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Formuokime dailų kūną
su funkciniais diržais
Kristina

BELENAVIČIENĖ
Mes tiesiog negalėtume egzistuoti be vandens, todėl jį

vartojame kasdien. Gyventojams dažnai kyla neaiškumų dėl vandens kainos,
mokesčių už vandenį, skaitiklių parodymų deklaravimo ir jų keitimo.
Į šiuos visiems rūpimus

klausimus atsako UAB „Prienų vandenys“ abonentinės
grupės vadovė Rasa Išganaitienė.
Kiek šiuo metu UAB
„Prienų vandenys“ aptarNUKelta Į 3 p. 

„Piešimas – geriausia laisvalaikio
pramoga“
Mokslo metai prasidėjo
ne tik mokyklose!

Penki žiogai. Pelekonių
kalambūras

10
REKLAMA

0,50 €
www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/labirintai

GMP kritikuoja naująją
tvarką, pagal kurią ligoniai
perimami pusiaukelėje

Greitosios medicinos pagalbos (GMP) medikai kritikuoja jau dvi savaites veikiančią
naują skubios pagalbos teikimo tvarką, ypač
ligonių perėmimą pusiaukelėje sutartose vietose, praneša LRT „Panorama“.
„Pacientus turime perkelti pirmiausia lauke ir tokiu būdu jie neapsaugoti, mūsų pats
perdavimas vyksta prie viadukų, greitkelyje, kur iš viso joks sustojimas yra negalimas“, – dėsto medicinos darbuotojų profsąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Jolanta
Keburienė.
Abejojama, ar iš vieno automobilio į kitą
pernešamas žmogus skubiau gaus pagalbą.
Svarstoma, kad klasterinės brigados turėtų
budėti ne centruose, o rajonuose, tuomet nereikėtų pusiaukelėje perimti pacientų. BNS

Laima

DUOBLIENĖ
Iki spalio 5 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre
veiks „Žiburio“ gimnazisto
Arno Rasimavičiaus grafikos darbų paroda „Kasdienybės metamorfozės“.
Parodoje eksponuojami
pastarųjų dvejų metų Arno
darbai. Pasak mamos Ilonos
Rasimavičienės, Arnas darbų
turi labai daug. Ir ne tik grafikos, bet ir tapybos, dizaino.
„Arnas pieštuką – būtent
pieštuką arba želinį tušinuNUKelta Į 2 p. 

Lietuvos butus siaubia ne
vagys, o vanduo

Arnas (dešinėje) su tėvais ir broliu.

„Literatūrinės dirbtuvės. Laisvai, linksmai ir kūrybingai“

Grybautojai į miškus jau
traukia ir autobusais, ir
traukiniais: specialistai
primena apsinuodijimų
riziką

Kaina

Naujieji mokslo metai Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos
ketvirtokams (kaip niekam kitam visame pasau-

lyje!) prasidėjo ypatingai:
vietoje diktanto ar kontrolinio darbo (kaip visiems
kitiems mokiniams) šiems

ketvirtokams teko laimė
per vasarą išlavintus ilgo
ir saldaus miegojimo geNUKelta Į 5 p. 

Gyvendami Danijoje, Belgijoje ar Nyderlanduose patirtume gerokai didesnę įsilaužimo riziką į savo būstą nei Lietuvoje.
Draudikų statistika rodo, kad nuo vagysčių
nukenčia dešimtkart mažiau butų gyventojų
nei dėl vandens užpylimo atvejų. Kita vertus,
stresas ir psichologinė trauma patyrus vagystę – kur kas didesni nei susidūrus su vandentiekio avarija.
Draudimo bendrovės BTA skaičiavimais,
vidutiniškai kas dešimtas iš 100-o apdraustų
butų mūsų šalyje kasmet nukenčia nuo vandentiekio avarijų, sugedus buitinei technikai
ar užsikimšus kanalizacijai. Atitinkamai tik
vos vieną butą iš 100-o apiplėšia vagys.
Įsilaužimų mažiau nei užsienio šalyse
Europoje vagys labiausiai mėgsta svetimus
būstus Danijoje, Belgijoje, Nyderlanduose,
Švedijoje, Airijoje, Liuksemburge, Prancūzijoje, Anglijoje bei Velse ir Italijoje. Eurostato
duomenimis, čia 2016 metais 100 tūkst. gyventojų teko daugiau nei 300 įsilaužimų.
Tuo tarpu Lietuva patenka į vieną grupę su
Suomija, Latvija, Čekija, Rumunija, Bulgarija,
Slovakija ir Lenkija, kur įsilaužimų į gyvenamąsias patalpas skaičius 100 tūkst. gyventojų
nesiekia 100-o.
„Būsto plėšimai vyksta ir Lietuvoje, todėl
nereikėtų atsisakyti saugumo priemonių. Tačiau akivaizdu, jog ir butams, ir nuosaviems
NUKelta Į 5 p. 
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Klaipėdoje apsivertė jachta, vienas žmogus
neišgyveno, vienas – nerastas
Sekmadienio vakarą Klaipėdoje apsivertė jachta. Gelbėjimo
darbus vykdžiusių tarnybų duomenimis, Lenkijoje
registruota jachta plaukė septyni žmonės, penkis iš jų
pavyko išgelbėti, vienas neišgyveno, o dar vieno žmogaus
sekmadienį rasti nepavyko.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
ėdėjimas prie stalo ir
žvelgimas per langą visada sukelia dvejopus jausmus. Namų langas tampa labai puikiu įrodymu, kas yra
atsiribojimas ir kas yra skirtingi pasauliai.
Štai, pažvelgi per langą ir
matai vėjyje linguojančius
medžius, asfaltą kaitinančią
saulę, namų stogus plakantį
lietų. O tu sėdi saugus, sausas,
neperkaitęs. Tu sėdi savame
pasaulyje, kuris yra visiškai
kitoks negu už lango. Stiklas
– puikus žmonijos išradimas.
Jis padeda mums vienu metu
būti dviejuose pasauliuose.
Tiksliau – viename būti, kitą stebėti.
Gera būti geresniame pasaulyje ir stebėti, ar kitas pasaulis pagerėjo? Juk esame
protingos būtybės ir visada
norime pasirinkti tai, kas
mums geriau. Matome, kad
dabar geriau būti namuose,
juose ir sėdime. Matome, kad
lauke pasitaisė oras, saulė
šviečia, šildo, vėjas tik lengvai
kedena medžių lapus – einame į lauką, nes ten oras geresnis. Jame nėra pritvinkusios kambario smarvės.
Kai nebuvo langų, buvo
sunkiau. Iš kur žmogus galėjo žinoti, kas vyksta lauke,
ar ten geriau nei viduje? Juk
kiaurai sienų negali matyti,
nebent išgirsi. Bet tik iš klausos negali visko suprasti. Ar
gali vien klausydamas atsakyti, kokia temperatūra lauke? Arba kas tavo namą stebi
iš miško? Ne.
Žinoma, galima sugalvoti tūkstantį būdų sužinoti,
kas vyksta kitame pasaulyje, tačiau tuomet mes neišvengiame spėlionių ir neapibrėžtumo. Su kuo tai būtų
galima palyginti? Su Dievu.
Mes gyvename pasaulyje be
langų, pro kuriuos galėtume pamatyti anapusinį gyvenimą. Mes vis dar gyvename toje sėklytėje, kurioje
geriausiu atveju ant ertmių
langams užtemptos kiaulių
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žarnos, pro kurias galima tik
pasakyti – ar dabar diena, ar
naktis. Tačiau didžioji dauguma mūsų gyvena už storų
rąstų, suklijuotų samanomis,
sienų ir nieko nemato, nieko
nejaučia. Tik kartais išgirstame lyg kažkokį švilptelėjimą,
raginantį atkreipti dėmesį,
tačiau žmogus – baili būtybė. Jis neina ten, kur nemato
ir kur nesupranta.
O mes turime langus į kitus pasaulius. Turime langą
į lauką. Turime langą į gretą
esantį namą ar butą, parduotuvę ar automobilį –į bet ką,
kur įrengti langai. Mes galime
pro juos matyti tai, ko patys
nejaučiame, ir kas mūsų nesupa. Tai, kur negalioja vien
tik mūsų taisyklės.
Mes galime matyti draugus
ir kaimynus, valgančius kitu
metu, kitokį maistą, mes galime matyti juos dirbančius
įvairius darbus ar darančius
kažką tokio, kas mums atrodo ne itin tinkama. Bet mes
negalime jų paveikti. Dar vienas svarbus to aspektas – jie
negali paveikti mūsų.
Mes galime namuose skaityti Kristijono Donelaičio
„Metus“, o kaimynai, savo
namuose skaitydami Antano Baranausko „Anykščių šilelį“ negalės nurodyti mums
pakeisti knygą. Negalės liepti
skaityti kažką kitą, o jeigu ir
lieps susitikę, tai negalės matyti, ką veikiame užsidarę savo namuose, ir pakeisti to, ką
darome. Nes mes gyvename
savo uždarame pasaulyje. Visi galime stebėti, bet neturime tam, ką stebime, įtakos.
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odos, vos keli
milimetrai stiklo, tačiau jie
mus pastato į nepasiekiamą užribį. Galime
grožėtis, galime piktintis, galime juoktis,
galime verkti, tačiau
už lango – kitas pasaulis, kuriame mūsų
nėra.

Įdomus paradoksas. Žmogus gyvena tokiame pasauly-
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je, kuris nėra apribotas vien
erdve. Jame yra ir laikas, ir
įvairūs įvykiai, gyvena ir įvairūs žmonės. Jie visi turi atskirą savo pasaulį.
Turime turtingųjų žmonių pasaulį, įžymybių pasaulį, vargšų pasaulį, miestiečių
pasaulį, kaimiečių pasaulį,
politikų pasaulį ir milijardus
kitų pasaulių. Vienu metu
mes galime būti tik viename
pasaulyje, tačiau langas suteikia mums galimybę stebėti
kitą pasaulį, o reikalui esant
– per duris įžengti į tą kitą
pasaulį. Poreikiui esant – ir
sugrįžti atgal.
Žinome ir dar kelis svarbius dalykus. Pirmasis – atvėrę duris mes įleisime iš vieno
pasaulio į kitą kažkiek kitokio
oro. Iš kito pasaulio. Negana
to, išeidami ir vėl pareidami,
mes galime kažką parsinešti
arba nunešti. Taip, abu pasauliai gali pasikeisti iš esmės. Mes galime grįžti švariomis arba purvinomis kojomis, o tai vėl viską pakeis iš
esmės. Nors ir keista, bet tas
kitas pasaulis už lango, pasirodo, nėra toks paprastas ir
visiškai neveikiantis mūsų
pasaulio. Mūsų pasaulis tik
tada saugus, kai mes niekur
neišeiname. Tik tada saugus,
kai per langą galime žvelgti
tik mes – kai jis vienpusis.
Manote, neteisybė? Tai kodėl daugelio mūsų namuose
kabo naktinės užuolaidos?
Kad vakarais, įžiebus namuose lempas, atskirtų nuo tamsos? Kad naktimis žvaigždės
nešviestų į langus? Kad pasislėptume. Kad pasislėptume savo pasaulyje. Pasislėptume ten, kur mūsų niekas
nematys.
Mes mielai stebime kitus,
bet savęs rodyti nenorime,
nes tai – nesaugu.
Mes neturime lango į mirtį
ir jos nebijome, nes nematome, kada ji mūsų tyko. Mes
naktimis uždengiame langus ir nebijome, nes nematome, kas vyksta už lango. Mes
atsiribojame nuo politikos
ir nebijome, nes nežinome,
kas galėtų mums pakenkti.
Mes užsitraukiame užuolaidas, kad nežinotume, kas
už jų vyksta, ir nebijotume.
Kad mūsų niekas nematy-

Boksininkas T. Tamašauskas pateko į
pasaulio čempionato aštuntfinalį

tų ir savo namuose būtume
saugūs.
Tačiau langų pakraščiuose
spindinti šviesa išduoda, kur
mes esame. Garsai išduoda,
ką mes veikiame. Iš namų
sklindantys kvapai išduoda,
ką mes valgome. Gyvenimas
už lango, užtraukus užuolaidas, nesustoja ir niekur nepradingsta.
Užtraukę užuolaidas galvojame, kad visi mus slėgę
rūpesčiai išnyko, – klystame.
Jeigu galvojame, jog kažkas,
kas mumis domisi, užtraukus
užuolaidas išnyko, – klystame. Jeigu galvojame, kad užtraukus užuolaidas niekam
nesame reikalingi ir niekas
negali mums turėti įtakos, –
klystame. Užuolaidos paslepia nuo mūsų akių kitą pasaulį, bet jo nesunaikina.
Jeigu nesidomime politika ir nuo jos atsiribojame,
dar nereiškia, kad ji neturės
mums įtakos. Jeigu užsimerkiame eidami pro vargšo padėtą kepurę, tai dar nereiškia,
kad vargšas mūsų nepastebėjo. Jeigu apsimetame vargšais, dar nereiškia, kad tuo
visi patikėjo. Jeigu nusprendėme pasislėpti nuo kito pasaulio, dar nereiškia, kad kitas pasaulis mus pamiršo.
Užuolaida nepakeičia pasaulio. Ji tik sukuria iliuziją,
jog neturime lango, kad galėtume jį ignoruoti, kad galėtume ignoruoti visus pasaulius, nuo kurių norėtume
pasislėpti. Tačiau gyvename
pasaulių spiečiuje, kuriame
negali pasislėpti niekas, ir
kiekvienas mūsų žingsnis,
koks jis bebūtų, bus anksčiau
ar vėliau pastebėtas iš bet kurios spiečiaus vietos. Mūsų
užsidarymas ar atsivėrimas
kažkuriam pasauliui paveiks
visą grandinę pasaulių, su kuriais esame susiję mes patys
arba žmonės, su kuriais bendravome.
Užuolaidą užtraukti nėra
sunku, tačiau ji pasaulio nepakeičia, ji pakeičia tik mūsų
reakciją į tai, ką pamatysime
ją atitraukę. Ji mūsų nepaslepia. Juolab mes patys, net ir
užtraukdami užuolaidą, žinosime, kad praradome galimybę matyti ir suprasti, ką
visą laiką stebėjome.
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Lietuvos boksininkas Tadas Tamašauskas tęsia kovą dėl
pasaulio čempionato medalio. Jekaterinburge (Rusija)
vykstančiose planetos pirmenybėse lietuvis iškovojo
antrą pergalę ir pateko tarp šešiolikos stipriausiųjų.
Čempionate kovoja 365 boksininkai iš 78-ių valstybių.

„Piešimas – geriausia
laisvalaikio pramoga“

ATKelta IŠ 1 p.
ką – į rankas paėmė būdamas pusantrų. Ir nustebino,
nes mokėjo brėžti tobulai
tiesias linijas, kas kitam suaugusiam ir su liniuote neišeina. Jo linija buvo labai tiesi,
išgryninta, eskizų jam niekada nereikėjo. Piešti pradėjo
pilis: istorines, fantastines,
vėliau atėjo eilė laivams, po
jų – mūšiams, kareiviams.
Žaisdamas piešdavo, piešdamas žaisdavo, bet niekada
nemačiau kūrybinės kančios.
Ir jam niekada nereikia eskizų. Jam piešimas visada buvo
meditacija, atsipalaidavimas.
Taip yra iki šiol – vėlai vakare,
kai jau būna pavargęs, pailsi
piešdamas“, – kalbėjo Arno
mama.
Ji taip pat pasidžiaugė praeitais mokslo metais Dailės
akademijos organizuotame
respublikiniame konkurse
„Dizainas ateičiai: saulė, vėjas ir vanduo“ Arno laimėtu
Grand Prix.
„Piešimas – geriausia laisvalaikio pramoga, atsipalaidavimas, savirealizacija“,
– kalbėdamas apie savo kūrybą sakė jaunasis menininkas. Arno teigimu, piešti jam

labai patinka, o pastaruosius
trejus metus tai – svarbiausias dalykas gyvenime. Jam
patinka įprasminti sugalvotą
idėją; jis piešia žmonių figūras, linijomis perteikia šiuolaikinio žmogaus gyvenimo
būdą, jo nuotaikų nepastovumą ir kaitą. Būtent tai ir
atskleidžia paroda, neatsitiktinai pavadinta „Kasdienybės
metamorfozės“.
Parodos atidarymo šventėje muzikinę nuotaiką kūrė
smuikininkas Nojus Kandrotas. Apie Arno kūrybinį kelią
pasakojo jo meno mokytojai
Vladas Tranelis ir Dalia Dragūnienė bei kiti mokytojai.
Parodos atidarymo šventėje dalyvavo ir gražių žodžių
bei palinkėjimų negailėjo
gausus būrys jaunojo menininko palaikytojų: tėvai ir
kiti šeimos nariai, mokytojai,
draugai, kaimynai ir pažįstami, taip pat Prienų rajono
savivaldybės vadovai. Pasidžiaugti Arno kūryba atėjo
verslininkai Aušra ir Valdas
Petruškevičiai, suteikę jaunajam menininkui paties didžiausio formato lapą – savo
pastato sieną ir leidę įgyvendinti idėjas.

Su verslininkais Aušra ir Valdu Petruškevičiais
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verta žinoti
Susišaudymo Kanadoje priežastimi tapo
paauglių konfliktas dėl vaizdo įrašo

Europos Komisija nesupranta, kaip Jungtinės Karalystės
premjeras Borisas Džonsonas priėjo prie išvados, neva
derybose dėl „Brexit“ pasiekta reikšmingos pažangos.
„Tai nėra taip. Tiesą sakant, esame kiek šokiruoti“, – britų
laikraščiui „The Guardian“ sakė EK atstovas.

Ką turėtų žinoti šalto vandens vartotojai?

G

yventojai, kurie
įsigijo ar paveldėjo nekilnojamąjį turtą (butą ar
individualų namą),
taip pat turėtų atvykti
į UAB „Prienų vandenys“ sudaryti vandens
tiekimo bei nuotekų
tvarkymo sutartį.
Atvykstant pasirašyti sutartį su savimi reikia turėti turto
nuosavybės dokumentus, asmens dokumentą bei seniūnijos išduotą pažymą apie
būste gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Gyventojams, perkantiems būstą, rekomenduojame su pardavėju
(ankstesniu būsto savininku)
pasirašyti apskaitos prietaisų
(skaitiklių) rodmenų suderinimo aktą.
Vandens tiekimo viešosios
sutarties standartinės sąlygos
yra patvirtintos 2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu
Nr. 990.
Kokia apmokėjimo tvarREKLAMA

ka už suteiktas paslaugas?
Prienų miesto daugiabučių
namų gyventojai už paslaugas per ataskaitinį laikotarpį
atsiskaito pagal pateiktą mokėjimo pranešimą. Klientų
prašome mokėti tik gautame
pranešime nurodytą sumą už
praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas ir deklaruoti einamojo
mėnesio geriamojo vandens
skaitiklių rodmenis. Patiems
nereikia nieko skaičiuoti. Individualių namų vartotojai
bei daugiabučių namų butų
savininkai Prienų rajone (kaimuose) už suvartotą vandenį
pagal skaitiklių parodymus
mokamą sumą apsiskaičiuoja patys. Labai prašytume
šių vartotojų, kurie atsiskaito
naudodamiesi atsiskaitymo
knygelėmis, bent vieną kartą
per metus susisiekti su UAB
„Prienų vandenys“ telefonu 8
319 60147 arba atvykti į įmonę (Pramonės g. 7, Prienai)
suderinti mokėjimų likučius,
išsiaiškinti, ar nėra susidariusi permoka (skola). Kainas už
teikiamas paslaugas galima
rasti mūsų įmonės internetinėje svetainėje www.prienuvandenys.lt. Pasikeitus paslaugų
kainoms, jos skelbiamos ir
rajoninėje spaudoje. Vartotojams, kurie pageidauja, sąskaitas išsiunčiame kartą per
mėnesį jų nurodytu el. pašto
adresu. Apmokėti sąskaitas
rekomenduojame iki mėnesio
paskutinės dienos.
Kas nutinka laiku neapmokėjus sąskaitos arba susidarius skolai?
Jei laiku nesumokama už
bendrovės suteiktas paslaugas ar susikaupia skola, tokiems vartotojams siunčiame priminimus SMS žinutėmis arba elektroniniu paštu ir
prašome susimokėti skolą iki
nurodyto termino arba pasirašyti skolos mokėjimo grafiką.
Skolos mokėjimo grafikas suteikia galimybę skolą susimokėti dalimis. Esant galimybei
stengiamės su vartotojais susiekti telefonu ir išsiaiškinti
priežastis, kodėl vėluojama
atsiskaityti.
Jei vartotojas neatsako į
įspėjimą telefonu ar raštu,

registruotu paštu siunčiamas
raginimas apmokėti susidariusį įsiskolinimą. Nesulaukus jokių vartotojų veiksmų
skolai sumokėti ar sumažinti,
kreipiamasi į teismą ir skola
išieškoma LR įstatymų nustatyta tvarka.
Nuo ko priklauso skolų išieškojimo procedūra?
Skolų išieškojimo procedūra priklauso nuo paties vartotojo. UAB „Prienų vandenys“
visada taiko lankstų skolų išieškojimo modelį, todėl kiekvienam, laikinai susidūrusiam su finansinėmis problemomis, pirmiausia siūloma
sudaryti skolų susimokėjimo grafiką ir skolą padengti
dalimis.
Pati sudėtingiausia ir ilgiausiai trunkanti procedūra yra tuomet, kai nežinoma
skolininko gyvenamoji vieta
ir nėra nurodyto pasikeitusio
kontakto. Tuomet, net teismui
priteisus įsiskolinimą, sprendimas skelbiamas viešai, nes
nėra galimybės įteikti procesinių dokumentų asmeniškai
skolininkui.

P

asitaiko atvejų,
kad skolininkas
sužino apie savo
skolą tik tada, kai UAB
„Prienų vandenys“
jau kreipiasi į antstolius ir skola išieškoma antstolių pagalba.
Deja, antstolių vykdomo skolos išieškojimo
išlaidos tik dar labiau
padidina skolą.
Todėl primygtinai rekomenduojame vartotojams nurodyti tikslius savo gyvenamosios vietos duomenis, pasikeitusį telefono numerį bei
elektroninį paštą, kad UAB
„Prienų vandenys“ darbuotojams nekiltų problemų norint
juos informuoti ar įspėti.
Ar UAB „Prienų vandenys“ gali nutraukti geriamojo vandens tiekimo paslaugą skolininkams?
2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 990 pa-



ES nesupranta B. Johnsono teiginių apie
pažangą derybose dėl „Brexit“

Kanados Ontarijo provincijos Misisugojės mieste
kelioms paauglių grupėms susiginčijus dėl vaizdo įrašo,
įvyko susišaudymas, per kurį vienas paauglys žuvo,
penki buvo sužeisti. Konfliktas tarp paauglių kilo dėl
skirtingų vieno repo atlikėjo vaizdo įrašo vertinimų.

ATKelta IŠ 1 p.
nauja vartotojų?
Šiuo metu bendrovė Prienų mieste geriamąjį vandenį
tiekia 3655 namų ūkiams, o
Prienų rajone – 2313 vartotojų. Taip pat įmonė aptarnauja 222 verslo subjektus
(įmones).
Kaip tapti UAB „Prienų
vandenys“ vartotoju? Ko
reikia norint sudaryti sutartį su jūsų įstaiga?
Gyventojai, norintys naudotis vandens tiekimo ir nuotekų išleidimo paslauga, turi
pateikti mūsų įmonei prašymą raštu išduoti prisijungimo
sąlygas. Vėliau gyventojams,
kurių namų ūkių geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų išleidimo įrenginiai prijungiami
prie bendrovei priklausančios
geriamojo vandens ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros bei
įrengiamas vandens apskaitos
prietaisas, kviečiami atvykti į
įmonę pasirašyti paslaugų teikimo sutartį.

TREČIAdienis,
2019 m. rugSĖJO 18 d.,
naujasis gĖlupis

tvirtintų geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų 32.2 punktas
suteikia vandens tiekėjui galimybę nutraukti geriamojo
vandens tiekimą vartotojui,
kuris neatsiskaito už suvartotą
geriamąjį vandenį bei buitinių
nuotekų tvarkymą daugiau
kaip 45 kalendorines dienas,
skaičiuojant nuo atsiskaitymo
termino paskutinės dienos.
Tai yra drastiška priemonė ir
UAB „Prienų vandenys“ ypač
retais atvejais naudojasi šia
įstatymų suteikta galimybe.
Kartais pakanka įspėti vartotoją apie planuojamą vandens
tiekimo sustabdymą ir skola
būna sumokėta.
Kas kiek laiko būtina deklaruoti šalto vandens skaitiklių parodymus?
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartyje yra numatyta vartotojo pasirinkimu šalto vandens
apskaitos prietaisų parodymų
deklaravimas kiekvieną arba
kas du mėnesius.
Kokios sankcijos taikomos tiems vartotojams,
kurie vengia pranešti skaitiklio parodymus?
Vartotojams, kurie ilgiau
nei du mėnesius nepraneša
šalto vandens apskaitos prietaisų parodymų, išsiunčiamos SMS arba elektroninės
žinutės su priminimu, taip
pat su šiais vartotojais stengiamasi susisiekti tiesiogiai
telefonu ir išsiaiškinti priežastis, kodėl nedeklaruojami
skaitiklių parodymai. Noriu
atkreipti gyventojų dėmesį,
kad įmonė turi teisę už ne-

deklaruotą laikotarpį vartotojui skaičiuoti savivaldybės
nustatytą vidutinį vandens
suvartojimo kiekį, todėl rekomenduojame vartotojams,
kurie išvyksta ilgesniam nei
2 mėn. laikotarpiui arba dėl
kitų objektyvių priežasčių
nevartoja vandens, apie tai
informuoti mūsų įstaigą tel.
8 319 60147.
Ką daryti pastebėjus
skaitiklio gedimą?
Vartotojai, pastebėję bet
kokį skaitiklio gedimą, įstrigusią sparnuotę, sugedusį
skaičiavimo mechanizmą,
pažeistą plombą ar pan., privalo nedelsiant informuoti
UAB „Prienų vandenys“.

S

avavališkai taisyti
apskaitos prietaisus, nuimti
plombas, perkelti skaitiklius į kitą vietą yra
griežtai draudžiama ir
už tai taikomos nuobaudos.

Kas kiek laiko yra keičiami geriamojo vandens skaitikliai?
Įstatymo nustatyta tvarka
gyventojams skaitikliai yra
keičiami kas 6 metai. Vartotojams, kurie nesuteikia galimybės pakeisti geriamojo vandens apskaitos prietaiso, pasibaigus jo galiojimui, įmonė
turi teisę suvartoto geriamojo
vandens ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kiekį apskaičiuoti
pagal savivaldybės nustatytą
vidutinę suvartojamo geriamojo vandens normą vienam
gyventojui, dauginant iš koeficiento 2. Taip apskaičiuotas
šalto geriamojo vandens suvartojimas taikomas iki skaitiklio pakeitimo.
Daugiau apie geriamojo
vandens kainas, planuojamus
remontus, dėl kurių laikinai
nutraukiamas vandens tiekimas, bei kitą aktualią informaciją visada galite rasti bendrovės internetiniame puslapyje
www.prienuvandenys.lt
Dėkojame už pokalbį
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Ispanijos vyrų krepšinio rinktinė laimėjo
pasaulio čempionatą

Kazachstane keleivių sausakimšas
autobusas susidūrė su traukiniu

Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas pasiekė savo finišo
tiesiąją. Didžiajame turnyro finale Ispanijos krepšininkai
95:75 nugalėjo Argentiną. Ispanai planetos pirmenybes
laimėjo antrą kartą per šalies istoriją. Argentina vienintelį
čempionų trofėjų iškovojo prieš 69 metus – 1950 metais.

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

2019-09-09 apie 07.14 val.
gautas pranešimas, kad
Prienų sen., Naravų k. ant
viso kelio užvirtęs medis.
Užvirtę medžiai supjaustyti
ir patraukti nuo kelio.

2019-09-09 ryte, 09.49
val., PK pranešė, kad Prienų
sen., Mačiūnų k. po eismo
įvykio ant važiuojamosios
kelio dalies 2 m2 ruože
išsilieję tepalo ir medaus.
Kelio danga sutvarkyta.
2019-09-10 anksti ryte,
04.28 val., gautas pranešimas, kad Veiverių sen.,
Mozūriškių k., Draugystės
g. dega malkos. Apdegė ir
buvo sulieta vandeniu apie
20 m³ rąstų.

2019-09-10 apie 21.50
val. Prienuose, Vytauto g.,
patikrinimui sustabdžius
automobilį „Mitsubishi Outlander Sport“, sulaikytas
jį vairavęs neblaivus (2,16
prom. alkoholio) ir teisės
vairuoti neturintis vyras (g.
1978 m.).

2019-09-10 ryte, 10.49 val.,
gautas pranešimas, kad
Pakuonio sen., Pabališkių
k., Kauno pl. ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtęs
medis. Medis supjaustytas
ir patrauktas nuo kelio.
2019-09-11 apie 21 val.
Prienų r., Stakliškių k., namuose neblaivus (1,90
prom. alkoholio) vyras (g.
1971 m.) smurtavo prieš
savo sutuoktinę (g. 1972
m.). Įtariamasis sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.
2019-09-11 apie 16 val.
Prienų r., Jiezno sen, VėREKLAMA

žionių k., gyvenamojo namo
kambaryje neblaivi (2,94
prom. alkoholio) moteris
(g. 1983 m.) smurtavo prieš
savo neblaivų (2,82 prom.
alkoholio) sugyventinį (g.
1980 m.). Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į areštinę.

2019-09-11 ryte, 07.13 val.,
gautas pranešimas, kad Veiverių sen. Papilvio k. Jūrės
kelyje atvira liepsna degė
trys šiukšlių konteineriai.
Sudegė visos konteinerių
degios detalės.
2019-09-12 Alytaus apskrities VPK Prienų r. PK
gauta Lietuvos banko grynųjų pinigų departamento
ekspertizės techninio skyriaus specialisto išvada , kad
2019-09-02 iš UAB, esančios
Prienų r.,išimtas 100 eurų
(ES1) nominalas, kuris yra
netikras.

2019-09-12 15:39 val. pranešta, jog Prienuose, Sporto
g. ant elektros laidų buvo
pasviręs medis. Teritorija
aptverta “Stop” juosta, pabudėta, kol atvyko ESO darbuotojai ir pašalino elektros
laidų gedimą.

2019-09-12 21:16 val. GMP
pranešė, kad Pakuonio sen.,
Pakuonio mstl., Sodų g. reikia
išnešti apie 80 kg sveriantį
ligonį. Padėta išnešti ir įkelti
ligonį į GMP automobilį.
2019-09-13 apie 18.30 val.,
Prienų r., kelio Vilnius – Prienai - Marijampolė 80 km,
vyras, gim. 1964 m., gyv. Marijampolės r. sav., būdamas
neblaivus vairavo automobilį
„Mitsubishi Carisma”, įvykdė
eismo įvykį ir policijos pareigūnams tikrinimo metu atsisakė tikrintis iškvėptame ore
etilo alkoholio koncentracijos, taip vengdamas girtumo
patikrinimo. Vairuotojas sulaikytas ir uždarytas į Alytaus
apskrities VPK Areštinę.

2019-09-13 18:04 val. gautas
pranešimas, kad Stakliškių
sen., Stakliškių k., Vilniaus
g. iš krūmų rūksta dūmai,
galimai dega šiukšlės. Degė
į krūvą sukrautos gamtinės
atliekos. Laužas buvo prižiūrimas.

Kazachstane keleivių sausakimšas autobusas
susidūrė su traukiniu, tačiau daug aukų pavyko
išvengti – žuvo autobuso vairuotojas, įvairaus
sunkumo sužalojimų patyrė devyni keleiviai.
Autobusas nepaisė draudžiamo pervažos signalo.

Formuokime dailų kūną su funkciniais diržais
Kristina

BELENAVIČIENĖ
Pirmą kartą apsilankius
neseniai duris atvėrusiuose „Sveikatos namuose“ gali sukelti nuostabą iš pirmo
žvilgsnio keistai atrodantys, lubose įmontuoti diržai. Tai – funkciniai diržai.
Pirmieji fukciniai diržai,
specialistų vadinami TRX
(Total Resistanceexercises
– bendro pasipriešinimo pratimai), atsirado Jungtinėse
Amerikos Valstijose, kariniame jūrų laivyne. TRX autorius ir kūrėjas – Rendi Hetrik, 14 metų tarnavęs laivyne.
Pasirengimui misijoms buvo
reikalinga treniruočių įranga,
todėl po daugelio eksperimentų ir buvo sukurta TRX. Rendi
iš seno kovinio diržo ir parašiuto virvių padarė įrenginį,
kurį buvo galima pakabinti
virš durų ir juo atlikti šimtus
pratimų. Treniruočių programos buvo tobulinamos, kol ir
atsirado TRX – pakabinama sistema,
kuri veikia padedant žmogaus kūno svoriui.
„Sveikatos namuose“ vykusios
Atviros dienos
metu visus norinčiuosius išbandyti
funkcinius diržus
pasitiko sertifikuota sveikatingumo
ir kūno rengybos
(fitneso) trenerė
Elena Zhidovichene, spinduliuojanti
teigiama energija
ir ramybe. Ji ne
tik vedė praktinį užsiėmimą,
bet ir atsakė į visus rūpimus
klausimus. Prieš pradėdama
užsiėmimą trenerė paaiškino,
kad treniruotės su funkciniais
diržais metu efektyviai treniruojamas visas kūnas, ypač
gilieji raumenys, kurie dažnai nebūna treniruojami kitų
sporto šakų užsiėmimuose.
Elena tikino, kad pratimai su
funkciniais diržais tinka bet
kokios fizinės parengties, bet

kokio amžiaus žmonėms, kūno masė taip pat nėra svarbi
– svarbiausia yra kūno padėtis
ir jos valdymas. Treniruočių
metu kūno masė palaikoma
rankomis arba kojomis, kūnui
suteikiamos skirtingos pozicijos įvairiais kampais. Trenerė kalbėjo, kad treniruotės
gali būti labai įvairios: jėgos,
ištvermės, balanso ar lankstumo. Elena sakė, kad diržai
yra vienas mėgstamiausių jos
darbo įrankių, nes pratimai su

jais gerina sąnarių stabilumą,
širdies veiklą, padeda išvengti
traumų, didina ištvermę ir jėgą, lankstumą, stiprina paviršinius ir giliuosius raumenis,
koreguoja laikyseną, formuoja dailų kūną.
Užsiėmimo metu Elena leido pabandyti patiems atlikti
apšilimo, tempimo, atpalaidavimo, mobilumo, stabilumo ir jėgos pratimus, mokė
taisyklingai daryti „lentos“

pratimą, akcentavo viso kūno svarbą šitam pratimui. Be
abejo, taisyklingai atlikti šį
pratimą nėra lengva, ramino
trenerė, tačiau, pasak jos, viskas ateina su laiku. Ji sakė,
kad yra klientų, kurie pradėjo daryti „lentos“ pratimą nuo
pačios paprasčiausios variacijos, be diržų, o dabar jį atlieka
ne tik laikydami kojas kilpose,
bet dinamiškai, integruodami
kitą judesį.
Viso susitikimo metu nesiliaujanti šypsotis trenerė taisė klaidas, kiekvienam aiškino, ką
daro ne taip, ir skatino
nenusivilti, jei vienas ar
kitas pratimas nesiseka.
Ji sakė, kad sportuojant
nereikia užsibrėžti per
didelių tikslų, geriau
turėti mažesnius tikslus ir po truputį juos
„didinti“. Kalbėdama
apie norimo rezultato
siekimą, Elena akcentavo žmogaus fizinį pasirengimą, sistemingą
užsiėmimų lankymą.
Paklausus, kiek reikia
treniruočių norit pasiekti savo tikslą, trenerė sakė, jog pakanka vienos
dviejų treniruočių per savaitę,
jei treniruotės derinamos su
kitu sportu. Moteris teigė, kad
treniruoklis (funkciniai diržai)
telpa į nedidelį maišelį ir suteikia laisvę sportuoti savarankiškai kur tik norite: salėje,
lauke, namuose, viešbutyje ar
kitoje vietoje. Tačiau pradedantiesiems trenerė tikrai nerekomenduoja eksperimen-

tuoti patiems. Pratimai su diržais reikalauja pasiruošimo ir
trenerio pagalbos, būtina nors
kartą apsilankyti profesionalo
vedamoje treniruotėje, išsiaiškinti treniruočių specifiką
ir pasimokyti tinkamai atlikti
pratimus. Elena kalbėjo, kad
dažnai klientas, pamėgęs šią
sporto rūšį, nenustoja treniruotis ilgą laiką – juk ir krūvį
visada galima didinti, pritaikyti asmeniškai net grupėje.
Patys pratimai turi daug variacijų, todėl nepabosta. Nenustojanti mokytis ir tobulėti
Elena tikino, kad šiais laikais
treneris yra ne tik žmogus, kuris parodo, kaip taisyklingai
atlikti pratimą. Treneris – tai
ir mokytojas, ir psichologas,
ir mitybos konsultantas. Trenerė pabrėžė, kad jokiu būdu
negalima pamiršti mitybos,
nes subalansuota mityba aprūpina organizmą visomis reikalingomis medžiagomis, suteikia energijos, neapsunkina,
padeda mesti svorį.
Pasiteiravę apie treniruočių kainas, sužinojome, kad
4 užsiėmimų abonementas
kainuoja 30 eurų, 8 užsiėmimų – 54 eurus. Abonementas
galioja 4 savaites, treniruotės
vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais, yra galimybė pasirinkti laiką. Trenerė dirba
su 6 žmonių grupe, kad spėtų
prieiti prie kiekvieno, padėti,
patarti. Parašius į socialinio
tinklo paskyrą „Sportuok su
Elena“, trenerė mielai atsakys į visus rūpimus klausimus ir užregistruos jus į treniruotes.

atgarsiai

Užvertos anglių kasyklų durys pranašauja
sunkius laikus svarbiam JAV anglių regionui

Rugsėjo 1-oji ne vienam iš
mūsų atgaivina smagius
ir mielus vaikystės ir jaunystės prisiminimus, susijusius su mokykla, klasės draugais, mokytojais,
mokymosi malonumais ir
rūpesčiais.
Tačiau ir prabėgus daugeliui metų po Paskutiniojo
skambučio visa tai vėl galima patirti – reikia tik ateiti
į Biblioteką. Šiandien Biblioteka yra ta erdvė, kurioje
kiekvienas, bet kokio amžiaus sulaukęs, visada gali
rasti supratingus ir kantrius
mokytojus, mokytis norinčius bendraamžius ir bendraminčius.
Tuo įsitikino rugsėjo 9–13
d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje
vykusiuose projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi,

saugi ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“ mokymuose pradedantiesiems pagal programą:
„Skaitmeninės technologijos
TAU: ateik, sužinok, išmok“
dalyvavę prieniečiai, visą
savaitę Bibliotekoje „krimtę“ įdomius ir jiems naujus
kompiuterinio raštingumo
„mokslus“. Kaip ir mokyklos metais – buvo visko:
vieniems sekėsi geriau, kiti
daugiau pastangų turėjo įdėti, kad iki šiol mažai pažįstamas „kompiuterinis“ pasaulis taptų draugiškesnis.
Aštuoniolikos valandų
programą Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje baigė dešimt
dalyvių. Skaitmeninio raštingumo mokymus suaugusiesiems vedė lektorė Ingrida
Kazlauskienė. Visiems mo-

ATKelta IŠ 1 p.
namams jie nėra dažniausia
rizika. Mūsų duomenimis,
Lietuvoje vidutiniškai įsilaužiama į vieną apdraustą
namą ar butą iš šimto. Žala
tokiais atvejais paprastai yra
didesnė nei tiesiog pavogti
daiktai, nes ieškant vertybių
paprastai daug kas verčiama,
sulaužoma, apniokojama. Be
to, toks svetimų žmonių šeimininkavimas asmeninėje
erdvėje sukelia didelį stresą
ir nesaugumo jausmą, kas
pinigais yra neišmatuojama“,
– sako draudimo bendrovės

BTA turto draudimo produktų vadovė Dalia Strazdienė.
BTA užsakymu šiemet
„Spinter tyrimų“ atlikto tyrimo duomenimis, net 71
proc. šalies gyventojų susidūrę su vagyste ar apiplėšimu
išgyventų didelį stresą. Po
namuose įvykusios buitinės
avarijos tokį pat negatyvų
psichologinį poveikį patirtų
tik 59 proc. gyventojų.
Gyvenant bute dažniausiai
žalos patiriamos dėl vandens
užpylimo: vandentiekio ar
kanalizacijos avarijų, neužsuktų čiaupų, skalbyklių ar

Lietuvos butus siaubia ne vagys, o vanduo

REKLAMA

kymų dalyviams, sėkmingai
atsakiusiems į testo klausimus, bibliotekos direktorė
Daiva Čepeliauskienė įteikė
pažymėjimus. Ir lankytojai,
ir bibliotekos darbuotojai
džiaugėsi pasiektais rezultatais, prie arbatos puodelio
dalijosi mokymų metu patirtais įspūdžiais. Skaitmeninio raštingumo mokymai
ir toliau bus organizuojami
ne tik pradedančiųjų, bet ir
pažengusiųjų dalyvių grupėms. Kviečiame ateiti, užsiregistruoti IRT įgūdžių neturinčius bei norinčius pagilinti
žinias. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos
informacija 

indaplovių gedimų.
„Paskutinio gyventojų surašymo duomenimis, daugiau nei pusė šalies gyventojų gyvena būtent butuose,
kur inžinerinių gedimų rizika, mūsų duomenimis, gerokai didesnė. Čia kyla problemų dėl pasenusių vandentiekio tinklų, kanalizacijos,
nukenčiama ne dėl savo, o
dėl kaimynų kaltės. Žinoma,
vandens stichija ne tokia
grėsminga kaip ugnies, tačiau vanduo taip pat padaro
nemažai nuostolių sugadindamas lubas, grindis, sienas,
baldus, asmeninius daiktus,
techniką“, – teigia BTA ekspertė. 



Ukraina puoselėja planus upių arterija
sujungti Juodąją ir Baltijos jūras

Dviejų didžiausių pasaulyje anglies kasyklų, esančių
Jungtinėse Valstijose, finansiniai reikalai šią vasarą pašlijo
taip smarkiai, kad jų savininkės nebegali gauti į skolą net
tualetinio popieriaus. Įmonės pamažu atsisako anglių
energijos ir pereina prie saulės, vėjo ir švaresnių dujų.

Mokslo metai prasidėjo ne tik mokyklose!
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Ukrainos vyriausybė svarsto kelis ambicingus
infrastruktūros projektus, tarp kurių ir projektas E-40.
Juo numatomas Baltijos ir Juodosios jūrų sujungimas
per Vyslos, Vakarinio Bugo, Pripetės ir Dnepro upes – iš
viso daugiau nei 2 tūkst. kilometrų ilgio vandens kelias.

„Literatūrinės dirbtuvės. Laisvai, linksmai ir
tik viską žino apie miegą ir Žurnalistais tapę mokiniai
bet ir gali paaiškinti buvo smalsūs ir vienas po
kūrybingai“ sapnus,
bet kurio sapno reikšmę. Tą kito uždavinėjo įvairiausius

ATKelta IŠ 1 p.
bėjimus pademonstruoti
IŠSKIRTINIAME konkurse
– Didžiausio MIEGALIAUS
konkurse, kurį rugsėjo 11
d. organizavo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius kartu su
rašytoju, LRT radijo laidos
vaikams kūrėju ir vedėju
Tomu Dirgėla, kuris buvo
ir pagrindinio konkurso
prizo – Miegų pagalvėlės
– steigėjas.
Susidomėjimas konkursu
buvo didžiulis! Ketvirtokai
tiesiog veržte veržėsi pademonstruoti savo miegojimo pasiekimus (nei į vieną
kontrolinį darbą ar diktantą tikrai nė vienas taip nesiveržtų), tačiau varžytis dėl
pagrindinio prizo laimė teko tik 6 ketvirtokams. Bet
greitai jų gretos pradėjo retėti, nes dalyvauti konkurse
– tai ne tas pats, kaip vasarą namuose iki pietų parpti! Visiems miegaliams buvo
sunku miegoti prieš gausų
būrį žiūrovų ir nesusijuokti
ar neatsimerkti, kai visaip
juos juokino pats konkurso
organizatorius rašytojas Tomas ir salėje sėdintys draugai ir klasiokai. Kai liko tik
2 patčios ištvermingiausios
dalyvės, nugalėtoją padėjo
išrinkti žiūrovai. Didžiausia
miegale tapo Ema. Jai atiteko
pagrindinis prizas – Didžiausio MIEGALIAUS pagalvėlė.
Kiti konkurse dalyvavę miegaliai buvo apdovanoti „paguodos“ prizais – saldainiukais pralaimėjimo kartėliui
pasaldinti.
Miego ir sapnų temos
skambėjo viso susitikimo su
rašytoju Tomu Dirgėla metu.
Bet čia nieko keisto. Juk jis
– vaikų mėgstamos ir skaitomos knygos „Benas – sapnų
siuvėjas“ autorius, todėl ne

jis įrodė, kai ketvirtokai jam
pradėjo pasakoti, ką sapnavo, o Tomas tvirtai aiškino
šių sapnų reikšmes ir davė
vertingų patarimų sapnų
savininkams, kaip laimingai toliau gyventi ir dideliais
užaugti.
Susitikimo metu įvyko
keletas dalykų, nustebinusių net ir patį rašytoją. Nors
rašytojas yra ir linksmų detektyvinių romanų serijos
„Tomas ir Domas“ autorius,
jam buvo nelengva detektyvinė mįslė išsiaiškinti, kaip
viena susitikime dalyvavusi
mergaitė „nusapnavo“ į keksiukų rojų, į kurį kelią žino
tik jis – Tomas Dirgėla, knygos apie Beną – sapnų siuvėją“ autorius, ir knygos veikėja Stefanija? Arba dar viena
beveik detektyvinė mįslė
– tarp susitikime dalyvavusių vaikų buvo ir Benas, tik
kodėl jis buvo čia, Prienuose,
o ne ten – knygoje? Hhm...?
Tai vertė rašytoją susimąstyti ir atsakymų į šiuos painius
klausimus kartu su ketvirtokais ieškoti garsiai skaitant
ištraukas iš knygos „Benas
– sapnų siuvėjas“. Bet ne visos mįslės buvo įmintos, ne
į visus klausimus knygos
ištraukoje buvo atsakymai.
Tikriausiai, atsakymus ras
ketvirtokai, perskaitys ne tik
šią knygą, bet ir kitas Tomo
Dirgėlos knygas vaikams:
detektyvinių istorijų seriją
„Tomas ir Domas“, knygas
„Apie raganos Šiokiostokios
vaikus“, „Lukas Šiaudelis deda iš viršaus“ ir, be abejonės,
naujausią Tomo Dirgėlos sukurtą linksmą istoriją „Mano tėtis rašo knygą“.
Ketvirtokų ir jų mokytojų Dianos Mikulevičienės
bei Inos Radzevičienės susitikimas su vaikų rašytoju
Tomu Dirgėla baigėsi linksma spaudos konferencija.

klausimus. Jie nesidrovėdami klausinėjo apie rašytojo
vaikystę, kiek turi vaikų, kodėl nešioja „skiauterę“ ir t. t.
Rašytojas ir rimtai, ir juokais
atsakinėjo į vaikų klausimus.
Ketvirtokai atvyko ypatingai
gerai pasiruošę: rašytojas
buvo nustebęs, kad vaikai
apie jį tiek daug žino, juokavo, jog kai kurių faktų apie
save nežinojo nė pats.
O jaunuosius skaitytojus
taip šauniai pasiruošti susitikimui su rašytoju paskatino ne tik smalsumas, bet ir
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus
rengiama loterija, kuri vyksta rugsėjo–lapkričio mėnesiais. Loterijoje gali dalyvauti visi naujai registruoti vartotojai bei aktyviausi
renginių dalyviai. Gruodžio
mėnesio pradžioje bus traukiami burtai, kurie lems, kas
laimės šaunių prizų: išmanią
apyrankę / laikrodį, bevielių
ausinių bei įdomių knygų ir
ne tik!
Viso susitikimo metu Vaikų literatūros skyriuje buvo gera, linksma nuotaika,
skambėjo vaikų klegesys ir
juokas, pasibaigus susitikimui, vaikai galėjo išreikti
savo nuomonę apie renginį
simboliniais „patiktukais“.
Balsavimo rezultatas: 43
vaikams patiko, 7 nepatiko.
Susitikimas su rašytoju
Tomu Dirgėla buvo organizuotas įgyvendinant projektą „Literatūrinės dirbtuvės.
Laisvai, linksmai ir kūrybingai“. Projektą vykdo Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyrius, iš dalies
finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono
savivaldybė.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos
informacija 
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penki žiogai
Halkui save prilyginęs B. Johnsonas žada
neleisti dar kartą atidėti „Brexit“

Infekcinės ligoninės perkėlimas užtruks
Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės Vilniuje
perkėlimas į naujas patalpas Santaros klinikose užtruks
iki šių metų pabaigos. Sergamumas tuberkulioze
Lietuvoje 4,5 karto viršija Europos Sąjungos vidurkį, o
vaistams atsparios tuberkuliozės susirgimų Lietuvoje
šešis kartus daugiau nei ES šalyse.

Žalios spalvos išgalvotam Marvel komiksų herojui Halkui
save prilyginęs Jungtinės Karalystės (JK) ministras
pirmininkas Borisas Džonsonas pareiškė neleisiąs, kad
„Brexit“ dar kartą būtų atidėtas. „Kuo daugiau Halkas
pyksta, tuo stipresnis jis tampa“, – pareiškė B. Džonsonas..

Penki žiogai. Pelekonių kalambūras
Tęsdami keliones per piliakalnius ilgainiui supratome, jog iš tikrųjų dirbame
tikrą istorikų ir archeologų darbą.
Nors piliakalniai puoselėjami, tiriami ir reklamuojami
dar nuo Tarybų Sąjungos laikų, specialų tiriamąjį turą po
juos nusprendėme padaryti
tik dabar. Praėjus gana daug
laiko nuo Europos Sąjungos
fondų finansavimo kultūros
objektams pradžios, turėdami galvoje, kad per tiek laiko
piliakalniai tikrai turėtų būti
virtę turistams patraukliais
objektais. Juolab kad Lietuvos politika tokių kultūros
paminklų atžvilgiu irgi palanki turizmui.
Žinoma, tai – tik oficialioji, „paradinė“ tokio turizmo
pusė. Nereikia pamiršti, kad
daugelis mūsų neturime laiko nušienauti žolės savo kieme arba sutaisyti jau klibantį
lango rėmą, – ką jau kalbėti
apie turizmo objektus laukuose ar miškuose, gamtos
ir nepalankių oro sąlygų apsuptyje. Taigi, keliavome nesitikėdami idealios objekto
būklės, marmurinių laiptų ir
stadiono žole apsėtų, nušienautų piliakalnių. Tačiau vylėmės, kad į lankytinų objektų sąrašą įtraukti piliakalniai
visgi yra lankytini ir bent minimaliai pritaikyti turistams.
Pradėdami kiekvieno piliakalnio paieškas rėmėmės
turistine nuotaika, t. y. susikurdavome keliaujančio per
kraštą ir ieškančio ko nors
įdomaus turisto nuotaiką.
Bakstelėdavome į apytikslę objekto buvimo vietą itin
grubaus mastelio žemėlapyje... ir leisdavomės į kelią!
Galime drąsiai pasakyti, kad
išankstinis situacijos vaizdas
mus apgavo ne kartą. Tikėdamiesi kažko, nieko nerasdavome, o nieko nesitikėdami
– kažką rasdavome.
Piliakalnių paieškos išmokė mus vienos karčios tiesos.
Kas turėjo būti pramoga, tapo gyvenimiška evoliucijos
pamoka. Jeigu prieš 30–40
metų turistais mes laikėme
tuos žmones, kurie su dideREKLAMA

lėmis kuprinėmis, prikrautomis konservų ir brezentinių
palapinių, žingsniavo pėsčiomis laukais, tai dabar turistas važiuoja automobiliu.
Geriausiu atveju – susitepęs
keletą sumuštinių. Turizmas
pasikeitė iš esmės.
Šiuolaikiniai žmonės yra
ne turistai, o objektų lankytojai, beveik niekuo nesiskiriantys nuo prekybos centrų lankytojų. Todėl susidūrus su situacija, kai objektas
dėl įvairių vartų, šlagbaumų,
užtvarų ir lentelių „Privati
valda“, „Piktas šuo“ yra nepasiekiamas automobiliu,
teko pripažinti, kad turizmo
objektai turėtų būti atskirti
nuo lankytinų objektų, nes
dalį jų tikrai sudėtinga aplankyti. Netgi galima pripažinti,
jog daliai kultūros paminklų
turėtų būti įvesta nauja – partizaninio turizmo – kategorija. Ypač tada, kai tenka apeiti
privačias valdas slapstantis
miškuose ar už kalvų, kad
nepatrauktum palaidų piktų šunų bei ne ką geresnės
nuotaikos sodybų šeimininkų dėmesio.
Tačiau tikrai visko nepiešiame vien pilkomis spalvomis, nes rasti objektus dažniau yra daug sunkiau, negu
juos pasiekti.
Kaip ir minėjome, ir šįkart
kelionę pradedame kaip įdomių objektų ieškantys turistai (lankytojai), įvairios elektroninės arba žmonių pagalbos griebdamiesi tik visiškai
beviltišku atveju.
Taigi šįkart keliaujame į
Pelekonių piliakalnių grandinę!
Pelekonių I piliakalnis
Reikia pasakyti, šį kartą
planavome pasiekti tik vieną iš keturių Pelekonių piliakalnių, tačiau atvykę į vietą ir
įvertinę situaciją nusprendėme vienu šūviu šauti keturis
zuikius.
Taigi keliaujame nuo Jiezno link Kašonių kaimo. Ne
šiaip sau keliaujame, būtent
pro Kašonis veda visi keliai
į visus keturis piliakalnius.
Turbūt prieš tūkstantį metų
visų Pelekonių piliakalnių

gyventojai ir įgulos sakydavo, kad visi keliai veda ne į
Romą, o į Kašonis.
Tik priartėjus prie pirmojo ir pagrindinio įvažiavimo į
Kašonis mūsų menkas žinias
apie piliakalnių vietą patvirtina ruda informacinė lenta
(šioje vietoje vėl dėkui žmonėms, inicijavusiems finansavimą kultūros objektams
ženklinti). Keliaujame per
širdžiai mielus Kašonis, kuriuose nedidelę dalį savo vaikystės praleido ir šio straipsnio autorius (bet šįkart – ne
apie tai). Debesį dulkių keliančiu žvyrkeliu keliaujame į
Pelekonių gyvenvietę. Pravažiuojame kapines ir šalia pagrindinio kelio randame dar
vieną rudą lentą „Pelekonių
plkln. su gyvenviete“. Oho,

kaip lengvai radom!
Deja, šie žodžiai turėjo būti skirti tik lentai, nes tik po
20 minučių pradėjome po
truputį gaudytis situacijoje.
Pastebėję, kad šalia lentos
tik retų medžių miškelis su
krūmynais ir aukšta žole, o
dešinėje – dar ir užrašas „Privati valda“, pabandėme keliukais privažiuoti iki tikrojo piliakalnio. Sprendimas
buvo daugiau negu kvailas.
Vos per 5 minutes supratome, kad užrašas „Pelekonių
plkln.“ yra tik istorinis (dėl
gyvenvietės nesiginčijome,
nes jos niekur neišlikę), o
užrašai „Privati valda“ yra
viena perkamiausių prekių
Prienų krašte. Taigi ir vėl
teko raustis po internetą ir
iš randamų šaltinių bandyti
susiorientuoti, kur esame ir
ką dar galime čia rasti. Ir štai!
Eureka! Randame, jog pirmasis Pelekonių piliakalnis yra

VIETA
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nuplautas, o antrasis turi būti čia pat – už kapinaičių, pro
kurias ką tik važiavome. Bet
pateikiamos tikslios pirmojo piliakalnio koordinatės
kelia nerimą... Pabandome

tikslą pasiekti „iš antro galo“
ir į navigacijos sistemą įvedame internete pateikiamas
piliakalnio koordinates. Valio! Jos mus nukreipia į vos
už kelių šimtų metrų esančią panemunę. Paliekame
automobilį šalikelėje, užsimetame ant pečių kuprines
(maisto jose nebuvo, bet nesinorėjo vertingų daiktų palikti nežinia kur esančiame

VAIZDAS		

ISTORIJA		

TURIZMAS

automobilyje), ignoruojame
užrašą „Privati valda“ ir žolėje išvažinėtu, bet neryškiai

didesniu nusivylimu. Pasukę
dešiniau krūmyno pakylame
į kalvą ir... (šioje vietoje ramy-

matomu keliu pajudame išmaniajame telefone rodomo
taško link.
Keliaujame nuogąstaudami, kad greičiausiai prieisime dar vieną krūmyną ir,
užsidėję pliusą, keliausime
įvertinti antrojo Pelekonių
piliakalnio. Artėdami prie
kažkokios įlankos ir matydami į aukštį besistiebiančius krūmus, beveik įtikime,
jog nuplautas piliakalnis iš tikrųjų yra nuplautas ir mūsų
pastangos bus įvertintos dar

bėje besiilsintys senosios Pelekonių gyvenvietės gyventojai turbūt ištarė žodžius:
„ech jūs, nevierni tamošiai...“)
išsižiojame iš nuostabos. Išvystame ne tik sunkiai suvokiamo aukščio piliakalnį (iš
esmės, net suabejojome, ar
tas kauburys nėra supiltas
dirbtinai), bet ir tikrą turistinę oazę. Nušienautoje pievoje stovi idealios būklės (gal
tik ką pagaminti ir pastatyti )
staliukai su suoliukais ir šalia – net sunku patikėti, jog

penki žiogai
Rusijos gynybos ministerija: antra sistemų
S-400 pristatymo Turkijai fazė užbaigta

REKLAMA



Baltieji rūmai: O. bin Ladeno sūnus
buvo nukautas per JAV operaciją

Antroji rusiškų oro erdvės gynybos sistemų S-400
pristatymo Turkijai fazė sekmadienį buvo užbaigta, pranešė
Rusijos gynybos ministerija. Turkijai įsigijus rusiškų
sistemų, JAV pašalino šalį iš amerikietiškų naikintuvų F-35
gamybos programos.

tokiame pakraštyje galima
tai rasti – stovai dviračiams.
Sužavėti trimis žingsniais
įkopiame į žemės kauburį ir
pamatome tikrai vertą dėmesio vaizdą. Nors kauburys
nėra aukštas, tačiau sunkiai
nusakomo pločio Nemunas
bei įlanka šalia menamos piliakalnio vietos sukuria tikrą
didybės ir ramybės harmoniją. Vieta nudžiugina, nepaisant fakto, jog piliakalnio...
kaip ir nėra.
Paties piliakalnio istorija irgi kūda kaip Užgavėnių
Kanapinis. XIX amžiuje nuplautame piliakalnyje 1988
metais rasti tik kultūrinio
sluoksnio likučiai su lipdyta
keramika, akmenų grindiniu,
o netoliese esančioje gyvenvietėje – stulpavietė, židinys,
brūkšniuotosios, grublėtos,
lygios ir gludintos keramikos, titnaginių nuoskalų ir
skelčių.
Ką gi, laikas įvertinti. Radome, bet sunkiai. Raudonas žiogas. Užkopėme ir be
laiptų. Žalias žiogas. Stovėti ant neaukštos piliakalnio
keteros ir žvelgti į, rodos,
bekraštį Nemuną vėjui kedenant plaukus buvo malonu
– visas tris minutes, nes daugiau dairytis ir nebebuvo į ką.
Geltonas žiogas. Piliakalnio
istorija neaplenkė nei Trakų
pilies, nei Gedimino bokšto
muziejaus eksponatų. Žiogas bet kuriuo atveju, bet ne
žalias. Oazė turistams – turbūt nereikia net diskutuoti,
mielai norėtume kitą kartą
čia praleisti daugiau negu
pusvalandį.
Pelekonių II piliakalnis
Ką gi, jeigu jau atvažiavome į Pelekonis, griebkime
visus keturis piliakalnius.
Keliaujame link kapinaičių,
už kurių turėtume rasti jau
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Baltieji rūmai šeštadienį paskelbė, kad Hamza bin
Ladenas, velionio „al Qaeda“ lyderio sūnus, vaidinęs vis
svarbesnį vaidmenį šioje teroristinėje organizacijoje,
buvo nukautas per JAV kontrteroristinę operaciją
Afganistano ir Pakistano regione.

antrąjį Pelekonių piliakalnį.
Nors jo buvimo vietą aiškinomės dar ieškodami pirmojo
piliakalnio, bet į vertinimus
to neįtraukiame.
Privažiuojame akivaizdžiai
matomas kapinaites, šįkart
pasirenkame ne kairį, o dešinį posūkį iš pagrindinio
kelio, palinkime ramybės
gulintiems kapinaitėse ir judame miškeliu. Piliakalnis
turėtų būti kažkur čia. Išvažiuojame į laukus ir sustojame. Matydami didelėmis
žolėmis apaugusius laukus
ir tankų mišką, įtariame, kad
iki šio piliakalnio teks bristi,
tačiau mums pasiseka. Ieškodami proskynos, paeiname

tume, kad tai – tik paprasta
miško kalva. Juolab kad jo rytinis šlaitas yra beveik tokio
paties aukščio kaip ir visas
miško masyvas, kuris šioje
vietoje tampa šlaitu.
Laiptų nėra, tačiau tai – ne
problema. Sukame dešiniau,
pakylame nuožulniu miško
šlaitu, o nuo jo – ant piliakalnio viršūnės. Kopti beveik ir
neteko. Stovime ant viršūnės
beveik neturėdami ką pasakyti. Piliakalnio aukštis šiek
tiek stulbina, tačiau aplink
augantys medžiai užstoja visą vaizdą, todėl galime matyti... tik apačioje, keliu, važiuojantį automobilį. „Užsidėję
pliusą“ leidžiamės žemyn.
Bandome įsivaizduoti, kad
žiemą galima išvysti daugiau, bet, atsižvelgiant į spygliuočius medžius ir bendrą
gamtos aplinką, kažko įspūdingesnio pamatyti turbūt
ir nepavyktų. Jeigu pavyks –
mielai tuo pasidalinsime.
Piliakalnio istorija? Istorijos ir vėl nerandame. Išvis
nieko.
Turizmas? Visa piliakalnio papėdė tiesiog žaliuoja

tinimą įvedame vaizdo nuo
istoriškai nesvarbaus kalno
palyginimą ir dedame raudoną žiogą. Istorija – raudonas žiogas. Pritaikymas turizmui irgi palieka ne šventišką įspūdį. Jeigu pirmojo
piliakalnio erdvė pritaikyta
turizmui, antroji, matyt, palikta likimo valiai, su minti-

keliu atgal ir jau nuo kelio
pamatome stūksantį antrąjį Pelekonių piliakalnį, prie
kurio prieiti niekas netrukdo. Taigi piliakalnio aprašymuose nurodomas atstumas
– 250 metrų nuo kapinių yra
klaidinantis skaičius, nes piliakalnis stūkso vos už 100
metrų nuo kapinių. Tačiau šį
netikslumą vėl neįtraukiame
į vertinimus, nes važiuodami lėtai ir žiūrėdami ne tik į
priekį, bet ir į šonus – piliakalnį pastebėsite tuojau pat.
Tiesa, pasigendame informacinės lentos. Nežinodami, jog
tai piliakalnis, tikrai pagalvo-

nuo „kiškio kopūstų“. Jų prisivalgius, galima dar bandyti pagrybauti ar pauogauti.
Artimiausia rekreacinė erdvė, kurioje galima prisėsti,
– kapinės. Irgi nieko linksmo. Taigi skubame greičiau
pasiekti civilizaciją ir ieškoti
dar vieno, jau trečiojo, Pelekonių piliakalnio.
Verdiktas. Vietos aiškumas
– geltonas žiogas. Informacijos, kaip pasiekti piliakalnį, nėra, jis nėra akivaizdžiai
matomas, tačiau žinant, ko
ieškai – randamas. Užkopimas – žalias žiogas. Vaizdas...
Į vaizdo nuo piliakalnio ver-

mi, kad visi gali nukeliauti į
kitą turistinę zoną. Automobilį palikome šalikelėje, nes
ratais pavažinėta miško paklotė nebuvo panaši į leistiną
automobilio stovėjimo vietą.
Taigi, dedame raudoną žiogą
ir keliaujame trečiojo Pelekonių piliakalnio link.
Atrandame, kad nuo antrojo piliakalnio į trečiąjį veda net du keliukai, tačiau vos
už 200 metrų viename kelyje
susiduriame su šlagbaumu,
kurio vardas „Privati valda“,
o kitu keliuku atvažiuojame į
kitą sodybą, kuri irgi vadinasi
„Privati valda“ (matyt, ta pati

VIETA

PATOGUMAS

VAIZDAS		

giminė visose apylinkėse gyvena, jei užrašai sutampa).
Nusprendžiame artimiausiu metu užsiimti verslu ir
Pelekonyse atdaryti lentelių „Privati valda“ gamyklą,
o dabar bandome važiuoti
kitu, per kitą Kašonių kaimo
kraštą vedančiu keliu. Įveikę
kelis žvyrkelius, pajudame
žemėlapyje nurodytu, žolėmis apžėlusiu keliuku. Įveikę 10 metrų grįžtame atgal,
su viela pririšame viską, ką
nulupome nuo automobilio
dugno (dujų išmetimo bakelį pritvirtinti paliekame

ISTORIJA		

TURIZMAS

vėlesniam remontui garaže – atleiskite, jeigu ką nors
pažadinome važiuodami su
„barškuole“), ir nusprendžiame likusią pusę kilometro įveikti pėsčiomis. Pamatę link mūsų besiritančius
juodus debesis ir drėgmės
dvelksmą padarome išvadą,
kad šiandien nesame pasiruošę žygiui į nežinomybę.
Todėl apie trečiąjį ir už pusės kilometro nuo jo esantį
ketvirtąjį Pelekonių piliakalnį skaitykite kitą kartą, kai jį
ištirs tikrų turistų su kuprinėmis komanda!
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sveikata
Likus dviem dienoms iki rinkimų Izraelis
patvirtino naują nausėdiją

Pietų Indijos upėje apvirtus pramoginiam
laivui žuvo 12 ir dingo dar 35 žmonės

Izraelio premjero Benjamino Netanjahaus vyriausybė
sekmadienį patvirtino naują nausėdiją okupuotame Vakarų
Krante. Pagal tarptautinę teisę, visos žydų nausėdijos
palestiniečių teritorijose laikomos neteisėtomis, bet Izraelis
jas pripažįsta, nors ES ir JTO pasmerkė šiuos veiksmus.

Pietų Indijoje sekmadienį patvinusioje upėje apvirtus
pramoginiam laivui žuvo 12 ir dingo dar 35 žmonės,
pranešė Andhra Pradešo valstijos vidaus reikalų
ministrė. Pasak jos, laive buvo 61 žmogus: 50 keleivių ir
11 įgulos narių, visi jie yra Indijos piliečiai.

Globos namų pertvarkos ekspertė: vyksta vertybių
pasitikrinimo metas
Žiežmarių ir Biržų istorijos, kuomet bendruomenės nesutiko į savo kaimynystę priimti tėvų globos
netekusių vaikų ir žmonių
su intelekto sutrikimu, retą paliko abejingą.
Institucinės globos pertvarką ir jos procesus Kauno
regiono pertvarkos procesų
ekspertė Brigita Gaižauskienė vadina vertybių pasitikrinimu. Ar mums visiems prioritetinė vertybė yra žmogus, bendruomenėje esantis
arba norintis būti joje, jo laisvė, orumas, savarankiškumas, laisvė pasirinkti, teisė
dirbti. Pokalbis su ja – apie
globos namų pertvarką ir situaciją Kauno regione.
- Vietoj vaikų namų – gyvenimas šeimoje arba jai
artimoje aplinkoje, vietoj
globos namų žmonėms su
intelekto sutrikimu – paslaugos bendruomenėje.
Toks yra šalyje vykdomos
institucinės globos pertvarkos siekis. Kaip šiame kelyje sekasi Kauno
regionui?
- Kauno regioną matau
kaip ambicingą, siekiantį
pertvarką įgyvendinti tvariai
ir profesionaliai.
Labai džiugina, kad čia aktyvus trečiasis sektorius, tai
yra nevyriausybinės organizacijos. Jų norą dalyvauti
pertvarkos procesuose, teikti bandomąsias paslaugas išskirčiau kaip Kauno regiono
stiprybę.
Regione persitvarko socialinės globos įstaigos, pavyzdžiui, dalis Vilijampolės
socialinės globos namų gyventojų jau gyvena bendruomenėse, įkurti šeši grupinio
gyvenimo namai. Strėvinikų socialinės globos namai,
kaip žinome, rengiasi gyvenimui bendruomenėse.
Kauno savivaldybės vaikų
globos namai jau persitvarkė ir vaikai antrus metus gyvena trylikoje butų, šeimai
artimoje aplinkoje. Kėdainių,
REKLAMA

Jonavos, Prienų savivaldybės
dalyvauja institucinės globos pertvarkos projekte ir
kuria bendruomeninius vaikų globos namus bei džiaugiasi stebėdami vaikų teigiamus pokyčius.
Regione sėkmingai teikiamos bandomosios asmeninio asistento, laikino atokvėpio, palydimosios globos
paslaugos. Liepą jau pradėta
teikti ir įdarbinimo su pagalba bandomoji paslauga.
- Kokį vaidmenį šiuose
pokyčiuose atlieka savivalda?
- Savivaldybių vaidmuo išlieka svarbus, nes savivaldybės prisideda prie pertvarkos procesų įgyvendinimo.
Artėjant pertvarkos antrajam etapui, aktualu, kad
savivaldybės pasitelktų Bendruomenių bei Šeimų tarybas. Bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūros
plėtra turėtų būti aptarta su
visuomene ir jai žinoma.
Džiugina ir gerėjantis tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Dėl jo pradedami matyti atskirų įstaigų atstovų
susitelkimo pagalbon ir komandinio darbo rezultatai.
- Jūsų nuomone, ar bendruomenės, visuomenė
pasiruošę priimti į savo
tarpą žmones su intelekto
sutrikimu bei tėvų globos
netekusius vaikus? Jei ne,
ko trūksta?
- Iš pastarojo meto įvykių
matyti, kad vienareikšmio
atsakymo nėra. Sulaukta ir
pasipriešinimo, ir didžiulio
žmonių palaikymo.

B

endruomenėms,
manyčiau, trūko
gyvenimo kartu
su tėvų globos netekusiais vaikais ar žmonėmis su intelekto sutrikimu patirties. O ji ateina tik kai šie žmonės
yra ir gyvena bendruomenėje.

Geroji patirtis, naujas suvokimas susiformuos natūraliai, taip pat keisis ir vertybės. Tai rodo nemažai pavyzdžių Lietuvoje, kuomet
iš pradžių, nežinant būta
baimių, o atėjus patyrimui
– jos išnyko.
Jei norime greitesnio, ryškesnio pokyčio, reikalingas
švietimas. Visuomenės so-

cialinio raštingumo ugdymą matyčiau kaip prioritetinę kryptį, nes institucinės
globos pertvarka vyksta ne
tik globos įstaigų gyventojų
perkėlimu į bendruomenes.
Atsiranda naujos paslaugos,
kuriasi bendruomeniniai
šeimų namai, pagalbos vaikui ir šeimoms centrai, turime atvejo vadybą, globos
centrus, todėl aktualu, kad
visuomenė žinotų apie pokyčius ir jų reikšmę.
- Kaip projekto metu
gaunamos bendruomeninės paslaugos keičia žmonių gyvenimus?

- Žmonės, kurie naudojasi
bandomosiomis bendruomeninėmis paslaugomis,
patiria teigiamus gyvenimo pokyčius, yra jomis patenkinti. Pirmiausia, jaučia
pasitikėjimu, pagarba, žmogišku ryšiu grindžiamą paslaugų teikimą.
Ne mažiau svarbu, kad
įvyksta nors ir maži, bet pačiam žmogui labai ryškūs
pokyčiai. Pavyzdžiui, jaunas
žmogus, atsisakęs vartoti

medikamentus, nesikėlė iš
lovos, nesiprausė, buvo viskam abejingas, nebendravo su aplinkiniais. Pagalbą
pradėjus teikti asmeniniam
asistentui, kuris atsargiai,
kantriai ir gerbdamas jauną žmogų atrado kontaktą,
vyras pradėjo keltis iš lovos
jau prieš asistento vizitą,
praustis, rengtis, išeiti pasivaikščioti ar kalbėtis.
Kitas pavyzdys – neįgalų
vaiką auginantys tėvai laikino atokvėpio paslaugos
teikimo metu pirmą kartą
gyvenime turėjo galimybę kartu, be vaiko, išvykti

darbo ar šeimos reikalais,
pailsėti.
Įvyksta ir labai reikšmingi pokyčiai. Štai neįgali mama, asmeniniam asistentui
padedant, pradėjo lankyti
savo neįgalų vaiką globos
įstaigoje, mokytis bendrauti su vaiku, suprasti jo poreikius, bendradarbiauti su
įstaigos darbuotojais.
Neįgalus sūnus, slaugantis savo mamą, su asmeninio asistento pagalba išmoko naudotis informacinėmis
technologijomis, o tai leido
jam savarankiškiau gyventi, t. y. registruotis vizitams
įstaigose, rasti artimiausius
maršrutus. Dėl paslaugas
teikiančio asistento jaučiamos pagarbos ir palaikančio
bendravimo jis sustiprėjo,
pradėjo labiau pasitikėti savimi, ir, kaip pats pasakojo,
išvengė mamos atidavimo
į įstaigą.
Dar vienas pavyzdys –
jauna neįgali mama, pati
užaugusi socialinės rizikos
šeimoje, gavusi asmeninio
asistento pagalbą išvengė
vaiko paėmimo iš šeimos.
Iš didelių globos namų
į bendruomeninius vaikų
globos namus persikėlusių
vaikų gyvenimai taip pat
keičiasi į gera. Jie geriau mokosi socialinių įgūdžių, būtinų ateičiai, kaimyniškumo,
ugdomos jų vertybės. Svarbu nepamiršti, kad nors ir
gyvena butuose ar namuose, vaikai yra prižiūrimi suaugusiųjų.
- Kaip Jūs pati apibūdintumėte institucinės
globos pertvarkos svarbą? Kuo svarbus Jums šis
darbas?
- Mes, gyvenantys ne institucijose arba neturintys
patyrimo, negalime pilnai
suvokti pokyčių, kurie vyksta su vaikais, neįgaliaisiais,
jų šeimomis dėl institucinės globos pertvarkos, nes
mums patiems tai kasdienybė. Sakome „einu namo,
namuose ruošiu vakarienę,
žiūrėsiu filmą su mama ir
tėčiu ar vaikais, nuspręsiu,

ką valgysiu rytoj ir vyksiu
apsipirkti, eisiu į darbą“. Ar
mums čia pokytis? Ne. Greičiau rutina. O kitiems žmonėms tai siekiamybė.
Pertvarka, kuri vyksta
dabar, suteikia galimybes
vaikams, netekusiems tėvų globos, neįgaliesiems,
gyvenantiems institucijose, šeimoms, patiriančioms
sunkumų ar atskirtį, patirti
esminius jų gyvenimo pokyčius, o bendruomenėms
ir visuomenei – kartų pokyčius.

P

ožiūrį, kad tai
yra vertybiniai
kartų pokyčiai,
suformavo mano pačios vaikystės prisiminimai ir gyvenimo
patyrimas. Nuo mažų
dienų girdėjau močiutės pasakojimus, kad
ji buvo, jos žodžiais
tariant, „mamutės iš
prieglaudos paimta“.
Tai jai labai daug reiškė, ji buvo dėkinga už
tai, kokia užaugo, ko
ją išmokė.

Tą patyrimą turėdama aš
pati nesibaimindama galiu
leisti vaiką į klasę, kurioje
yra netekusių šeimos vaikų,
o vaikai patyrimu būnant
kartu gali atrasti vieni kitų
stiprybes.
Man svarbu, kad turiu galimybę dalyvauti vertybių
kaitos arba vertybių atradimo iš naujo procesuose.
Šis darbas brangus sutiktais žmonėmis, kurie išsako paprastą, nuoširdų norą
– kad mes priimtume juos
kaip tokius pačius žmones.
Na o kad pokyčius mes visi
galėtume įvardinti kaip geriausius, reikalingas bendruomenių žinojimas ir supratimas, atvirumas priimti
ir kartu gyventi, profesionalus ir nuoširdus darbuotojų,
specialistų, vadovų, skirtingų institucijų atstovų komandų darbas. 

sveikata
KDR Kongo upėje nuskendus laivui dingo 36
žmonės
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Tūkstančiai žmonių grįžta į vyriausybės
užimtus Sirijos šiaurės vakarus

Prie Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) sostinės
Kinšasos Kongo upėje nuskendus laivui dingo 36 žmonės,
sekmadienį pranešė šalies policija. Per nelaimę, kuri įvyko
naktį iš šeštadienio į sekmadienį sostinės pakraštyje,
išsigelbėjo 76 žmonės.

Tūkstančiai žmonių po vyriausybei lojalių pajėgų
puolimų prieš džihadistus ir jų sąjungininkus sugrįžo į
savo gyvenvietes Sirijos šiaurės vakaruose. 2011 metais
brutaliomis represijomis prasidėjęs pilietinis karas
Sirijoje jau nusinešė daugiau kaip 370 tūkst. gyvybių.

Specialistas stebisi lietuvių išradingumu: tai Kas yra miegas ir kodėl mums reikia miegoti?
grybeliniais vaistais, neretai Niekas nepaneigs fakto, metu, kai nemiegame: atsta- mes mokomės, tad bemiegės
tik pablogins situaciją
tenka pasikliauti chirurgi- kad miegas yra gyvybiškai tomos kūno ląstelės, apdoro- studentų naktys prieš egzaPrisipažinkime – mėgstame užsiimti savigyda.
Bet sunku atsispirti pagundai paimti viską į savo
rankas, nelaukiant kartais
savaičių savaites vizito pas
specialistą, kai žiniasklaidą sprogdina iškalbingos
antraštės: “dar nebuvo taip
paprasta”, “genialus būdas”,
“prireiks tik”. Visa tai – tik
ledkalnio viršūnė. O kokias
ligas namų sąlygomis žada
išgydyti skambūs straipsniai? Ogi pėdų ir nagų grybelį. Galbūt kils klausimas:
o kodėl neišbandžius, jei nėra jau ko prarasti? O turime
prarasti tai, kas svarbiausia
– sveikatą. Dažnai alternatyvūs gydymo būdai tik pablogina jau esamą situaciją.
“Euromed” dermatologas
Gintautas Lileikis nuramina
– grybelis yra tikrai išgydomas, bet kartais tenka apsišarvoti kantrybe.
(Ne)matomi sukėlėjai
“Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, kas
penktas planetos gyventojas serga grybeliu. Pėdų ir nagų
grybelinę infekciją sukelia dermatofitai, mieliagrybiai, pėlesiai ir kitų rūšių grybeliai.
Ši infekcija siejama su uždaros ir
guminės avalynės avėjimu, be
to, nesunku užsikrėsti baseinuose, persirengimo ir dušų kabinose,
kur įprastai vaikščiojama
basomis. Pėdų grybelis pažeidžia tarpupirščių ir padų
odą, ji pleiskanoja, sustorėja,
įtrūksta.
Nagų grybelio pažeisti nagai pageltonuoja, nago plokštelė atšoka nuo nago guolio.
O svarbiausia – tai ne tik estetinė problema. Nors ligos
pradžioje grybelis pažeidžia
nago kraštelius, laikui bėgant
suirę nagai tampa deformuoti, stori, tampa sunkiau parinkti tinkamą avalynę.
Svarbu pabrėžti, kad gryREKLAMA

belis kur kas dažniau puola
sergančius plokščiapėdyste,
venų varikoze, endokrininėmis ligomis, diabetu. Dėl
to sergantys diabetu žmonės privalo kruopščiai prižiūrėti pėdas – nutrynimai,
žaizdelės ir nuospaudos yra
idealiomis sąlygomis grybeliui patekti į odą” - teigia
gydytoja.
(Ne)veiksmingi gydymo
būdai
“Neviniosiu žodžių į vatą
– grybelis vis dar yra tabu
lietuviams. Pacientai dažnai
nesikreipia pagalbos, verčiau
pasikliauna “liaudies išmintimi”. Deja, naminio gydymo
efektyvumas nėra įrodytas
moksliniais tyrimais, o “liaudies medicina” patikėję pacientai ne tik gaišina svarbų
laiką, leisdami infekcijai plisti toliau, bet ir rizikuoja savo
sveikata. Tai, kas padėjo, pavyzdžiui, Jūsų kaimynei, gali
Jums dvigubai pakenkti.
Visgi išradingumui nėra ribų. Paminėsiu kelis pavyzdžius, privertusius mane

kilstelėti antakiais. Vienas iš
jų – acto lašinimas. Nors actas turi dezinfekuojančių savybių, jis gali labai pakenkti
net sveikai odai. Kiti būdai
– ne ką “prastesni”, pavyzdžiui, kojų mirkymas... chloruotame baliklyje. Baliklis –
korozinis cheminis preparatas, galintis negrįžtamai nugraužti odą. Matyt, šis būdas
siūlo groteskinį sprendimą:
nėra nagų ar odos, nėra problemos...”, - pacientų išradingumu stebisi gydytoja.
Tiek pėdų, tiek nagų grybelis gydomas tepamaisiais
arba geriamaisiais prieš-

niu gydymu, t.y. pažeistų nagų šalinimu. Bet šiais laikais
chirurginis šalinimas – ne
paskutinis išsigelbėjimas.
Nagų grybelį gydyti naudojama lazerio ar fotodinaminė
terapija. Jei infekcija pažeidė
tik odą, paprastai gali būti
skirtas tepamasis kremas.
Bet verta atminti – kiekvienas atvejis yra unikalus, todėl
tik gydytojas, atlikęs pažeistos odos ir nagų analizę, gali
nustatyti tikslią diagnozę, o
gydymas skiriamas priklausomai nuo pažeidimo ploto
ir pobūdžio, infekcijos sukėlėjo rūšies.
Apsisaugoti lengviau nei
gydyti
Apsaugokite savo pėdas
viešose vietose. Pirtyse, baseine, sporto klubuose apsidrauskite naudodami antimikozinę priemonę, pavyzdžiui, gelį, kremą, dezodorantą, kojų barstalus. Po vandens procedūrų kruopščiai
nušluostykite pėdas, kojų
pirštus ir tarpupirščius, avėkite tik sausą avalynę ir kojines. Drėgna
terpė idealiai
tinka grybeliui daugintis.
“Net išsigydžius pacientai turėtų pasirūpinti profilaktika. Todėl, siekiant
išvengti pakartotinio užsikrėtimo, būtina avėti apsauginę avalynę, medvilnines, prakaitą sugeriančias
kojines, nagus kirpti trumpai, bet ne pernelyg trumpai,
kadangi gresia nago įaugimas, JOKIU BŪDU nesidalyti
nagų žirklutėmis ar kitomis
nagų priežiūros priemonėmis su šeimos nariais. Batuose gali kauptis grybelio
sporos, todėl patartina seną
avalynę išmesti. Grybelinė
pėdų ir nagų infekcija yra
labai užkrečiama, todėl profilaktines priemones turėtų
naudoti ir šeimos nariai”, įspėja gydytojas. 

svarbus kaip oras, vanduo
ar maistas.
Išsimiegoję jaučiamės geriau: turime daugiau energijos, esame laimingesni, atidesni ir galime atlikti dienos
darbus. Pabandykite prisiminti, kai nemiegojote bent
24 valandas - ar daiktai nekrito iš rankų? Ar jautėtės drąsiai
vairuodami tamsoje? Ar turėjote jėgų nubėgti bent 5 km?
Ar akys pačios nesimerkė?
Kas yra miegas?
Miego apibrėžimų galima
rasti daug ir įvairių: nuo filosofinių iki moksliškai pagrįstų
formuluočių:
> Mistinė būsena, apie kurią lyg ir viską žinome, bet iš
tikrųjų nežinome nieko.
> Poilsio būsena, kai visiškai ar iš dalies neveikia sąmonė.
> Sąlyginės ramybės būsena, kurios metu organizmas,
iš dalies praradęs kontaktą
su aplinka, aktyviai atkuria
savo jėgas.
> Gyvybiškai būtina organizmo funkcija, skirta jėgoms
atnaujinti ir padedanti išlikti
budriems bei žvaliems dienos metu.
> Neišvengiama organizmo būsena.
Tad kodėl apie miegą ir jo
reikšmę tiek daug kalbame,
bet vis dar neturime galutinio atsakymo, kas yra miegas? Miegas ypatingas tuo,
kad kitus miegančius žmones
stebėti galime, bet pajusti jų
miego - ne. Savo paties miego irgi nelabai pamatysime
ar pajusime - juk miegame!
Tačiau šiandien tai, kas vyksta su mūsų kūnu miego metu,
stebėti galime naujausių technologijų pagalba.
Miego ciklas. Kas yra REM
ir non-REM miego fazės?
Jei prieš tai buvo manoma,
kad miegas - tai būsena, kai
kūnas ir smegenys “išsijungia” pailsėti kelioms valandoms, tai dabar žinome, kad
nei kūnas, nei smegenys miego metu “neišsijungia”. Anaiptol, vyksta dar sudėtingesni ir
svarbesni procesai nei dienos

jama gauta informacija, stiprinama imuninė sistema ir t.t.
Mokslininkai išskyrė 2 miego fazes, kurių metu vyksta
mūsų organizmui svarbūs
procesai:
> non-REM, arba kitaip lėtasis miegas. Ši fazė turi 3
stadijas (kartais skiriama į 4
stadijas), kurios susideda iš
lengvo miego ir
gilaus miego:
>> 1 lengvo
miego stadija:
Kai atsipalaiduojame ir užsnaudžiame,
kartais atrodo,
kad “krentame”.
Ši stadija trunka
5-10 minučių.
>> 2 lengvo
miego stadija: Snaudžiame
budriai - galime bet kada
pabusti, jei kas pažadintų. Ši
miego stadija trunka 5-15 minučių. Kūno temperatūra pradeda kristi, pulsas sulėtėja.
>> 3 (ir 4) gilaus miego
stadija: Giliai užmiegame, sumažėja reakcija į dirgiklius.
Kūnas ir smegenys pradeda
atsinaujinimo procesus. Tai
yra svarbiausia miego stadija,
kuri ilgiausiai trunka pirmoje
nakties pusėje.
> REM (angliškai rapid eye
movement, lietuviškai greiti
akių judesiai) - dar kitaip vadinama neramaus miego faze
arba greituoju miegu, paradoksiniu miegu.
REM fazės metu padažnėja
pulsas, kvėpavimas, žmogaus
akys greitai juda įvairiomis
kryptimis, smegenys intensyviai dirba. Ši fazė priskiriama
prie lengvo miego, kuomet
galima bet kada pabusti.
Tikėtina, kad būtent šios
fazės metu sapnuojame, nes
pabudę prisimename sapnus.
Pasibaigus REM fazei, pereiname į lengvo miego nonREM stadiją ir kartojame ciklą iš naujo.
Įdomus faktas, kad net
50% kūdikių miego sudaro
REM miegas, o suaugusiųjų
- 20-25%. Kodėl? Manoma,
kad būtent šios fazės metu

minų sesiją yra labai nerekomenduojamos.
3 non-REM stadijos ir 1
REM stadija sudaro miego ciklą, kuris trunka apie 80-120
minučių. Per naktį abi fazės,
arba kitaip - miego ciklas, kartojasi 3-6 kartus. Geras nakties miegas susideda iš maždaug 4-5 miego ciklų.

Kodėl reikia miegoti?
Nors mokslininkai nėra iki
galo tikri, kodėl mes miegame, tačiau jie miego naudą
pagrindė įvairiais tyrimais,
pavyzdžiui, kas atsitinka, jei
mums neleidžiama miegoti,
kokia yra skirtingų gyvūnų
rūšių miego struktūra, kokie
panašumai ir skirtumai. Tai
leido atskleisti vis daugiau
miego funkcijų, tačiau į pagrindinį klausimą, kodėl reikia miegoti - vieningo atsakymo nėra.
Miegas yra tampriai susijęs
su imunine sistema, metabolizmu, atmintimi, mokymusi
ir kitomis gyvybiškai svarbiomis funkcijomis. Gerai išsimiegoję žmonės mažiau
serga hipertenzija, diabetu,
būna geros nuotaikos.
Miego kokybės gerinimas
Mums didžiausias iššūkis
turėtų būti suprasti, ne kodėl miegame, bet kodėl miegame nepakankamai. Atsakymų gali būti daug: darbai,
šeima, draugai, TV, išmanieji telefonai - viskas, atrodo,
yra svarbiau už miegą. Mes
galime pagerinti savo miego
kokybę, išsiugdyti teisingus
miego įpročius ir tinkamai
susidėlioti dienos planus, skiriant didesnį dėmesį miegui
nei iki šiol.
Gero miego klubas
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sveikata
Netoli Atėnų siaučia didelis miško gaisras

Iranas: JAV kaltinimai įvykdžius ataką
prieš Saudo Arabiją – „beprasmiai“

Daugiau kaip 160 ugniagesių sekmadienį bando suvaldyti
didelį miško gaisrą netoli Atėnų, kuris pučiant stipriam vėjui
siaučia jau antrą dieną, pranešė pareigūnai. Kaip nurodė
priešgaisrinis departamentas, gaisras siaučia kalnuose
prie pajūrio kurorto Lutrakio, esančio 62 km į vakarus nuo
Atėnų.

Iraniečių užsienio reikalų ministerija sekmadienį
pareiškė, kad JAV kaltinimai, esą Teheranas surengė
bepiločių skraidyklių atakas prieš du Saudo Arabijos
naftos milžinės objektus, yra „beprasmiai“ ir tai
pavadino pretekstu atkeršyti Iranui.

Grybautojai į miškus jau traukia ir autobusais, ir traukiniais:
specialistai primena apsinuodijimų riziką

Dan Jones. Tamplieriai. Iš
anglų kalbos vertė Aidas Jurašius. – Vilnius: Briedis [2019].
– 464 p., iliustr.
Leidykla „Briedis“ pristato naujieną – Dano Joneso
knygą „Tamplieriai. Šventųjų Dievo karių pakilimas ir
nuopuolis“. Save jie vadino
Kristaus kariais, tikėjimo gynėjais ir Šventosios Žemės
sergėtojais. 1119 m., po Pirmojo kryžiaus žygio, įkurto
Tamplierių ordino istorija
tokia dramatiška ir paslaptinga, kad iki šiol traukia ne
tik viduramžius studijuojančių istorikų, bet ir įvairiausių
konspirologų, sensacijų ieškotojų dėmesį.
Ši istoriko ir žurnalisto Dano Joneso knyga, tapusi New
York Times bestseleriu, nukelia mus į nepažintą prabėgusių amžių glūdumą. Autorius pasakoja, kaip saujelės
riterių-vienuolių Jeruzalėje
įkurta ginkluota brolija per
kelis šimtmečius tapo be galo įtakinga karine, politine ir
finansine organizacija, steigusia atstovybes daugelyje
tuomečių Europos valstybių,
valdžiusia plačias teritorijas, kūrusia vienus pirmųjų
bankų. Į tamplierių didžiojo
magistro nuomonę įsiklausydavo monarchai ir aukščiausi
REKLAMA

Bažnyčios hierarchai. Atrodė,
kad pasaulyje nėra jėgos, galinčios rimčiau pakenkti turtingam ir galingam ordinui.
Kas gi gali ryžtis mesti iššūkį dorovingiems Viešpaties
kariams?
Tačiau po iškilimo sekė
greitas nuopuolis. 1307 m.
Prancūzijos monarcho Pilypo IV Gražiojo pastangomis
tamplieriams buvo žaibiškai suduotas visiškai slaptai
rengtas smūgis. Netikėtai užklupti riteriai buvo suimami,
žiauriai tardomi ir kalinami,
verčiami pripažinti kaltinimus erezija ir tikėjimo niekinimu, o didysis magistras
Jacques’as de Molay sudegintas ant laužo. Kokios yra
tikrosios susidorojimo priežastys? Religinės, politinės,
ekonominės? Kam riteriai
galėjo stoti skersai kelio ?
Kas tamplierių istorijoje, apgaubtoje paslapčių, mistikos
ir įvairiausių prielaidų, yra
tiesa, o kas – melas?
Nagrinėdamas šaltinius D.
Jonesas pateikia sukrečiantį
pasakojimą, vienu metu ir
moksliškai patikimą, ir intriguojantį, lengvai skaitomą. Atėjo laikas dar kartą
pasinerti į dramatiškų įvykių
kupiną, iki galo nepažintą viduramžių pasaulį.

Gausiausiai grybautojų lankomų regionų atstovai savaitgalį jau ruošiasi grybų
entuziastų antplūdžiui.
Nors vasara šykštėjo lietaus, oras rugsėjį grybavimui
gana palankus, tad grybautojų miškuose gerokai padaugėjo nuo pat pirmų rugsėjo dienų. Dauguma lietuvių
grybus pažįsta ir į pintinę
nuodingųjų, šiukštu, nededa,
bet specialistai primena, kad
apsinuodyti lengva ir netinkamai paruoštais valgomaisiais grybais. Ką daryti, kad
nepatektumėte į apsinuodijusių statistiką?
Varėnos švietimo centro
Turizmo ir verslo informacijos skyriaus darbuotoja
Daiva Kosinskaitė sako, kad
Varėnos rajonas grybavimo
atžvilgiu yra vienas populiariausių, tad čia, prasidėjus rudeniui, į mišką grybų
rinkėjai ieškoti laimikio jau
traukia ir autobusais, ir traukiniais.
„Grybavimo tendencijos
kiekvienais metais skiriasi,
jos labai priklauso nuo orų.
Šiemet yra sausiau nei įprasta, tad grybų yra mažiau, bet
grybautojų vis tiek sulaukiame daug. Jie atvažiuoja ne tik
automobiliais, bet matome
keliaujančius su krepšeliais
ir traukiniais, ir autobusais.
Jeigu išliks šiltas ir spalis, savaitgaliais sulauksim dar didesnio žmonių antplūdžio“,
– sako D. Kosinskaitė.
Pasak jos, gausesnis grybų
derlius, o kartu ir grybautojų
proveržis prasidėjo dar rugsėjo pradžioje. „Kai Varėnoje
kelias link Druskininkų nustatytas automobiliais, jau
galima sakyti, kad tikrai grybavimo sezonas prasidėjęs“,
– patikina ji.
Nepakeičiamas, nors ne
itin naudingas
Apie lietuvių pomėgį grybauti ir sezono startą jau
patvirtina ir socialiniuose
tinkluose plintančios grybų
nuotraukos. Iš pažiūros atrodo, kad grybas lietuviams
yra tiesiog nepakeičiamas

valgis. Specialistai liaupsinti neskuba ir pataria nepiktnaudžiauti.
„Grybuose yra naudingų
aminorūgščių ir baltymų,
tačiau jie neturėtų būti pagrindinis patiekalas. Grybus
reikėtų valgyti labai saikingai, geriausia – šaukštelį ar
du šalia pagrindinio maisto, kaip garnyrą. Prisivalgę
grybų apkrauname kepenis
ir visą virškinamąjį traktą, o
žmogui, vartojančiam daug
vaistų, nuo didesnio kiekio
grybų gali kilti netgi kasos
uždegimas“, – sako „Eurovaistinės“ vaistininkė Kristina Staivė.
Vaistininkė rekomenduoja grybų patiekalų vengti
cukriniu diabetu sergantiems žmonėms, turintiems
pažeistą kasą, nors kartą
sirgusiems pankreatitu ar
neturintiems tulžies pūslės,
taip pat nereikėtų grybais
piktnaudžiauti vaikams ir
nėščiosioms.
Visiems kitiems atsisakyti
grybų tikrai nebūtina, bet reikėtų stengtis nevalgyti jų vakare,
ruošti kuo sveikiau, vengti grybų derinių su riebiais patiekalais,
alkoholiu.
Stebėti organizmą
Pasak specialistės, jei suvalgius grybų pasijutote blogai,
svarbiausias patarimas – nedelsti ir nelaukti, kol
savaime pagerės.
Jei suvalgius grybų po kelių valandų ėmė pykinti,
atsirado bendras
silpnumas, pilvo
skausmas, pradėjote viduriuoti ar karščiuoti,
tai yra gana ryškūs pirmieji apsinuodijimo simp-

tomai.
„Pirmoji pagalba apsinuodijus – aktyvinta anglis, kuri sutraukia toksinus ir labai daug skysčių. Atminkite,
kad „angliuką“ reikia vartoti
pagal žmogaus kūno masę,
viena įprasta tabletė atitinka
10 kilogramų žmogau svorio,
o prieš vartojant ją reikia sutrinti arba sukramtyti“, – pagrindines taisykles paaiškina
„Eurovaistinės“ vaistininkė.
Pasak jos, jeigu praėjus 1520 min. nuo angliuko suvartojimo savijauta nepagerėjo,
rekomenduojama gerti daug
skysčių, sukelti vėmimą, kad
išvalytume skrandį ir kuo
skubiau kreiptis į sveikatos
specialistus.
Trys patarimai grybaujantiems
Norint išvengti sveikatos
problemų grybaujant, vaistininkė primena tris svarbiausias taisykles. Pirmoji
– norint išvengti apsinuodi-

jimų, svarbu į pintinę dėti tik
gerai atpažįstamus grybus,
atidžiai perrinkti vaikų ar
senyvo amžiaus žmonių surinktus grybus, vengti peraugusių ar senėjimo požymių
turinčių grybų.
Kadangi apsinuodijimą sukelti gali ne tik nuodingi, bet
ir netinkamai paruošti valgomieji grybai, antra svarbi
taisyklė – iš miško parsineštą laimikį prieš valgant būtina gerai termiškai apdoroti
ir, geriausia, suvalgyti tą pačią dieną.
O trečia, pasak „Eurovaistinės“ vaistininkės, einantiems
į mišką nereikėtų pamiršti ir
ten laukiančių kraujasiurbių,
ypač erkių, kurios gali sukelti ne ką mažesnių sveikatos
problemų nei apsinuodijimas. Vaistininkė pataria visada pasirūpinti tinkama
apranga ir rudenį dar labai
aktyvias erkes atbaidančiais
repelentais. 
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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. 7 s. 01:00
LRT radijo žinios
06:05 Mano gyvenimo
šviesa (1072,1073,1074)
07:30 Tomas ir Džeris
(148,149,150) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
(188,189) 09:55 Mirtinas
ginklas (17) 10:55 Supermamos (4) 11:30 Rimti
reikalai 2 (4) 12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (37)
13:00 Paskolinta meilė (44)
14:00 Našlaitės (76) 15:00
Svajoklė (76) 16:00 Labas vakaras, Lietuva 17:30
Baudžiauninkė (13) 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 KK2 20:00 Šiandien. Po metų 21:00 Rimti
reikalai 2 (11) 21:30 Žinios
22:20 Sportas 22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS
Ateities pasaulis 00:15 Antrininkas (9) 01:15 Samdomas žudikas. Nuodėmių
atleidimas

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Transformeriai. Maskuotės
meistrai 2/1s. 06:55 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą
1/113s. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/126s.
07:55 Prieš srovę 19/3s.
08:55 Meilės sūkuryje
3148 10:00 Meilės simfonija 1/12,13s. 12:00 Svotai
4/15s. 13:00 Pažadėtoji
7/2055,2056,2057,2058s.
15:00 Simpsonai 25/9,10s.
16:00 TV3 žinios 186 16:25
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TV3 orai 186 16:30 TV Pagalba 14/13s. 18:30 TV3
žinios 261 19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai 261
19:30 Gero vakaro šou
6/3s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/5s. 21:00
TV3 vakaro žinios 149 21:52
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai
149 22:00 Kryžminė ugnis
22:25 Vikinglotto 38 23:55
Įrodytas nekaltumas 1/13s.
00:55 X mutantai 1/3s.
01:50 Rouzvudas 1/16s.
02:40 Imperija 2/11s. 03:30
Įrodytas nekaltumas 1/13s.
04:20 Naujakuriai 4/9,10s.
05:10 Svotai 4/15s.

BTV

06:40 Mano virtuvė geriausia (1) 08:10 Kijevo
operatyvinė grupė (14)
09:10 Teisingumo agentai (17) 10:10 Kobra 11 (13)
11:10 Ekstrasensų mūšis
(13) 13:30 Mano virtuvė
geriausia (2) 14:50 Kijevo operatyvinė grupė (15)
15:55 Teisingumo agentai
(18) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (14) 18:30 Mentalistas (16) 19:30 Mirtinas
ginklas (7) 20:30 Kvailiai
šėlsta (13) 21:00 Beverli
Hilso policininkas 2 23:05
Smūgio banga. Akimirka iki
katastrofos 00:50 Pavojingi
kaimynai (7)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Grilio
skanėstai 07:00 „Mentalistas“ (11) 08:00 Reporteris 08:50 Sportas 08:58
Orai 09:00 Laikykitės ten
su Andriumi Tapinu. N-7.
10:00 „Rojus“ (57) 11:05
„Šeimininkė“ (1/17) 12:10
„Bruto ir Neto” (3/21) 13:40
TV parduotuvė 13:55 „Mentų karai. Odesa“ (2/6) 15:00
Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. N-7. 16:00 Reporteris 16:23 Sportas 16:30
Lietuva tiesiogiai 16:58
Orai 17:00 „Beveik negyvas“ (5) 18:00 Reporteris
18:45 Sportas 18:55 Orai
19:00 „Šviesoforas” (1/11)
19:30 Delfi dėmesio centre 20:00 Reporteris 20:23
Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00
„Bruto ir Neto” (3/23) 21:30
„Pamiršk mane” (2/40,41)
22:30 Reporteris 23:20
Sportas 23:28 Orai 23:30
Delfi dėmesio centre. Aktualių pokalbių laida. 2019
m. 00:00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu. N-7. 01:00
„Beveik negyvas“ (5) 02:05
„Šviesoforas” (1/10) 02:35
„Bruto ir Neto” (3/23)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
CSI kriminalistai 10/1023s.
07:30 Skorpionas 3/18s.
08:30 Rezidentai 4/70s.
09:00 Statybų gidas 6/2s.
09:30 Topmodeliai 22/11s.
10:30 Simpsonai 22/2,3s.
11:30 Univeras. Naujas bendrikas 2/190,191s. 12:30
Moderni šeima 6/16,17s.
13:30 Gelbėtojai 3/15s.
14:30 Televitrina 13 15:00
Skorpionas 3/19s. 16:00 CSI
kriminalistai 11/1101s. 17:00
Univeras. Naujas bendrikas
2/192,193s. 18:00 Moderni
šeima 6/18,19s. 19:00 Gelbėtojai 3/16s. 20:00 Rezidentai 4/71s. 20:30 Žinios
183 20:58 Orai 58 21:00
Naša Raša 2/33,34s. 21:45
UEFA CHL 2019/20 16 23:55
Tironas 2/4s. 01:00 Pėdsakai 1/143s. 01:50 Svieto
lygintojai 4/3s. 02:40 Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir
meilė 3/29s.
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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.
06:00 Lietuvos Respubli- 8 s 01:00 LRT radijo žinios
kos himnas 06:05 Gyvos
dainos festivalis „Aš toks
vienas“ 07:05 Nežinoma 06:05 Mano gyvenimo
Čekijos Lietuva. Spaudos šviesa (1075,1076,1077)
draudimas 07:30 Šervudo 07:30 Tomas ir Džeris
padauža Robinas Hudas (151,152,153) 08:00 Vol2 07:40 Kaimynai piratai keris, Teksaso reindžeris
07:55 Šecherazada. Nepa- (190,191) 09:55 Mirtinas
pasakotos istorijos 08:20 ginklas (18) 10:55 SuperPradėk nuo savęs 08:50 mamos (5) 11:30 Rimti
Nežinoma Čekijos Lietuva. reikalai 2 (5) 12:00 BjauruPrahos lituanistų pasie- sis ančiukas Niujorke (38)
kimai 09:15 Labas rytas, 13:00 Paskolinta meilė (45)
Lietuva 12:00 DW naujie- 14:00 Našlaitės (77) 15:00
nos rusų kalba. 12:15 Aš Svajoklė (77) 16:00 Labas
– laidos vedėjas 13:10 Kul- vakaras, Lietuva 17:30 Bautūringai su Nomeda 14:00 džiauninkė (14) 18:30 Žinios
Pradėk nuo savęs 14:30 19:20 Sportas 19:27 Orai
Stop juosta (kart.) 14:55 19:30 KK2 20:00 Valanda
Septintasis dešimtmetis. su Rūta 21:00 Rimti reikaPrezidento Kennedy nu- lai 2 (12) 21:30 Žinios 22:20
žudymas 15:40 Premjera. Sportas 22:27 Orai 22:30
Šervudo padauža Robinas VAKARO SEANSAS AmeriHudas 2 15:50 Kaimynai kos gangsteris 01:30 Antripiratai 16:05 Šecheraza- ninkas (10) 02:25 Ateities
da. Nepapasakotos istorijos pasaulis 03:50 Alchemija.
16:30 Laba diena, Lietuva VDU karta 04:20 RETROS18:00 Mokslo ekspresas PEKTYVA
18:15 Giminės. Gyvenimas
TV3
tęsiasi 4. 19:00 Klausimė- 06:10 Televitrina 3 06:25
lis 19:15 Premjera. Po mili- Transformeriai. Maskuotės
jono metų 1.Homo Sapien meistrai 2/2s. 06:55 Čipas
2.0. 20:10 Kultūros diena. ir Deilas skuba į pagalbą
20:30 Panorama 21:00 1/114s. 07:25 KempiniuDienos tema 21:20 Spor- kas Plačiakelnis 1/127s.
tas. Orai 21:30 Elito kinas. 07:55 Gero vakaro šou
Užšalusių fontanų vasara 6/3s. 08:55 Meilės sūkury23:10 Ronaldas 00:40 DW je 3149 10:00 Meilės simnaujienos rusų kalba. 00:55 fonija 1/14,15s. 12:00 SvoDabar pasaulyje 01:25 Na- tai 4/16s. 13:00 Pažadėtoji
cionalinis bardų festivalis 7/2059,2060,2061,2062s.
„Purpurinis vakaras“ 02:15 15:00 Simpsonai 25/11,12s.
Kalnų istorijos.Kelią paro- 16:00 TV3 žinios 187 16:25
dė širdis
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Protestuotojai ragina JK ginti Honkongo
gyventojus nuo Kinijos

Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga siūlo
peržiūrėti ginklo naudojimo taisykles kalinimo įstaigose,
kuomet nuteistasis perlipo pataisos namų tvorą, jį
pastebėjusi pareigūnė paleido kelis įspėjamuosius šūvius,
tačiau bėglys nesustojo ir perlipo dar vieną tvorą.
trečiADIENIS

TREČIAdienis,
2019 m. rugSĖJO 18 d.,
naujasis gĖlupis

Demokratijos reikalaujantys Honkongo protestuotojai
sekmadienį mitingavo prie Jungtinės Karalystės
konsulato, reikalaudami Londono labiau pasistengti
apsaugoti savo buvusios kolonijos gyventojus ir didinti
spaudimą Pekinui dėl varžomų laisvių.

TV3 orai 187 16:30 TV Pagalba 14/14s. 18:30 TV3 žinios 262 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 262 19:30
Farai 13/3s. 20:30 Moterys
meluoja geriau 12/6s. 21:00
TV3 vakaro žinios 150 21:52
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai
150 22:00 Horizontas 23:50
Rezidentas 1/1s. 00:50 X
mutantai 1/4s. 01:40 Rouzvudas 1/17s. 02:30 Imperija 2/12s. 03:20 Rezidentas 1/1s. 04:10 Naujakuriai 4/11,12s. 05:00 Svotai
4/16s.

BTV

06:15 Mentalistas (16)
07:10 Mano virtuvė geriausia (2) 08:25 Kijevo operatyvinė grupė (15) 09:30 Teisingumo agentai (18) 10:30
Kobra 11 (14) 11:30 Mirtinas
ginklas (7) 12:30 Visa menanti (1) 13:30 Mano virtuvė geriausia (3) 14:50 Kijevo operatyvinė grupė (16)
15:55 Teisingumo agentai
(19) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (15) 18:30 Mentalistas (17) 19:30 Mirtinas
ginklas (8) 20:30 Kvailiai
šėlsta (14) 21:00 Įsakymo
vykdymas 22:55 Beverli
Hilso policininkas 2 00:50
Pavojingi kaimynai (8)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Vantos lapas 07:00 „Mentalistas“ (12) 08:00 Reporteris 08:50 Sportas 08:58
Orai 09:00 Laikykitės ten
su Andriumi Tapinu. N-7.
10:00 „Rojus“ (58) 11:05
„Šeimininkė“ (1/18) 12:10
„Bruto ir Neto” (3/22) 12:40
„Pamiršk mane” (2/11,12)
13:40 TV parduotuvė 13:55
„Mentų karai. Odesa“ (2/7)
15:00 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. N-7. 16:00
Reporteris 16:23 Sportas
16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai 17:00 „Beveik
negyvas“ (6) 18:00 Reporteris 18:45 Sportas 18:55
Orai 19:00 Šviesoforas
(1/12) 19:30 Delfi dėmesio centre 20:00 Reporteris 20:23 Sportas 20:30
Lietuva tiesiogiai 20:58
Orai 21:00 „Bruto ir Neto”
(3/24) 21:30 „Pamiršk mane” (2/42,43) 22:30 Reporteris 23:20 Sportas 23:28
Orai 23:30 Delfi dėmesio
centre. Aktualių pokalbių
laida. 2019 m. 00:00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. N-7. 01:00 „Beveik
negyvas“(6) 02:05„Šviesoforas” (1/11) 02:35 „Bruto ir
Neto” (3/24)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
CSI kriminalistai 11/1101s.
07:30 Skorpionas 3/19s.
08:30 Rezidentai 4/71s.
09:00 Vienam gale kablys
20/37s. 09:30 Topmodeliai 22/12s. 10:30 Simpsonai 22/4,5s. 11:30 Univeras. Naujas bendrikas
2/192,193s. 12:30 Moderni
šeima 6/18,19s. 13:30 Gelbėtojai 3/16s. 14:30 Televitrina 13 15:00 Skorpionas
3/20s. 16:00 CSI kriminalistai 11/1102s. 17:00 Univeras. Naujas bendrikas
2/194,195s. 18:00 Moderni
šeima 6/20,21s. 19:00 Gelbėtojai 3/17s. 20:00 Rezidentai 4/72s. 20:30 Žinios
184 20:58 Orai 59 21:00
Ričardas Liūtaširdis. Maištas
23:05 Tironas 2/5s. 00:00
Pėdsakai 1/144s. 00:55
Svieto lygintojai 4/4s. 01:45
Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir
meilė 3/30s.
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Nacionalinis
bardų festivalis „Purpurinis
vakaras“. 2015 m. 07:00
Lietuva mūsų lūpose 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.
Žurnalistas ir vertėjas Pranas Dovalga 09:15 Labas
rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba. 12:15
Lietuvos tūkstantmečio vaikai 13:10 Stambiu planu
13:55 Pranciškonų metai.
Malonė 14:45 Po milijono
metų 1.Homo Sapien 2.0.
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
„Rokis IV“. Amerikietiškas
smūgis 20:10 Kultūros diena. 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas.
Orai 21:30 Premjera. Trys
Claros Schumann gyvenimai 22:30 Vandenyno planeta 00:00 DW naujienos
rusų kalba. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Nacionalinis
bardų festivalis „Purpurinis
vakaras“. 2015“ 01:25 Elito
kinas. Užšalusių fontanų
vasara 03:05 Šv. Kristoforo
kamerinio orkestro 25-asis
gimtadienis!
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TREČIAdienis,
2019 m. rugSĖJO 18 d.,
naujasis gĖlupis

Kijevas žada griežtą V. Zelenskio poziciją
derybose su V. Putinu

Planuojama į Dzūkiją perkelti stumbrus
iš Vidurio Lietuvos

Ukrainos diplomatijos vadovas šeštadienį tvirtino, kad
prezidentas Volodymyras Zelenskis nedarys nuolaidų
Maskvai per susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru
Putinu ir Vakarų lyderiais vėliau šį mėnesį, nors Ukrainoje
nuogąstaujama, kad taip galėtų nutikti.

Per porą metų planuojama į Dzūkijos nacionalinį parką
perkelti pirmuosius stumbrus iš Vidurio Lietuvos.
Perkėlimui stumbrai bus pradėti gaudyti jau šią žiemą.
Stumbrų perkėlimu bus kuriama nauja stumbrų
populiacija bei mažinama žala ūkininkams.

PENKTADIENIS

nai 21:15 Kaip susigrąžinti ją
per 7 dienas 23:00 Vyras
už pinigus 00:50 Kryžminė ugnis 02:25 Ekstraordinarių džentelmenų lyga
04:20 Naujakuriai 4/11s.
06:00 Lietuvos Respublikos 04:45 Svotai 5/1s.
himnas 06:02 Labas rytas,
BTV
Lietuva 06:30 Žinios. Orai.
09:20 Senis 10:25 Štut- 06:15 Mentalistas (17)
garto kriminalinė policija 07:10 Mano virtuvė geriau1 11:10 Komisaras Rek- sia (3) 08:25 Kijevo operasas 12:00 Gyvenimo spal- tyvinė grupė (16) 09:30 Teivos 13:00 Ypatingas būrys singumo agentai (19) 10:30
13:58 Loterija „Keno Loto“.” Kobra 11 (15) 11:30 Mirtinas
14:00 Žinios. Sportas. Orai. ginklas (8) 12:30 Visa me14:20 Laba diena, Lietuva nanti (2) 13:30 Mano virtu16:40 Premjera. Ponių rojus vė geriausia (4) 14:50 Kije17:30 Žinios. Sportas. Orai vo operatyvinė grupė (17)
18:00 Kas ir kodėl? 18:30 15:55 Teisingumo agentai
Visi kalba 19:30 Beatos (20) 17:00 Info diena 17:30
virtuvė 20:25 Loterija „Ke- Kobra 11 (16) 18:30 Mentano Loto“.” 20:30 Panorama listas (18) 19:30 Amerikie21:00 Dienos tema 21:20 tiškos imtynės (36) 20:30
Sportas. Orai. 21:29 Lote- Amerikietiškos imtynės
rija „Jėga“.” 21:30 Auksinis (36) 21:30 Smagus pasivaprotas 22:55 Juros periodo žinėjimas 23:30 Įsakymo
parkas 3 00:30 Euromaxx vykdymas 01:20 Detektyvų istorijos (6)
01:00 LRT radijo žinios
RUGSĖJO
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:00 val.

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

nų savivaldybės
nemokamai veš
utobusas.
o žygio visi
vežti 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.

06:05 Mano gyvenimo
šviesa (1078,1079,1080)
07:30 Tomas ir Džeris
(154,155,156) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
enų r.
Stakliškių
Stakliškių
Birštono mineraliniai
valdybė
seniūnija
kultūros centras
vandenys
(192,193) 09:55 Rozenheimo policija (1) 10:55 SuAukštadvario
Stakliškių Salyklo
regioninis parkas
bokštas – muziejus
permamos (6) 11:30 Rimti
reikalai
2 (6) 12:00 BjauruStakliškių Salyklo bokštą –
9:00 val.
Salyklo bokštą –
muziejų, Stakliškių bažnyčią Stakliškių
ir
9:00 val.
Nuo Prienų savivaldybės
koplytėlę, Stakliškių piliakalnį,
aikštės nemokamai veš
sis
ančiukas
Niujorke
(39)
muziejų, Stakliškių bažnyčią
ir
Tridupio Ąžuolus, Kryžiaus
Nuo Prienų savivaldybės
autobusas.
Stakliškių
akmenį, Napoleono kepurę.
(Po
žygio visi Salyklo bokštą –
13:00
Paskolinta
meilė
(46)
koplytėlę,
Stakliškių
piliakalnį,
aikštės
nemokamai
veš
Po žygio vaišinsimės koše.
bus muziejų,
parvežti į Prienus).
Stakliškių bažnyčią ir
bės
Stakliškių Salyklo bokštą – Tridupio Ąžuolus, Kryžiaus
9:00 val.
koplytėlę, Stakliškių piliakalnį,
Kiekvienas žygio dalyvis atsako už savo
autobusas.
14:00
Našlaitės
(78)
15:00
veš
sveikatą. Jei dalyviui mažiaumuziejų,
nei 18 metų, jisStakliškių bažnyčią ir
Tridupio Ąžuolus, Kryžiaus
Nuo Prienų savivaldybės (Po žygio visi
akmenį, Napoleono kepurę.
gali dalyvauti tik lydimas suaugusio
Svajoklė (78) 16:00 Labas
akmenį, Napoleono kepurę.
koplytėlę,
aikštės nemokamai veš
asmens. Pasirūpinkite patogia
avalyne ir Stakliškių piliakalnį, Po žygio vaišinsimės koše.
bus parvežti į Prienus).
Po žygio vaišinsimės koše. oro sąlygas atitinkančia apranga.
s).
Tridupio Ąžuolus, Kryžiaus
autobusas.
vakaras, Lietuva 17:30 Bau(Po žygioKiekvienas
visi žygio dalyvis atsako už savo
Kiekvienas žygio dalyvisakmenį,
atsakoNapoleono
už savo kepurę.
džiauninkė (15) 18:30 Žinios
sveikatą. Jei dalyviui mažiau nei 18 metų, jis
Po nei
žygio18vaišinsimės
bus parvežti į Prienus).
sveikatą. Jei dalyviui mažiau
metų, jis koše.
gali dalyvauti tik lydimas suaugusio
19:20 Sportas 19:27 Orai
asmens. Pasirūpinkite patogia avalyne ir
gali
dalyvauti
tik
lydimas
suaugusio
Kiekvienas žygio dalyvis atsako už savo
oro sąlygas atitinkančia apranga.
19:30 KK2 penktadienis
asmens.
patogia avalyne ir
sveikatą. Jei dalyviui mažiau
nei 18 Pasirūpinkite
metų, jis
gali dalyvauti tik lydimas
suaugusio
ororėmėjai:
sąlygas atitinkančia apranga.
21:00 SAVAITĖS HITAS San
Rėmėjai:
Informaciniai
asmens. Pasirūpinkite patogia avalyne ir
Andreas 23:15 PREMJERA
oro sąlygas atitinkančia apranga.
Partneriai:
Rėmėjai:
Informaciniai2rėmėjai:
Išvarymas
01:40 Blogas
senelis 03:10 Amerikos
Partneriai:
Rėmėjai:
Informaciniai rėmėjai:
gangsteris

:

Rėmėjai:

Partneriai:

Rėmėjai:

Prienų r.
savivaldybė

Stakliškių
seniūnija

Aukštadvario
regioninis parkas

Stakliškių
seniūnija

as

Stakliškių
kultūros centras

Informaciniai rėmėjai:

Stakliškių
kultūros centras

Birštono mineraliniai
vandenys

Stakliškių Salyklo
bokštas – muziejus

Birštono mineraliniai
vandenys

Stakliškių Salyklo
bokštas – muziejus

Prienų r.
savivaldybė

Informaciniai rėmėjai:

Prienų r.
savivaldybė

Stakliškių
seniūnija

Aukštadvario
regioninis parkas

Stakliškių
seniūnija

Stakliškių
kultūros centras

Aukštadvario
regioninis parkas

Stakliškių Salyklo
bokštas – muziejus

REKLAMA

Stakliškių
kultūros centras

Birštono mineraliniai
vandenys

Stakliškių Salyklo
bokštas – muziejus

Birštono mineraliniai
vandenys

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Transformeriai. Maskuotės
meistrai 2/3s. 06:55 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą
1/115s. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 10/207s.
07:55 Farai 13/3s. 08:55
Legendinės legendos
1/2s. 10:00 Meilės simfonija 1/16,17s. 12:00 Svotai 5/1s. 13:00 Pažadėtoji
7/2063,2064,2065,2066s.
15:00 Simpsonai 25/13,14s.
16:00 TV3 žinios 188 16:25
TV3 orai 188 16:30 TV Pagalba 14/15s. 17:55 Namų
idėja su IKEA 2/3s. 18:30
TV3 žinios 263 19:22 TV3
sportas 1 19:27 TV3 orai 263
19:30 Madagaskaro pingvi-

06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Baltijos
kelias 07:00 „Mentalistas“ (13) 08:00 Reporteris
08:50 Sportas 08:58 Orai
09:00 Šauliai 10:00 „Rojus“ (59) 11:05 „Šeimininkė“
(1/19) 12:10 „Bruto ir Neto” (3/23) 12:40 „Pamiršk
mane” (2/13,14) 13:40 TV
parduotuvė 13:55 „Mentų
karai. Odesa“ (2/8) 15:00
Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. N-7. 16:00 Reporteris 16:23 Sportas 16:30 „Kitoks pokalbis su D.Žeimyte“.
Artūras Zuokas 16:58 Orai
17:00 „Beveik negyvas“
(7) 18:00 Reporteris 18:45
Sportas 18:55 Orai 19:00
„Šeimininkė“ (1/24) 20:00
Reporteris 20:23 Sportas
20:30 „Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte“. Artūras Zuokas 20:58 Orai 21:00 „Bruto ir Neto” (3/25) 21:30
„Pamiršk mane” (2/44,45)
22:30 Reporteris 23:20
Sportas 23:28 Orai 23:30
Delfi dėmesio centre. Aktualių pokalbių laida. 2019
m. 00:00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu. N-7. 01:00
„Beveik negyvas“ (7) 01:35
„Šeimininkė“ (1/24) 02:35
„Bruto ir Neto” (3/25)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
CSI kriminalistai 11/1102s.
07:30 Skorpionas 3/20s.
08:30 Rezidentai 4/72s.
09:00 Gyvūnų manija 4/2s.
09:30 Topmodeliai 22/13s.

10:30 Simpsonai 22/6,7s.
11:30 Univeras. Naujas bendrikas 2/194,195s. 12:30
Moderni šeima 6/20,21s.
13:30 Gelbėtojai 3/17s.
14:30 Televitrina 13 15:00
Skorpionas 3/21s. 16:00 CSI
kriminalistai 11/1103s. 17:00
Univeras. Naujas bendrikas
2/196,197s. 18:00 Moderni šeima 6/22,23s. 19:00
Gelbėtojai 3/18s. 20:00
Rezidentai 4/73,74s. 21:00
Žinios 263 21:45 Sportas 1
21:50 Orai 263 22:00 Karibų piratai. “Juodojo perlo”
užkeikimas 00:55 Ričardas
Liūtaširdis. Maištas
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinis bardų festivalis
„Purpurinis vakaras“. 2015“
06:45 Linija, spalva, forma
07:05 Stop juosta 07:30
Šervudo padauža Robinas
Hudas 2 07:40 Kaimynai
piratai 07:55 Šecherazada. Nepapasakotos istorijos 08:15 Euromaxx 08:45
Nežinoma Čekijos Lietuva.
Spaudos draudimas 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos perimetrai. 4
d. Jūros vartai 13:10 Daiktų istorijos 13:55 Pažinimo
džiaugsmas.Zoologijos sodas – laukinės... 14:25 „Rokis IV“. Amerikietiškas smūgis 15:20 ..formatas. Poetas Ernestas Noreika 15:40
Premjera. Šervudo padauža Robinas Hudas 2 15:50
Kaimynai piratai 16:05 Šecherazada. Nepapasakotos
istorijos 16:30 Laba diena,
Lietuva 18:00 Susitikimas
su Antanu Mockumi. Moderuoja Rytis Zemkauskas. Tiesioginė transliacija.
19:00 Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo
metinėms. Mano tėviškė.
Juozas Tumas-Vaižgantas.
19:15 Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo
metinėms. Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą. Juozas Tumas-Vaižgantas 20:10 Kultūros diena. 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai 21:30
Juozo Tumo-Vaižganto 150osioms gimimo metinėms.
Tumo kodeksas 23:00 Mano tėviškė. Juozas TumasVaižgantas 23:15 Kauno
„Hanza dienos 2019“00:00
DW naujienos rusų kalba. 00:15 Dabar pasaulyje
00:45 Nacionalinis bardų
festivalis

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

ŠEŠTADIENIS
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Daiktų
istorijos 07:00 Klausimėlis
07:10 Bebė ir Tina. Mergaitės prieš berniukus 09:00
Labas rytas, Lietuva 09:30
Žinios. Orai. 12:00 Pasaulio
dokumentika. Premjera.
Jaguarai. Ypatingos katės
12:55 Pasaulio dokumentika. Neatrasti Kolumbijos
kampeliai.Kelionė į Amazonės širdį... 13:50 Džesika
Flečer 9 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 Supertėtis 00:05 Juros periodo parkas 3 01:35
Pasaulio dokumentika.
Jaguarai. Ypatingos katės
02:20 Pasaulio dokumentika. Neatrasti Kolumbijos
kampeliai.Kelionė į Amazonės širdį... 03:10 Stilius
04:05 Klausimėlis 04:25
Džesika Flečer 9
06:40 Tomas ir Džeris
(151,152,153) 07:10 Broliai
meškinai. Nuotykių ieškotojai (21,22) 07:45 “Nickelodeon” valanda. Monstrai
prieš ateivius (19) 08:15
Riterių princesė Nela (25)
08:40 KINO PUSRYČIAI
Avelės ir vilkai 10:15 Tomas
ir Džeris 12:00 PREMJERA
Klonuotas Adamas 14:00
Eisas Ventura. Naminių gyvūnėlių detektyvas 15:45
Laukiniai laukiniai vakarai 17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios 19:20 Sportas
19:27 Orai 19:30 SUPERKINAS Šrekas 2 21:20 Namai
- pragarai 23:15 PREMJERA
Tempk jį čia! 01:20 San
Andreas

TV3

06:15 Televitrina 3 06:30
Elena iš Avaloro 1/17s.
07:00 Bakuganas. Kovos
planeta 1/9s. 07:30 Aladinas 1/122s. 08:00 Elena iš Avaloro 1/18s. 08:30
Virtuvės istorijos 10/3s.
09:00 Gardu Gardu 8/3s.
10:00 Būk sveikas! 2/3s.
10:30 Penkių žvaigždučių

būstas 7/3s. 11:00 Misija:
dirbame sau 3/1s. 11:30
Svajonių ūkis 6/1s. 12:00
Daktaras Dolitlis 13:40 Užkerėtoji 15:45 Ekstrasensai.
Stipriausių mūšis 1 17:25
Aplink Lietuvą. Žmonės
1/3s. 18:30 TV3 žinios 264
19:17 TV3 sportas 1 19:22
TV3 orai 264 19:25 Eurojackpot 38 19:30 Turtuolis
vargšas 2/3s. 21:00 Mokinys 23:25 Universalioji
korta 01:15 Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas 02:45
Vyras už pinigus 04:15
Rouzvudas 1/16s. 05:45
Televitrina 3

BTV

06:05 Kvailiai šėlsta
(11,12,13) 07:30 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (29) 08:30 Kvailiai
šėlsta (14) 09:00 Sveikatos
kodas 09:30 Sveikatos kodas televitrina 10:00 Apvalioji planeta (2) 10:35 Bero
Grilso kelionės po Britaniją
(2) 11:40 Ekstremalūs išbandymai (17) 12:10 Būk
ekstremalas (25) 12:40
Džeimis gamina Italijoje (7) 13:50 Ekstrasensų
mūšis (13) 16:30 Raudona
linija 17:00 Betsafe–LKL
čempionatas. Neptūnas
- Juventus 19:30 Muzikinė kaukė 22:05 MANO
HEROJUS Taikdarys 00:35
AŠTRUS KINAS Laukinės
aistros
07:03 Programa 07:04
TV parduotuvė 07:20 „TV
Europa pristato. Baltijos
slapukė“ 07:55 „Pasaulio
turgūs“ (9,10) 09:00 „Nuostabūs pojūčiai“ (7) 09:30
Vantos lapas 10:00 Grilio
skanėstai 10:30 „Kitoks
pokalbis su D.Žeimyte“. Tomas Dapkus 11:00 Laikykitės ten 12:00 „Inspektorius
Luisas“ (7/1) 14:00 „Ragana“ (1/17,18) 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“. Jancevičius
19:00 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu 20:00
Žinios 20:28 Orai 20:30
„Šviesoforas” (2/4,5) 21:30
„Pamiršk mane” (2/46,47)
22:30 Žinios 22:58 Orai
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai. L 00:05 „Karo merginos“ (1/13) 01:10 Grilio
skanėstai 01:45 „Kitoks
pokalbis su D.Žeimyte“.
Tomas Dapkus 02:15 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. N-7. 03:00 Laikyki-

tės ten su Andriumi Tapinu.
N-7. 03:45 Dekonstrukcijos su Edmundu Jakilaičiu
04:30 „Žmogus be praeities“ (15,16)

TV6

06:15 Jokių kliūčių! 1/111s.
07:30 Iš peties 8/3s.
08:30 Simpsonai 22/7s.
09:00 Vienam gale kablys
20/37s. 09:30 Statybų gidas 6/3s. 10:00 Autopilotas 3/3s. 10:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 28/2812s. 11:00 Didžioji
migracija 1/2s. 12:00 Jokių kliūčių! 2/201s. 13:00
Didžioji migracija 1/3s.
14:00 Išlikimas 26/10s.
15:00 Aliaskos geležinkeliai 1/106s. 16:00 Iš peties
8/4s. 17:00 Sandėlių karai
7/1,2s. 18:00 Krovinių karai
3/9,10s. 19:00 Amerikos
talentai 12/1s. 21:00 Žinios
264 21:45 Sportas 1 21:50
Orai 264 22:00 Karo žirgas
01:00 Karibų piratai. “Juodojo perlo” užkeikimas
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 Naktinis ekspresas. Leonidas
Donskis 12:00 Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms
gimimo metinėms. Juozas
Tumas-Vaižgantas. Dėdės
ir dėdienės. Vilniaus mažojo teatro spektaklis 13:30
Juozo Tumo-Vaižganto 150osioms gimimo metinėms.
Vaižgantas. Kosto Ostrausko monodrama. 14:20
VIII tarptautinis folkloro
festivalis „Saulės žiedas“.
Baigiamasis koncertas. 2
d.” 15:20 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė 15:50 Euromaxx 16:20 Klauskite daktaro
17:10 Stilius 18:05 Istorijos
detektyvai 18:55 Dauntono
abatija 5 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai 21:00
Kino žvaigždžių alėja. Aštuonkojė 23:10 Joseph
Calleja 00:30 Dabar pasaulyje 01:00 Tarptautinis
sportinių šokių festivalis
„Lithuanian open 2017“.
Pasaulio reitingo varžybos.”
02:30 Istorijos detektyvai
03:15 Gamtosaugos idėjos 03:45 ARTS21 04:15
Klauskite daktaro 05:05
Stilius

renginiai
Į Vilniaus bažnyčią atgabenta palaimintojo
Mykolo Giedraičio relikvija

Nuo sekmadienio visi tikintieji gali Vilniaus Švč.
Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje melstis
prie palaimintojo Mykolo Giedraičio relikvijų ir prašyti
palaimintojo užtarimo. Jo beatifikacijos byla pradėta dar
1634 metais, tačiau palaimintuoju jis pripažintas tik pernai.

Varžybos

Tiesioginė televizijos transliacija
BTV.

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

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

Rugsėjo 24 d. 18.30 val.
Prienų KKSC arenoje
Betsafe-LKL varžybos: Prienų
„CBET“ prieš Vilniaus „Rytas“.
Tiesioginė transliacija internetu
DELFI TV.

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

B
B

B
B

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

Rugsėjo 29 d. 17.00 val. B
B
Prienų KKSC arenoje
Betsafe-LKL varžybos: Prienų
„CBET“ prieš Alytaus „Dzūkija“.
Tiesioginė televizijos transliacija
BTV.
SPALIO 5 d. 17.00 val.
B
Prienų KKSC arenoje
Betsafe-LKL varžybos: Prienų
„CBET“ prieš Kėdainių „Nevėžis“.

REKLAMA

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

B

GRUODžIO 7 d. 18.00 val.

SAUSIO 4 d. 17.00 val.

Betsafe-LKL varžybos: Prienų „CBET“ prieš Pasvalio „Pieno
žvaigždės“. Tiesioginė transliacija internetu DELFI TV.

Klaipėdos „Neptūnas“ prieš Prienų „CBET“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.

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

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

B
B

GRUODžIO 29 d. 16.00

LAPKRIČIO 2 d. 17.00 val.
GRUODžIO 1 d. 16.00 val.
B
Prienų KKSC arenoje BPrienų KKSC arenoje Bval. Prienų KKSC arenoje Betsafe-LKL varžyBetsafe-LKL varžybos: Prienų
„CBET“ prieš Klaipėdos „Neptūnas“. Tiesioginė televizijos transliacija BTV.

Betsafe-LKL varžybos: Prienų „CBET“ prieš Pasvalio „Pieno
žvaigždės“. Tiesioginė transliacija internetu DELFI TV.

Minint pasaulinę kovos su prostatos vėžiu dieną,
medikai sako, kad sergamumo rodikliai Lietuvoje yra
stabilūs, o mirštamumas dėl geresnės diagnostikos po
truputį mažėja. Kasmet Lietuvoje nustatoma apie 2,5
tūkst. naujų prostatos vėžio atvejų vyresniems vyrams.

BPrienų KKSC arenoje BBetsafe-LKL varžybos:
GRUODžIO 16 d. 18.00
val. Betsafe-LKL varžybos: Kėdainių „Nevėžis“ prieš
Prienų „CBET“ Tiesioginė transliacija internetu DELFI TV.

B
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Kova su prostatos vėžiu: sergamumo
rodikliai stabilūs, mirštamumas mažėja

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

B

TREČIAdienis,
2019 m. rugSĖJO 18 d.,
naujasis gĖlupis

bos: Prienų „CBET“ prieš Šiaulių
„Šiaulius“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.

SAUSIO 12 d. 17.00 val.

BBetsafe-LKL varžybos:

Alytaus „Dzūkija“ prieš Prienų
„CBET“. Tiesioginė televizijos
transliacija BTV.
SAUSIO 19 d. -:- val.

BPrienų KKSC arenoje

Betsafe-LKL varžybos: Prienų „CBET“ prieš Pasvalio „Pieno

žvaigždės“. Tiesioginė transliacija internetu DELFI TV.
SAUSIO 25 d. -:- val.
Betsafe-LKL varžybos:
Panevėžio „Lietkabelis“ prieš
Prienų „CBET“. Tiesioginė transliacija internetu DELFI TV.

B

VASARIO 1 d. -:- val.
Prienų KKSC arenoje Betsafe-LKL varžybos:
Prienų „CBET“ prieš Klaipėdos
„Neptūnas“. Tiesioginė transliacija internetu DELFI TV.

B
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TREČIAdienis,
2019 m. rugSĖJO 18 d.,
naujasis gĖlupis

Prienų
turguje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Po vasariškai šiltos praėjusios savaitės šeštadienio rytas išaušo gana vėsus ir vėjuotas. Patys pirmieji turgaus prekiautojai
vilkėjo striukes ir mūvėjo
pirštines.
Turguje po truputį mažėja žmonių, mažiau atsiranda
norinčių ką nors parduoti,
o ir pirkėjų nėra
daug.
Ant turgaus
prekystalių tos
pačios sodo ir
daržo dovanos,
tie patys mėsos
ir pieno gaminiai.
Kainos beveik nesikeičia, o jeigu
ir pakinta keliais
centais, tai tik didėjimo kryptimi.
Kilogramas bulvių kainavo 0,3–
0,5 euro, kopūstų
– 0,6–1 eurą, svogūnų – 0,75–1,2
euro, burokėlių
– 0,5 euro, morkų – 0,8–1 eurą,
brokolių – 4 eurus, baklažanų – 2 eurus,
juodųjų ridikų – 1 eurą, saldžiųjų paprikų – 1–1,5 euro,
moliūgų ar cukinijų – 0,5 euro, šparaginių pupelių, agurkų – 0,8–1,2 euro, pomidorų
– 0,8–1,5 euro. Labai sumažėjo daržovių asortimentas
ir gausa. Ypač mažai agurkų,
kurių sezonas pas mus labai
neilgas, taip pat šparaginių
pupelių. Džiugu, kad daržovių augintojai rudenišką
asortimentą papildo žalumyninėmis daržovėmis: krapais, petražolėmis, salotomis
ir svogūnų laiškais. Jų ryšelis
kainavo 0,3–0,5 euro.
Šiemet mūsų sodai nuo
obuolių ir kriaušių gausos
nelūžta, tačiau obuolių buvo
visai nemažai, kilogramas
kainavo 0,5–1 eurą. Kiek
brangesnės kriaušės, mat už
kilogramą pardavėjai prašė 1–2 eurų, o už kilogramą
slyvų teko mokėti 1–1,5 euro.
Litras bruknių ar spanguolių
kainavo 2,5–3,5 euro, šaltalankių – 4 eurus, ryšelis putino uogų kekių – 2 eurus, kilogramas svarainių – 2 eurus,
mėlynų vynuogių – 1 eurą.
REKLAMA

SKELBIMAI
Pieno ir jo produktų kainos
kol kas nesikeičia. Litras pieno kainavo 0,5 euro, grietinės
– 3,4–3,6 euro, pusė kilogramo varškės – 0,8–1,5 euro,
sviesto – 4–4,2 euro. Sūrių
taip pat netrūko, nors juos
išperka gana greitai. Sūrių
kainos svyravo nuo 1,5 iki
3,5 euro, nors dabar daugelis pardavėjų sūrius sveria,
tai didelis sūris gali kainuoti
ir iki 5 eurų. Be to, sūrių pardavėjai iš gretimų Alytaus ir
Marijampolės rajonų turėjo
ir įvairių lydytų sūrių, kurių
kainos svyravo nuo 7 iki 12
eurų už kilogramą.
Šalia pieno produktų dažna moterėlė turėjo atsinešusi

ir vieną kitą dešimtį kiaušinių. Dešimtį kaimiškų vištų
kiaušinių pardavė už 1,7–2
eurus, o dešimtį paukštyno
vištų kiaušinių buvo galima
nusipirkti už 1,2–1,3 euro.
Toks pats kiekis antinių kiaušinių kainavo 2 eurus.
Paviljone ir dviejuose kioskuose buvo galima įsigyti šviežios mėsos. Vitrinose ir ant prekystalių daugiausia buvo pridėta
kiaulienos, nemažai vištienos
ir kalakutienos.
Kilogramas kiaulienos šoninės
kainavo 3,98–4,2
euro, kumpio –
3,98–4,2 euro, išpjovos – 5,25–5,5
euro, sprandinės
ar karbonado –
4,98–5,5 euro,
karkos – 1,88–
2,17 euro, kauliukų – 3,59–
4,59 euro, lašinukų – 1,2–2,2
euro, maltos mėsos – 3,5–4,2
euro. Kilogramą mėsinio viščiuko buvo galima nusipirkti

už 2,7 euro paviljone, o už 4
eurus – užauginto namuose.
Kilogramas triušienos kainavo 6 eurus.
Rūkytos mėsos gaminių
kainos keičiasi nežymiai, bet
šiek tiek kitokia, kitaip sufasuota produkcija yra daug
brangesnė. Bet rūkyta mėsa yra visada paklausi. Kilogramas nestorų lašinukų su
raumeniu kainavo 5,5–6,7
euro, su kumpiu – 6,8–7,8 euro, sukto kumpio – 12 eurų,
dešros – 6,8–8,9 euro, dešrelių – 5,6– 6,5 euro, išpjovos
– 10,6–11,5 euro. Kilogramą
brandinto kumpio pardavė
už 8,5 euro, o parduodamo
vakuume – už 9,5 euro. Panašiai kainavo ir sūdyti
lašinukai, tik 20–30
centų mažiau.
Pusės litro stiklainis medaus kainavo
3–4,5 euro. Ir buvo
galima pasirinkti: grikių, liepų, rapsų ar
pavasarinio.
Pusės litro butelis
naminio šaltai spausto sėmenų aliejaus
kainavo 3,5 euro, o
kilogramas maltų sėmenų – 1,5 euro.
Šeštadienį buvo
nemažai prekiautojų
grybais. Kilograminis
indelis paberžių (lepšių) kainavo 2 eurus,
toks pats kiekis raudonviršių – 6–7 eurus, o baravykų – 13 eurų.
Iš Alytaus rajono atvykęs
prekiautojas siūlė pirkti ne
tik įvairių daržovių, uogų,
vaistažolių, bet ir didelių žvynabudžių. Jas pardavė vienetais, didesnės kainavo 0,5 euro, mažesnės – 0,3–0,4 euro.
Tačiau kai kurie žmonės ne-

žino, kokie tai grybai, ir su
nepasitikėjimu žiūri į grybus
bei pardavėją.
Ūkininkai centnerį miežių,
kviečių ar kvietrugių parda-

vė už 9–12 eurų, o už pašarinius miltus prašė 9,5–10
eurų.
Po vasaros šurmulio dabar
nyku gyvūnijos turgavietėje. Šeštadienį čia karaliavo
įvairaus amžiaus vištos. Už
5–6 mėnesių vištaites prašė
6,5–7 eurų, o už antis – 10–
12 eurų.
Vienas kaimo žmogus turėjo apie 30 mažų, 3–5 dienų
margų viščiukų ir už vieną
mažylį norėjo gauti bent 0,8
euro. Nors ir keista, bet pirkėjas atsirado gana greitai.
Už tris paaugintus kalakučiukus prašė 15 eurų. Prekiaujantis naminiais paukščiais
vyriškis už nemažus, jau apsiplunksnavusius broilerius
norėjo gauti po 3 eurus. Jis
tikino, kad šie mėsiniai viščiukai jau paskutiniai, daugiau šiemet nebus.
Nedaug buvo prekiautojų triušiais. Už suaugusius
patinus ir pateles šeimininkai norėjo 20–25 eurų, o už
nemažus jauniklius – 8–10
eurų.
Padaugėjo prekiautojų vaismedžių sodinukais.
Kriaušaitę, obelį, riešutmedį,
abrikosą ar vyšnią buvo galima nusipirkti už 8–10 eurų,
vaiskrūmį – už 2–3 euro.
Vasarines gėles jau keičia
rudeninės. Gėlių augintojai
siūlė pirkti našlaičių ir chrizantemų. Našlaičių krūmelis kainavo 0,3–0,5 euro, o
už įvairaus dydžio ir spalvų
chrizantemų krūmus pirkėjai mokėjo 3–5 eurus.
Be visų medelių ir gėlių,
galima buvo įsigyti ir dekoratyvinių moliūgėlių. Vieni
buvo panašūs į kriaušes, kiti – į kiaušinius. Augintoja
Ramunė pasakojo, kad šie
moliūgai apsiveja medį ar tvorą
ir labai gražiai atrodo. Medelis būna tarsi papuoštas baltais kiaušiniais (nuotraukoje – moliūgėliai).
Vienas toks dekoratyvinis moliūgėlis kainavo 0,3
euro. Juos galima
laikyti per žiemą
– per Velykas bus
gražus margutis.
O vėliau, išėmus
sėklas, patiems
užsiauginti tokių gražių kiaušinių...
Kol kas dar palankus metas ir prekiautojams dėvėtais rūbais, įvairiais sendaikčiais.

Nemuno kilpų regioniniame parke
(Tylioji g. 1, Birštonas) spalio 2, 9, 11, 23 ir 30 dienomis nuo 9.00 val.

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

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

Žemės sklypus

Apie 7 ha žemės ūkio paskirties
žemę Mackių k., Balbieriškio sen., Prienų r. Tel. 8 612
66168.

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.

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

Automobiliai, dalys
Parduoda
„Opel Astra“ (2002 m., D, ekonomiškas, 730 Eur). Tel. 8 670
17942.

Perka

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

Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.
Žemės ūkis
Parduoda
Paršelius. Tel. 8 656 69197.

Maistines bulves. Tel. 8 630
05924.
Pašarines bulves (0,05 Eur/kg).
Tel. 8 601 05587.
Pašarines bulves ir kviečius. Tel.
8 604 93428.

Kviečius (8 Eur/50 kg). Tel. 8
689 58623.
Sėklinius kvietrugius. Tel. 8 604
11141.

Parduodami šiltnamiai su
polikarbonato danga. Polikarbonato danga, stogeliai.
Dabar taikomos akcijos. Garantija 10 metų. Tel.: 8 659
08776, 8 604 98184.

Motobloką „Neva-2“
su visais padargais.
Tel. 8 655 35350.
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.

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

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

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

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.

Paslaugos

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.

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

♦ 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.

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.

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.

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

Remontuoju ir prijungiu
skalbykles, elektrines virykles, orkaites, džiovykles.
Atvykstu į namus. Suteikiu
garantiją. Tel. 8 647 55929.
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.

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

Montuojame gipso kartoną,
klijuojame plyteles, šiltiname
sienas, palėpes, montuojamestatome karkasus ir atliekame
kitus darbus. Tel. 8 679 09957.
Visi santechnikos darbai:
šildymo, vandentiekio, kanalizacijos. Komplektuojame medžiagas su nuolaidomis. Tel. 8
640 39204.

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

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

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

Įvairios prekės
Parduoda

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

skelbimai

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

greblysirbebras@gmail.com
Mobiliuoju gateriu pjauname
medieną iki 9 m ilgio, kreizuojame lentas kliento kieme.
Pjauname ir nedidelius kiekius.
Tel. 8 610 03983.

Darbo skelbimai
Reikalinga
Reikalingas žmogus, galintis
prižiūrėti neįgalią moterį (po
insulto nevaikšto). Galime suteikti gyvenamąjį plotą. Tel. (8
319) 56407 (skambinti nuo 18
val. iki 20 val.).
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.

Kviečia
Dėmesio! Prienų – Birštono diabeto klubas „Versmė“ rugsėjo
21 d. (šeštadienį), kviečia į klubo narių susirinkimą. Darbotvarkėje: paskaita; klubo įstatų
svarstymas; kiti klausimai. Birštono „Carito“ namuose, Birutės
g. 10A, Birštonas. Registracija
10.00 val. Klubo pirmininkė
Birutė Bartkevičiūtė, tel. 8 687
21261.

TREČIAdienis,
2019 m. rugSĖJO 18 d.,
naujasis gĖlupis
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Parodos
Prienų rajono savivaldybėje (2
aukšte) eksponuojama dailininko Vlado Tranelio autorinė
tapybos darbų paroda.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre – Arno Rasimavičiaus
grafikos darbų parodą „Kasdienybės metamorfozės“. Paroda veiks iki spalio 4 d. darbo
dienomis.
Prienų krašto muziejuje iki
spalio 25 d. eksponuojama
Reginos Katkienės autorinių
lėlių paroda „Baltas gyvenimo
medis“.

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 salėjebibliotekoje 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.

Rugsėjo 18 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 06:54
leidžiasi 19:32
Dienos ilgumas 12.38
Pilnatis (19 mėnulio diena)
Juozapas, Stanislovas, Mingailas, Galmantė, Stefanija, Stefa, Elita
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.
Rugsėjo 19 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 06:56
leidžiasi 19:29
Dienos ilgumas 12.33
Pilnatis (20 mėnulio diena)
Arnulfas, Januarijus, Girvinas,
Vytė, Vilhelmina, Vilė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.
Rugsėjo 20 d.
PENKTADIENIS
Saulė teka 06:58
leidžiasi 19:27
Dienos ilgumas 12.29
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Fausta, Kolumba, Vainoras,
Tautgirdė, Eustachijus, Vainora
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
Rugsėjo 21 d.
ŠEŠTADIENIS
Tarptautinė taikos diena
Bobų vasara
Šv. Matas, Alutinis
Tarptautinė Alzheimerio ligos
diena
Miškininko diena
Saulė teka 07:00
leidžiasi 19:24
Dienos ilgumas 12.24
Delčia (22 mėnulio diena)
Matas, Mantvilas, Viskintė
Tinkamas laikas sėti:
lapines petražoles, špinatus,
salotas, salierus, lapinius burokėlius, saulėgrąžas, smidrus,
kopūstus (ir žiedinius).
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

PASKUTINIS PUSLAPIS
studiją

035*858 Pakvietimas į TV
studiją
045*704 Pakvietimas į TV
studiją

Lošimo Nr. 1223
Data: 2019-09-15

000*821 Pakvietimas į TV
studiją
007*712 Planšetė Lenovo
TAB E-10

21 72 24 68 41 26 35 67 14 36 0453681 Siurblys robotas
18 11 65 52 59 74 01 23 19 06 XiaomiC10
55 39 48 33 46 03 05 13 16 28
0047412 Siurblys robotas
66 02 53 58 08 73 32 22
XiaomiC10

0306415 Siurblys robotas
10 17 71 62 27 49 12 75 20 XiaomiC10
0107287 Siurblys robotas
42 30 69 31
XiaomiC10

VISA LENTELĖ

LAIMĖJIMAI ir laimėtojų sk.
18366.00€ 1
15.00€ 723
2.00€
10991
1.00€
25264

0354560 Siurblys robotas
XiaomiC10

PROGNOZĖ: Aukso puode –
500 000 Eur

PAPILDOMI PRIZAI
0395268 Automobilis NISSAN LEAF
011*840 Belaidės ausinės
JBL 500 BT

Lošimo Nr. 714
Data: 2019-09-09

024*806 Belaidės ausinės
JBL 500 BT

Tel. 1634

034*995 Belaidės ausinės 1000 Eur - 714-0006*86
JBL 500 BT
100 Eur - 714-0018*77
034*400 Belaidės ausinės 100 Eur - 714-0016*66
JBL 500 BT
100 Eur - 714-0015*45
000*842 Belaidės ausinės
100 Eur - 714-0014*80
JBL 500 BT
100 Eur - 714-0019*42
024*294 Įkroviklis Xiaomi Mi
100 Eur - 714-0011*51
Power Bank
028*761 Įkroviklis Xiaomi Mi 100 Eur - 714-0006*79
100 Eur - 714-0014*09

Power Bank

022*610 Įkroviklis Xiaomi Mi 100 Eur - 714-0008*97
Power Bank
Sekančio tiražo prizas:
034*983 Įkroviklis Xiaomi Mi 5x1000€, 10x300€, 50x100€
Power Bank
ir 100x50€
020*521 Įkroviklis Xiaomi Mi
Power Bank

Rugsėjo 22 d.
SEKMADIENIS
Baltų vienybės diena
Rudens lygė (lygiadienis)
Tarptautinė diena be automobilio
Šiaulių miesto gimimo diena
Saulė teka 07:02
leidžiasi 19:21
Dienos ilgumas 12.19
Delčia (23 mėnulio diena)
Mauricijus, Tomas, Tarvinas,
Virmantė
Tinkamas laikas sėti:
lapines petražoles, krapus, kalendras, pankolius, špinatus,
salotas, lapinius burokėlius, salierus, porus, saulėgrąžas, laiškinius svogūnus, agurkus, smidrus, kopūstus (ir žiedinius).
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

043*490 Išmanusis laikrodis
Xiaomi

Rugsėjo 23 d.
PIRMADIENIS
Lietuvos žydų genocido atminimo diena
Saulė teka 07:03
leidžiasi 19:19
Dienos ilgumas 12.16
Delčia (24 mėnulio diena)
Linas, Teklė, Galintas, Galintė,
Lina, Linė
Tinkamas laikas sėti:
lapines petražoles, krapus, kalendras, pankolius, špinatus,
salotas, lapinius burokėlius, salierus, porus, saulėgrąžas, laiškinius svogūnus, agurkus, smidrus, kopūstus (ir žiedinius).
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

045*955 Kolonėlė JBL GO 2

044*181
Xiaomi

Išmanusis laikrodis

013*181
Xiaomi

Išmanusis laikrodis

Lošimo Nr. 347
Data: 2019-09-13
SKAIČIAI
03, 21, 22, 33, 47 + 02, 09

0258044 Išmanusis TV Philips 32

LAIMĖJIMAI

5+2
0232570 Išmanusis TV Phi5+1
lips 32
5
0422290 Išmanusis TV Phi4+2
lips 32

33064314.36€ 0

Išmanusis TV Phi- 4 + 1
4
0382490 Išmanusis TV Phi- 3 + 2
lips 32
2+2

231.30€

2

98.60€

9

46.60€

8

18.00€

80

3+1

17.30€

131

0337454
lips 32

032*669 Kolonėlė JBL GO 2
042*740 Kolonėlė JBL GO 2
009*841 Kolonėlė JBL GO 2
000*477 Kolonėlė JBL GO 2

040*960 Pakvietimas į TV

Sudoku

506320.10€

0

102114.90€

0

3054.70€ 0

3

13.70€

218

1+2

8.90€

541

2+1

7.80€

1756

Renginiai
Rugsėjo 20 d. kviečiame į
pažintinę ekskursija – žygį,
skirtą Europos paveldo
dienoms. Jūsų laukia žygis
į vienintelę Baltijos šalyse sklandytuvų gamyklą
UAB „Sportinė aviacija ir
Ko“ (Pociūnų k.). DATA IR
LAIKAS – 2019 m. rugsėjo
20 d. (penktadienis). 8.30
val. – ekskursijos pradžia
(Prienai, Laisvės aikštė).
13.30 val. – ekskursijos
pabaiga. ATSTUMAS ~ 12
km. BŪTINA IŠANKSTINĖ
REGISTRACIJA. Registracija vykdoma nuo rugsėjo12
d. iki rugsėjo 18 d. tel. (8
319) 61190. PAPILDOMA
INFORMACIJA. Pakeliui
į sklandytuvų gamyklą
aplankysime Lietuvos
partizanų kapus, Prienų
karinį miestelį, žydų žudynių vietą ir kapą, paukščių
stebėjimo vietą bei poeto
Justino Marcinkevičiaus
tėviškę. Ekskursija nemokama. Kiekvienas žygio
dalyvis atsako už savo
sveikatą ir daiktų saugumą. Ekskursijos metu bus
fotografuojama. Į Prienus
parveš autobusas.
Rugsėjo 20 d. 18 val. Prienų miesto Laisvės aikštėje – akcija „Visa Lietuva
šoka“. Norinčius dalyvauti
kviečiame registruotis iki
rugsėjo 13 d., užpildant
elektroninę registracijos
formą, kurią rasite Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro interneto svetainėje
www.prienaikc.lt

Rugsėjo 21 d. – nemokamas
pažintinis 10 km žygis po
Stakliškių apylinkes, skirtas
Europos judrumo savaitei.
Žygio metu lydės kultūrologė Rita Balsevičiūtė.
Aplankysime Stakliškių
midaus gamyklos Salyko

bokštą-muziejų, Stakliškių bažnyčią ir koplytėlę,
Stakliškių piliakalnį ir Tridupio ąžuolus, Kryžiaus
akmenį, Napoleono kepurę. Po žygio vaišinsimės
koše. 9.00 val. nuo Prienų
Laisvės aikštės į Stakliškes
nemokamai veš autobusas
(po žygio visi bus parvežti į
Prienus). Būtina išankstinė
registracija tel. (8 319) 54
427 arba el. paštu prienai.
vs.biuras@gmail.com

Rugsėjo 23 d. – Lietuvos
žydų genocido dienos minėjimas. 9.20 val. – akcija
„Atminties kelias...“ – Balbieriškio mokyklos bendruomenės pėsčiųjų žygis
nuo buvusių Prienų kareivinių iki žydų masinių
žudynių vietos Prienuose.
11.50 val. – Balbieriškyje
gyvenusios žydų bendruomenės pagerbimas prie
Volfo Kagano atminimo
lentos Balbieriškyje. 12.00
val. – Lietuvos žydų genocido dienos minėjimas „Žydų
pėdsakai Balbieriškyje...“
Balbieriškio kultūros ir
laisvalaikio centre.
Rugsėjo 24 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre – lietuviškas kino filmas
„Čia buvo Saša“. Bilieto kaina – 5 Eur. Bilietus galima
įsigyti ir užsisakyti nuo
rugsėjo 9 d. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centro bilietų
kasoje.

Rugsėjo 24 d. 18.30 val.
Prienų sporto arenoje
– LKL krepšinio varžybos:
Prienų „CBet“ – Vilniaus
„Rytas“.
Rugsėjo 28 d. Prienų sporto
arenos teritorijoje – Prienų krašto mugė ir sporto
šventė „Rudens spalvos“.
10.00 val. Tautodailininkų, amatininkų, ūkininkų,
prekybininkų mugė 11.00

val. Šventės atidarymas.
Sporto varžybos: krepšinis 3x3, tenisas, futbolas
7x7, stalo tenisas, biliardas
(pulas 8), smiginis, orientavimosi sportas (labirintas),
irklavimas (treniruokliu)
(nuostatai ir išsamesnė
informacija – www.prienusportas.lt. Parodomoji stipruolių ir galiūnų programa (išsamesnė informacija
– www.prienusportas.lt).
Gardžiausio patiekalo konkursas (patiekalų iš bulvių
pristatymas, degustacija).
Alytaus PRC veiklos ir profesinio mokymo programų
pristatymas. Iniciatyvos
„Laimingas Prienų kraštas“
pristatymas. Sveikatinimo
akcija „Sveikata – brangiausias turtas“. 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
– žurnalistė, etnologė, tautosakininkė Gražina Kadžytė). Gardžiausio patiekalo
konkurso nugalėtojų apdovanojimai. Kviečiame visus
norinčius dalyvauti Gardžiausio patiekalo konkurse. Išsamesnė informacija
ir nuostatai – www.prienai.
lt Taip pat kviečiame tautodailininkus, amatininkus,
ūkininkus, prekybininkus
dalyvauti ir prekiauti šventėje (išsamesnė informacija
– www.prienai.lt)

Parodos

rugsėjo
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TREČIADIENIS

+8
+13

KLAIPĖDA

VILNIUS

+7 +12
rugsėjo

19

+9 +12

KETVIRTADIENIS

+8
+13

KLAIPĖDA

VILNIUS

+8 +13
rugsėjo

20

+10 +12

P E N K TA D I E N I S

+7
+13

KLAIPĖDA

VILNIUS

+7 +11
rugsėjo

21

+9 +11

Š E ŠTA D I E N I S

+4
+12

KLAIPĖDA

VILNIUS

+4 +12
rugsėjo

22

+8 +14

SEKMADIENIS

+12
+19
KLAIPĖDA

VILNIUS

+10 +18
rugsėjo

23

+15 +17

PIRMADIENIS

+10
+22
KLAIPĖDA

VILNIUS

+10 +21
rugsėjo

24

+15 +19

ANTRADIENIS

+13
+22
KLAIPĖDA

VILNIUS

+12 +21

+16 +19

Prienų rajono savivaldybėje (2 aukšte) eksponuojama VANDENS TEMPERATŪRA
dailininko Vlado Tranelio
autorinė tapybos darbų +17 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+16 KAUNO MARIOS
paroda.
+16 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+14 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 44 000 000 Eur

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

(šio numerio atsakymai)
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TREČIAdienis,
2019 m. rugSĖJO 18 d.,
naujasis gĖlupis

GAMA RADIACINIS FONAS

40
40

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8015 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
8510 nSv/val.

nSv/val.

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

