bendruomenės namuose
(Darželio g. 1, Strielčių k.)
nuo 16 val. iki 18 val.
Susirinkimas vyks
2019-10-14
Kaštonų g. 3,
Paduoblio k.,
nuo 16 val. iki 18 val.

Rinkimai organizuojami vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d.
sprendimu
Nr. T3-160
patvirtintu Prienų
rajono savivaldybės
seniūnaičių
organizavimo tvarkos aprašu.
Rinkimai
organizuojami
gyvenamąją
vietą toje
seniū-rinkimų
kandidatūra.
Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje
vadovaujantis
Prienų rajono naitijoje, kurioje jo kandidaDokumentai priimami
seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.
savivaldybės
2019
tūra siūloma
Prienų seniūnijoje (Vytauto
Kandidatastarybos
į seniūnaičius
turi pateikti
seniūnui: į seniūnaičius.
1. rašytinį
m. birželio
27sutikimą;
d. sprendimu
Kandidatas į seniūnaičius g. 35, Prienai) iki 2019 m.
2. kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
Nr. T3-160
patvirtintu
Prieturi
pateiktiraštą,
seniūnui:
ra- seniūnaičio
rugsėjo 18
d. 17.00 val. Te3. bendruomeninės organizacijos ar gyventojų
kuriame1.
siūloma
kandidatūra.
Dokumentai
priimami Prienų
(Vytauto g.
Prienai) iki lefonas
2019 m. rugsėjo
18 d. 17.00
val.
nų rajono
savivaldybės
se- seniūnijoje
šytinį sutikimą;
2.35,
kandidapasiteirauti
(8 319)
Telefonas pasiteirauti (8 319) 52 195.
niūnaičių
rinkimų
organizato
asmens
tapatybę
patvir52
195.
Kviečiame aktyviai dalyvauti.
seniūnijos seniūno
pavaduotoja
vimo tvarkos aprašu.
tinančio dokumento kopiją;PrienųKviečiame
aktyviai
daly-

Kandidatu į seniūnaičius
gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs

3. bendruomeninės organizacijos ar gyventojų raštą,
kuriame siūloma seniūnaičio

vauti.
Prienų seniūnijos seniūno
pavaduotoja

Išskirtinis dėmesys verslui – artimiausiame
ir pasirinkto mobilaus bei
„Tele2“ salone Prienuose
biuro interneto duomenų
Nuo šiol telekomunikacijų
bendrovės „Tele2“ verslo
klientai konsultuotis dėl
paslaugų ar įrenginių ir
juos užsisakyti galės Vytauto g. 24 įsikūrusiame
operatoriaus salone. Skirtinguose Lietuvos miestuose esančiuose salonuose
dirbs būtent verslo klientus aptarnaujantis vadybininkas.
„Anksčiau šie klientai galėdavo konsultuotis ne visuose,
o būtent verslui skirtuose salonuose, įsikūrusiuose tik didžiausiuose šalies miestuose. Verslui norime būti ne tik
paslaugų teikėju, bet partneriu, o tokiam ryšiui užmegzti
reikalingas asmeninis bendravimas,“ – sakė Mindaugas
Ambrasas, „Tele2“ verslo klientų pardavimų vadovas.
Anot M. Ambraso, galimybė bet kuriame šalies salone
pasitarti dėl verslui skirtų
išmanių sprendimų, planų
ar įrenginių bus itin patogi ir
dažnai keliaujantiems įmonių atstovams.
Pasiūlymai verslui – taip
pat personalizuoti
Bendrovė „Tele2“ asmenina ne tik bendravimą su
verslo klientais, bet ir pas-

laugas jiems. Tai įrodo pavasarį pristatytas pasiūlymas „Power Pack“. Naujasis
viskas viename paketas yra
skirtas smulkioms ir vidutinėms įmonėms nuo 1 iki 30
darbuotojų.
Ieškantiems plano, kuris
suteiks daugiau vertės jūsų
verslui „Tele2“ paruošė ypatingą pasiūlymą: visą rugsėjo
mėnesį nauji verslo klientai,
užsisakę „Power Pack“ planus ir pasirašę 24 mėn. sutartį, visomis plano naudomis galės net tris mėnesius
naudotis nemokamai.
„Power Pack“ – išmanūs
pokalbių planai, kuriuos pasirinkę verslo klientai gaus
ne tik įprastą pokalbių planą,
bet ir daugiau vertės: poreikius atitinkantį „Tele2 Laisvą internetą“ biurui, išmanią
skambučių valdymo paslaugą ir geresnius įrangos pasiūlymus.
Tam specialiai buvo sukurta ir internetinė skaičiuoklė
https://tele2.lt/verslui/power-pack, kurioje įmonės
gali pasitikrinti savo vartojimo poreikį.
Bendroji plano kaina mėnesiui priklauso tik nuo įmonės darbuotojų skaičiaus

kiekio.
Išmanus skambučių valdymas – nemokamai
Į kiekvienam verslo klientui personalizuotą „Power
Pack“ paketą nemokamai
įtraukiama „Tele2“ išmanaus
skambučių valdymo paslauga užtikrins, kad nebūtų praleistas nei vienas skambutis,
o tai reiškia – ir potencialus
užsakymas.
Šis sprendimas leidžia sukurti bei įrašyti unikalų pasisveikinimo pranešimą, nukreipti skambučius kitu numeriu, nepažeidžiant GDPR
aktyvuoti pokalbių įrašymą
bei išmanų autoatsakiklį. O
kur dar galimybė susipažinti su praleistų skambučių
informacija ar pokalbių statistika – visa tai yra tik dalis
išmanaus skambučių valdymo privalumų, kurie padeda
verslui efektyviau bendrauti
su klientais bei partneriais ir
uždirbti daugiau.
Daugiau informacijos rasite www.tele2.lt/verslui,
paskambinus trumpuoju
nemokamu numeriu 1575
arba +370 684 000 75 (kaina pagal mokėjimo plano tarifus). Informacija teikiama
07.00-23.00. 

Šių metų rugsėjo 28 d. nuo
10 val. Prienų sporto arenos teritorijoje vyks Prienų krašto mugė ir sporto
šventė „Rudens spalvos“.
Šventės metu vyks Gardžiausio patiekalo konkursas, kurį organizuoja Prienų
rajono savivaldybė. Konkurso tikslas – puoselėti tradicinį
kulinarijos paveldą, skatinti
bendruomenės narių kūrybiškumą.
Šiais metais konkurso da-

lyvius kviečiame gaminti patiekalus iš bulvių.
Kviečiame konkurse dalyvauti seniūnijų, įstaigų ir
įmonių, nevyriausybinių organizacijų komandas, šeimas ir pavienius asmenis.
Patiekalus vertins specialiai
šiam konkursui organizatorių sudaryta komisija. Komisija išrinks patiekalą nugalėtoją, kurio autorius bus
apdovanotas 100 Eur vertės
dovanų kuponu, bei tris pa-

įteikti paskatinamieji prizai.
Konkurso dalyviai taip pat
rinks gardžiausią patiekalą.
Jo autorius bus apdovanotas
50 Eur vertės dovanų čekiu.
Visiems konkurso dalyviams
bus įteikti organizatorių padėkos raštai ir atminimo dovanos.
Norinčius dalyvauti konkurse kviečiame registruotis
iki rugsėjo 23 d. tel. (8 319)
61 135 arba el. paštu irena.
urbanaviciene@prienai.lt. 

Prienų rajono savivaldybė kviečia dalyvauti
Gardžiausio patiekalo konkurse tiekalus, kurių autoriams bus

TV PROGRAMA
Į popiežiaus mišias Madagaskare susirinko
milijonas žmonių
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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 Vartotojų kontrolė
13:00 Klauskite daktaro
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 Klauskite
daktaro 19:30 Gyvenimo
spalvos 20:25 Loterija „Keno Loto“.” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 Ypatingas
būrys 22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Dingę be
žinios 1 23:45 Komisaras
Reksas 00:30 Bloga mergaitė. 5 s 01:00 LRT radijo
žinios 01:05 Stilius
06:05 Mano gyvenimo
šviesa (1057,1058,1059)
07:30 Tomas ir Džeris
(133,134,135) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
(178,179) 09:50 Mirtinas
ginklas (12) 10:50 Kandisė
Renuar (9) 12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (32)
13:00 Paskolinta meilė (39)
14:00 Našlaitės (71) 15:00
Svajoklė (71) 16:00 Labas
vakaras, Lietuva 17:30 Baudžiauninkė (8) 18:30 Žinios
19:20 Sportas 19:27 Orai
19:30 KK2 20:00 Šiandien.
Po metų 21:00 Rimti reikalai 2 (7) 21:30 Žinios 22:20
Sportas 22:27 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Juodosios mišios 00:55 Antrininkas (5) 01:55 Operacija
“Salazaras”

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Keršytojų komanda 1/9s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/108s. 07:25
Kempiniukas Plačiakelnis
1/121s. 07:55 Prieš srovę
19/2s. 08:55 Meilės sūkuryje 3144 10:00 Meilės
simfonija 1/3,4s. 12:00
Svotai 11 13:00 Pažadėtoji
7/2041s. 13:30 Pažadėtoji 7/2042s. 13:55 Krepšinio namai. Pasaulio vyrų
krepšinio čempionato apžvalga 14:00 Pasaulio vyREKLAMA

rų krepšinio čempionatas
2019. Rungtynių pertraukoje – “Krepšinio namai”
15:55 Krepšinio namai. Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga 16:00
TV3 žinios 181 16:25 TV3
orai 181 16:30 TV Pagalba
14/8s. 18:30 TV3 žinios 254
19:22 TV3 sportas 1 19:27
TV3 orai 254 19:30 Gero
vakaro šou 6/2s. 20:30
Moterys meluoja geriau
12/1s. 21:00 TV3 vakaro žinios 145 21:52 TV3 sportas
1 21:57 TV3 orai 145 22:00
Paskutiniai riteriai 22:25
Vikinglotto 37 00:25 Įrodytas nekaltumas 1/10s.
01:20 Vaiduoklių ieškotojai
1/13,14s. 02:10 Rouzvudas
1/12s. 03:00 Imperija 2/7s.
03:50 Įrodytas nekaltumas
1/10s. 04:45 Naujakuriai
4/4s. 05:05 Svotai 11

BTV

06:40 Mentalistas (10)
07:35 Pragaro virtuvė (18)
08:30 Kijevo operatyvinė
grupė (9) 09:30 Teisingumo agentai (12) 10:30
Kobra 11 (8) 11:30 Ekstrasensų mūšis (10) 13:50
Pragaro virtuvė (19) 14:50
Kijevo operatyvinė grupė (10) 15:55 Teisingumo agentai (13) 17:00 Info diena 17:30 Kobra 11
(9) 18:30 Mentalistas (11)
19:30 PREMJERA Mirtinas
ginklas (3) 20:30 Kvailiai
šėlsta (9) 21:00 Beverli Hilso policininkas 23:10 Nakties klajūnai 01:15 Mirtinas
ginklas (3)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Grilio
skanėstai 07:00 „Mentalistas“ (7) 08:00 Reporteris 08:50 Sportas 08:58
Orai 09:00 Laikykitės ten
su Andriumi Tapinu. N-7.
10:00 „Rojus“ (52) 11:05
„Šeimininkė“ (1/14) 12:10
„Bruto ir Neto” (3/16) 12:40
„Pamiršk mane” (2/3,4)
13:40 TV parduotuvė 13:55
„Mentų karai. Odesa“ (2/1)
15:00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. N-7. 16:00
Reporteris 16:23 Sportas
16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai 17:00 „Mentalistas“ (16) 18:00 Reporteris 18:45 Sportas 18:55 Orai
19:00 „Šviesoforas” (1/7)
19:30 Delfi dėmesio centre 20:00 Reporteris 20:23
Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00
„Bruto ir Neto” (3/18) 21:30
„Pamiršk mane” (2/28,29)
22:30 Reporteris 23:20

Sportas 23:28 Orai 23:30
Delfi dėmesio centre 00:00
Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. N-7. 01:00 „Mentalistas“ (16)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
Topmodeliai 22/5s. 07:30
Skorpionas 3/13s. 08:30
Rezidentai 4/64s. 09:00
Statybų gidas 6/1s. 09:30
Topmodeliai 22/6s. 10:30
Simpsonai 21/14,15s. 11:30
Skorpionas 3/13s. 12:30
Moderni šeima 6/6,7s.
13:30 Gelbėtojai 3/10s.
14:30 Televitrina 13 15:00
Skorpionas 3/14s. 16:00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 2019 18:00 Moderni šeima 6/8,9s. 19:00
Gelbėtojai 3/11s. 20:00 Rezidentai 4/65s. 20:30 Žinios
179 20:58 Orai 54 21:00
Nuotykių ieškotojas 22:55
Tironas 2/1s. 23:55 Pėdsakai 1/139s. 00:50 Svieto lygintojai 3/15s. 01:40
Moterų lyga. Vyrai, pinigai
ir meilė 3/25s.
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Tarptautinis
bigbendų festivalis „Big
Band festival Šiauliai 2015“
07:00 Lietuva mūsų lūpose 07:30 Šervudo padauža Robinas Hudas 2 07:40
Kaimynai piratai 07:55 Šecherazada. Nepapasakotos
istorijos 08:20 Pradėk nuo
savęs 08:50 Nežinoma
Čekijos Lietuva. Adalbertas
Vaitiekus ir Kryžiaus žygiai
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba 12:15 Aš – laidos
vedėjas 13:10 Kultūringai
su Nomeda 14:00 Pradėk
nuo savęs 14:30 Pranciškonų metai. Misija 15:40
Premjera. Šervudo padauža Robinas Hudas 2 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
Klausimėlis 19:15 Ar galima sustabdyti alcheimerį?
20:10 Kultūros diena 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Elito kinas. Moterų
dalia 23:25 Pranešimai iš
Meksikos įlankos 00:25
DW naujienos rusų kalba
00:40 Dabar pasaulyje
01:10 Tarptautinis bigbendų
festivalis „Big Band festival
Šiauliai 2015“. NATO džiazo
orkestras.” 02:00 Palaukit mūsų!

KetvirtADIENIS
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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 (Ne)emigrantai
13:00 Klauskite daktaro
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 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos 20:25
Loterija „Keno Loto“.” 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30
Gyvenk be skolų 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. Bankas 00:00 Mūsų
gyvūnai 00:30 Bloga mergaitė. 6 s. 01:00 LRT radijo žinios 01:05 Gyvenimo
spalvos 02:00 LRT radijo
žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?

7/2043,2044s. 14:00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 2019 16:00 TV3
žinios 182 16:25 TV3 orai
182 16:30 TV Pagalba 14/9s.
18:30 TV3 žinios 255 19:22
TV3 sportas 1 19:27 TV3
orai 255 19:30 Farai 13/2s.
20:30 Moterys meluoja
geriau 12/2s. 21:00 TV3
vakaro žinios 146 21:52 TV3
sportas 1 21:57 TV3 orai 146
22:00 Pavojingasis 23:55
Įrodytas nekaltumas 1/11s.
00:55 Vaiduoklių ieškotojai
1/15,16s. 01:45 Rouzvudas
1/13s. 02:35 Imperija 2/8s.
03:25 Įrodytas nekaltumas
1/11s. 04:20 Naujakuriai
4/5,6s. 05:10 Svotai 12

BTV

06:40 Mentalistas (11)
07:35 Pragaro virtuvė (19)
08:30 Kijevo operatyvinė
grupė (10) 09:30 Teisingumo agentai (13) 10:30
Kobra 11 (9) 11:30 Ekstrasensų mūšis (11) 13:50 Pragaro virtuvė (20) 14:50 Kijevo operatyvinė grupė (11)
15:55 Teisingumo agentai
(14) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (10) 18:30 Mentalistas (12) 19:30 PREMJERA
Mirtinas ginklas (4) 20:30
Kvailiai šėlsta (10) 21:00
Grėsmė po vandeniu 22:55
Beverli Hilso policininkas
06:05 Mano gyvenimo 01:00 Mirtinas ginklas (4)
šviesa (1060,1061,1062)
07:30 Tomas ir Džeris
(136,137,138) 08:00 Vol- 06:13 Programa 06:14 TV
keris, Teksaso reindžeris parduotuvė 06:30 Vantos
(180,181) 09:50 Mirtinas lapas 07:00 „Mentalistas“
ginklas (13) 10:50 Kandisė (8) 08:00 Reporteris 08:50
Renuar (10) 12:00 Bjauru- Sportas 08:58 Orai 09:00
sis ančiukas Niujorke (33) Laikykitės ten su Andriumi
13:00 Paskolinta meilė (40) Tapinu. N-7. 10:00 „Rojus“
14:00 Našlaitės (72) 15:00 (53) 11:05 „Šeimininkė“
Svajoklė (72) 16:00 Labas (1/15) 12:10 „Bruto ir Nevakaras, Lietuva 17:30 Bau- to” (3/17) 12:40 „Pamiršk
džiauninkė (9) 18:30 Žinios mane” (2/5,6) 13:40 TV
19:20 Sportas 19:27 Orai parduotuvė 13:55 „Mentų
19:30 KK2 20:00 Valanda karai. Odesa“ (2/2) 15:00
su Rūta 21:00 Rimti reika- Laikykitės ten su Andriumi
lai 2 (8) 21:30 Žinios 22:20 Tapinu. N-7. 16:00 ReporSportas 22:27 Orai 22:30 teris 16:23 Sportas 16:30
VAKARO SEANSAS Apgau- Lietuva tiesiogiai 16:58
lės meistrai 2 01:05 Antri- Orai 17:00 „Beveik negyninkas (6) 02:05 Juodosios vas“ (1) 18:00 Reporteris
mišios 04:00 Alchemija. 18:45 Sportas 18:55 Orai
VDU karta 04:30 RETROS- 19:00 „Šviesoforas” (1/8)
19:30 Delfi dėmesio cenPEKTYVA
tre 20:00 Reporteris 20:23
TV3
Sportas 20:30 Lietuva tie06:10 Televitrina 3 06:25 siogiai 20:58 Orai 21:00
Keršytojų komanda 1/10s. „Bruto ir Neto” (3/19) 21:30
06:55 Čipas ir Deilas sku- „Pamiršk mane” (2/30,31)
ba į pagalbą 1/109s. 07:25 22:30 Reporteris 23:20
Kempiniukas Plačiakelnis Sportas 23:28 Orai 23:30
1/122s. 07:55 Gero vakaro Delfi dėmesio centre 00:00
šou 6/2s. 08:55 Meilės Laikykitės ten su Andriumi
sūkuryje 3145 10:00 Mei- Tapinu. N-7. 01:00 „Beveik
lės simfonija 1/5,6s. 12:00 negyvas“ (1) 02:05 „ŠvieSvotai 12 13:00 Pažadėtoji soforas” (1/8) 02:35 „Bru-
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Saudo Arabijos karalius energetikos
ministru paskyrė vieną iš savo sūnų

Skaičiuojama, kad maždaug vienas milijonas žmonių
sekmadienį susirinko į Soamandrakizajaus stadioną
Madagaskaro sostinėje, kur popiežius Pranciškus laikė
mišias. Jie laukė galimybės pamatyti popiežių Pranciškų
– pirmąjį šalį per pastaruosius 30 metų aplankiusį pontifiką.
trečiADIENIS

TREČIAdienis,
2019 m. rugSĖJO 11 d.,
naujasis gĖlupis

Saudo Arabijos karalius Salmanas sekmadienį pakeitė
šalies energetikos ministrą ir į vieną svarbiausių šalyje
postų paskyrė vieną iš savo sūnų – princą Abdulazizą
bin Salmaną. Naftos kainos išlieka gerokai žemesnėms,
nei būtinos Saudo Arabijai finansuoti valdžios išlaidas.
to ir Neto” (3/19) 03:00
„Pamiršk mane” (2/30,31)
03:40 „Karo merginos“
(1/12) 04:30 Laikykitės ten
su Andriumi Tapinu. N-7.
05:20 „Rojus“ (42)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
Topmodeliai 22/6s. 07:30
Skorpionas 3/14s. 08:30
Rezidentai 4/65s. 09:00
Vienam gale kablys 20/36s.
09:30 Topmodeliai 22/7s.
10:30 Simpsonai 21/16,17s.
11:30 Skorpionas 3/14s.
12:30 Moderni šeima
6/8,9s. 13:30 Gelbėtojai 3/11s. 14:30 Televitrina 13 15:00 Skorpionas
3/15s. 16:00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas
2019 18:00 Moderni šeima
6/10,11s. 19:00 Gelbėtojai
3/12s. 20:00 Rezidentai
4/66s. 20:30 Žinios 180
20:58 Orai 55 21:00 Ričardas Liūtaširdis 23:10 Tironas 2/2s. 00:05 Pėdsakai
1/140s. 01:00 Svieto lygintojai 3/16s. 01:50 Moterų
lyga. Vyrai, pinigai ir meilė 3/26s.
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Tarptautinis
bigbendų festivalis „Big
Band festival Šiauliai 2015“
07:00 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija 07:30 Šervudo
padauža Robinas Hudas
2 07:40 Kaimynai piratai
07:55 Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 08:20 Į
sveikatą! 08:45 Nežinoma
Čekijos Lietuva. Kunigaikštis
Butautas – pirmieji Gediminaičių pėdsakai Čekų žemėse. 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos
rusų kalba 12:15 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai 13:05
Stambiu planu 13:50 Algimantas Šalna: norėjau būti
geriausias 14:45 Ar galima sustabdyti alcheimerį?
15:40 Premjera. Šervudo
padauža Robinas Hudas
2 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 Klausimėlis 19:15
Warrenas Beatty. Holivudo
ambicijos 20:10 Kultūros
diena. 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai 21:30 Savi
keliai 22:45 Lūžio taškas
00:15 DW naujienos rusų
kalba. 00:30 Dabar pasaulyje 01:00 Tarptautinis bigbendų festivalis

Dirigentas Donatas Katkus:
įtampą įveikti stengiasi ir geru
Pasak D. Katkaus, scenos
nusiteikimu to.žmonės,
kaip ir sportininkai,
Dirigentas, muzikologas,
pedagogas ir Nacionalinės premijos laureatas
Donatas Katkus savo pozityvumu gali priversti
nusišypsoti net didžiausią
paniurėlį.
Tačiau po įtemptos dienos
ar koncerto jis prisipažįsta
juntantis tokį nuovargį, kurio palydovai – stresas, įtampa, kartais ir bemiegės naktys. Vis dėlto jaustis geriau
jam padeda išmoktos gyvenimiškos pamokos – harmonija, pasiekiama mylint savo
kūną, kuris yra pagrindinis
instrumentas. Vengti stresinių situacijų ir rūpintis savo
sveikata – tą pataria ir sveikatos specialistai.
D. Katkus pasakoja, kad
vos išėjęs į sceną užmiršta visas bėdas. „Kiekvienas
žmogus turi savo profesinį
vaidmenį, kuris susijęs su
patirtimi. Kai įžengiu į sceną,
ji visuomet iškyla į paviršių.
Stovėdamas prieš orkestrą
esu dirigento vaidmenyje, tuomet užmirštu stresą,
įtampą, nuovargį. Tada turiu vadovauti – reaguoti, planuoti, vesti orkestrą, sakyti,
kaip elgtis, ieškoti sprendimų, jeigu kažkas nepavyksta“, – sako dirigentas.
Emocinį nuovargį jis dažniausiai pajunta po koncer-

turi vieną progą, akimirką,
kai turi parodyti viską, ką
gali, o tai sukelia nepaprastą
stresą. „Po to nieko nesinori
daryti, tiesiog atsipalaiduoti.
Kitaip būtų neįmanoma atlaikyti susikaupusios įtampos“, – tikina maestro.
Harmoniją atranda kasdienybėje
Anot dirigento, stresinių
situacijų pasitaiko ir kolektyve, jeigu ginčai nuveda į
pyktį. Tuomet harmonijos
jis ieško kasdienybėje ir sako, kad ji yra žmogaus saviauklos vaisius, priklausantis nuo vidinio nusiteikimo.
„Harmonija atsiranda tada,
kai esi patenkintas savimi,
nekeli per didelių reikalavimų sau, susitaikai su savo
likimu, nepervertini savęs.
Reikia įsivertinti jėgas duotuoju metu. Gyvenime visuomet reikia stengtis kuo
optimistiškiau nusiteikti.
Jeigu apie ką nors galvoji,
galvok į priekį, apie gerus
dalykus. Nereikia nusiminti. Tai apsaugo nuo streso“,
– sako D. Katkus.
„Eurovaistinės“ vaistininkė Rasa Keraitė antrina dirigentui, jog dėl greito gyvenimo tempo žmonės kasdien
susiduria su nerimu, įtampa.
Reikia įsiminti vis didesnį
NUKelta Į 12 p. 
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TV PROGRAMA
JT inspektoriai tikrins pranešimus apie
suaktyvintą urano sodrinimą Irane

Į žuvų ūkį jūroje investuos 20 mln. eurų

Danijos kapitalo įmonė „Perdesen Line“ planuoja
kitąmet įkurti naują žuvininkystės ūkį Baltijos jūroje
ties Klaipėda, o per septynerius metus ketina investuoti
20 mln. eurų. Lietuvoje dabar žuvys auginamos tik
tvenkiniuose arba baseinuose, todėl atviros jūros
žuvininkystės ūkis, pasak įmonės, būtų „fenomenas
šalyje“.

Šeštadienį į Iraną atvyko Jungtinių Tautų branduolinės
veiklos priežiūros organizacijos inspektorių, turinčių
patikrinti pranešimus, kad Teheranas paleido modernesnes
urano sodrinimo centrifugas, tokiu būdu pažeisdamas 2015
metų susitarimą su galingosiomis valstybėmis.

Dirigentas Donatas Katkus:
įtampą įveikti stengiasi ir geru
nusiteikimu
kai nebevertini savęs, savo

ATKelta IŠ 11 p.
informacijos kiekį, darbe lūkesčiai auga, užduočių daugėja, o jei užklupę sunkumai
viršija žmogaus turimus resursus, tai išbalansuoja visą
organizmą. Pasak specialistės, pagrindinė priežastis,
dėl kurios gyvenime prarandame harmoniją – nuolatinis skubėjimas, todėl ji
pataria daugiau laiko skirti
atpalaiduojančiai veiklai.
„Buvimas gamtoje, pasivaikščiojimai, lengvas sportas, malonūs pomėgiai, kūrybingumo puoselėjimas,
pokalbiai su bendraminčiais, meditacija, relaksacija, geros mintys ir šypsena
veide – visa tai labai padeda
pailsėti nuo įtampos, kurią
patiriame darbe. Reikėtų nepamiršti, kad miego trukmė
ir kokybė turi labai didelę
įtaką bendrai organizmo
savijautai ir darbingumui“,
– sako vaistininkė.
Pasak jos, nuolatinį stresą patiriantys žmonės turi
silpnesnę imuninę sistemą,
todėl dažniau serga infekcinėmis ar virusinėmis ligomis. „Jau rudens pradžioje,
prasidėjus permainingiems
orams, daug streso patiriantiems žmonėms lengviau
pasigauti peršalimą. Ilgai
besitęsiančio streso paveiktas organizmas turi polinkį
greičiau susirgti ir širdies
bei kraujagyslių sistemos,
virškinimo organų ligomis.
Nustatyta, kad dažniausios
ilgalaikio ar nuolatinio streso pasekmės yra sutrikęs
širdies darbas, skrandžio
opos ir vėžinės ligos“, – išvardija vaistininkė.
Kūnu rūpinasi kaip instrumentu
Kalbėdamas apie savo fizinę sveikatą, D. Katkus prisipažįsta ja rūpinęsis ne visuomet. „Gyvenime aš labai
negražiai elgiausi su savo
kūnu. O reikia mylėti save
ir prižiūrėti. Tuomet išauga gyvenimo kokybė. Visos
problemos kyla tuomet,
REKLAMA

kūno. Bet ką norint daryti,
reikia panaudoti savo kūną, jis turi būti sveikas, judėti. Kūnas tam tikra prasme yra instrumentas, todėl
būtina jį prižiūrėti“, – sako
D. Katkus.
Dabar D. Katkus savimi
rūpinasi atidžiau nei anksčiau, stiprina sveikatą, stengiasi valdyti stresą ir įtampą. Vos prasčiau pasijutęs
konsultuojasi su specialistais, vaistininkais. „Vartoju įvairių medikamentinių
priemonių, tad stengiuosi
su stresu ir įtampa tvarkytis teigiamu požiūriu, bet kai
nežinau, kaip elgtis, drąsiai
patikiu savo sveikatą specialistams, vaistininkams“,
– sako maestro ir priduria,
jog kartu su teigiamu požiūriu į gyvenimą, kuris sveikatai labai svarbus, jis taip
pat pasitiki ir šiuolaikine
medicina.
Svarbi net mityba
Vaistininkė R. Keraitė dar
papildo, kad padėti suvaldyti kylančias emocijas gali padėti ir subalansuota mityba,
nes ji užtikrina organizmo
aprūpinimą būtinosiomis
medžiagomis. Tiesa, pasibaigus vasarai, kai organizmui reikiamų medžiagų dažniausiai nebegauname su
maistu, labai naudingi B grupės vitaminai. „Pavyzdžiui,
B1 pagerina nuotaiką ir yra
būtinas nervų funkcijai, o
B12 padeda išsiskirti geros
savijautos suteikiančioms
smegenų medžiagoms. Taip
pat naudingi vitaminai A, E,
D ir magnis, kuris atpalaiduoja nervų bei raumenų
sistemą ir taip sumažina
streso lygį“, – vardija „Euroavaistinės“ specialistė.
Nuotaiką, pasak vaistininkės, gali pagerinti ir raudonojo dobilo, pipirmėčių, o
jeigu žmogaus kraujo spaudimas žemas, tinka ir jonažolės – arbata. Įtampai mažinti galima rinktis ir valerijoną, ramunėlę, pasiflorą ar
vaistinę verbeną. 
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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 Dingęs
pasaulis. Juros periodo parkas 01:00 LRT radijo žinios 01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
06:05 Mano gyvenimo
šviesa (1063,1064,1065)
07:30 Tomas ir Džeris
(139,140,141) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
(182,183) 09:50 Mirtinas
ginklas (14) 10:50 Supermamos (1) 11:25 Rimti
reikalai 2 (1) 12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (34)
13:00 Paskolinta meilė (41)
14:00 Našlaitės (73) 15:00
Svajoklė (73) 16:00 Labas vakaras, Lietuva 17:30
Baudžiauninkė (10) 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 KK2 penktadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS.
PREMJERA Žudikų brolija
23:10 Operacija “Baltosios
pupytės” 01:15 57 keleivis
02:40 Apgaulės meistrai 2

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Keršytojų komanda 1/11s.
06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/110s. 07:25
Kempiniukas Plačiakelnis
1/123s. 07:55 Farai 13/2s.
08:55 Aš matau tave 1/15s.
10:00 Meilės simfonija
1/7s. 10:55 Krepšinio namai. Pasaulio vyrų krepšinio
čempionato apžvalga 11:00
Pasaulio vyrų krepšinio
čempionatas 2019. Pusfinalis. Rungtynių pertraukoje
– “Krepšinio namai” 12:55
Krepšinio namai. Pasaulio
vyrų krepšinio čempionato
apžvalga 13:00 Pažadėtoji

7/2045,2046,2047,2048s.
14:55 Krepšinio namai. Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga 15:00
Pasaulio vyrų krepšinio
čempionatas 2019. Pusfinalis. Rungtynių pertraukoje
– “Krepšinio namai” 16:55
Krepšinio namai. Pasaulio
vyrų krepšinio čempionato
apžvalga 17:00 TV Pagalba
14/10s. 17:55 Namų idėja
su IKEA 2/2s. 18:30 TV3 žinios 256 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 256 19:30
Ledynmetis. Susidūrimas
21:15 Kingsman. Aukso
ratas 00:10 Vizijos 01:45
Pavojingasis 03:20 Paskutiniai riteriai

BTV

06:40 Mentalistas (12)
07:35 Pragaro virtuvė (20)
08:30 Kijevo operatyvinė
grupė (11) 09:30 Teisingumo agentai (14) 10:30
Kobra 11 (10) 11:30 Ekstrasensų mūšis (12) 13:50 Pragaro virtuvė (21) 14:50 Kijevo operatyvinė grupė (12)
15:55 Teisingumo agentai
(15) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (11) 18:30 Mentalistas (13) 19:30 Amerikietiškos imtynės (35) 21:30
Absoliutus blogis. Išnykimas 23:30 Grėsmė po
vandeniu
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Baltijos
kelias 07:00 „Mentalistas“ (9) 08:00 Reporteris
08:50 Sportas 08:58 Orai
09:00 Šauliai 10:00 „Rojus“ (54) 11:05 „Šeimininkė“
(1/16) 12:10 „Bruto ir Neto” (3/18) 12:40 „Pamiršk
mane” (2/7,8) 13:40 TV
parduotuvė 13:55 „Mentų
karai. Odesa“ (2/3) 15:00
Laikykitės ten su Andriumi Tapinu 3/30. N-7. 16:00
Reporteris 16:23 Sportas
16:30 „Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte“. Donatas Montvydas 16:58 Orai 17:00
„Beveik negyvas“ (2) 18:00
Reporteris 18:45 Sportas
18:55 Orai 19:00„Šeimininkė“ (1/23) 20:00 Reporteris
20:23 Sportas 20:30 „Kitoks pokalbis su D.Žeimyte“.
Donatas Montvydas 20:58
Orai 21:00 „Bruto ir Neto”
(3/20) 21:30 „Pamiršk mane” (2/32,33) 22:30 Reporteris 23:20 Sportas 23:28
Orai 23:30 Laikykitės ten
su Andriumi Tapinu. N-7.
00:30„Beveik negyvas“(2)
01:35 „Šeimininkė“ (1/23)
02:35 „Bruto ir Neto” (3/20)

03:00 „Pamiršk mane”
(2/32,33))

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
Topmodeliai 22/7s. 07:30
Skorpionas 3/15s. 08:30
Rezidentai 4/66s. 09:00
Gyvūnų manija 4/1s. 09:30
Topmodeliai 22/8s. 10:30
Simpsonai 21/18,19s. 11:30
Skorpionas 3/15s. 12:30
Moderni šeima 6/10,11s.
13:30 Gelbėtojai 3/12s.
14:30 Televitrina 13 15:00
Skorpionas 3/16s. 16:00
CSI kriminalistai 10/1021s.
17:00 Univeras. Naujas
bendrikas 2/186,187s.
18:00 Moderni šeima
6/12,13s. 19:00 Gelbėtojai
3/13s. 20:00 Rezidentai
4/67,68s. 21:00 Žinios 256
21:45 Sportas 1 21:50 Orai
256 22:00 Lojalioji 00:15
Nuotykių ieškotojas 02:00
Ričardas Liūtaširdis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Tarptautinis bigbendų festivalis
„Big Band festival Šiauliai
2015“ 07:00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija 07:30
Šervudo padauža Robinas
Hudas 2 07:40 Kaimynai
piratai 07:55 Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 08:20 Euromaxx
08:50 Nežinoma Čekijos
Lietuva. Ar Vytautas buvo
Čekijos karalius? 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos perimetrai. 3
d. Nepriklausomybės kovos
13:10 Daiktų istorijos 14:00
Pažinimo džiaugsmas. Merapis – liepsnojantis... 14:30
Warrenas Beatty. Holivudo
ambicijos 15:25 ..formatas.
Poetas Henrikas Čigriejus
15:40 Premjera. Šervudo
padauža Robinas Hudas
2 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 Klausimėlis 19:15 Alė
Rūta. Ilgesys 20:10 Kultūros
diena. 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai 21:30 Europos
kinas. Slogus ruduo 23:00
Franko Sinatros istorija. Groja valstybinis pučiamųjų orkestras „Trimitas“, solistas
Jens Sorensen (Vokietija)
00:30 DW naujienos rusų
kalba. 00:45 Dabar pasaulyje 01:15 Gyvos dainos festivalis „Aš toks vienas“.

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Daiktų
istorijos 07:00 Klausimėlis 07:15 Bebė ir Tina. Beviltiškai užkerėti
09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Didžiųjų kačių
žaidynės 12:55 Pasaulio
dokumentika. Neatrasti Kolumbijos kampeliai.Makarenos kalnynas.
Gamtos lobynas... 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
Muzikinis pokalbių šou
„Vakarėja“ su Martynu
Starkumi. 19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.” 20:30 Panorama 20:52 Sportas.
Orai. 21:00 Gražiausios
poetų dainos 22:40 Gana
juokinga istorija 00:20
Dingęs pasaulis. Juros
periodo parkas 02:25
Pasaulio dokumentika.
Didžiųjų kačių žaidynės
03:10 Pasaulio dokumentika. Neatrasti Kolumbijos
kampeliai.Makarenos kalnynas. Gamtos lobynas...
04:00 Klausimėlis 04:25
Džesika Flečer 8
07:05 Tomas ir Džeris
(136,137,138) 07:35 Broliai meškinai. Nuotykių
ieškotojai (17,18) 08:05
“Nickelodeon” valanda.
Monstrai prieš ateivius
(17) 08:30 Riterių princesė Nela (23) 09:00 Tomo ir Džerio nuotykiai (1)
09:30 Ogis ir tarakonai
(19,20,21) 10:00 KINO
PUSRYČIAI Monstrų biuras 11:55 Padangių gimnazija 13:55 Keistuolis
Deivas 15:45 Išleistuvės
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 SUPERKINAS. PREMJERA Dagas iš akmens amžiaus
21:10 Naujokas 23:35
Mano kaimynė - pornožvaigždė 01:35 Žudikų
brolija

vos planeta 1/7s. 07:30
Aladinas 1/120s. 08:00
Elena iš Avaloro 1/16s.
08:30 Virtuvės istorijos
10/2s. 09:00 Gardu Gardu 8/2s. 10:00 Būk sveikas! 2/2s. 10:30 Penkių
žvaigždučių būstas 7/2s.
11:00 Laimingas nelaimėlis 13:10 Spąstai tėvams 15:45 Ekstrasensų
mūšis 15 17:25 Aplink Lietuvą. Žmonės 1/2s. 18:30
TV3 žinios 257 19:17 TV3
sportas 1 19:22 TV3 orai
257 19:25 Eurojackpot 37
19:30 Turtuolis vargšas
2/2s. 21:00 Širdys 23:20
Stounas 01:30 Universalus karys. Atpildo diena
03:25 Vizijos 05:45 Televitrina 3

BTV

06:05 Kvailiai šėlsta
(7,8,9) 07:30 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (27) 08:30 Kvailiai
šėlsta (10) 09:00 Varom!
(10) 09:30 Varom! (3)
10:00 Lietuvos Hipokratas 10:30 Didžioji žydrynė
(3) 11:50 Ekstremalūs išbandymai (15) 12:20 Būk
ekstremalas (23) 12:50
Džeimis gamina Italijoje
(5) 14:00 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (3) 14:55 Ekstrasensų
mūšis (11) 17:25 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (28) 18:25 Pavojingi
kaimynai (7) 19:30 Muzikinė kaukė 22:05 MANO
HEROJUS Degantis žmogus 01:00 AŠTRUS KINAS
Juodasis lietus

07:03 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „Lietuvos mokslininkai. Vladas
Zulkus“ 07:55 „Pasaulio turgūs“ (7,8) 09:00
„Nuostabūs pojūčiai“
(6) 09:30 Vantos lapas
10:00 Grilio skanėstai
10:30 „Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte“. Artūras Zuokas 11:00 Laikykitės ten
12:00 „Inspektorius Luisas“ (6/4) 14:00 „Ragana“ (1/13,14) 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. Erikas
Pavlovičius“ (advokatas)
19:00 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu 20:00
Žinios 20:28 Orai 20:30
TV3
„Šviesoforas” (1/57) 21:00
06:15 Televitrina 3 06:30 „Šviesoforas” (2/1) 21:30
Elena iš Avaloro 1/15s. „Pamiršk mane” (2/34,35)
07:00 Bakuganas. Ko- 22:30 Žinios 22:58 Orai

23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai. J 00:05 „Karo
merginos“ (1/11,12) 02:15
Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. N-7. 03:45 Dekonstrukcijos su Edmundu
Jakilaičiu 04:30 „Žmogus
be praeities“ (13,14)

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30
Amerikos dievaitis 16/17s.
08:30 Simpsonai 21/19s.
09:00 Vienam gale kablys 20/36s. 09:30 Statybų gidas 6/2s. 10:00
Autopilotas 3/2s. 10:30
Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai 28/2811s.
11:00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 2019
13:00 Didžioji migracija 1/1s. 14:00 Išlikimas
26/9s. 15:00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas
2019 17:00 Sandėlių karai
6/21,22s. 18:00 Krovinių
karai 3/5,6s. 19:00 Amerikos dievaitis 16/18s.
21:00 Žinios 257 21:45
Sportas 1 21:50 Orai 257
22:00 Rytoj, kai prasidėjo
karas 00:05 Lojalioji
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 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 Kazachstano valstybinio operos ir baleto
teatro „Ostana opera“
baleto trupės koncertas
14:00 VIII tarptautinis
folkloro festivalis „Saulės
žiedas“. Baigiamasis koncertas. 1 d.” 15:00 Mokslo ekspresas 15:20 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
15:50 Euromaxx 16:20
Klauskite daktaro 17:10
Stilius 18:05 Istorijos
detektyvai 18:55 Daiktų
istorijos 19:40 Dauntono
abatija 5 20:30 Panorama 20:52 Sportas. Orai
21:00 Kino žvaigždžių alėja. Tik tavo akims 23:05
Tarptautinis M. K. Čiurlionio festivalis 2019. Eloisa
Cascio ir styginių kvartetas. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Europos kinas.
Slogus ruduo 02:15 Alė
Rūta. Ilgesys 03:15 Gamtosaugos idėjos 03:45
ARTS21 04:15 Klauskite
daktaro 05:05 Stilius

renginiai
Pakistanas uždraudė Indijos prezidento
lėktuvui įskristi į savo oro erdvę

Pakistanas šeštadienį pranešė uždraudęs Indijos
prezidentui Ramui Natui Kovindui kirsti šalies oro
erdvę, nors toks leidimas paprastai būdavo suteikiamas.
Pastaruoju metu tarp branduolinių ginklų varžovių tvyrojo
padidėjusi įtampa dėl ginčijamo Kašmyro regiono.

9:00 val.

Stakliškių Salyklo bokštą –
muziejų, Stakliškių bažnyčią ir
koplytėlę, Stakliškių piliakalnį,
Tridupio Ąžuolus, Kryžiaus
akmenį, Napoleono kepurę.
Po žygio vaišinsimės koše.

Nuo Prienų savivaldybės
aikštės nemokamai veš
autobusas.
(Po žygio visi
bus parvežti į Prienus).
Kiekvienas žygio dalyvis atsako už savo
sveikatą. Jei dalyviui mažiau nei 18 metų, jis
gali dalyvauti tik lydimas suaugusio
asmens. Pasirūpinkite patogia avalyne ir
oro sąlygas atitinkančia apranga.
Partneriai:

Rėmėjai:

9:00 val.

Nuo Prienų savivaldybės
aikštės nemokamai veš
autobusas.
(Po žygio visi
bus parvežti į Prienus).

Prienų r.
savivaldybė

Stakliškių
seniūnija

Aukštadvario
regioninis parkas

Stakliškių
kultūros centras

Birštono mineraliniai
vandenys

Stakliškių Salyklo
bokštas – muziejus

Informaciniai rėmėjai:

Stakliškių Salyklo bokštą –
muziejų, Stakliškių bažnyčią ir
koplytėlę, Stakliškių piliakalnį,
Tridupio Ąžuolus, Kryžiaus
akmenį, Napoleono kepurę.
Po žygio vaišinsimės koše.

Kiekvienas žygio dalyvis atsako už savo
sveikatą. Jei dalyviui mažiau nei 18 metų, jis
gali dalyvauti tik lydimas suaugusio
asmens. Pasirūpinkite patogia avalyne ir
oro sąlygas atitinkančia apranga.
Partneriai:

Rėmėjai:

Prienų r.
savivaldybė

Stakliškių
seniūnija

Aukštadvario
regioninis parkas

REKLAMA

Stakliškių
kultūros centras

Stakliškių Salyklo
bokštas – muziejus

Birštono mineraliniai
vandenys

Informaciniai rėmėjai:
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Nyderlandai prašė Ukrainos neperduoti
Rusijai MH17 katastrofos įtariamojo
Nyderlandai smarkiai spaudė Kijevą neperduoti Rusijai
svarbaus veikėjo, siejamo su 2014 metais įvykdytu oro
bendrovės „Malaysian Airlines“ reiso MH17 lėktuvo
numušimu virš Rytų Ukrainos, ir apgailestauja, kad šių
raginimų nebuvo paklausyta.

14

TREČIAdienis,
2019 m. rugSĖJO 11 d.,
naujasis gĖlupis

Prienų
turguje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Šeštadienį turgus jau buvo
mažesnis. Mažiau ir prekių,
ypač uogų. Tai rodo, kad tikrai ateina ruduo, kad visos vasaros gėrybės jau išsemtos.
Jeigu praėjusios savaitės turguje buvo ir braškių, ir daug
šilauogių, ir įvairių slyvų, tai šį
kartą galėjai rinktis tik slyvų ir
mėlynųjų vynuogių, o šilauogių
siūlė tik viena pardavėja.
Kilogramas šilauogių kainavo 5 eurus, slyvų – 1–1,2 euro,
mėlynųjų vynuogių – 1 eurą,
pusės kilogramo dėžutė aviečių – 1,5–1,8 euro, litras spanguolių ar bruknių – 2,5–5 eurus. Obuoliai šį kartą kainavo
nuo 0,4 iki 0,8 euro, kriaušės
– 1,2–1,8 euro už kilogramą.
Reikia pasidžiaugti, kad padaugėjo grybų. Iš miško grybautojai grįžo su pilnesnėmis
pintinėmis – tai vienur, tai kitur
pūpsojo krūvelės raudonikių ir
baravykų, iš tolo švietė pilni indeliai voveraičių. 5 litrų talpos
kibirėlis su baravykais ir raudonviršiais kainavo 20 eurų,
o už indelį (kilogramo talpos)
šių grybų teko mokėti 5–7 eurus. Už kibirėlį voveraičių prašė 2,5–3,5 eurų. Grybų yra ne
visuose miškuose, grybautojai
daugiau randa šlapiuose, kur
susikaupia daugiau drėgmės.
Daržovių asortimentas mažai keičiasi, tačiau pasirinkimas jau mažėja, ypač agurkų.
Jų kilogramas kainavo 0,8–1,4
euro, burokėlių – 0,5 euro,
morkų – 0,8–1 eurą, pomidorų – 1–1,6 euro, baklažanų – 2
eurus, šparaginių pupelių – 4
eurus, žiedinių kopūstų – 1,5
euro, brokolių – 4 eurus, paprastų ir salotinių kopūstų – 1
eurą, svogūnų – 0,7–1 eurą,
česnakų – 5–6 eurai, cukinijų
ar moliūgų – 0,5–0,6 euro. Kai
kurie daržovių augintojai siūlė
pirkti ridikėlių, salotų, krapų
ir svogūnų laiškų ryšelius už
0,3–0,5 euro.
Pieno ir jo produktų kainos
lieka tokios pačios. Litras pieno kainavo 0,5 euro, grietinės
– 3,4–3,6 euro, pusė kilogramo
varškės – 0,8–1,5 euro, sviesto
– 3,8–4 eurus. Sūrių taip pat
netrūko, nors juos išperka gana greitai. Patogu, kad pirkėjas
gali išsirinkti sūrį pagal rūšį (iš
varškės ar saldaus pieno suREKLAMA

SKELBIMAI
spaustą), pagal dydį, taip pat
paragauti. Sūrių kainos svyravo nuo 1,5 iki 3 eurų. Taip pat
buvo ir parūkytų, ir keptų su
prieskoniais sūrių, didesni kainavo iki 3 eurų, mažesni – apie
2 eurus. Nedideli ožkos sūriukai kainavo 2,5–3,5 euro.
Dažna moterėlė šalia pieno
produktų turėjo ir naminių vištų kiaušinių. Dešimtį nedidelių
kiaušinių pardavė už 1,2 euro,
o už didesnius prašė 1,8–2 eurų. Paukštyno vištų kiaušinių
buvo galima nusipirkti už 1,2–
1,4 euro. Rudenėjant, kai pradės dėti jauniklės vištos, kiaušiniai gali ir atpigti.
Paviljone ir kioskuose buvo galima įsigyti šviežios mėsos, daugiausia kiaulienos ir
vištienos. Kilogramas šoninės
kainavo 3,8–4,2 euro, kumpio
– 3,98–4,3 euro, sprandinės ar
karbonado – 4,98–5,5 euro, o
karkos – 1,5–2,2 euro, kauliukų – 3,59–4,5 euro, lašinukų
– 2–2,9 euro, maltos mėsos
– 3,5–4 eurus. Kilogramą mėsinio viščiuko paviljone buvo
galima nusipirkti už 2,7 euro,
o užauginto namie – už 4 eurus. Kilogramą jautienos (veršienos) pardavė už 10,5–12,5
euro, o kilogramas triušienos
kainavo 6 eurus.
Kol kas dar tie patys prekiautojai siūlė pirkti įvairių sūdytų
ir rūkytų mėsos gaminių. Kilogramas parūkytų lašinukų
kainavo 5,2–5,6 euro, su daugiau raumens – 6,8–7,8 euro,
suktinio – 8–11 eurų, pūslės ar
skilandžio – 9–15 eurų, dešros
– 7–8,5 euro, dešrelių – 4,8–
6,2 euro. Sūdyti lašinukai kainavo 20–30 centų mažiau už
rūkytus.
Medaus kainos laikosi tokios
pačios kaip ir anksčiau – pusės
litro stiklainį pardavė už 3–4,5
euro. Medus šiemet nebrangus,
o ir pasirinkti buvo galima: grikių, liepų, rapsų ar pavasarinio.
Bitininkai patarė, kad jau dabar
reikia nusipirkti ne tik medaus,
bet ir bičių duonelės bei žiedadulkių. Šie bičių produktai stiprina imunitetą ir padeda sergant peršalimo ligomis. 100 g
indelis bičių duonelės ar žiedadulkių kainavo 1,8–2 eurus.
Pusės litro butelis naminio
šaltai spausto sėmenų aliejaus
kaip ir anksčiau kainavo 3,5
euro. Šis natūralus produktas
perkamas visais metų laikais.
Dabar žmonės perka ir kanapių aliejų, kurio 250 ml buteliukas kainavo 4 eurus.
Ūkininkai grūdus pardavė
įprastomis kainomis. Centneris miežių, kviečių ar kvietrugių kainavo 10–12 eurų, o už
pašarinius miltus prašė 10 eu-

rų. Centneris mišinio ar žirnių
kainavo 10–12 eurų, kukurūzų
– 15 eurų.
Gyvūnijos turgavietėje buvo
naminių paukščių, jų jauniklių,
nutrijų, triušių ir balandžių.
Jaunas, dar tik pradedančias
dėti vištaites augintojai pardavė už 6–7 eurus. Už paprastus
gaidžius prašė 5–6 eurų, o už
veislinius norėjo 15–20 eurų. Antį ar antiną buvo galima
įsigyti už 10 eurų, o kalakutą
– už 10–15 eurų. Dar buvo balandžių, tik vieni augintojai už
juos norėjo 10 eurų, kiti – 15
ar 25eurų už porą. O daugelis
tiesiog norėjo pasikalbėti apie
šiuos gražius paukščius ar išsimainyti.
Nemažai buvo prekiautojų
triušiais. Už suaugusius patinus ir pateles šeimininkai norėjo15–20 eurų, o už jauniklius
– 7–8 eurų. Rudenėjant triušių
perkama vis mažiau, nes žiemai niekas mažų triušiukų laikyti nebenori.
Suaugusios nutrijos kainavo 40–50 eurų, o jaunikliai –
15–20 eurų. Prieš keletą metų
nutrijas augino nemažai žmonių, tačiau dabar jų paklausa
sumažėjo.
Tiesa, dar buvo atvežti parduoti penki vokiečių aviganių
veislės šuniukai, už kuriuos šeimininkas prašė po 120 eurų.
Turguje kiekvieną šeštadienį būna prekiautojų įvairiais
skalbikliais ir valymo priemonėmis iš Vokietijos, būna ir prekiautojų įvairiais pigiais buities
reikmenimis. Akį traukia ir
medžio dirbiniai, o padėkliuką, medinį šaukštą, druskinę
ar cukrinę, šakutes ar mentelę
galima įsigyti visai nebrangiai
– už 2–5 eurus.
Kaip visada buvo galima įsigyti dviračių ir jų detalių, žemės ūkio technikos atsarginių
dalių, gyvuliams reikalingų mineralinių priedų (2 kg pakuotė
kainavo 5 eurus), laižomosios
druskos ir kt.
Artėjant rudeniui padaugėja
prekiautojų vaismedžių sodinukais bei krūmais, rudeninėmis gėlėmis. Šį kartą akį traukė
gražios baltos chrizantemos,
kurios kainavo 4–5 eurus.
Nemažai buvo prekiautojų
naujais ir dėvėtais rūbais, įvairiais sendaikčiais. Netrukus
„vasaros kolekcijas“ pakeis rudeniniai drabužiai ir avalynė,
tad pardavėjai naudojasi geru
oru ir stengiasi pigiau išparduoti vasarinius rūbus.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403,
Kaunas) prašo atsiliepti mirusios Benediktos Žilionienės
turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis. 2019 m. rugsėjo 18 d. 10.00 val. Jūs kviečiami atvykti Prienų r., Stakliškių sen., Stakliškių k. prie paveldimo žemės sklypo (kad.
Nr. 6953/0004:156), suderinti jo ribas su gretimu žemės
sklypu (kad. Nr. 6953/0004:156), kuriam nurodytu laiku
bus atliekami kadastriniai matavimai. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, paveldėjimo
dokumentus ar įgaliojimus. Pasiteirauti galite VĮ Valstybės
žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K.
Donelaičio g. 33-403, Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums
neatvykus darbai bus tęsiami.
Informuojame, kad vykdomi žemės sklypo (kad. Nr.
6915/0003:347, savininkai Kęstutis Rusonis, Genė Kundratavičienė, Dana Tarcijonienė), esančio Vilūnėlių k., Jiezno sen.,
Prienų r. sav., kadastriniai matavimai. Šio žemės sklypo ribų
ženklinimas vyks 2019 m. rugsėjo 21 d. nuo 11:00 val. Kviečiame gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 6915/0003:290) savininką Praną Noreiką ar jo įgaliotus asmenis dalyvauti ženklinant
žemės sklypo ribas. Jei negalite dalyvauti žemės sklypo ribų
ženklinime, dėl pastabų ar sutikimo kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais iki 2019 m. spalio 21 d. Matavimus atlieka:
MB „Paurima“, Naujoji g. 2, 320 kab. Alytus, tel. 8 616 25772,
el. p. paurima.mb@gmail.com

Nekilnojamas turtas
Parduoda

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

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

Perka

Ieško nebrangiai pirkti sklypą,
tinkantį namui statyti, arba
apleistą namą gražioje vietoje
Prienuose ar Birštone. Tel. 8
684 56620.

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.

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

Automobiliai, dalys
Parduoda

„Toyota Avensis“ (1999 m., 2
l, TDI, TA iki 2021 m. 07 mėn.,
hečbekas, naujos padangos, diržai pakeisti, vyšninės spalvos,
1100 Eur). Tel. 8 605 49903.

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

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

Parduoda
Po veršio karvę (galima pasirinkti iš dviejų). Tel. 8 616
37606.

Kviečius (8 Eur/50 kg). Tel. 8
689 58623.

Žieminius kviečius, kvietrugius,
avižų ir kviečių mišinį. Grūdai
išvalyti, gali atvežti. Tel. 8 676
90392.
Traktoriaus priekabą, dvi vandens talpyklas, du metalinius
narvus ir senovinę akselinę. Tel.
8 610 90656.

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.

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

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

Statybinę medieną. Pjauname
pagal klientų užsakymą. Taip
pat parduodu malkas. Pristatau savo transportu. Tel. 8 625
83061.

Pigiai naują miegamojo kampą
su išleidžiama lova. Tel. (8 319)
51660.
Padėvėtą svetainės minkštą
kampą su ištraukiama dalimi
(150 Eur), valgomąjį stalą (ištraukiamas, 40 Eur). Tel. 8 687
25507.

Pigiai naudotą „Bosch“ skalbyklę (įdėjimas per viršų), taip pat
vonią ir vonios spinteles. Tel. 8
600 39709.
Naują kuro katilą „ATRAMA“
(medinės durys). Tel. 8 615
16120.

Perka

Perka malkų skaldyklę (reduktorunę kūginę arba hidraulinę).
Tel. 8 686 87161.

REKLAMA

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

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

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.
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.

Krovinių pervežimas iki 2,5 t.
Tel. 8 625 830612.

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..

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.

SPAUDŽIA, PASTERIZUOJA
OBUOLIŲ SULTIS adresu: Pušų
g. 10, Birštono vnk., Birštono
sen. Tel. 8 612 32314.

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.

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.

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

SKALBIMO
MAŠINAS

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

Remontuojame
skalbykles, 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.

Ieškome statybininko, kiemo
darbininko, sodybos prižiūrėtojo. Tel. 8 687 71665.

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.

Laikyti negaliojančiu

Prienų „Žiburio“ gimnazijos
brandos atestatą 3014B Nr.
086311 ir priedą 3016R Nr.
056277, išduotą 2004 m. Bertai
Pociūtei, laikyti negaliojančiu.

Dengiame stogus ir kalame
karkasus. Tel. 8 646 06719.

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

skelbimai

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.

Dėvėtų drabužių parduotuvėje – pardavėja. Reikalavimai:
greita orientacija, atsakingumas, kruopštumas. Tel. 8 687
50387.

UAB „EKOFRISA“ reikalingas
elektrikas, pageidaujama
patirtis. Atlyginimas nuo 600
Eur. Tel. 8 604 98747.
Ieškome plataus profilio statybininko. Aplinkos tvarkymas,
trinkelių ir bortų dėjimas, vidaus ir išorės paruošimas,
apdaila ir kiti įvairūs darbai.
Atlyginimas 1000-1200 Eur. Tel.
8 620 26502.
Reikalingi mūrininkai. Darbas
Prienuose ir Kaune. Atlyginimas nuo 1200 Eur. Tel. 8 675
82622.
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Kviečia
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Kas yra Biblija? Kaip ji gali
paveikti mūsų gyvenimus?
Kodėl ji yra pati populiariausia knyga pasaulyje? Į šiuos ir
kitus klausimus atsakysime
studijų metu Prienų kultūros
ir laisvalaikio centro mažojoje salėje kiekvieną antradienį
19.00 val.
Birštono sakraliniame muziejuje rugsėjo 12 d., ketvirtadienį, 14 val. bus pristatyta
kilnojamoji paroda „Birštonais
pasruvę Nemuno krantai“, skirta kan. J. Tumui- Vaižgantui
ir 2019 metų Muziejų kelio
temai „Lietuvos kraštovaizdžiai:
vandenų kultūrinė atmintis“.
Renginys nemokamas. Kviečiame dalyvauti!

REIKALINGI
Gamybos technologinių įrengimų
aptarnavimo operatoriai

Darbo pobūdis: gamybos linijos technologinių įrengimų priežiūra bei valdymas; gaminamos produkcijos kokybės užtikrinimas; technologinės įrangos išrinkimas, valymas, plovimas, surinkimas; darbas
pamainomis po 12 val.
Reikalavimai: techninis išsilavinimas (aukštesnysis, aukštasis); laikantis maisto saugos ir kokybės reikalavimų atlikti gamybos procesų
valdymą; atsakingumas; kruopštumas; darbštumas; gebėjimas dirbti
komandinį darbą.
Mes jums siūlome: įdomų ir atsakingą darbą stabiliai veikiančioje įmonėje; tobulėjimo ir karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
laiku mokamą atlyginimą; socialines garantijas.
Atlyginimas: 800–1000 Eur, atskaičiavus mokesčius, po bandomojo laikotarpio. 700–800 Eur bandomuoju laikotarpiu. Priklauso nuo
rezultatų.
Kreiptis tel.

8 656 22104.

Rugsėjo 11 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 06:41
leidžiasi 19:49
Dienos ilgumas 13.08
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Hiacintas, Jacintas, Augantas,
Gytautė, Helga, Jackus, Gytė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.
Rugsėjo 12 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 06:43
leidžiasi 19:47
Dienos ilgumas 13.04
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Gvidas, Marija, Tolvaldas, Vaidmantė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.
Rugsėjo 13 d.
PENKTADIENIS
Programuotojų diena
Saulė teka 06:45
leidžiasi 19:44
Dienos ilgumas 12.59
Pilnatis (14 mėnulio diena)
Barmantas, Barvydė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.
Rugsėjo 14 d.
ŠEŠTADIENIS
Šv. Kryžiaus išaukštinimas
Statybininkų diena
Saulė teka 06:47
leidžiasi 19:42
Dienos ilgumas 12.55
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas,
Eisvina, Krescencija, Krescencijus
Tinkamas laikas sėti:
salierus, burokus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, tręšti, netinkamas laikas kaupti vaisius.

PASKUTINIS PUSLAPIS
Renginiai

Lošimo Nr. 1222
Data: 2019-09-08
55 64 48 49 07 16 27 06 61 41
70 21 57 25 74 24 73 36 26 29
51 71 66 46 17 10 56 53 62 32
03 28 44 05 69 42 37 45

VISA LENTELĖ
33 54 40 30 12 20 50 13 43
59 09 52 65 75

LAIMĖJIMAI ir laimėtojų sk.
14543.00€ 1
15.50€ 558
2.00€
8526
1.50€
9538

PAPILDOMI PRIZAI
0124710
TIPO
007*883
studiją
028*514
studiją
009*627
studiją
003*000
studiją

Automobilis FIAT
Pakvietimas į TV
Pakvietimas į TV
Pakvietimas į TV
Pakvietimas į TV

PROGNOZĖ: Aukso puode –
480 000 Eur

Lošimo Nr. 713
Data: 2019-09-02
Tel. 1634
3000 Eur - 713-0040280
1000 Eur- 713-0027041
1000 Eur- 713-0028859
1000 Eur- 713-0041830
1000 Eur- 713-0041938
1000 Eur- 713-0042932
300 Eur - 713-0007*60
300 Eur - 713-0023*17
300 Eur - 713-0034*17
300 Eur - 713-0039*73

Rugsėjo 15 d.
SEKMADIENIS
Pasaulinė kovos su prostatos
vėžiu diena
Tarptautinė demokratijos
Sekančio tiražo prizas:
diena
5x1000€, 10x300€, 50x100€
Saulė teka 06:49
ir 100x50€
leidžiasi 19:39
Dienos ilgumas 12.50
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Eugenija, Rolandas, Vismantas,
Rimgailė, Nikodemas
Lošimo Nr. 346
Tinkamas laikas sėti:
Data: 2019-09-05
salierus, burokus.
Sode, darže:
SKAIČIAI
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius, nai- 21, 24, 29, 30, 50 + 01, 05
kinti piktžoles.
Rugsėjo 16 d.
PIRMADIENIS
Tarptautinė ozono sluoksnio
apsaugos diena
Saulė teka 06:51
leidžiasi 19:37
Dienos ilgumas 12.46
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, Edita, Kipras
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius, naikinti piktžoles.

LAIMĖJIMAI

5+2
5+1

21940208.56€ 0
1793385.70€ 0

Sudoku

nų kultūros ir laisvalaikio
centre – animacinis filmas
„Pūkuota šnipė“. Bilieto kaina – 4 Eur. Bilietus galima
įsigyti ir užsisakyti Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro bilietų kasoje nuo
rugsėjo 10 d.

Rugsėjo 11 d. 16 val. Prienų
Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje – Benjamino Kondrato knygos
„Kūrėjų pėdsakais Prienų
krašte“ pristatymas. Dalyvaus knygos autorius.
Rugsėjo 20 d. 18 val. Prienų miesto Laisvės aikštėje
Rugsėjo 12 d. 17 val. Prienų
– akcija „Visa Lietuva šoka“.
kultūros ir laisvalaikio cenNorinčius dalyvauti kviečiatre – Arno Rasimavičiaus
me registruotis iki rugsėjo
grafikos darbų parodos
13 d., užpildant elektroninę
„Kasdienybės metamorregistracijos formą, kurią
fozės“ atidarymas.Paroda
rasite Prienų kultūros ir
veiks nuo rugsėjo 6 d. iki
laisvalaikio centro interneto
spalio 4 d.
svetainėje www.prienaikc.
Rugsėjo 12 d. 20.30 val. lt
Jiezno kultūros ir laisvalaiRugsėjo 21 d. – nemokamas
kio centro prieigose – kino
pažintinis 10 km žygis po
filmas „Paskutiniai BrėmeStakliškių apylinkes, skirtas
no muzikantai“. Renginys
Europos judrumo savaitei.
nemokamas.
Žygio metu lydės kultūRugsėjo 13 d. 17 val. Vinco rologė Rita Balsevičiūtė.
Mykolaičio-Putinogimtojoje Aplankysime Stakliškių
sodyboje-muziejuje (Pilotiš- midaus gamyklos Salyko
kių k., Naujosios Ūtos sen.) bokštą-muziejų, Stakliškių
vyks Benjamino Kondrato bažnyčią ir koplytėlę, Staknygos „Kūrėjų pėdsakais kliškių piliakalnį ir Tridupio
Prienų krašte“ pristatymas. ąžuolus, Kryžiaus akmenį,
Dalyvaus knygos autorius Napoleono kepurę. Po žygio
Benjaminas Kondratas, kū- vaišinsimės koše. 9.00 val.
rėjų klubo „Gabija“ vadovė nuo Prienų Laisvės aikštės
Rasa Zdanevičienė ir klubo į Stakliškes nemokamai veš
nariai, gitara gros Lijana autobusas (po žygio visi bus
parvežti į Prienus). Būtina
Sarnickienė.
išankstinė registracija tel.
Rugsėjo 13 d. 16 val. Veive- (8 319) 54 427 arba el.
rių šaulių namuose – Vilytės paštu prienai.vs.biuras@
Stelmokienės kūrybos va- gmail.com
karas „Pati tyriausia – sielos
kalba“. Dalyvauja Veiverių A. Rugsėjo 24 d. 18 val. PrieKučingio meno mokyklos nų kultūros ir laisvalaikio
mokiniai, Veiverių kultūros centre – lietuviškas kino
ir laisvalaikio centro meno filmas „Čia buvo Saša“. Bilieto kaina – 5 Eur. Bilietus
kolektyvai.
galima įsigyti ir užsisakyti
Rugsėjo 14 d. 11 val. Pa- nuo rugsėjo 9 d. Prienų kulkuonio bibliotekoje – Ben- tūros ir laisvalaikio centro
jamino Kondrato knygos bilietų kasoje.
„Kūrėjų pėdsakais Prienų
krašte“ pristatymas. Daly- Rugsėjo 28 d. Prienų sporto
arenos teritorijoje – Prievaus knygos autorius.
nų krašto mugė ir sporto
Rugsėjo 17 d. 18 val. Prie- šventė „Rudens spalvos“.

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

105493.20€ 0
6028.10€ 0
328.50€ 3
143.30€ 1
73.00€ 4
24.20€ 86
22.10€
86
18.10€
160
11.10€
507
8.90€
1365

10.00 val. Tautodailininkų,
amatininkų, ūkininkų, prekybininkų mugė. 11.00 val.
Šventės atidarymas. Sporto
varžybos. Gardžiausio patiekalo konkursas (patiekalų iš bulvių pristatymas,
degustacija). Iniciatyvos
„Laimingas Prienų kraštas“ pristatymas. Pramogos
vaikams ir kt. 12.00 val.
Prienų r. savivaldybės konkurso „Tapkime žydinčia
savivaldybe“ nugalėtojų
apdovanojimai. Konkurso
„Sveikiausia įmonė / įstaiga
2019“ apdovanojimai.

13.00 val. Respublikinio
folkloro kolektyvų festivalio
„Tėvelio dvarely“ baigiamasis koncertas (koncerto
vedėja Gražina Kadžytė).
Gardžiausio patiekalo konkurso nugalėtojų apdovanojimai.

Parodos

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

Rugsėjo 12 d. 17 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre – Arno Rasimavičiaus
grafikos darbų parodos
„Kasdienybės metamorfozės“ atidarymas. Paroda
veiks nuo rugsėjo 6 d. iki
spalio 4 d. darbo dienomis.

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fotodokumentinė paroda „Baltijos
kelias į nepriklausomybę“.
Paroda veiks iki rugsėjo
12 d.
Šilavoto laisvalaikio salėje
rugsėjo mėn. eksponuojama Prienų krašto fotomenininkų darbų paroda
„Nemunas man“.

Naujosios Ūtos laisvalaikio
salėje eksponuojama Prienų meno mokyklos dailės
klasės mokinių tapybos
paroda „Spalvos ir mintys“.

Pakuonio laisvalaikio salėje-bibliotekoje rugsėjo
mėn. eksponuojama Eglės
Targanskienės (Kaunas)
tapybos darbų paroda.
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.

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.

rugsėjo
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+13 +20
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+13
+17
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+12 +17
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SEKMADIENIS

+11
+13

KLAIPĖDA

VILNIUS

+9 +12
rugsėjo

16

+14 +15

PIRMADIENIS

+14
+18
KLAIPĖDA

VILNIUS
Prienų krašto muziejuje nuo
+13 +17
+14 +15
rugsėjo 13 d. iki spalio 25 d.
bus eksponuojama Reginos
rugsėjo A N T R A D I E N I S
Katkienės autorinių lėlių Prienų Justino Marcinkeviparoda „Baltas gyvenimo čiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda
medis“.
„Justinas Marcinkevičius ir
Prienų krašto muziejuje Lietuvos valstybingumas“.
KLAIPĖDA
VILNIUS
eksponuojama paroda Parodą parengė Lietuvos
+11 +14
+13 +14
„Prienų tilto istorija“. Paroda Respublikos Seimo kanceveiks iki rugsėjo 11 d.
liarijos Informacijos ir ko- VANDENS TEMPERATŪRA
munikacijos departamento
Prienų krašto muziejuje
Parlamentarizmo istorinės +19 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
eksponuojama Lietuvos
+19 KAUNO MARIOS
atminties skyrius.
+18 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+17 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

17

+11
+15

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 32 000 000 Eur
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų eilutėse, stulpeliuose bei paryškintuose 9
langelių (3×3)
kvadratuose.

(šio numerio atsakymai)

16
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GAMA RADIACINIS FONAS

42
41

KAUNE

nSv/val.

ALYTUJE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
7967 nSv/val.
ČERNOBYLIO AE
8510 nSv/val.

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

