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Kartu su visa Lietuva 
šoko ir prieniškiai

graužikai tampa 
nekviestais lankytojais 
namų aplinkoje 4
Pilatesas padeda 
subalansuoti kūno ir 
dvasios harmoniją 5

3

Nepasikeitė vaikų noras 
muzikuoti, pažinti, siekti rezultato

Laima
DUOBLIENĖ

1965 m. rugsėjo 1-ąją duris 
atvėrusi Prienų meno mo-
kykla jubiliejinius 55-uo-
sius mokslo metus pradėjo 
naujose patalpose. 

Kaip sekasi kurtis dar da-
žais kvepiančiose patalpose, 
kas džiugina, su kokiomis 
problemomis susiduriama, 

kalbėjomės su l. e. direktorės 
pareigas mokytoja eksperte 
Lina Bendoraitiene. 

Kokiomis nuotaiko-
mis pradėjote naujuosius 
mokslo metus?

Ši mokslo metų pradžia 
mūsų mokyklos bendruome-
nei yra neeilinė. Žinojome, 
kad jau dažais kvepia nau-
jos patalpos, todėl nutarėme 
mokslo metus pradėti nau-
jame pastate, kad netrukdy-
tume ugdymo proceso per-

sikraustymo darbais. Teko 
kibti į darbą visam mokyklos 
kolektyvui – ir štai mes jau 
naujuose namuose. Nuotai-
kos puikios, nes įsikūrimo 
rūpesčiai visada malonūs.       

Kiek turite mokinių, no-
rinčių gilintis į meno pa-
slaptis? Kokias programas 
jiems siūlote? 

Šiuo metu mokykloje mo-
kosi 282 įvairaus amžiaus 
mokiniai. Galima rinktis for-
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Sekmadienį trijose vien-
mandatėse apygardose 
parlamentarų mandatus 
iškovojo opozicinių partijų 
atstovai – dvi konservato-
rės ir socialdemokratas.

Pakartotiniai Seimo narių rinkimai: mandatus 
laimėjo dvi konservatorės ir socialdemokratas

Žirmūnų apygardoje laimė-
jo Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų sąjun-
gos (TS-LD) atstovė, sostinės 
savivaldybės tarybos narė 
Paulė Kuzmickienė, kita kon-

servatorė Rasa Petrauskienė 
laimėjo Gargžduose.

P. Kuzmickienė surinko 
2803, arba 52,03 proc., R. Pe-
trauskienė – 3246, arba 50,53 

Gerb. Socialiniai darbuotojai -  
pagalbos teikėjai, palydėtojai,  

pagalbininkai, 

šiemet rugsėjo 27-ąją nuo oficialiai 
švenčiamos Lietuvos socialinių dar-

buotojų dienos sukanka 15 metų. Jau-
natviškas Jūsų profesinės šventės ju-

biliejus! Nelengvą kasdienę socialinio  
darbuotojo veiklą lydi ištikimybė pasi-
rinkimui, atjauta ir pagarba žmogui, 

gebėjimas suprasti ir troškimas padėti. 
Nešdami dėmesį, pagalbą ir visaverčio 

gyvenimo džiaugsmą kitiems, nepa-
mirškite ir savęs. Sėkmė pasiekiama 

kantrybe ir darbu. Drąsiai ir su šypse-
na pasitikite kiekvieną dieną, būkite 
atkaklūs, stiprūs, tolerantiški ir gera-
noriški. Sveikatos Jums, meilės, stipry-

bės darbe ir laimės šeimose!
Su nuoširdžiu dėmesiu -

LR žemės ūkio ministras, Seimo narys
Andrius Palionis 

Gerbiami socialiniai  
darbuotojai, 

Nuoširdžiai sveikinu Jus profesinės 
šventės – Lietuvos socialinių darbuo-
tojų dienos proga. Jūsų pagalba, geri 
žodžiai, supratimas ir patarimai dau-
gelio žmonių gyvenimą nušviečia švie-

siomis spalvomis. 
Linkime, kad ir toliau nuoširdžiai 

spręstumėte likimo nuskriaustų ir rū-
pesčių turinčių žmonių problemas ir 
Jums niekada nepritrūktų jėgų, kan-

trybės, energijos bei stiprybės, dalijant 
savo šilumą. 

Tegul Jus lydi sėkmė, nuoširdumas, ap-
linkinių pagarba ir dėkingumas. 

Birštono savivaldybės merė
Nijolė Dirginčienė

Mieli Prienų krašto socialiniai darbuotojai, 
pasirinkdami savo profesinį kelią Jūs pasirinkote be-
sąlygiška meile ir dėmesiu dalintis su silpnesniais už 
save, kartais bejėgiais, vienišais ir likimo nuskriaus-
tais. Jūsų dėka jie gali jaustis stipresni, drąsesni, atvi-

resni sau ir pasauliui. Tai didesni ir mažesni stebu-
klai, kuriuos kuriate savo rankomis ir širdimi.

Sveikindami profesinės šventės proga, dėkojame už 
Jūsų kilnų darbą, suteiktas viltis, gebėjimą suprasti ir 
padėti. Linkime, kad visur ir visada Jus lydėtų sėkmė, 
nuoširdi visuomenės pagarba ir dėkingumas bei ži-
nojimas, kad esate mums visiems labai reikalingi. 
Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas 

Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė

Mieli socialiniai darbuotojai, 
Jūsų pakantumo, nuoširdumo ir paslaugu-
mo dėka, dažnai galime įvertinti visų mū-
sų stiprybę sunkiomis akimirkomis, nuo 

kurių norime nusigręžti ir pabėgti.  
Niekada nestokokite jėgų ir to gerumo, ku-
riuo apdovanojate sergančius, kenčiančius 

ir atstumtuosius! Nes Jūs - mūsų viltis!
Redakcija
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Skubus žingsniavimas 
ankstyvą, vėsų rugsėjo 

rytą dažnai primena džiaugs-
mingą ir turbūt net iki pa-
skutinio atodūsio atmintyje 
išliksiantį įvykį. Jis buvo ir 
džiaugsmingas, ir keistas, nes 
tokio dar nebuvome patyrę. 

Prieš 25 metus prie įva-
žiavimo į Kauną, vadinama-
me Muravos žiede, šaldami 
ir kartu nekantraudami lau-
kėme pirmą kartą Lietuvos 
istorijoje į mūsų šalį atvyks-
tančio aukščiausio katalikų 
bažnyčios vadovo. Tuo metu 
sunku buvo suvokti popie-
žiaus Jono Pauliaus II vizito 
Lietuvoje reikšmę. 

Kaip gali įvertin-
ti tai, kas vyks-
ta pirmą kartą? 

Tai, kas vyksta pirmą 
kartą, visada yra nepa-
kartojama, nes jaus-
mas, kuris užplūsta 
tave dėl pirmojo karto 
jaudulio, niekada ne-
pasikartoja, nors toks 
įvykis gali ir kartotis. 

Todėl, po 24 metų pažvel-
gę į popiežiaus Pranciškaus 
akis, jau galime palyginti abie-
jų popiežių vizitus. Ir vis tiek 
pirmasis vizitas visada išliks 
kitoks, nes, netgi ir palyginus 
kokybę, tas jausmas, kuris 
širdį pripildė prieš 25 metus 
– niekada nebepasikartos. 

Tačiau palyginus vizitus ga-
lima padaryti labai daug išva-
dų, pagrįstų trumpais paste-
bėjimais. Kuo ypatingas buvo 
pirmasis popiežiaus vizitas? 
Atsakymas labai paprastas 
– jis įvyko tada, kai Lietuva 
išsilaisvino iš daugiau negu 
60 metų priespaudos. Tada 
mes pradėjome suprasti, kad 
galime būti kitokie.

Iki lemtingų 1987 metų 
buvome visi vienodi. Nega-
lėjome būti išskirtiniai. Jau 
nuo pirmos klasės mergaitės 
žinojo, kad vilkės rudas mo-
kyklines sukneles, vėliau taps 

virėjomis, medicinos seselė-
mis, siuvėjomis, mamomis ir 
kitokiomis namų buities spe-
cialistėmis, o berniukams pa-
sirinkimo spektras buvo siau-
resnis. Kiekvienas berniukas 
žinojo, kad nuo pirmos klasės 
vilkės mėlyną mokyklinę uni-
formą su spaliuko žvaigždute, 
kurią vėliau pakeisti galėjo tik 
raudonas kaklaraištis. Nega-
na to, apie ilgus ar sušukuotus 
plaukus buvo galima pamiršti 
– berniukams galėjo tikti „tik“ 
trumpai kirpti plaukai. Tikro 
Tarybų Sąjungos vyro įvaizdį 
sudarė ne kažin kas ypatingai 
spalvoto... Kerziniai batai ir 
chaki spalvos karinė unifor-
ma, kurią nebent savo mėly-
nais dryžiais galėjo pakeisti 
jūrų arba oro desantinių pa-
jėgų „telniaškė“. Taip, visų vy-
rų ateitis ir gyvenimo prasmė 
buvo kariuomenė, o vėliau – 
arba darbas su autotechniką, 
arba gamyklos technika. 

Kodėl net ir šian-
dien daugumai 
miela Tarybų 

Sąjunga? Nes visi turė-
jo paskirtį. Visi žino-
jo kuo bus, nesvarbu 
– kad prieš savo valią. 

Augdami Tarybų Sąjungoje 
mes negalėjome būti kitokie, 
mes turėjome būti tokie, kaip 
numatyta. Turėjome paklusti 
tam tikrai griežtai tvarkai, ku-
rią pažeisti buvo nevalia. 

Ir štai, prabėgus 60 metų, 
ta tvarka suiro. Praėjus še-
šiems dešimtmečiams mes 
pagaliau tapome laisvi. Ne tik 
geopolitiškai, bet ir laisvi savo 
mintimis. 

Įsivaizduokit, 60 metų kas-
dien kepi tik kiaušinienę ir 
vieną rytą tau ant stalo pa-
deda įvairiausių vaisių, dar-
žovių, šoninės, vištienos ir 
leidžia gaminti tai, kas tavo 
nuomone – skaniau. Turbūt 
nesuklystame pasakę, jog tai 
mažų mažiausiai – beprotiš-
kai džiugu ir beprotiškai keis-
ta. Keista, nes staiga vieną ry-
tą tu patiri tai, ko niekada ne-
patyrei. Tu tampi laisvas.

Ir 1994 metais kartu su 
tūkstančiais lietuvių katalikų 

stovint šaltą rytą ant didžiau-
sios Kauno gatvės šaligatvio, 
širdis galėjo keistai džiaugtis. 
trykšti džiaugsmu ne todėl, 
kad po akimirkos pasirodys 
paties šv. Petro įpėdinio kor-
težas, bet dėl to, kad tai pa-
galiau įvyko. Mes buvome 
pripažinti, mes gavome lais-
vę pamatyti ir pajausti tai, ko 
niekad net negalėjome tikėtis 
pajausią. 

Po 24 metų į Lietuvą vėl at-
vykus pontifikui, viskas atro-
dė kitaip. Dėl daugelio prie-
žasčių. Pirmoji priežastis ga-
na paprasta – tai nebuvo pir-
mas vizitas. Antroji – reikia 
pripažinti, kad katalikais 
tampame tada, kai mums 
yra blogai, o blogį kentėme 
tada... vos išsivadavę nuo il-
gos tarnystės komunizmui. 
Trečioji – pasikeitė ir požiūris 
į viską. Jeigu 1994 metais mes 
dar tik mokėmės nesilaikyti 
nustatytų griežtų gyvenimo 
normų, tai 2018 metų rugsėjį 
mes galėjome laikytis to, kas 
mums patinka, ir būti ten, kur 
norime būti. 

Ar 1994 metais buvome 
uolesni katalikai? Sunku pa-
sakyti. Tačiau atmintyje išli-
kęs labai svarbus atsimini-
mas. Tuomet, laukdami ir šal-
dami, vis dar mokėmės nesi-
laikyti senosios tvarkos ir pri-
prasti prie naujosios. Vis dar 
mokėmės nebūti įrėminti. Ir 
būtent ten, Kaune, 1994 me-
tų rugsėjį ši pamoka daugeliui 
pasitinkančiųjų Joną Paulių II 
tapo vizito simboliu. 

Turbūt daug kas pasaky-
tų, jog pats populiariausias 
šio vizito suvenyras buvo ro-
žančius ar tuometinio popie-
žiaus „abrozdėlis“? Ir iš kar-
to suklystų. Pačiu didžiausiu 
suvenyru visiems tapo bene 
pirmą kartą Lietuvoje išvysta, 
tik filmuose matyta, polieti-
leninė policijos juosta „Stop“. 
Netgi jūsų nuolankiam tar-
nui, šio straipsnio autoriui, 
prie vaikystės numizmatikos 
kolekcijos saugomas nedide-
lis šis juostos gabalėlis išliko 
vieninteliu, apčiuopiamu pir-
mojo popiežiaus vizito Lietu-
voje prisiminimu. Ir ne jam 
vienam.

Rodos, tokia smulkmena 
– polietileninė juosta – bu-
vo graibstoma jau iš vakaro. 

Svarstoma galimybė hospisams, krizinio 
nėštumo centrams suteikti patalpas
Seimas svarsto galimybę hospisams ir krizinio nėštumo 
centrams sudaryti galimybę nemokamai naudotis valstybės 
ar savivaldybių patalpomis. Seimas po pateikimo pritarė 
tokioms parengtoms pataisoms. Toliau jas svarstys Seimo 
komitetai.

Aplinkos ministerija asbesto atliekoms 
šalinti skyrė dar 280 tūkst. eurų
Aplinkos ministerija pranešė šalies savivaldybėms 
skyrusi 280 tūkst. eurų dotaciją surinkti ir saugiai 
pašalinti asbesto turinčias atliekas. Šiomis lėšomis bus 
sutvarkyta apie 1945 tonas kancerogenais laikomų 
atliekų.

Tuometinė Kauno policija 
vos spėjo ją vėl rišti. Popie-
žiui Jonui Pauliui II tos pačios 
dienos vakarą paskutinį kartą 
regint Kauną ir iš jo išvažiuo-
jant, net ir pliaupiant lietui 
matėsi, kad gatvėse šios juos-
tos – kaip nebūta. 

Tačiau viskas keičiasi. Atvy-
kus popiežiui Pranciškui, mes 
jau žinojome viską – kas yra 
popiežius, kas yra elementari, 
ne ginklu saugoma tvarka. Ta-
čiau išmokome būti ir 
laisvamaniai, 
indi-

vidualis-
tai. Pontifiko vizi-

tas 2018 metais įspūdį pa-
darė tikriesiems katalikams, 
o ne tiems, kurie tik vadina 
save tokiais. Tai nėra blogai, 
nes būtent taip mes galime 
pažvelgti vieni kitiems į akis 
ir atsakyti į klausimą – kas 
mes?

Mes – asmenybės. Visiškai 
skirtingos ir kartu panašios.

Karti ir kartais 
sukrečianti pa-
tirtis privertė 

išmokti vieną svarbią 
pamoką. Mes visi skir-
tingi, skiriasi ir mūsų 
pasaulėžiūra, bet tuo 
pačiu metu – visi lygūs. 
Lygūs „prieš šešias len-
tas“. Kad ir kokie bū-
tume skirtingi, mirties 
akivaizdoje nesvar-
bu, kas – tarnas, o kas 
– karalius.

Ko gero, nėra nieko absur-
diškesnio, kai pradedi juok-
tis iš to, prieš ką reikėtų nu-
silenkti. 

Jau baigiame priprasti prie 
politinės reklamos, agitacijos 
ir visokio plauko akcijų. Pra-
dedame suprasti, kas meluo-
ja, o kas krislą tiesos sako. Ir 
pradedame jausti, kas absur-
diška, o kas – ne. 

Lietuvos ministrui pirmi-
ninkui Sauliui Skverneliui 
bandant suvaldyti onkologinę 
ligą netekus plaukų, sveikatos 

apsaugos ministras Aurelijus 
Veryga, norėdamas palaikyti 
politinį kolegą, irgi nusikir-
po plaukus, kad būtų taip pat 
plikas. Ko gero, ne vienas pa-
mąstytume ne tik apie kole-
gos jautrumą, bet ir paieško-
tume, kas kokią naudą iš to 
gaus. Juk žinome, kad retai 
kas būna be naudos.

Ir visgi iškyla 
klausi-

m a s , 
kas yra neetiš-

kiau – ar viešai parodyti 
palankumą, ar visa tai sukri-
tikuoti? 

Į šį klausimą atsakė LR 
Seimo narys Kęstutis Ma-
siulis. Tiksliau, jo veiksmai 
ir komentarai. Nereikia būti 
didžiu mokslininku, istoriku 
ar filosofu, kad suprastum, 
jog pasaulis keičiasi, tačiau 
žmogus – ne. Jau nebe itin 
gerbiamas Seimo narys žen-
gė drąsų žingsnį ir sveikatos 
apsaugos ministrą, pasiryžu-
sį viešai palaikyti onkologine 
liga sergantį bendrapartietį, 
sukritikavo savęs reklama-
vimu. Taip – iki tolerancijos 
mums dar toli.

Nors jau kitąmet skaičiuo-
sime tris dešimtis metų nuo 
mūsų valstybės atkūrimo die-
nos, smerkti ir tyčiotis moka-
me geriausiai. 

Kaip būtų galima vertin-
ti politiką, kuris atstovauja 
Lietuvai įvairiose parlamen-
tinėse grupėse, palaikančio-
se tarptautinius ryšius? Kaip 
itin galingą žmogų, pusdievį, 
kuriam net ir iš „šešių lentų“ 
tyčiotis ramu.

Kartais kyla klausimas, ar 
tikrai mes esame tolerantiški 
vienas kitam? Ne, nekalbame 
apie lytis, seksualines orien-
tacijas, rases ir tautybes, kal-
ba eina apie kiekvieną žmogų 
atskirai. Ar tikrai sugebame 
vertinti situaciją šalia mūsų? 
Ar tikrai tai, ką žmogus daro 
kitaip, yra smerktina? Ir ar 
tikrai žmogus, kuris turėtų 
rodyti pavyzdį, gali leisti sau 
reikšti nuomonę, akivaizdžiai 
prieštaraujančią moralei bei 

valstybės vizijai?
Gal ir sunku būtų įsijausti 

į situaciją, jei ne beveik kas-
dieniai faktai, kad savo tole-
ranciją sergantiems ar kitaip 
besielgiantiems išreiškia-
me meluodami. Meluodami 
iki kritinės akimirkos, kai 

laisvai „tabaluojantis“ 
liežuvis pasako dau-

giau, nei reikėtų. 
Turbūt labiausiai 

gaila, kad būtent 
tokie asmenys 

ir atstovauja 
mums. 

Sunku būtų įsivaiz-
duoti situaciją, jeigu ir ne mū-
sų krašto politikai, vadinan-
tys šio kūrinio autorių „naglu 
plikiu“ (ne, mielieji, ne dėl to 
jis plikas, nesulauksit...). Tik 
konkretūs pavyzdžiai parodo, 
ko verti tokie... ne ne, ne poli-
tikai, ne vadovai ir valdovai, 
ne tarybos nariai ir preziden-
tai, o eiliniai mirtingieji. 

Tokie patys mirtingieji, ko-
kie ir 1994 metų rugsėjį sto-
vėjo Vilniuje bei Kaune. Šalo 
norėdami pamatyti tai, ko ne-
regėjo nė vienas jų protėvis. 

Tarybų Sąjunga mus išmo-
kė skirstyti žmones į grupes 
ir kastas: sveikas, nesveikas, 
partinis, ne partinis, invalidas 
(neįgaliais tuomet nevadino), 
ne invalidas. Kaip buvo elgia-
masi su kitokiais, turbūt ga-
lėtų daugiau papasakoti buvę 
lagerių bei internatų gyvento-
jai ir personalas...

O dabar bandome išmok-
ti, kaip turime elgtis Europos 
Sąjungoje. Sunkiai, bet ban-
dome. Vis dar sunkiai sekasi 
suvokti, jog tai, kaip mes nori-
me palaikyti draugus, – mūsų 
pačių reikalas. O tai, kaip visi 
kiti žmonės nori palaikyti sa-
vo draugus, yra jų reikalas. 
Nors jau 15 metų esame Eu-
ropos Sąjungos dalis, vis dar 
nesugebame suvokti esmi-
nio Europos Sąjungos šūkio 
„suvienijusi įvairovėje“ (angl. 
united in diversity). 

Mieliau ieškome, kaip su-
kritikuoti ir paminti, negu 
atrasti sąsajų ir augti. Aug-
ti su naujomis patirtimis, su 
naujomis žiniomis ir pajusti 
tą neapsakomą malonumą 
– patirti naujovę pirmą kar-
tą. Džiugią naujovę, o ne seną 
rūšiavimą.
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Graikijoje sulaikyti 10 sirų migrantų, 
prisistačiusių Ukrainos tinklininkais
Migrantai buvo areštuoti Atėnų oro uoste, pareigūnams 
išsiaiškinus, kad jų turėti ukrainietiški pasai buvo 
įtraukti į pavogtų dokumentų sąrašą. Vyrai dėvėjo 
tokias pačias sportines uniformas ir turėjo identiškus 
sportinius krepšius bei du tinklinio kamuolius.

Izraelis už įsiskolinimus išjungs elektros 
tiekimą dalyje Vakarų Kranto
Izraelio nacionalinė elektros bendrovė paskelbė 
išjungsianti energijos tiekimą daliai okupuoto Vakarų 
Kranto dėl beveik 483 mln. JAV dolerių (438 mln. eurų) 
įsiskolinimų. Palestina teigia per pastaruosius mėnesius 
grąžinusi beveik 100 mln. dolerių įsiskolinimų.

Turtingiausių politikų penketuke 
– V. Matijošaitis, r. Karbauskis ir g. 
Landsbergis
Turtingiausi Lietuvos poli-
tikai yra „Vičiūnų“ grupės 
akcininkai – Plungės rajo-
no savivaldybės tarybos na-
rys Liudas Skierus ir Kauno 
meras Visvaldas Matijošai-
tis, rodo pirmadienį naujie-
nų portale delfi.lt paskelb-
tas sąrašas.

R. Skieraus šeimos turtas 
įvertintas 136,4 mln. eurų, 
V. Matijošaičio – 135,6 mln. 
eurų.

Reitingo sudarytojų verti-
nimu, trečią vietą užima Sei-
mo narys, „Agrokoncerno 
grupės“ akcininkas Ramūnas 
Karbauskis, jo šeimos turtas 
įvertintas 86,4 mln. eurų.

Ketvirtasis sąraše – Klai-
pėdos miesto savivaldybės 
tarybos narys, kelių įmonių 
akcininkas Vidmantas Dam-
brauskas. Nurodoma, kad jo 
šeimos turto vertė siekia 30,1 
mln. eurų.

Į penketuką taip pat pateko 

Tėvynės sąjungos – Lietuvos 
krikščionių demokratų pirmi-
ninkas Gabrielius Landsber-
gis. Jo ir sutuoktinės Austėjos 
Landsbergienės, valdančios 
privačių darželių ir mokyklų 
tinklą, turtas įvertintas 19,9 
mln. eurų.

Toliau rikiuojasi Molėtų 
rajono politikas Raimundas 
Gražys (11,3 mln.), Vilniaus 
miesto politikas Valerij Stan-
kevič (10,6 mln.), parlamenta-
ras Dainius Kreivys (8,8 mln.), 
Klaipėdos rajono politikas 
Jonas Dumašius (7,6 mln.) ir 
Jurbarko rajono politikas Kas-
paras Jurevičius (7,5 mln.).

Delfi.lt nurodo, kad suda-
rydamas sąrašą kartu su žur-
nalu „Reitingai“ pasitelkė į pa-
galbą finansų analitikus, ku-
rie paskaičiavo politikų ar jų 
sutuoktinių valdomų įmonių 
vertę rinkos sąlygomis, prie fi-
nansų analitikų pateiktų įmo-
nių verčių pridėtas ir politikų 
bei jų sutuoktinių deklaruotas 
turtas.  BNS

Kartu su visa Lietuva šoko ir prieniškiai

Laima
DUOBLIENĖ

Penktadienį Prienų miesto 
Laisvės aikštėje antrą kar-
tą buvo surengta etninės 
kultūros akcija „Visa Lie-
tuva šoka“. 

Akcijos tikslas –išaukštin-
ti tradicinį šokį, vienyti ben-
druomenes, stiprinti lietuvių 
kultūrinės tapatybės pajautą. 
Juk lietuviai nuo seno mėgo 
linksmintis šventėse, darbų 
pabaigtuvėse, vakaronėse. 

Prienų rajone į kvietimą 
dalyvauti akcijoje atsiliepė 
per 200 dalyvių, prie jų pri-
sijungė ir dauguma šventės 
žiūrovų, įsisukusių į visus 
siejantį lietuviško šokio sū-
kurį. Akcijos metu buvo su-
šokti 22 šokiai. 

Šoko ir maži, ir dideli. Pa-
tys jauniausi akcijos dalyviai 
– Prienų lopšelio-darželio 
„Pasaka“ „Boružiukų“ grupė, 
vyriausi – Prienų KLC pagy-
venusiųjų liaudiškų šokių 
grupė „Vajaunas“. Akcijoje 
taip pat dalyvavo „Ąžuolo“ 
progimnazijos vaikų liau-
diškų šokių grupė „Ąžuo-
liukas“, „Ąžuolo“ progimna-
zijos vaikų liaudiškų šokių 
grupė „Sukutis“, Skriaudžių 
pagrindinės mokyklos vaikų 
folkloro ansamblis „Tututis“, 
Veiverių Tomo Žilinsko gim-

nazijos liaudiškų šokių gru-
pė, Balbieriškio pagrindinės 
mokyklos vaikų liaudiškų 
šokių grupė „Ringutis“, Jiez-
no gimnazijos vaikų šokių 
grupė, Prienų KLC vaikų liau-
diškų šokių grupė „Pliaušku-
tis“, „Ąžuolo“ progimnazijos 
vaikų liaudiškų šokių grupė, 
Skriaudžių laisvalaikio sa-
lės vaikų ir jaunimo folkloro 
ansamblis „Kankliukai“, Vei-
verių KLC folkloro ansam-
blis „Pasaga“, Balbieriškio 
bendruomenės „Balbieriš-
kis“ liaudiškų šokių grupė 
„Ringis“, Prienų KLC vyres-

niųjų liaudiškų šokių grupė 
„Trapukas“. Dainas dainavo 
folkloro kolektyvai: Prienų 
KLC folkloro grupė „Gija“, 
Balbieriškio KLC folkloro 
grupė „Dūmė“, Ašmintos lais-
valaikio salės folkloro grupė 
„Ošvenčia“, Šilavoto laisva-

laikio salės folkloro grupė 
„Akacija“, Pakuonio laisva-
laikio salės folkloro grupė 
„Obelėlė“. 

Visi Laisvės aikštėje šokę 
mokyklų šokių kolektyvai 
dalyvavo ir Lietuvos nacio-
nalinio kultūros centro kartu 
su Švietimo, mokslo ir spor-
to ministerija surengtame 
tradicinius šokius puoselė-
jančiame Lietuvos moky-
klų konkurse „Visa mokykla 
šoka 2019“. Iš vertintojų at-
skriejo puiki žinia – Prienų 
rajonas tapo pirmosios vie-
tos laimėtoju! 

Organizatoriai labai džiau-
giasi mūsų mokyklų laimė-
jimu. Jie sako, kad jos turėjo 
labai rimtų konkurentų, ta-
čiau, nors ir subūrė mažiau 
mokyklų, bet dalyvių skai-
čiumi jiems nenusileido, ir 
veiklų kokybė neginčytinai 

aukštesnė. Tad komisijai te-
ko priimti sprendimą ir skirti 
dvi pirmąsias vietas. Viskas 
būtų gerai, bet ir piniginį pri-
zą – 500 eurų – teko dalintis 
su Varėnos rajono mokyklų 
šokėjais. 

Piniginis čekis su linkėji-
mu surengti bendrą renginį 
buvo perduotas šio konkur-
so koordinatorei „Ąžuolo“ 
progimnazijos mokytojai 
Dovilei Šatienei, o padėkos 
– ir visiems konkurse dalyva-
vusių kolektyvų vadovams. 

Padėkota ir visiems akci-
jos „Visa Lietuva šoka“ ko-

lektyvams. Padėkas ir gėlių 
puokštes jiems įteikė Prienų 
rajono savivaldybės admi-
nistracijos Kultūros, jaunimo 
ir sporto skyriaus vedėjas 
Rimantas Šiugždinis ir Prie-
nų KLC direktorė Virginija 
Naudžiūtė. 

Pakartotiniai Seimo narių 
rinkimai: mandatus laimėjo dvi 
konservatorės ir socialdemokratas
proc. balsų.

Seimo nario mandatą lai-
mėjusi Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos krikščionių demokratų 
atstovė, Vilniaus miesto savi-
valdybės tarybos narė Pau-
lė Kuzmickienė per antrąjį 
turą įveikė Socialdemokratų 
partijos pirmininką Gintautą 
Palucką. Seimo nario rinki-
mų šioje apygardoje prireikė, 
nes parlamentaro mandato 
atsisakė Aušra Maldeikienė 
šiemet išrinkta į Europos Par-
lamentą.

R. Petrauskienė sekmadienį 
vykusiuose rinkimuose įveikė 
į antrąjį turą taip pat išėjusį 
Centro partijos kandidatą K. 
Krivicką. Per kovą vykusius 
savivaldos rinkimus Gargždus 
atstovavęs „valstietis“ Bronius 
Markauskas išrinktas meru.

Socialdemokratas Liudas 
Jonaitis į Seimą išrinktas 
Žiemgalos vienmandatėje 

apygardoje, gavo apie 54 proc. 
balsų. Per antrąjį rinkimų turą 
jis įveikė buvusią žurnalistę, 
„valstiečių“ ir Lietuvos centro 
partijos kandidatę Rūtą Janu-
tienę. Žiemgaloje Seimo rinki-
mus laimėjęs Vitalijus Gailius, 
šiemet išrinktas Joniškio rajo-
no meru.

Tokiu būdu TS-LKD frakci-
ja Seime padidės iki 36 narių, 
Socialdemokratų partijos – iki 
devynių.

Nauji parlamentarai Seime 
dirbs kiek ilgiau nei metus. 
2020 metų spalį vyks eiliniai 
Seimo rinkimai. 

Vyriausiosios rinkimų ko-
misijos (VRK) pirmininkė 
Laura Matjošaitytė BNS sakė, 
kad planuojama ketvirtadienį 
tvirtinti šių rinkimų rezulta-
tus, o penktadienį išrinktie-
siems parlamentarams žada-
ma įteikti pažymėjimus.

Jie darbą pradės prisiekę 
Seime.  BNS

atKelta IŠ 1 p.



� TREČIADIENIs, 
�019 m. RUgsĖJO �5 D., 
NAUJAsIs gĖLUpIs

NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS

parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 

ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-09-16 16:09 val. gau-
tas pranešimas, kad Jiezne, 
ant važiuojamosios kelio 
dalies nuvirtęs medis. Me-
dis patrauktas, kelio danga 
nušluota.

2019-09-16 apie 22.25 val. 
Birštone, Algirdo g., auto-
mobilių stovėjimo aikštelėje, 
vyrui (g. 1963 m.) sėdint 
automobilyje „Audi A4“, pri-
ėjusi moteris sudavė jam 
smūgį. Įvykio aplinkybes 
aiškinasi policija.

2019-09-17 apie 08.45 val. 
GMP aprašė pagalbos Prie-
nuose, Stadiono g. išnešti li-
gonę. Ligonė išnešta ir įkelta 
į GMP automobilį.

2019-09-17 apie 16.35 val. 
gautas pranešimas, kad Vei-
verių sen., Papilvio k., Jūrės 
kelyje šalia kelio pavojingai 
pasviręs medis. Virš kelio 
pasviręs medis supjaustytas, 
patrauktas į šalikelę, kelio 
danga nušluota. 

2019-09-18 apie 15.17 val. 
gautas pranešimas, kad Prie-
nuose, Stadiono g., kieme iš 
automobilio rūksta dūmai. 
Automobilio „Volvo S60“ va-
riklio skyriuje svilo elektros 
laidai. Atjungtas transporto 
priemonės akumuliatorius. 

2019-09-18 Alytaus apskr. 
VPK Prienų r. PK gautas 
UAB Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro praneši-
mas, kad rugsėjo 11 d. apie 

vERTA žINOTI

REKLAMA

Rusijoje per pratybas neišsiskleidė dviejų 
oro desanto kovos mašinų parašiutai
„Dėl netvarkingų parašiutų sistemų susidūrusios su 
žeme abi mašinos buvo apgadintos. Technikos desantas 
buvo atliekamas be įgulų, nukentėjusiųjų nėra“, – sakoma 
ministerijos pranešime. Incidentas įvyko masinio desanto 
technikos nusileidimo per pratybas „Centr 2019“ metu.

Slovakijoje dešimtys tūkstančių žmonių 
išėjo protestuoti prieš abortus
Slovakijos sostinėje Bratislavoje dešimtys 
tūkstančių abortų priešininkų sekmadienį išėjo 
protestuoti prieš įstatymą, leidžiantį nutraukti 
nėštumą iki 12-os savaitės, galiojantį šioje 
katalikiškoje šalyje nuo komunistinių laikų.

6 val. Prienų r., Veiverių sen., 
Papilvio k., Jūrės kelio ir Aly-
taus g. sankryžoje sudeginti 3 
atliekų konteineriai. Nuostolis 
– 480 eurų.

2019-09-19 apie 10.33 val. 
gautas pranešimas, kad Veive-
rių sen., Veiverių mstl., Moky-
klos g. dega kaminas. Kamine 
degė suodžiai. Pabudėta, kol 
suodžiai išdegė. 

2019-09-19 apie 13.30 val. 
Prienų r., Jiezno sen., Straz-
diškių k., namuose, neblaivus 
(2,18 prom. alkoholio) vyras 
(g. 1972 m.) smurtavo prieš 
savo neblaivią (2,32 prom. al-
koholio) sugyventinę (g. 1972 
m.). Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2019-09-19 Prienų r., Bački-
ninkų k., vyras (g. 1967 m.), 
atvykęs į jam priklausantį 
žemės sklypą, pastebėjo, kad 
iš ten pavogta metalinė tvora 
su vartais ir apie 20 m3 žemės. 
Nuostolis – 1500 eurų.

2019-09-20 gautas moters 
pranešimas, kad jau tris savai-
tes sesuo neatsiliepia telefonu, 
neįsileidžia į vidų Prienuose, 
Stadiono g., vengia bendrauti, 
gali būti iškilęs pavojus jos 
gyvybei. Moteris (g. 1960 m.) 
pati atidarė duris, pagalbos 
neprireikė.

2019-09-21 vykdant tarnybi-
nes pareigas, tai yra Birštone 
atvykus į iškvietimą dėl smur-
to artimoje aplinkoje, bute 
neblaivus nepilnametis (2,41 
prom. alkoholio) pasiėmė iš 
lovos virtuvinį peilį ir juo gra-
sino Alytaus AVPK Birštono 
PK pareigūnei. Nepilname-
tis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę. Apie tai, kad bus 

sulaikomas nepilnametis, in-
formuota Vaiko teisių tarnyba 
ir jo motina. 

2019-09-21 apie 11.22 val. 
Prienų r. sav., gyvenamojo 
namo virtuvėje kilusio konflik-
to metu neblaivi (0,60 prom. 
alkoholio) moteris (g. 1966 
m.) smurtavo prieš neblaivų 
(2,42 prom. alkoholio) sugy-
ventinį (g. 1963 m.). Moteris 
sulaikyta ir uždaryta į areš-
tinę.

2019-09-21 apie  20.15 val. 
gautas pranešimas, kad Prie-
nuose, Rasos g. kažkas dega. 
Prie garažų degė automobilio 
sėdynė. Užgesinta.

2019-09-22 apie 15 val. Prie-
nų r., Jiezno sen., Kvedariškių 
k., konflikto namo virtuvėje 
metu, neblaivus (1,85 prom. 
alkoholio) sūnus (g. 1958 m.) 
smurtavo prieš motiną (g. 
1933 m.). Įtariamasis sulaiky-
tas ir uždarytas į areštinę.

2019-09-22 apie 23.55 val. 
Prienuose, Pramonės ir Kęstu-
čio g. sankryžoje automobilis 
„BMW 330“, vairuojamas vyro 
(g. 1996 m.), sukdamas į kairę 
pusę susidūrė su automobiliu 
„VW Golf“, kurį vairavo jaunuo-
lis (g. 2001 m.). Eismo įvykio 
metu žuvo automobilio „BMW 
330“ keleivė (g. 2000 m.), 
sužalotas vairuotojas, kuris, 
suteikus medicininę pagalbą, 
gydomas ambulatoriškai, bei 
sužalotas automobilio „VW 
Golf“ keleivis (g. 1999 m.), 
kuris pristatytas į ligoninę.

2019-09-22  po pietų,16.46 
val., gautas pranešimas iš GMP, 
kad Birštone, Pušyno g. reikia 
pagalbos išnešti ligonį. Ligonis 
nuneštas į GMP automobilį.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Svei-
katos apsaugos ministeri-
jos Kauno departamentas 
informuoja, kad vėstant 
orams bei mažėjant maisto 
atsargoms gamtoje, grauži-
kai ieško šiltesnio būsto ir 
braunasi į namus, butus, 
sodus, sodybas. Pelės ir 
žiurkės platina įvairias li-
gas, todėl labai svarbu jas 
naikinti, tinkamai prižiū-
rėti pastatus ir aplinką.

Kaip žmogus užsikrečia 
graužikų platinamomis 

ligomis? 
Šios ligos žmogui gali būti 

perduotos tiesiogiai liečiant 
graužikus, kontaktuojant su 
jų seilėmis, šlapimu, išma-
tomis, įkandus ar įdrėskus 
graužikams (jersiniozė, lep-
tospirozė, pseudotuberku-
liozė,  tuliaremija, ir kt.). 

Netiesiogiai graužikų plati-
namos ligos gali būti perduo-
tos per erkes, blusas, uodus 
ir kitus nariuotakojus, kurie 
maitinosi infekuotų graužikų 
krauju ar jų išskyromis (er-
kinis encefalitas, Laimo liga, 
riketsiozė, ir kt.). 
Kiekvienais metais Lietu-
voje registruojama dau-

giau kaip 100 jersiniozės 
atvejų 

Jersiniozė – graužikų plati-
nama žarnyno užkrečiamoji 
liga, kuri pasireiškia galvos, 
raumenų, sąnarių skaus-
mais, atsiranda silpnumas, 
karščiavimas iki 38 – 39 °C 
ligonį pykina, jis vemia, gali 

graužikai tampa nekviestais 
lankytojais namų aplinkoje 

gausiai viduriuoti, kartais su 
kraujo priemaiša, vargina de-
šinės pilvo pusės skausmai, 
neretai atsiranda simetrinis 
liemens ir galūnių bėrimas. 
Ligos sukėlėjai jersinijos yra 
atsparios šalčiui, ilgai išgyve-
na ir dauginasi ant daržovių 
bei vaisių, laikomų vėsiuo-
se rūsiuose, saugyklose ir 
šaldytuvuose. Šia liga gali-
ma užsikrėsti per sukėlėjais 
užterštas daržoves, užterš-
tus vaisius, vandenį, mėsą, 
paukštieną, nevirintą pieną, 
geriant atvirų telkinių van-
denį. 

Kaip apsisaugoti nuo 
graužikų antplūdžio?
> Nelaikyti kieme nereika-

lingų daiktų, kad graužikai 
neįsikurtų juose savo būsto. 

> Šiukšlių konteinerius 
visada laikyti sandariai už-
darytus.

> Užtaisyti pastatų pa-
matuose esančius plyšius ir 
angas. 

> Patalpose maisto pro-
duktus (kruopas, miltus, 
duoną ir kt.) laikyti uždarose 
talpose, graužikams nepasie-
kiamose vietose. 

> Nepalikti maisto atviruo-
se induose, gyvūnų maistą 
taip pat laikyti sandariai už-
darytą. 

> Pelės ir žiurkės aktyvios 
ištisus metus, todėl svarbu 
periodiškai patikrinti tiek gy-
venamas, tiek negyvenamas 
patalpas, ir aptikus graužikų 
invazijos pėdsakų, imtis visų 
priemonių nemalonioms pa-
sekmėms išvengti: naikinti 

graužikus, išmesti graužikų 
ir kitų kenkėjų apgadintus 
maisto produktus, valyti ir 
dezinfekuoti graužikų išsky-
romis užterštą aplinką ir kt.

 > Reguliariai perrinkti ir 
išmesti supuvusias daržoves 
ir vaisius – pūvant vaisiams 
ir daržovėms, ant jų esantys 
graužikų išskiriami sukėlėjai 
intensyviai dauginasi.

 Kova su graužikais yra 
neatskiriama užkrečia-
mųjų ligų profilaktikos 

dalis
Graužikus būtina nuola-

tos ir laiku naikinti, kad už-
tikrintume gyvenamosios 
aplinkos, maisto produktų 
apsaugą, kad išvengtume 
neigiamo psichologinio po-
veikio, materialinių nuosto-
lių, ir svarbiausia – užkirstu-
me kelią užkrečiamosioms 
ligoms atsirasti ir plisti. Tai 
ypač aktualu maisto ruoši-
mo įmonėms, nes galutinę 
produkcijos kokybę lemia ne 
vien technologiniai procesai, 
bet ir įmonės valdymo siste-
ma, kurios viena sudedamų-
jų dalių – apsauga nuo grau-
žikų ir kitų kenkėjų. 

Masinį graužikų naikinimą 
šalyje atlieka kenkėjų kon-
trolės paslaugas teikiančios 
įmonės. Šių įmonių specia-
listai nustato kenkėjų rūšį, 
jų patekimo ir išplitimo gali-
mybes, parenka atitinkamą 
graužikų naikinimo metodi-
ką ir efektyvius, dažniausiai 
profesionalams skirtus, ken-
kėjų naikinimo preparatus. 

NVSC 
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Graikijos policija iš savavališkai užimtų būstų 
Atėnuose iškeldino per 260 migrantų
Atėnų policija ketvirtadienį iškeldino per 260 migrantų, 
įskaitant dešimtis vaikų, iš dviejų savavališkai užimtų būstų 
miesto centre, naujajai konservatyvių pažiūrų vyriausybė 
pažadėjus įvesti „tvarką“. Du apleisti būstai buvo neteisėtai 
užimti 2016 metais.

Filipinuose po 19 metų pertraukos 
paskelbtas poliomielito protrūkis
Filipinuose ketvirtadienį paskelbtas poliomielito 
protrūkis, praėjus beveik dviems dešimtmečiams po to, 
kai Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
šalyje nebėra šios lengvai užkrečiamos ir potencialiai 
mirtinos ligos.

Kristina
BELENAvIČIENĖ

Be galo dinamiškame šian-
dienos gyvenime fizinė ir 
protinė įtampa, su kuria 
nuolat susiduriame, daž-
nai tampa pavojinga svei-
katai. 

Daugelis mūsų ilgas va-
landas sėdi susikūprinę prie 
kompiuterių, nuolat skuba, 
patiria daug emocinių krū-
vių tarpusavio santykiuose. 
Kai kūnas ima „siųsti“ ne-
pasitenkinimo signalus, su-
prantame, kad laikas pasirū-
pinti ne tik kūnu, bet ir siela. 
Vienas iš populiarėjančių 
metodų kūno ir dvasios har-
monijai atgauti yra pilatesas. 
Taigi kalbiname „Sveikatos 
namų“ pilateso trenerę Liną 
Klėgerienę.

Kas tai yra pilatesas? 
Pilatesas – tai prieš 100 

metų sukurta speciali pra-
timų metodika, pavadinta 
Džozepo Pilateso (Joseph 
Pilates) vardu. Jis pats šį sa-
vo metodą vadino „kontro-
logija“. Pilateso metodas pir-
miausia skirtas išmokti kon-
troliuoti savo kūną ir sužinoti 
jo galimybes. „Tiktai protas 
sukuria kūną“, – sakė J. Pila-

Pilatesas padeda subalansuoti kūno ir dvasios harmoniją 
tesas. Treniruojant giliuosius 
(laikysenos) raumenis, suba-
lansuojamas raumenynas ir 
formuojama taisyklinga lai-
kysena. Taip kūnas tampa il-
gesnis, lieknesnis, labiau iš-
vystytas ir stangresnis. Kartu 
pagerinama laikysena, pa-
siekiama lankstumo ir jėgos 
pusiausvyra, pašalinama ne-
reikalinga įtampa ir stresas. 

Pilatesas – ideali treniruotė ir 
tiems, kurie nusprendė spor-
tuoti pirmą kartą gyvenime, 
ir sportininkams, norintiems 
pagerinti savo rezultatus. Ka-
dangi visi pratimai atliekami 
lėtai, kontroliuojant savo ju-
desius, pasiekiama ilgalaikių 
rezultatų, todėl pilatesas daž-
nai rekomenduojamas žmo-
nėms, kenčiantiems nugaros 
skausmus.

Kaip Jūs pati atradote 
pilatesą?

Prieš 10 metų jutau, kad 
mano kūnas „verkia“ – skau-
da tai vienoje, tai kitoje vie-
toje, o kvėpavimas nevisa-
vertis. Atsitiktinai sužinojau 
apie pilateso užsiėmimus. 
Palankiusi juos pusę metų 
pajutau palengvėjimą savo 
kūne ir, kaip aš juokauju, ta-
pau priklausoma nuo pila-
teso. Sulaukiau daug pagy-
rimų, kad labai pagražėjo 
mano laikysena, kūno linijos. 

Po ketverių metų supratau, 
kad noriu savo patirtimi da-
lytis su kitais, padėti tiems, 
kuriuos vargina nugaros 
skausmai ar sukaustyta pe-
čių juosta.

Pilateso mokyklų yra daug 
ir įvairių. Viena iš jų – „Body 
Control Pilates“ Londone, 
kurioje aš ir mokiausi, įgijau 
BCP mokytojo sertifikatą.

Kokia pilateso nauda 
mūsų organizmui?

Pirmiausia pilateso prati-
mai padeda atsikratyti stre-
so, jo vengti. Stresas – viena 
iš priežasčių, galinčių sukel-
ti sveikatos problemų. Pila-
teso treniruotėse žmogus 
gali pabūti su savimi ir apie 
nieką daugiau negalvoti. Pi-
lateso užsiėmimuose reikia 
būti atsipalaidavusiam nuo 
aplinkos, bet susikoncentra-
vusiam į tai, ką darai.

Kita mūsų svei-
katos problemų 
priežastis – sė-

dimas darbas biure, 
automobilyje ar prie 
konvejerio, kur karto-
jasi tie patys monoto-
niški judesiai. Dėl jų 
ir atsiranda raumenų 
disbalansas, o tada – ir 
sveikatos problemų. 

Jei norime, kad šios pro-
blemos neįsišaknytų, turi-
me išmokti taisyklingai ju-
dėti. Lankant pilateso užsi-
ėmimus pagerėja nuotaika, 
atsiranda energijos, page-
rėja laikysena, kūnas darosi 
lankstesnis, ištvermingesnis, 
pagerėja kraujotaka, koordi-
nacija, pusiausvyra, atgau-
namas sąnarių lankstumas, 
dingsta nugaros skausmai.

Kaip dažnai reikia lan-
kytis treniruotes norint 
pasiekti gerų rezultatų?Ar 
greitai galima pasiekti 
norimo rezultato? Kiek 
laiko reikia lankyti treni-

ruotes?
Mano patirtis rodo, kad pi-

lateso užsiėmimus grupėse 
reikėtų lankyti du kartus per 
savaitę ir būtinai reguliariai 
– tada jau po trijų mėnesių 
pajusite pokyčius, o po še-
šių – pamatys ir aplinkiniai. 
„Sveikatos namuose“ grupės 
yra didesnės (iki 12 žmonių) 
ir mažesnės (iki 4 ar 6 žmo-
nių). Užsiėmimus galima 
lankyti ir individualiai, tada 
galima tikėtis maksimalios 
naudos ir greitesnių rezul-
tatų. Pilatesas labai dera ir 
su kitokiu sportu, vienas ki-
tą papildo.

Ar turi įtakos mityba, 
norint pasiekti gerų re-
zultatų?

Mityba labai svarbi, kad 
gyventume kokybiškai. Lai-

kantis sveikos mitybos prin-
cipų lengviau pasiekti gerų 
rezultatų ir pilateso užsiėmi-
muose. Kuo mažiau turėsim 
nereikalingų riebalų, tuo bus 
lengviau judėti. Per užsiėmi-
mus visada aptariame, kas 
yra gerai, ko reikėtų veng-
ti, kas yra sveikos mitybos 
principai. Padedu žmonėms 
susigaudyti toje informacijos 
gausoje apie mitybą.

Kita vertus, kai kurie stam-
būs žmonės gali tiek daug 
padaryti, kad net stebina. O 
liesi kūnai kartais būna tokie 
įsitempę, kad sunku išjudin-
ti. Noriu padrąsinti apkūnius 
žmones – jiems pilatesas ti-
krai tinka.

Ar galite rekomenduoti 
kokį „išganingą“ pratimą, 
kuris padėtų ir mažam, ir 

dideliam?
Visiems tinkantis ir, ma-

nau, patinkantis pratimas 
yra atsibudus nešokti iš lo-
vos, o gerai pasirąžyti, išsi-
raivyti, išsitampyti. Tai gali 
padaryti ir naujagimis (beje, 
jie taip ir daro), ir pagyve-
nęs žmogus. Linkiu visiems 
įsiklausyti į savo kūną – jei 
kūnas nori tampytis, pasi-
tempkite, jei jis nori jėgos, 
padarykit, pvz., atsispaudi-
mų ar prisitraukimų.

Kur galima kreiptis no-
rint lankyti pilateso užsi-
ėmimus?

Visada galite drąsiai man 
skambinti telefonu 8-682-
56879 arba rašyti į feisbu-
ko paskyrą Pilates mankšta 
Prienuose.

Dėkojame už pokalbį.
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Seime – siūlymas įvesti lengvatinį 9 proc. 
PVM elektromobiliams
Grupė Seimo narių siūlo naujų elektromobilių įsigijimui, 
neviršijant 35 tūkst. eurų sumos, taikyti lengvatinį 9 proc. 
pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą. Elektromobiliams 
iki 35 tūkst. eurų, lengvatinis PVM tarifas būtų taikomas 35 
tūkst. sumos daliai, o likusiai sumos daliai – 21 proc. tarifas.

Niujorko federalinio rezervo bankas 
įliejo dar 75 mlrd. JAV dolerių į rinkas
Niujorko federalinio rezervo bankas ketvirtadienį 
jau trečią dieną iš eilės įliejo milijardus JAV dolerių į 
Jungtinių Valstijų pinigų rinkas, kad išsaugotų centrinio 
banko trumpalaikių paskolų palūkanų normų kontrolę, 
vis daugėjant prašymams dėl likvidumo.

tepijono, akordeono, styginių 
instrumentų (smuiko, gita-
ros), liaudies instrumentų 
(kanklių, birbynės, lumzde-
lio, armonikos), pučiamųjų 
instrumentų (klarneto, sak-
sofono), chorinio dainavimo, 
dailės ugdymo programas.  

Kokie jauniausi jūsų mo-
kinukai? Ką jiems siūlote? 
Ką renkasi suaugusieji?

Mažiausi mūsų mokinu-
kai yra 4–6 metų. Jie lavina-
si ankstyvojo muzikinio ir 
dailės ugdymo programose, 
susipažįsta su dainavimo, 
ritmikos pradmenimis, 
piešia, lipdo ir kt. Suau-
gusieji renkasi muzikavi-
mą instrumentu, tapybą, 
fotografiją.   

Ar neketinate ateity-
je pasiūlyti naujų pro-
gramų?  

Apklausę mokinius 
sužinojome, jog nema-
žai mokinių norėtų, kad 
pasirenkami dalykai būtų ne 
tik solinis dainavimas ar gro-
jimas kitu instrumentu, bet ir 
improvizacija, džiazo voka-
las, mušamieji instrumentai, 
todėl ieškosime galimybių 
šiuos norus patenkinti.   

Kiek pedagogų dirba? Ar 
užtenka? 

Mokykloje dirba 25 mo-
kytojai. Šiuo metu pagal ga-
limybes stengiamės, kad bū-
tų patenkinti visi norinčiųjų 
lavintis poreikiai, tačiau atei-
tyje galim pritrūkti moky-
tojų. Ši problema atsiranda 
dėl to, kad mažėja muzikos 
pedagogiką studijuojančiųjų 
skaičius, o ir atlyginimai nėra 

Nepasikeitė vaikų noras muzikuoti, pažinti, 
siekti rezultato

labai patrauklūs.
Kokie svarbiausi šių 

mokslo metų uždaviniai? 
Ar daug konkursų, festiva-
lių laukia? 

Pirmiausias ir svarbiausias 
rūpestis – pritaikyti patalpas 
darbui. Koncertinė veikla, 
kaip ir kiekvienais metais, 
bus aktyvi. Planuojame da-
lyvauti keliuose tarptauti-
niuose konkursuose Lietu-
voje, organizuoti kelis res-
publikinius renginius savo 
mokykloje ir vykti į respu-
blikinius renginius kitose 
mokyklose. 

Kokios problemos la-
biausiai neduoda ramybės 
mokyklos vadovei (nors ir 
laikinai)?

Kaip suspėti su laikmečio 
diktuojamu tempu ir porei-
kiais! Visuomenė kompiute-
rizuota, o klasėse mokytojai 
neturi kompiuterių, teorinių 
dalykų klasėse reikėtų inte-
raktyvių lentų, kuriose mo-
kiniai galėtų rasti informaciją 
patys, klausyti muzikos.    

Technologijos taip greitai 
keičiasi, kad sunku suspė-
ti. Mes tik pernai įsigijome 
multimediją, kuri, šiuolaiki-
nio žmogaus akimis, – jau 
seniena.  Aparatūra – sensta, 

o atnaujinti nėra galimybių. 
Yra norinčių mokytis groti 
mušamaisiais, bet neturime 
viso jų komplekto.

Kas labiausiai džiugina 
naujose patalpose? Ar yra 
dar nebaigtų darbų? 

Iki galo įsikurti naujose pa-
talpose dar reikės laiko ir lė-
šų. Pirmiausia turime spręs-
ti patalpų akustikos proble-
mas, įsirengti koncertų salę, 
palaipsniui senus instru-
mentus pakeisti naujais. 

Kokius pokyčius meno 
mokyklose pastebite?

Mokykloje dirbu daugiau 
nei tris dešimtmečius. Per šį 
laikotarpį pasikeitė beveik 
viskas: mokinių požiūris į 

mokymąsi, jų poreikiai, mo-
kymo programos. Kintant 
mokiniams ir jų poreikiams, 
keičiasi ir mokymo metodi-
ka, mokymo priemonės, ben-
dravimas ir kt. Nepasikeitė 
tik vaikų noras muzikuoti, 
pažinti, būti įvertintiems, 
siekti rezultato.   

Ar keičiasi visuomenės, 
o kartu ir mokinių bei jų 
tėvelių, požiūris į meno 
mokyklą, ar vis dar tiki-
masi, kad čia ugdomi tik 
profesionalūs muzikai ar 
dailininkai? 

Požiūris priklauso nuo 
vaiko, nuo to, su kokia min-
timi jis ateina į mokyklą. Jei 

iš dešimties vaikų, baigusių 
meno mokyklą, nors vienas 
pasirenka muziko ar daili-
ninko kelią, jau gerai. Vienas 
svarbiausių mūsų, mokytojų, 
siekių – išugdyti profesiona-
lų klausytoją, suvokiantį, ką 
girdi koncerte. Kiekvienam 
besimokančiam mokyklo-
je yra sudaroma individuali 
programa. Tiems, kurie yra 
apdovanoti ypatingais gabu-
mais, ir programa kitokia – 
sudaromos sąlygos dalyvauti 
tarptautiniuose konkursuo-
se, augti. Džiaugiamės, kai 
sužinome, kad tie keleri mo-
kykloje praleisti metai pali-
ko pėdsaką ir vaikas (ar jau 
jaunas žmogus) vėl paima į 

rankas instrumentą.
Koks Jūsų – muzikos 

mokytojos – moto? 
Ir gyvenime, ir pedagogi-

nėje veikloje vadovaujuosi 
vienu – perpetuum mobile, 
t. y. nuolat judėti tik į priekį, 
nieko nėra neįmanomo. 

Kokią Meno mokyklą 
matote ateityje?

Ateities mokykla turi bū-
ti patraukli – ne tik gražios 
patalpos, bet įdomios, r lai-
kmečiui aktualios progra-
mos. Mokiniai turi turėti ga-
limybę ne tik groti ar pieš-
ti, bet ir dirbti garso įrašų 
studijoje, fotolaboratorijoje, 
susipažinti su garso apara-
tūra, garso režisūra. Kol kas 
tai tik svajonės, bet, tikiu, jos 
išsipildys. 

Meno mokykla jau dau-
giau nei metai neturi va-
dovo? Kodėl nenorite da-
lyvauti konkurse? 

Kolegos ragino dalyvau-
ti, bet aš, viską apsvarsčiu-
si, supratau, kad man labiau 
patinka pedagoginis darbas, 
nesinori prarasti kontakto 
su vaikais, prarasti kvalifi-
kacijos. 

Ko palinkėtumėt būsi-
mam direktoriui? 

Tikimės aktyvaus, lanks-
taus, suprantančio meną ir 
menininkus direktoriaus. 
Svarbiausia – kalbėti viena 
kalba ir matyti tomis pačio-
mis akimis.   

Ačiū už pokalbį.

„Sodros“ biudžeto perteklius 
pirmąjį pusmetį – 204 mln. 
eurų
Didėjančios gyventojų pa-
jamos augino „Sodros“ 
biudžetą – jo įplaukos šių 
metų pirmąjį pusmetį, pa-
lyginti su tuo pačiu 2018-
ųjų laikotarpiu, padidėjo 
10,3 proc. iki 2,3 mlrd. eu-
rų ir viršijo išlaidas 204 
mln. eurų. 

Fondo išlaidos pirmąjį pus-
metį padidėjo 4,5 proc. iki be-
veik 2,1 mlrd. eurų.

Pasak „Sodros“ direkto-
rės Julitos Varanauskienės, 
teigiamos įtakos fondo paja-
moms šiemet turėjo augan-
tis apdraustųjų skaičiaus ir 
didesnės vidutinės mėnesio 
pajamos.

„Draudžiamųjų pajamų 
bazė, nuo kurių sumokamos 
socialinio draudimo įmokos, 
pirmąjį pusmetį, atmetus 
mokesčių reformos įtaką, au-
go 11 proc., todėl surinkome 
daugiau įmokų ir mokėjome 
didesnes išmokas. (...) Pirmą-
jį pusmetį „Sodros“ išlaidoms 
ir pajamoms įtakos turėjo ir 
vienkartiniai veiksniai – dėl 
pensijų reformos perskai-
čiuotos senatvės ir netekto 
darbingumo bei neįgalumo 
pensijos bei pensijų fondų 
pervestos kaupimą nutrau-
kusių dalyvių lėšos“, – pra-
nešime spaudai sakė J. Vara-
nauskienė.

Anot jos, „Sodros“ įplaukų 
ir išlaidų balansas yra teigia-
mas, tokios tendencijos turėtų 
išliks iki metų pabaigos.

„Dėl to dar papildysime 
rezervo fondą, kuriame šiuo 
metu jau sukaupti 195 mln. 
eurų. Rezervo fondas skirtas 
pasiruošti lėtesnio ekonomi-
kos augimo laikotarpiams, 
kai socialinio draudimo išlai-
dos turėtų didėti labiau negu 
pajamos“, – tvirtino J. Vara-
nauskienė.

Pirmąjį šių metų pusmetį 
pensijų socialinio draudimo 
išmokų vertė siekė 1,63 mlrd. 
eurų ir buvo 94 mln. eurų di-
desnė nei tuo pačiu laikotar-
piu pernai. Pirmojo šių metų 

pusmečio pensijų socialinio 
draudimo įplaukos išlaidas 
viršijo 213 mln. eurų.

Pensijų fondai už gyvento-
jus, kurie nutraukė savo pen-
sijų kaupimo sutartis, per 6 
mėnesius į socialinio drau-
dimo fondą pervedė 74 mln. 
eurų.

Gyventojams pirmąjį pus-
metį pervesta 167 mln. eurų 
ligos socialinio draudimo iš-
mokų – panašiai, kiek ir per-
nai (166 mln. eurų), o įplau-
kos siekė 172 mln. eurų.

Santykinai sparčiausiai – 
beveik 13 proc. išaugo ne-
darbo socialinio draudimo iš-
mokų suma, kuri siekė beveik 
100 mln. eurų ir buvo 11,6 
mln. eurų didesnė nei tuo pa-
čiu laikotarpiu pernai.

Pasak J. Varanauskienės, 
tam įtakos turėjo nuo per-
nai liepos pailgėjusi nedarbo 
socialinio draudimo išmokų 
trukmė – bedarbiai išmokas 
gali gauti nebe šešis, o devy-
nis mėnesius.

Nesubalansuotas liko mo-
tinystės socialinis draudimas. 
Motinystės, tėvystės ir vaiko 
priežiūros išmokų vertei iš-
augus 10,2 mln. eurų, pirmąjį 
pusmetį šios rūšies draudimo 
išlaidos viršijo įplaukas 18,1 
mln. eurų.

Anot J. Varanauskienės, mo-
tinystės socialinio draudimo 
įmokų ir išmokų balansui įta-
kos turi tai, kad savarankiškai 
dirbantys gyventojai sumoka 
mažiau socialinio draudimo 
įmokų, nei skiriama išmokų. 
Samdomą darbą dirbančių 
apdraustųjų motinystės drau-
dimo įmokos ir išmokos yra 
subalansuotos.

Vidutinės draudžiamosios 
pajamos, nuo kurių buvo skai-
čiuojamos socialinio draudi-
mo įmokos, šių metų pirmąjį 
pusmetį siekė 1101 eurą, per 
metus jos padidėjo 9,2 proc. 
(įvertinus darbo užmokesčio 
indeksavimą). Vidutinė sena-
tvės pensija siekė 344 eurus ir 
per metus paaugo beveik 40 
eurų (13 proc.).  BNS
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Azerbaidžanas planuoja dujų gavybą per 
dvejus metus padidinti 1,5 karto
Gamtinių dujų gavyba Azerbaidžane per artimiausius 
dvejus metus turėtų išaugti 1,5 karto. Šiemet dujų gavyba 
turėtų padidėti 19 proc. iki 36,4 mlrd. kubinių metrų, o jų 
eksportas išaugti 25 procentais. Kitąmet gavybą tikimasi 
padidinti iki 40,2 mlrd. kubų, 2021-aisiais – iki 45 mlrd. 

L. Jonaitis: mane sveikina, kad nugalėjau 
velnią
Žiemgalos vienmandatėje rinkimų apygardoje Seimo 
nario rinkimus laimėjęs socialdemokratas Liudas 
Jonaitis sako pirmą kartą per rinkimus susidūręs su 
tokia didele šmeižto kampanija.  Jis teigė sulaukęs 
sveikinimų, kad nugalėjo velnią.

ATgARsIAI

Žygis nuo Prienų iki Pociūnų 

Laima
DUOBLIENĖ

2019 m. Europos paveldo 
dienų tema „Kultūros pa-
veldas: pažink ir pramo-
gauk“. Ta proga rugsėjo 
20 d. prieniškiai buvo pa-
kviesti į pažintinę ekskur-
siją-žygį, kurio maršrutas 
driekėsi nuo Prienų iki 
Pociūnų.

Nors ekskursija susido-
mėjo gana nedidelė grupė 
prieniškių, dalyvavusiems 
laikas neprailgo ir 12 įveik-
tų kilometrų nepasirodė la-
bai ilgi.

Žygeiviai (šiuo atveju – žy-
geivės) sustojo prie partiza-

nų kapų Prienų senosiose 
kapinėse, uždegė žvakeles 
ir užrišo Prienų krašto mu-
ziejuje austą trispalvę juos-
telę. Antrasis stabtelėjimas 
– žydų žudynių ir palaido-

jimo vieta Kęstučio gatvėje. 
Nebuvo praleista proga dar 
kartą pasigėrėti Nemunu ir 
rudenišku kraštovaizdžiu 
paukščių stebėjimo vietoje 
Bagrėno kaime. 

Pakeliui – ir Žarijų I ir II pi-
liakalniai. Tiesa, į juos žygei-

vės nekopė, bet tie, kas dar 
nežinojo, kurioje vietoje yra 
šie į Nekilnojamųjų kultūros 
vertybių registrą įrašyti ar-
cheologijos paminklai, su-
žinojo. O paklausyti, ar dar 
girdisi varpų skambėjimas, 
teks kitą kartą. Mat kai ku-
rių žmonių pasakojimu, ant 
Žarijų II piliakalnio kadaise 
stovėta bažnyčios, o jos var-
pų aidas skamba iki šiol. 

Nuo I tūkst.–II tūkst. Pra-
džia datuojamo Pagaršvio 
(Pošvenčio) piliakalnio vir-
šaus atsiveria gražus vaizdas 
į apylinkes. Piliakalnis – tar-
si lygumose padėta kepurė. 
Prie jo patogu privažiuoti, 
įrengti laiptai, kuriais gali-
ma pasiekti viršų. Piliakal-
nis turi du pavadinimus, gal 
dėl to, kad yra dviejų kaimų 
sandūroje.  

Čia pat ir Pociūnai, kur 
yra vienintelė Baltijos šalyse 
sklandytuvų gamykla UAB 
„Sportinė aviacija ir Ko“. Žy-
gio dalyves pasitiko įmonės 
direktorius Vytautas Mačiu-
lis, o po gamybinius cechus 
lydėjo kontrolierė Janina Sa-
vickienė. Žygeivėms rūpėjo 
daug kas: kaip gaminami ir 
kiek kainuoja sklandytuvai, 
kokios medžiagos naudoja-
mos gamyboje, ar sklandy-

tojui patogu sėdėti kabinoje, 
kodėl ant gaubto yra pritvir-
tintas siūlas, ar gražią sukne-
lę būtų galima pasisiūti iš sti-
klo pluošto audinio... 

Pasižvalgiusios po aero-
dromą, kuriame, kitaip nei 
vasarą, nekyla sklandytuvai 
ir lėktuvai, nesileidžia para-
šiutininkai, grįždamos į Prie-
nus žygeivės aplankė poe-
to Justino Marcinkevičiaus 
gimtinę. 

Paminėta Baltų vienybės diena ir rudens 
lygiadienis

Laima
DUOBLIENĖ

Baltų vienybės diena – 
Lietuvos atmintina diena, 
valstybinė Latvijos šventė 
– minima rugsėjo 22 d., 
pažymint 1236 m. Saulės 
žemėje vykusį Saulės 
mūšį, kuriame susivieniję 
žemaičiai ir žiemgaliai 
sumušė ir sunaikino 
Kalavijuočių ordiną.

2000 m. Lietuvos ir Latvi-
jos Seimai Saulės mūšio die-
ną – rugsėjo 22-ąją – paskel-
bė Baltų vienybės diena. Baltų 
vienybės dieną, rugsėjo 22 d. 
18 val. 46 min. Saulė pasiekia 
rudens lygiadienio tašką.

Ši diena buvo paminėta 
ir Paprienės laisvalaikio er-
dvėje. Vienuoliktą kartą Bal-

tų vienybės dieną ir rudens 
lygiadienį minintys Prienų 
sveikuolių klubo „Versmenė“ 
nariai sukviečia bendramin-
čius tai ant piliakalnio, tai į 
Revuonos parką ar į kitas is-
torines vietas. 

Šįkart kartu su sveikuoliais 
renginį organizavo Paprienės 
bendruomenė, o jiems padė-
jo Prienų rajono savivaldybė 
bei Prienų kultūros ir laisva-
laikio centras. O vieta šalia 
Nemuno taip pat pasirinkta 
neatsitiktinai – juk upė visuo-

met buvo labai svarbi žmonių 
gyvenime.

Renginio dalyviai uždegė 
laužą, prisiminė senąsias bal-
tų gentis, jų apeigas ir tradi-
cijas, skatinančias dar labiau 
didžiuotis lietuvių kalba ir 
ją saugoti, būti vieningiems, 
taip pat įvertino – suskaičia-
vo – derlių, kurio pavasarį vi-
si prašėme. 

Susirinkusiuosius linksmi-
no ir kartu dainuoti kvietė 
Pakuonio folkloro ansamblis 
„Obelėlė“.
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Nairobyje sugriuvus klasei žuvo septyni 
vaikai, dešimtys sužeista
Kenijos sostinėje Nairobyje septyni vaikai žuvo ir dar 57 
buvo sužeisti pirmadienio rytą įgriuvus luboms jų klasėje. 
Pastatas sugriuvo po 7 val. vietos (ir Lietuvos) laiku, kai 
klasėje rinkosi mokiniai. 

Neblaivus Šilalės rajono savivaldybės 
tarybos narys sukėlė avariją
Sodybos kieme neblaivus tarybos narys Arvydas Petkus  
važiuodamas automobiliu „Audi A8“ atsitrenkė į kitą 
kieme stovėjusį „BMW 530“, priklausantį 1995 metais 
gimusiam vyrui. Politikui nustatytas 2,29 promilės 
girtumas.

svEIKATA

Nors dar visai neseniai mė-
gavomės tropiniais karš-
čiais, šiai dienai sinoptikų 
prognozės nebedžiugina – 
galime tikėtis ir šalnų. 

Tokie gan staigūs orų po-
kyčiai – puiki terpė daugintis 
virusams, o mums – susirgti. 
BENU vaistininkė Audronė 
Ziemelytė sako, kad jaustis 
gerai turėtume bet kokiu oru, 
o sustiprinti imunitetą ir už-
kirsti kelią peršalimui visai 
nesunku, tereikia vadovautis 
keliais patarimais.

Nenaktinėkite
Puiki sveikata yra ir jūsų 

miego ritmo atspindys. Nors 
vasarą buvome įpratę džiaug-
tis ilgais vakarais, prasidėjus 
darbų sezonui, vertėtų suba-
lansuoti savo miego ir darbo 
režimą. Stenkitės, kad ėjimo 
miegoti ir pabudimo laikas 
išliktų toks pat. 

„Jei eisite miegoti ir ryte 
kelsitės tuo pačiu laiku, or-
ganizmas patirs mažiau stre-
so. Tokia rutina pagerins ne 
tik miego kokybę, bet ir su-
stiprins imunitetą, o tuo pat 
metu – sumažins tikimybę 
susirgti peršalimo ligomis”, 
– pataria A. Ziemelytė. 

Vėdinkite patalpas
Nevėdinamos patalpos ir 

netinkama oro cirkuliacija 
– vienos pagrindinių nuolati-
nės prastos sveikatos būklės 
priežasčių.

„Patalpose, kuriose leidžia-
me didžiąją dalį savo laiko, 
esanti oro tarša skatina ser-
gamumą kvėpavimo organų, 
kraujotakos ligomis. Jeigu pa-
talpos nevėdinamos, dažnas 
skundžiasi ne tik nedarbin-
gumu, mieguistumu, bet ir 
galvos skausmais, alerginiais 
susirgimais, nemiga. Visa tai 
lemia ir mūsų imuninę sis-
temą. Be to, nevėdinamose 
patalpose kaupiasi virusai, 
bakterijos. Todėl patalpas bū-
tina vėdinti kasdien“, – tikina 
vaistininkė. 
Čiaudėdami nesidenkite 

veido delnu ar alkūne
Nors čiaudėti neprisiden-

gus yra nemandagu, tačiau 
dengtis veidą delnais taip 

Šaltasis sezonas atidarytas: 10 patarimų atmintinė, 
kaip nesusirgti

pat nėra geriausia išeitis – li-
kusias ant delnų ar alkūnių 
bakterijas pernešite ant vei-
do, aplinkinių daiktų arba jos 
pasklis aplinkoje. 

Čiaudėdami naudokitės 
servetėlėmis, tačiau svarbu 
jas naudoti vieną kartą. Anot 
vaistininkės, panaudotų no-
sinaičių „sandėliavimas” ža-
lingas ne tik jums, bet ir ap-
linkiniams – bakterijos gali 
pasklisti po visą patalpą.

Palaikykite šilumą ger-
klės ir veido srityje

Nors vis dar pratinamės 
prie netikėtai užklupusių 
šalčių, tačiau pereinamuoju 
laikotarpiu nevertėtų išeiti 
iš namų be šaliko. 

„Šilumos palaikymas no-
sies, burnos ir gerklės srityje 
gali padėti išvengti peršali-
mo. Taip pat, toks veido pri-
dengimas gali apsaugoti ir 
nuo aplinkoje esančių bak-
terijų patekimo į organizmą”, 
– sako A. Ziemelytė. 

Judėkite
Fizinio aktyvumo trūku-

mas labai silpnina imunite-
tą, todėl nesimankštinantys 
žmonės serga kur kas daž-
niau nei tie, kurie kasdien 
sportuoja ar tiesiog daugiau 
juda.

„Nuolatinė fizinė veikla pa-
deda pagerinti jūsų savijautą 
ir sumažina daugelio ligų ri-
ziką – streso ir nerimo, aukš-
to kraujospūdžio, diabeto ir 
daugelio kitų. Be to, aktyvus 
gyvenimo būdas padeda sti-
printi imunitetą ir didina at-
sparumą ligoms. Atliekant fi-
zinius pratimus ar užsiimant 
bet kokiu mėgstamu sportu, 
baltieji kraujo kūneliai cir-

kuliuoja daug greičiau, tad 
imuninė sistema daug grei-
čiau aptinka ligų sukėlėjus“, 
– tikina vaistininkė. 

Gerkite žaliąją arbatą
Atvėsus orams vertėtų ger-

ti daugiau šiltų skysčių, arba-
tos. Daugiausia naudos orga-
nizmui gali atnešti žalioji ar-
bata. Ji pasižymi antioksidaci-
niu poveikiu – padeda išveng-
ti peršalimo ir gali užkirsti 
kelią virusų vystymuisi.

„Didesnės temperatūros 
skysčiai atveria nosies kana-
lus ir padeda gerinti gleivinės 
funkcijas. Skysčiai padės sti-
printi imunitetą ir sumažins 
jau prasidėjusį kosulį ar ger-
klės skausmą. Tačiau arbatas 
verčiau gerti ne su cukrumi, 
o medumi, jis pasižymi an-

tibakterinėmis savybėmis 
ir gali užkirsti kelią slogai“, 
– sako BENU vaistinės spe-
cialistė.
Į maisto racioną įtraukite 

šakniavaisius
Į maisto racioną įtraukus 

daugiau daržovių ir vaisių, 
organizmas gauna imunite-
tui taip svarbių vitaminų ir 
mineralų. Tačiau tik nedauge-
lis prie visiems gerai žinomų 
vitamino C šaltinių – apelsinų 
ir citrinų – savo maistą gardi-
na šakniavaisiais. Ypatingai 
naudingi yra burokai, ropės, 
pastarnokai ir morkos, taip 
pat svogūnai ir česnakai. Jie 
padės sustiprinti imuninę 
sistemą, padidindami azoto 
oksido gamybą ląstelėse.

„Taip pat reikėtų nepa-
miršti cinko, kuris yra nau-
dingas, laisvuosius radikalus 
naikinantis ir imuninę sis-
temą stiprinantis, antioksi-
dantas. Jo gausu avižiniuose 
dribsniuose, jūros gėrybėse 

ir žuvyje. Jeigu šių maisto 
produktų valgote nepakan-
kamai, rudenį vertėtų savo 
mitybos racioną papildyti 
ir maisto papildais”, – sako 
vaistininkė.

Valykite paviršius
Mobilusis telefonas, kom-

piuterio klaviatūra, stalviršiai 
ir durų rankenos – tai puiki 
terpė virusų dauginimuisi. 
Kiek įmanoma, palaikykite 
švarą arba stenkitės išvengti 
prisilietimų prie bendro nau-
dojimo paviršių. 

„Kiek ilgai infekcijos išsi-
laikys ant paviršių, priklauso 
nuo daugelio faktorių, pavyz-
džiui, temperatūra ar patal-
pos drėgmė. Tačiau norint, 
kad virusai nepatektų į jūsų 
organizmą, valykite paviršius 
su priemonėmis, turinčiomis 
dezinfekuojančių sudedamų-
jų dalių, pavyzdžiui, alkoho-
lio“, – tikina vaistininkė. 

Plaukite rankas
Virusai gali patekti į žmo-

gaus kvėpavimo traktą per 
akis, nosį ar burną. Todėl 
kartais susergama tiesiog 
nešvariomis rankomis palie-
tus savo veidą. Pagrindinė to 
prevencija – reguliariai plau-
ti rankas.

„Grįžę namo ar į biurą, šva-
riai nusiplaukite rankas, trin-
dami muilu kiekvieną pirštą 
atskirai. Būdami lauke kartas 
nuo karto naudokite anti-
bakterines priemones, leis-
kite joms nudžiūti ant rankų, 
nenuvalykite“, – pataria vais-
tininkė.

Venkite streso
Kai esate įsitempę ar jus 

kamuoja stresas, organizmas 
išskiria streso hormonus, ku-
rie silpnina imuninę sistemą, 
todėl ši nebegali atsispirti 
bakterijoms. Sulėtinkite gy-
venimo tempą ir neleiskite 
rudens darbų įkarščiui jus 
įsukti per daug. 

„Tyrimai rodo, kad neko-
vojant su stresu imunitetas 
nusilpsta ir puola įvairios 
ligos. Jeigu jaučiate, kad ru-
denį jūsų gyvenimo tempas 
pagreitėja, visada raskite lai-
ko atsipalaiduoti, užsiimti 
mėgstama veikla“ – tikina A. 
Ziemelytė. 

NAuJA PASLAugA NEĮgALIESIEMS 
PrIENŲ rAJoNo  SAVIVALDYBĖJE

Prienų rajono savivaldybės administracija, kartu su 
projekto „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas 
Prienų rajono savivaldybėje“ partneriu Prienų rajo-
no savivaldybės socialinių paslaugų centru, nuo 2019 
m. rugsėjo mėnesio pradeda teikti nemokamą asme-
ninio asistento paslaugą Prienų rajono savivaldybės 
gyventojams.

Asmeninio asistento paslauga – namų ir viešojoje 
aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asme-
niui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę 
teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą 
ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas 
(asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, sociali-
niai santykiai ir aplinka).

Asmeninio asistento paslaugos tikslas – atsižvelgiant 
į individualius asmens poreikius, suteikti jam individu-
alią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir 
komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruome-
nėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruo-
menės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdienia-
me gyvenime.

Teisę į asmeninio asistento paslaugą turi asmenys 
nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos 
įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis ar-
ba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, 
vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, 
kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvu-
mą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti 
asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga ki-
tų asmenų pagalba.

Paslaugos trukmė – paslauga paslaugos gavėjui bus 
teikiama iki 4 valandų per parą iki septynių dienų per sa-
vaitę, atsižvelgiant į paslaugos gavėjo (jo šeimos, tėvų ar 
globėjų) poreikį. Projekto trukmė 18 mėnesių. 

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento pa-
slaugą, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir 
(ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas at-
stovas kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos savivaldy-
bės administraciją. 

1. Asmuo pateikia: prašymą (laisvos formos), asmens 
tapatybę patvirtinantį dokumentą, NL ar DL pažymą, do-
kumentus pagrindžiančius prioriteto suteikimą.

2. Socialinių paslaugų centras – socialinis darbuotojas 
kartu su asmeniu (jo atstovu) pildo klausimyną. Socialinis 
darbuotojas teikia išvadą ir rekomendaciją (dėl paslaugos 
poreikio, veiklų, valandų skaičiaus) sprendimą priiman-
čiam darbuotojui.

3. Paslaugos teikėjas ir asmuo sudaro paslaugų teiki-
mo sutartį.

4. Asmuo ir asmeninis asistentas sudaro Individualų 
asmeninio asistento paslaugų teikimo planą.

Kviečiame Prienų rajono gyventojus teikti prašy-
mus asmeninio asistento paslaugai gauti į gyvena-
mosios vietos seniūnijas

Visą išsamią informaciją, susijusią su paslaugos ga-
vimu, galite gauti kreipdamiesi: mob. tel. (8 655) 70546 
arba el. paštu: ausrasliauziene@prienuspc.lt
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Pietų Korėjoje dėl taifūno „Tapah“ nukentėjo 
kelios dešimtys žmonių
Galingas taifūnas Pietų Korėjos pietinėje dalyje sužeidė 
26 žmones ir be elektros paliko maždaug 27 790 namų. 
Taifūnas „Tapah“ anksčiau užklupo kai kuriuos Japonijos 
pietinių salų rajonus, į kuriuos atnešė smarkų lietų ir vėją, 
sukėlusius potvynių.

Britų premjeras pasiruošęs paremti JAV 
karines iniciatyvas Persijos įlankoje
Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas pareiškė 
manąs, kad už anksčiau šį mėnesį įvykdytas atakas prieš 
Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą atsakingas Iranas. 
Pasak jo, Londonas pasiruošęs paremti JAV pastangas 
padidinti Saudo Arabijos gynybos potencialą.

vERTA žINOTI

Jau šios savaitės pabaigoje 
Lietuvoje prognozuojamos 
pirmosios šalnos. Iššūkių 
vairuotojams rudens pra-
džioje kyla ne tik dėl sli-
džios kelio dangos, bet ir 
dėl vis dažnesnio lietaus, 
darganos – tai lemia pras-
tėjantį matomumą. 

„Lietuvos draudimo“ turimi 
duomenys rodo, kad eismo 
įvykių pastebimai daugėja, 
kai po ilgesnės pertraukos 
iškrinta gausūs krituliai, su-
siformuoja plikledis. Staigios 
rudeninės orų permainos 
avarijų skaičių šalies keliuo-
se gali padidinti nuo 20 iki 
30 proc.

„Ne visi vairuotojai geba 
greitai prisitaikyti prie paki-
tusių oro sąlygų ir aplinkybių. 
Rugsėjo mėnesį vien Vilniuje 
automobilių srautas išauga 
30 proc. Maža to, ilgėja tam-
sus paros metas, sulaukia-
me daugiau kritulių, pirmųjų 
šalnų – turime keisti ir vaira-
vimo įpročius“, – įspėja „Lie-
tuvos draudimo“ Žalų depar-
tamento direktorius Artūras 
Juodeikis.

Statistika rodo, kad priva-
lomojo vairuotojų civilinės 
atsakomybės draudimo ža-
lų skaičius spalio – gruodžio 
mėnesiais būna net trečdaliu 
didesnis, lyginant su trimis 
vasaros mėnesiais. Maža to, 
šaltuoju sezonu avarijų metu 
gyventojų patiriama vidutinė 
žala yra penktadaliu didesnė 
nei vasarą.

„Esant sudėtingoms oro 
sąlygoms automobiliai daž-
niau nuslysta nuo kelio ar-
ba slysdami trenkiasi į greta 
esančias kliūtis, išvažiuoja į 
priešpriešinio eismo juostą. 
Daugėja sužalojimų, stipriau 
apgadinamos transporto 
priemonės, išauga žalų dydis. 
Viso to būtų galima išvengti, 
jei į vairavimą rudenį ir šal-
tuoju metų laiku būtų žiūri-
ma atsakingiau“, – įsitikinęs 
A. Juodeikis.

Didžiausios šalies ne gy-
vybės draudimo bendrovės 
„Lietuvos draudimo“ speci-
alistai dalijasi 5 patarimais, 

Perspėjimas vairuotojams: Lietuvoje 
prognozuojamos pirmosios šalnos 

kaip šaltuoju metų laiku ap-
sisaugoti nuo nelaimių ir 
nuostolių:
Pasirūpinkite automobi-

liu
Skirkite laiko paruošti savo 

automobilį šaltajam metų lai-
kui – pasirūpinkite, kad visuo-
met turėtumėte neužšąlančio 
langų plovimo skysčio, pasiti-
krinkite, ar automobilyje ve-
žiojatės grandiklį ir šluotelę. 
Ji vertinga ne tik žiemą, kai 
nuo automobilio reikia nuva-
lyti sniegą, bet ir rudenį – len-
gviau nugrėbsite užkritusius 
lapus. Šaltuoju sezonu mato-
mumas yra ypač svarbus. 

Šis patarimas gali atrodyti 
elementarus, tačiau „Lietu-
vos draudimo“ užsakymu at-
liktas vairuotojų tyrimas pa-
rodė, kad kas penktas šalies 
vairuotojas nenuvalo auto-
mobilio, nes galvoja, kad lan-
gas atitirps kelyje – įjungus 
atšildymo sistemas ar prie-
kinį stiklą šiek tiek pavalius 
valytuvais.

Automobilis turi būti tech-
niškai tvarkingas, rinkitės 
kokybiškas padangas. Nuo 
lapkričio 10 d. draudžiama 
eksploatuoti transporto prie-
mones ir priekabas su vasari-
nėmis padangomis.

Įvertinkite oro sąlygas
Šaltuoju metų laiku oro są-

lygos gali kisti net kelis kar-
tus per parą. Prieš sėsdami 
prie vairo būtinai skirkite lai-
ko įvertinti kelio būklę, ma-
tomumą. 

„Jei matote, kad oro sąlygos 
– sudėtingos, į automobilį sės-
kite anksčiau, pasirinkite sau-
gų greitį, laikykitės didesnio 
atstumo nuo priekyje esančių 
automobilių. Taip pat stenki-
tės vengti staigių manevrų, 
kelionės maršrutą numaty-
kite iš anksto“, – pataria A. 
Juodeikis.

Žinokite, kaip elgtis eks-
tremalioje situacijoje

Jei jaučiate, kad automobi-
lis pradėjo slysti – užvažiavo-
te ant slidaus kelio ruožo, at-
likote neatsargų manevrą ar 
neįvertinote atstumo iki kitos 
transporto priemonės, prisi-

minkite, kad svarbiausia – ne-
daryti staigių judesnių. Toks 
elgesys gali lemti dar didesnį 
automobilio nestabilumą.

Atsidūrę ekstremalioje si-
tuacijoje bandykite švelniai 
atleisti greičio pedalą, pradė-
kite palengva stabdyti (pul-
suojančiais judesiais arba 
perjungdami pavarą į vis že-
mesnę), priekinius ratus nu-
kreipkite į tą pusę, kur norite 
važiuoti.
Nepervertinkite savo jėgų

Prie automobilio vairo sės-
kite tik gerai pailsėję. Visą sa-
vo dėmesį sukoncentruokite 
į kelią – nesiblaškykite, jokiu 
būdu nesinaudokite mobi-
liuoju telefonu.

Kai kurie vairuotojai gal-
voja, kad, jei važiuoja nauju 
automobiliu, turi tinkamas 
padangas, elgtis prie vairo 
gali lygiai taip pat kaip vasa-
rą. Tai nėra tiesa – ir nedidelė 
klaida gali lemti eismo įvykį, 
pareikalauti aukų.

Slidūs ruožai – ir nesli-
džiame kelyje

Svarbu žinoti, kad, net jei 
kelio danga rudens rytą ne-
atrodo slidi, slidūs ruožai ga-
li būti susiformavę ant tiltų ir 
viadukų.

Be to, kai temperatūra ima 
artėti link nulio, itin pavo-
jingas gali būti ir lietus. Pa-
lijus kelio danga akimirks-
niu pasidengia plonu ledo 
sluoksniu. Toks ledas – kone 
nematomas, bet labai pavo-
jingas. Stabdymo atstumas 
gali išaugti iki 2 kartų ir dau-
giau, palyginti su šlapia kelio 
danga.

Itin atidžiai svarbu vairuo-
ti ir užmiesčio keliuose – kai 
kurie specialistai sako, kad 
čia reikėtų laikytis net 4 au-
tomobilių atstumo nuo prie-
šais važiuojančios transporto 
priemonės. 

PrIENŲ rAJoNo  
SAVIVALDYBĖS TArYBoS 
PoSĖDŽIo DArBoTVArKĖ

2019 m. rugsėjo 26 d. 10 val.
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės admi-

nistracijos nuostatų patvirtinimo 
2. Dėl pritarimo sutarties projektui
3. Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo 

programoms 
4. Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Prie-

nų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose 
ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nu-
statymo tvarkos aprašo patvirtinimo

5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tary-
bos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 
T3-165 „Dėl Mokesčio už neformalųjį švie-
timą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtini-
mo“ pakeitimo

6. Dėl Prienų rajono savivaldybės ben-
druomeninių organizacijų tarybos sudė-
ties patvirtinimo

7. Dėl pritarimo projektui „Prienų r. sav. 
Išlaužo sen. Išlaužo k. Kaimynų gatvės (Nr. 
IS-4) kapitalinis remontas“

8. Dėl projekto „Prienų r. sav. Išlaužo sen. 
Išlaužo k. Kaimynų gatvės (Nr. IS-4) kapita-
linis remontas“ veiklų projektavimo ir sta-
tybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo 
Prienų rajono savivaldybės administracijai

9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 
2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-24 
„Dėl Prienų rajono savivaldybės 2019 metų 
biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

10. Dėl turto perdavimo valdyti, naudo-
ti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų 
krašto muziejui ir Prienų rajono savivaldy-
bės kūno kultūros ir sporto centrui

11. Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti 
panaudos teise Stakliškių kultūros ir laisva-
laikio centrui

12. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto 
panaudos sutarties nutraukimo

13. Dėl vandentiekio bokšto ir kiemo sta-
tinių (artezinio gręžinio), esančių Ašmintos 
k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., pirkimo

14. Dėl valstybės turto perėmimo Prienų 
rajono savivaldybės nuosavybėn

15. Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilu-
mos tinklai“ šilumos bazinės kainos deda-
mųjų galiojimo laikotarpio nustatymo

16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tary-
bos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. 

T3-289 „Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne 
pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų 
patalpų ir statinių nustatymo tvarkos apra-
šo patvirtinimo“ pakeitimo

17. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto 
nuomos rinkos kaina 

18. Dėl kreipimosi į Nacionalinės žemės 
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prie-
nų ir Birštono skyrių dėl kitos paskirties 
valstybinės žemės sklypo perdavimo val-
dyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo 
teise Prienų rajono savivaldybei 

19. Dėl administracinio pastato, esančio J. 
Basanavičiaus g. 11, Jiezno m., Prienų r. sav., 
dalies patalpų paskirties pakeitimo ir turti-
nių vienetų suformavimo

20. Dėl gyvenamųjų namų, esančių Dva-
ro g. 9 ir Dvaro g. 17, Daukšiagirės k., Pa-
kuonio sen., Prienų r. sav., turtinių vienetų 
suformavimo

21. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Nau-
jakurių g. 3, Pakuonio mstl., Pakuonio sen., 
Prienų r. sav., pirkimo

22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tary-
bos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. 
T3-138 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 
2019 metų Kelių priežiūros ir plėtros pro-
gramos finansavimo lėšomis finansuojamų 
vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tie-
simo, taisymo (remonto), rekonstravimo, 
priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrini-
mo, šių kelių inventorizavimo objektų sąra-
šo patvirtinimo“ pakeitimo 

23. Dėl biudžetinių įstaigų valomų plotų 
normatyvų ir darbuotojų pareigybių skai-
čiaus nustatymo

24. Dėl leidimo Prienų rajono Jiezno pa-
ramos šeimai centrui nuomotis tarnybinį 
lengvąjį automobilį

25. Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiū-
ros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo

26. Dėl Prienų rajono savivaldybės soci-
alinių paslaugų centro teikiamų paslaugų 
kainų patvirtinimo

27. Dėl Prienų rajono savivaldybės tary-
bos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 
T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kai-
mo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami 

Savivaldybės interneto svetainėje www.
prienai.lt, skyriuje „Tarybos posėdžių dar-
botvarkės“.
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REKLAMA

Mirė olimpinis prizininkas J. V. Briedis
Sekmadienį būdamas 79-erių mirė irkluotojas Meksiko 
olimpinių žaidynių prizininkas ir vienas Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto (LTOK) atkūrimo iniciatorių Julius 
Vytautas Briedis, pranešė LTOK. Aukščiausias jo pasiekimas 
– 1968 metų Meksiko olimpinėse žaidynėse iškovotas 
bronzos medalis.

Žada neleisti, kad Ukraina taptų federacija
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jo 
vadovaujama vyriausybė niekada neleis, kad šalis taptų 
federacija ir netektų savo teritorijų, bet ketina integruoti 
Maskvos remiamų separatistų kontroliuojamą Donbasą 
į vieningos Ukrainos sudėtį, pareiškė valstybės vadovo 
patarėjas Andrejus Jermakas.

ĮDOmU

Kiaušinį valgome virtą, kep-
tą, dedame į įvairius gami-
nius, pyragus, salotas. Ta-
čiau tai dar ne viskas. Kiau-
šinį žmonės laikė pradžių 
pradžia. Apie jį gausu pa-
davimų, prietarų ir legen-
dų. Gydomosios kiaušinio 
galios buvo žinomos nuo 
senų senovės.

Kiaušinis kaip vaistas
Kepto kiaušinio trynį pata-

riama valgyti sergant skran-
džio, inkstų bei šlapimo pūs-
lės ligomis.

Kiaušinio baltymą pataria-
ma valgyti persirgus sunkio-
mis ligomis.

Nuo galvos skausmo. Jei 
nuo protinio darbo ir 
įtampos dažnai skau-
da galvą, rekomen-
duojama įmušti į puo-
dą žalią kiaušinį, ge-
rai išmaišyti ir užpilti 
karštu, beveik ver-
dančiu pienu. Kasdien 
gerdami tokį kokteilį 
po mėnesio pamiršite 
galvos skausmus.

Nuo peršalimo ir gripo. 
Jums padės daugelio žmonių 
išbandytas receptas – įmuški-
te žalią kiaušinį į 100 g degti-
nės ir įberkite ten valgomąjį 
šaukštą cukraus. Viską gerai 
išmaišykite ir išgerkite prieš 
miegą.

Kosuliui palengvinti (ska-
nus receptas vaikams). Pa-
prastai vaikai labai mėgsta šį 
„vaistuką“. Ryte gerai išsukite 
3–4 kiaušinių (šviežių ir gerai 
nuplautų) trynius su 4 šaukš-
teliais cukraus, kol pabals. Te-
gul vaikai suvalgo, užgerdami 
pienu.

Nuo artrito, osteochon-
drozės skausmų bei sumu-
šimų. Išvirkite kietai kiauši-
nį, perpjaukite jį per pusę ir 
dar karštas kiaušinio puseles 
priglauskite prie skaudamos 
vietos. Kiaušiniui pamažu 
auštant skausmas praeina. 
Tačiau skausmą malšina laiki-
nai, kelioms valandoms. Jeigu 
norite ilgalaikio poveikio, pa-
ruoškite kiaušinių tepalą: ge-
rai nuplaukite žalią kiaušinį 
ir įdėkite jį į stiklinę, užpilkite 
acto esencija ir kelias dienas 
palaikykite, kol kiaušinis iš-

tirps. Pridėkite 100 g sviesto 
ir viską gerai išmaišykite, kad 
gautųsi vienalytė masė. Šiuo 
tepalu įtrinkite skaudamas 
kūno vietas.

Nuo kepenų skausmo. 
Paimkite 2 kiaušinių trynius, 
juos gerai suplakite ir išgerki-
te, po 5 min. atsigerkite šilto 
negazuoto mineralinio van-
dens ir atsigulkite ant dešinio 
šono, priglaudę prie jo karšto 
vandens pūslę. Taip gulėkite 
maždaug 2 valandas.

Nuo nudegimų. Užvirkite 
valgomąjį šaukštą augalinio 
aliejaus, atvėsinkite ir pama-
žu įpilkite į jį gerai išplaktą iki 
putų baltymą. Šį mišinį užtep-

kite ant nudegusios vietos, 
niekuo neaprišdami žaizdos. 
Kai jis ant odos išdžius ir odą 
pradės traukti, vėl užtepkite. 
Baltymą galima nuplauti tik 
kitą dieną.

Kiaušinių trynių tepalo 
receptas nuo nudegimų. Jei 
jūsų šeimoje atsitiko nelaimė 
ir kas nors stipriai apsidegino, 
o pagalbos laukti nėra kada, 
greitai išvirkite 9–10 kiauši-
nių. Tada atskirtus nuo bal-
tymo trynius sudėkite į sausą 
švarią keptuvę ir kaitinkite, 
kol iš jų pradės sunktis rudi 
lašeliai, kurie ir bus jūsų vais-
tai. Paimkite vištos plunksne-
lę ir atsargiai tepkite tuo skys-
čiu nudegusią vietą. Nudegin-
ta oda greitai užgis ir neliks 
jokių randų.

Nuo sąnarių skausmo. 
Išplakite kiaušinį su 2 valgo-
maisiais šaukštais druskos, 
užtepkite šį mišinį ant drobe-
lės ir apvyniokite skaudamą 
sąnarį. Kai šiek tiek pradžius, 
vėl uždėkite naują kiaušinio ir 
druskos mišinio kompresą.

Kiaušiniai grožiui
Kiaušiniai vartojami ne 

tik maistui ir vaistui, bet ir 

Kiaušiniai – ne tik maistas, bet ir vaistas
grožiui.

Nuo raukšlių. Paimki-
te vieną kiaušinį ir arbatinį 
šaukštelį medaus, juos gerai 
sumaišykite ir užtepkite ant 
veido bei kaklo. Po 15–20 
minučių nuplaukite. Kursas 
– viena savaitė.

Kiaušinio baltymo kau-
kė. Paimkite vieno kiaušinio 
baltymą, gerai jį išplakite ir 
užtepkite ant raukšlių susi-
darymo vietų. Po 5 min. už-
tepkite dar kartą. Palaikykite 
dar 5 min. ir nuplaukite šiltu 
vandeniu. 

Nuo pleiskanų. Ištepkite 
plaukus gerai išplaktu bal-
tymu, o vėliau perskalaukite 

karštu borakso tirpa-
lu (stiklinėje vandens 
ištirpinkite arbatinį 
šaukštelį borakso).

Baltymų kaukė. Ge-
rai išplakite kiaušinio 
baltymą, pridėkite ar-
batinį šaukštelį aly-
vuogių aliejaus ir dar 
kartą išplakite. Užtep-
kite ant veido ir palai-

kykite 10–15 min. Nuplauki-
te šiltu vandeniu. Jei jūsų oda 
riebi, į masę įpilkite šaukštelį 
bet kokių uogų sulčių.

Kai lūžinėja nagai. Paim-
kite vieno litro stiklinį indą, 
sudėkite 5 kiaušinių lukštus, 
prieš tai nuėmę baltą vidinę 
plėvelę, užpilkite vandeniu, 
pridėkite valgomąjį šaukš-
tą jūros druskos ir 5 lašelius 
jodo. Palaikykite savaitę, po 
to galima naudoti: kiekvieną 
vakarą darykite rankų nagų 
voneles. Jau po 10 dienų iš-
vysite pirmuosius rezultatus 
– nagai nustos sluoksniuotis 
ir lūžinėti.

Kad plaukai būtų gražūs. 
Kiaušiniai labai gerai maitina 
galvos odą. Tačiau norint dar 
geresnio poveikio, į kiaušinį 
reikia įmaišyti vandenyje iš-
mirkytą juodos duonos plutą. 
Viską išmaišius, įtrinti į plau-
kus ir palaikyti 15–20 min.

Ypatinga kiaušinių galia
Kiaušiniai susiję su dau-

gybe prietarų ir burtų. Ra-
šytiniuose šaltiniuose užsi-
menama, kad jūreiviai nie-
kuomet garsiai neištardavo 
žodžio „kiaušinis‘, nes tikėjo, 

kad šis žodis pritrauks į laivą 
blogio jėgas. Nusileidus saulei 
būdavo draudžiama atnešti 
į namus kiaušinius, nes taip 
atveriami keliai priešams. 
Ypač stiprus buvo kiaušinių 
ryšys su vandeniu. Būdavo 
draudžiama kiaušinius nešti 
per tekantį vandenį, nes iš jų 
neišsiris viščiukai. Jei reikė-
davo kiaušinius perplukdyti 
per upę, pirmiausia juos su-
dėdavo į kepurę, ir tik tada 
sėsdavo į valtį.

Dabartiniais laikais magai 
ir ekstrasensai savo ritualuo-
se dažnai naudoja kiaušinius. 
Jei jaučiatės pavargę ir išsekę, 
ligoti ir nusivylę gyvenimu, 
jums padės paprastas ritua-
las: vakare į stiklinę vandens 
įmuškite visą kiaušinį, kuris 
nusės ant dugno, ir pastaty-
kite jį galvūgalyje ant spinte-
lės. Tegul stovi ši stiklinė visą 
naktį. Ryte atidžiai apžiūrėki-
te jos turinį – jei nuo kiaušinio 
drieksis  baltymo juostelės iki 
vandens paviršiaus ir dar su 
burbuliukais, vadinasi, kiau-
šinis per naktį ištraukė nega-
tyvią jūsų organizmo ir buto 
energetiką. Išpilkite visą sti-
klinės turinį į klozetą. Vaka-
re vėl pastatykite  stiklinę su 
vandeniu ir kitu kiaušiniu. 
Šią procedūrą atlikite bent 7 
vakarus iš eilės. Kiaušinis ga-
li pradėti „dirbti‘ tik antrą ar 
trečią parą. Tai atlikite bent 
kartą per 3 mėnesius. Po vi-
sų šių ritualų, praėjus 7 die-
noms, stiklinę sudaužykite iš 
išmeskite. Ekstrasensai teigia, 
kad toks organizmo valymas 
ypač veiksmingas.

Taip pat pasakojama, kad 
viena sena kaimo žiniuonė 
ritinėjo ką tik padėtą vištos 
kiaušinį po sunkiai sergan-
čio ligonio kūną. Kai ji po ku-
rio laiko kiaušinį sudaužė, jis 
pradėjo skleisti baisų dvoką. 
Supylė jį į stiklinę vandens, o 
jis išleido ilgus, nutysusius iki 
stiklinės viršaus čiupotuvus. 
Ligoniui iš karto palengvėjo, 
o žiniuonė tarė: „Matai, vai-
keli, kaip kiaušinis išsiurbė iš 
žmogaus visą brudą,“

Parengta pagal knygą „Ži-
niuonė pataria arba kas ne-

pagrįstai pamiršta“

Šuo „Amsis“ kartu su Prie-
nų raj. Prienų miesto poli-
cijos inspektore Ina Raške-
vičiene atkeliavo į svečius į 
Jiezno gimnaziją. Šuo „Am-
sis“ susitiko su gimnazijos 
moksleiviais ir gimnazi-
jos ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus lopšelio, darželio 
vaikučiais. Kartu buvo pa-
kviesti ir priešmokyklinu-
kai su mokytoja Daiva.

Vaikai labai susidomėję 
žiūrėjo multi filmukus ir kaip 
jie turi elgtis gatvėje, kokių 
saugaus eismo taisyklių tu-
ri laikytis kiekvieną dieną, 
visos paros metu, ypač jei 
tenka būti gatvėje, ar kieme 
tamsiu paros metu. Parei-
gūnė visa tai labai išsamiai 
paaiškino, kaip reikia elgtis 
gatvėje, kokių taisyklių rei-
kia laikytis, jas žinoti. Vai-
kams buvo užduodama daug 
įvairių klausimų apie saugų 
elgesį ne tik gatvėje, važiuo-
jamoje dalyje, bet ir savo bei 
draugų kieme.

Inspektorė daug pateikė 
įvairių klausimų vaikams 
apie tai, kaip jie turi elgtis 
gatvėje, kaip pereiti per per-
ėją, į kurią pusę vaikai turi 
pasižiūrėti žengiant į perėją. 
Tai tikrai labai gražus susiti-
kimas, bendradarbiavimas 

Svečiuose policijos šuo „Amsis“

su tvarkos sergėtojais, ku-
rie nuoširdžiai bendrauja su 
mūsų mažaisiais. Kurie su-
geba svarbią vaikams infor-
maciją perduoti ne „sausai“, 
o pasitelkdami personažą 
„Amsį“, kuris vaikams paliko 
neišdildomų įspūdžių, teigia-
mų emocijų.

Renginio efektas: vaikams 
„Amsis“ padovanojo įvairius 
atšvaistus (su mašinytėmis, 
angeliukais). „Amsis vaiku-
čių paprašė, kad šie atšvais-
tai tėvelių padedami, būtų 
pritvirtinti prie striukių, ku-
prinių, ar kur nors matomo-
je vietoje, kad juos pastebė-
tų vairuotojai, ne tik dienos 
metu, bet ypač tamsiuoju 
paros metu.

Ačiū labai Prienų raj., Prie-
nų miesto inspektorei Inai 
Raškevičienei už nuoširdų 
bendravimą su mūsų vaiku-
čiais. Jums dėkoja visa Jiezno 
gimnazijos bendruomenė.

Mokytoja B.Šalčiuvienė 
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FNTT: televizorių prekeiviai galėjo nuslėpti 
200 tūkst. eurų mokesčių
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba keturis prekeivius 
televizoriais įtaria nuslėpus 200 tūkst. eurų pridėtinės 
vertės mokesčio. Tarnybos duomenimis, per kelerius metus 
keturi kauniečiai pardavė garsių prekės ženklų televizorių 
už 1 mln. eurų, tačiau mokesčių nemokėjo.

Biržų rajone girtas vairuotojas kliudė 
nepilnametį dviratininką ir jį sumušė
Biržų rajone, Vabalninko miestelyje neblaivus 
vairuotojas atsitrenkė į dviračiu važiuojantį nepilnametį 
ir jį sumušė. Išlipęs neblaivus (2,84 prom.) 1988 metais 
gimęs vairuotojas smurtavo prieš nepilnametį ir įsidėjęs 
į automobilį dviratį pasišalino. Jis sulaikytas.

 
06:00 Lietuvos respublikos 
himnas 06:02 Labas rytas, 
Lietuva 06:30 Žinios. orai. 
06:37 Labas rytas, Lietuva 
09:20 Senis  10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 
1  11:10 Komisaras rek-
sas  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 ro-
jus  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 Dvi-
račio žinios 23:00 Premjera. 
Bankas 00:00 Mūsų gyvū-
nai 00:30 Bloga mergai-
tė 01:00 LrT radijo žinios 
01:05 gyvenimo spalvos 

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa (1090,1091,1092) 
07:30 Tomas ir Džeris 
(166,167,168) 08:00 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (1,2) 
09:55 rozenheimo policija 
(5) 10:55 Supermamos (10) 
11:30 rimti reikalai 2 (10) 
12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (43) 13:00 Pasko-
linta meilė (50) 14:00 Naš-
laitės (82) 15:00 Svajoklė 
(82) 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva 17:30 Baudžiau-
ninkė (19) 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 orai 
19:30 KK2 20:00 Valanda 
su rūta 21:00 rimti reika-
lai 2 (16) 21:30 Žinios 22:20 
Sportas 22:27 orai 22:30 
VAKAro SEANSAS. PrEM-
JErA Snaiperis. Vaiduoklis 
00:30 okupuoti (4) 01:25 
Nuodinga rožė 03:05 Al-
chemija. VDu karta 03:35 
rETroSPEKTYVA 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 2/7s. 06:55 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 
1/119s. 07:25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis 10/211s. 
07:55 gero vakaro šou 
6/4s. 08:55 Meilės sūku-
ryje 3153 10:00 Meilės 
simfonija 1/24,25s. 12:00 
Svotai 5 13:00 Pažadėtoji 
7/2079,2080,2081,2082s. 

15:00 Simpsonai 25/21,22s. 
16:00 TV3 žinios 192 16:25 
TV3 orai 192 16:30 TV Pa-
galba 14/19s. 18:30 TV3 ži-
nios 269 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 269 19:30 
Farai 13/4s. 20:30 Mote-
rys meluoja geriau 12/10s. 
21:00 TV3 vakaro žinios 
154 21:52 TV3 sportas 1 
21:57 TV3 orai 154 22:00 
Anapus horizonto 00:10 
rezidentas 1/4s. 01:10 X 
mutantai 1/8s. 02:00 rou-
zvudas 1/21s. 02:50 Impe-
rija 2/16s. 03:40 rezidentas 
1/4s.  04:30 Naujakuriai 
4/17s. 04:55 Svotai 5  

BTV
06:05 Bero grilso kelio-
nės po Britaniją (3) 07:00 
Mano virtuvė geriausia (7) 
08:25 Kijevo operatyvinė 
grupė (20) 09:30 Teisin-
gumo agentai (23) 10:30 
Kobra 11 (3) 11:30 Mirtinas 
ginklas (10) 12:30 Visa me-
nanti (6) 13:30 Mano virtu-
vė geriausia (8) 14:50 Kije-
vo operatyvinė grupė (21) 
15:55 Teisingumo agentai 
(24) 17:00 Info diena 17:30 
Kobra 11 (4) 18:30 Menta-
listas (21) 19:30 Mirtinas 
ginklas (11) 20:30 Kvailiai 
šėlsta (17) 21:00 Dvigubas 
smūgis 23:15 Beverli Hilso 
policininkas 3 01:15 Visa 
menanti (5) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Van-
tos lapas 07:00 „Menta-
listas“ (15) 08:00 repor-
teris 08:50 Sportas 08:58 
orai 09:00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu. N-7. 
10:00 „rojus“ (63) 11:05 
„Šeimininkė“ (1/21) 12:10 
„Bruto ir Neto” (3/26) 12:40 
„Pamiršk mane” (2/17,18) 
13:40 TV parduotuvė 13:55 
„Mentų karai. odesa“ (2/12) 
15:00 Laikykitės ten su An-
driumi Tapinu. N-7. 16:00 
reporteris 16:23 Sportas 
16:30 Lietuva tiesiogiai 
16:58 orai 17:00 „Beveik 
negyvas“ (10) 18:00 repor-
teris 18:45 Sportas 18:55 
orai 19:00 „Šviesoforas” 
(1/15) 19:30 Delfi dėme-
sio centre 20:00 repor-
teris 20:23 Sportas 20:30 
Lietuva tiesiogiai 20:58 
orai 21:00 „Bruto ir Neto” 
(3/29) 21:30 „Pamiršk ma-
ne” (2/54,55) 22:30 repor-
teris 23:20 Sportas 23:28 
orai 23:30 Delfi dėmesio 
centre. Aktualių pokalbių 
laida 2019m. 00:00 Lai-
kykitės ten su Andriumi 
Tapinu. N-7. 01:00 „Beveik 
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negyvas“ (10) 02:00 „Švie-
soforas” (1/15) 

TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 
CSI kriminalistai 11/1106s.  
07:30 Skorpionas 3/24s.  
08:30 rezidentai 4/77s.  
09:00 Vienam gale kablys 
20/38s.  09:30 Topmodeliai 
23/2301s.  10:30 Simpsonai 
22/14,15s. 11:30 univeras 
7/2,3s.  12:30 Moderni šei-
ma 7/4,5s.  13:30 gelbė-
tojai 3/21s.  14:30 Televi-
trina 13 15:00 Skorpionas 
3/25s. 16:00 CSI krimina-
listai 11/1107s. 17:00 uni-
veras 7/4,5s. 18:00 Moderni 
šeima 7/6,7s. 19:00 gelbė-
tojai 3/22s. 20:00 reziden-
tai 4/78s. 20:30 Žinios 188 
20:58 orai 63 21:00 Per-
sijos princas. Laiko smil-
tys 23:20 Tironas 2/8s. 
00:20 Pėdsakai 1/148s. 
01:10 Svieto lygintojai 4/8s. 
01:55 Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė 3/34s.

 
06:00 Lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Nacionalinis 
bardų festivalis „Purpurinis 
vakaras“. 2015 m. užsitęsu-
sios vaikystės ruduo. Dai-
nuoja „Keistuolių teatro“ ak-
toriai 07:10 Mokslo ekspre-
sas 07:30 Šervudo padauža 
robinas Hudas 2  07:40 
Kaimynai piratai  07:55 Še-
cherazada. Nepapasakotos 
istorijos  08:20 Į sveika-
tą!  08:45 Vienuolynų ke-
lias Lietuvoje 09:15 Labas 
rytas, Lietuva  12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 
Lietuvos tūkstantmečio vai-
kai 13:10 Stambiu planu 
13:55 Pranciškonų metai. 
Pakūta mano meilė 14:50 
Po milijono metų 1  15:40 
Džiunglių knyga 1  15:50 
Kaimynai piratai  16:05 Še-
cherazada. Nepapasakotos 
istorijos  16:30 Laba diena, 
Lietuva  18:00 Klausimėlis 
18:30 gimę tą pačią dieną 
19:15 Luc Besson. Portretas  
20:10 Kultūros diena. 20:30 
Panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. orai 
21:30 Mūsiškiai žydai mu-
zikai 23:30 „Islamo valsty-
bės“ finansavimo šaltiniai  
00:30 DW naujienos rusų 
kalba. 00:45 Dabar pasau-
lyje 01:15 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2019. „Al 
McKay‘s Earth, Wind & Fi-
re Experience“. 1 d.” 02:15 
Elito kinas. Tūkstantį kartų 
labanakt  04:15 Muzikos 
pasaulio žvaigždės. Kon-
certuoja Violeta urmana ir 
Virgilijus Noreika 

 
06:00 Lietuvos respublikos 
himnas 06:02 Labas rytas, 
Lietuva 06:30 Žinios. orai. 
09:20 Senis  10:25 Štut-
garto 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 gy-
venimo spalvos 20:25 Lote-
rija „Keno Loto“.” 20:30 Pa-
norama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. orai. 21:29 
Loterija „Jėga“.” 21:30 Ypa-
tingas būrys 22:30 Dviračio 
žinios 23:00 Premjera. Din-
gę be žinios 1  23:45 Komi-
saras reksas  00:30 Bloga 
mergaitė 01:00 LrT radijo 
žinios 01:05 Stilius 

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa (1087,1088,1089) 
07:30 Tomas ir Džeris 
(163,164,165) 08:00 Vol-
keris, Teksaso reindžeris 
(198,199) 09:55 rozenhei-
mo policija (4) 10:55 Su-
permamos (9) 11:30 rimti 
reikalai 2 (9) 12:00 Bjauru-
sis ančiukas Niujorke (42) 
13:00 Paskolinta meilė (49) 
14:00 Našlaitės (81) 15:00 
Svajoklė (81) 16:00 La-
bas vakaras, Lietuva 17:30 
Baudžiauninkė (18) 18:30 
Žinios 19:20 Sportas 19:27 
orai 19:30 KK2 20:00 Šian-
dien. Po metų 21:00 rimti 
reikalai 2 (15) 21:30 Žinios 
22:20 Sportas 22:27 orai 
22:30 VAKAro SEANSAS. 
PrEMJErA Nuodinga rožė 
00:25 okupuoti (3) 01:20 
Šarvuotis

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuo-
tės meistrai 2/6s. 06:55 
Čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą 1/118s. 07:25 Kem-
piniukas Plačiakelnis 
10/210s. 07:55 Prieš srovę 
19/4s.  08:55 Meilės sū-
kuryje 3152 10:00 Meilės 
simfonija 1/22,23s. 12:00 
Svotai 4 13:00 Pažadėto-
ji 7/2075,2076,2077,2078s. 
15:00 Simpsonai 25/19,20s. 
16:00 TV3 žinios 191 16:25 
TV3 orai 191 16:30 TV Pa-

galba 14/18s. 18:30 TV3 
žinios 268 19:22 TV3 spor-
tas 1 19:27 TV3 orai 268 
19:30 gero vakaro šou 
6/4s. 20:30 Moterys me-
luoja geriau 12/9s. 21:00 
TV3 vakaro žinios 153 21:52 
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 
153 22:00 romo dienoraštis 
22:25 Vikinglotto 39 00:30 
rezidentas 1/3s. 01:25 X 
mutantai 1/7s. 02:15 rou-
zvudas 1/20s. 03:05 Impe-
rija 2/15s. 03:55 rezidentas 
1/3s.  04:50 Svotai 4

BTV
06:00 Mentalistas (20) 
06:55 Mano virtuvė geriau-
sia (6) 08:15 Kijevo opera-
tyvinė grupė (19) 09:20 Tei-
singumo agentai (22) 10:20 
Kobra 11 (2) 11:20 Mirtinas 
ginklas (9) 12:20 Visa me-
nanti (5) 13:20 Mano virtu-
vė geriausia (7) 14:50 Kije-
vo operatyvinė grupė (20) 
15:55 Teisingumo agentai 
(23) 17:00 Info diena 17:30 
Kobra 11 (3) 18:30 Betsa-
fe–LKL čempionatas. Žalgi-
ris - Pieno žvaigždės 21:00 
Beverli Hilso policininkas 3 
23:00 Los Andželas. ugni-
kalnio išsiveržimas 00:50 
Visa menanti (4) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 grilio 
skanėstai 07:00 „Menta-
listas“ (14) 08:00 repor-
teris 08:50 Sportas 08:58 
orai 09:00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu. N-7. 
10:00 „rojus“ (62) 11:05 
„Šeimininkė“ (1/20) 12:10 
„Bruto ir Neto” (3/25) 12:40 
„Pamiršk mane” (2/15,16) 
13:40 TV parduotuvė 13:55 
„Mentų karai. odesa“ (2/11) 
15:00 Laikykitės ten su An-
driumi Tapinu. N-7. 16:00 
reporteris 16:23 Sportas 
16:30 Lietuva tiesiogiai 
16:58 orai 17:00 „Beveik 
negyvas“ (9) 18:00 repor-
teris 18:45 Sportas 18:55 
orai 19:00 „Šviesoforas” 
(1/14) 19:30 Delfi dėme-
sio centre 20:00 repor-
teris 20:23 Sportas 20:30 
Lietuva tiesiogiai 20:58 
orai 21:00 „Bruto ir Ne-
to” (3/28) 21:30 „Pamiršk 
mane” (2/52,53)) 22:30 
reporteris 23:20 Sportas 
23:28 orai 23:30 Delfi dė-
mesio centre 00:00 Lai-
kykitės ten su Andriumi 
Tapinu. N-7. 01:00 „Beveik 
negyvas“ (9) 

TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 
CSI kriminalistai 11/1105s. 
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07:30 Skorpionas 3/23s.  
08:30 rezidentai 4/76s.  
09:00 Statybų gidas 6/3s. 
09:30 Topmodeliai 22/16s.  
10:30 Simpsonai 22/12,13s. 
11:30 univeras. Naujas ben-
drikas 2/200s.  12:00 uni-
veras 7/1s.  12:30 Moderni 
šeima 7/2,3s.  13:30 gel-
bėtojai 3/20s. 14:30 Tele-
vitrina 13 15:00 Skorpio-
nas 3/24s. 16:00 CSI kri-
minalistai 11/1106s. 17:00 
univeras 7/2s. 17:30 uni-
veras 7/3s. 18:00 Moderni 
šeima 7/4,5s. 19:00 gel-
bėtojai 3/21s. 20:00 rezi-
dentai 4/77s. 20:30 Žinios 
187 20:58 orai 62 21:00 
Artimi priešai 22:40 Tiro-
nas 2/7s. 23:50 Pėdsakai 
1/147s. 00:45 Svieto lygin-
tojai 4/7s. 01:30 Moterų 
lyga. Vyrai, pinigai ir mei-
lė 3/33s. 

 
06:00 Lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Nacionalinis 
bardų festivalis „Purpurinis 
vakaras“. 2015 m.  07:25 
Šervudo padauža robinas 
Hudas 2  07:35 Kaimynai 
piratai  07:50 Šecheraza-
da. Nepapasakotos istori-
jos  08:15 Pradėk nuo savęs 
08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje 09:15 Labas ry-
tas, Lietuva  12:00 DW nau-
jienos rusų kalba. 12:15 Aš 
– laidos vedėjas 13:15 Kul-
tūringai su Nomeda 14:00 
Pradėk nuo savęs 14:30 
Stop juosta  14:55 Septin-
tasis dešimtmetis.Pasau-
lis ant bedugnės krašto  
15:40 Premjera. Šervudo 
padauža robinas Hudas 
2  15:50 Kaimynai piratai  
16:05 Šecherazada. Nepa-
pasakotos istorijos  16:30 
Laba diena, Lietuva 18:00 
Klausimėlis 18:20 giminės. 
gyvenimas tęsiasi 4.  19:15 
Premjera. Po milijono me-
tų 1  20:10 Kultūros diena. 
20:30 Panorama  21:00 
Dienos tema  21:20 Spor-
tas. orai  21:30 Elito kinas. 
Tūkstantį kartų labanakt  
23:30 Premjera. Tobulumo 
paieškos 01:00 DW naujie-
nos rusų kalba. 01:15 Dabar 
pasaulyje 01:45 Nacionali-
nis bardų festivalis „Purpu-
rinis vakaras“. 2015 m. už-
sitęsusios vaikystės ruduo. 
Dainuoja „Keistuolių teatro“ 
aktoriai.” 02:50 Naktinis 
ekspresas. Leonidas Dons-
kis 03:15 Šventinis rengi-
nys „Aš esu ta – Žemaitija“. 
Žemaitijos vardo paminėji-
mo rašytiniuose šaltiniuose 
800-osioms metinėms
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Per avariją Vilkaviškio rajone susidūrė du 
automobiliai ir dviratis
1973 metais gimusios moters vairuojamas automobilis 
„Audi A4” išvažiuodamas iš šalutinės gatvės nepraleido 
„Audi A6”, kurį vairavo 1993 metais gimęs vyras. Abi 
transporto priemonės susidūrė, o „Audi A6“ išvažiavo į 
priešpriešinę eismo juostą ir kliudė važiavusį dviratininką.

Pramonė Lietuvoje šiemet augo 4,3 
proc. iki 15,4 mlrd. eurų
Pramonės produkcijos gamyba ir pardavimai Lietuvoje 
per aštuonis šių metų mėnesius, palyginti su praėjusių 
metų sausiu–rugpjūčiu išaugo 4,3 proc. iki 15,4 mlrd. 
eurų. Nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos, metinis 
pramonės augimas buvo 4 procentai.

Redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

 
06:00 Lietuvos respublikos 
himnas 06:02 Labas rytas, 
Lietuva 06:30 Žinios. orai. 
09:20 Senis  10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 
1  11:10 Komisaras rek-
sas  12:00 gyvenimo spal-
vos 13:00 Ypatingas būrys 
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva 
16:40 Premjera. Ponių rojus 
17:30 Žinios. Sportas. orai  
18:00 Kas ir kodėl? 18:30 
Visi kalba 19:30 Beatos 
virtuvė 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“.” 20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“.” 21:30 Auksinis 
protas 22:55 Juros periodo 
pasaulis 01:00 LrT radijo ži-
nios 01:05 Nacionalinė eks-
pedicija 02:00 LrT radijo ži-
nios 02:05 Visi kalba 03:00 
LrT radijo žinios 03:05 Kas 
ir kodėl? 03:30 Šventadie-
nio mintys 04:00 LrT radijo 
žinios 04:05 Beatos virtu-
vė 05:00 LrT radijo žinios 
05:10 Ponių rojus 

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa (1093,1094,1095) 
07:30 Tomas ir Džeris 
(169,170,171) 08:00 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (3,4) 
09:55 rozenheimo policija 
(6) 10:55 Supermamos (11) 
11:30 rimti reikalai 2 (11) 
12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (44) 13:00 Pasko-
linta meilė (51) 14:00 Naš-
laitės (83) 15:00 Svajoklė 
(83) 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva 17:30 Baudžiaunin-
kė (20) 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 orai 19:30 
KK2 penktadienis 21:00 
SAVAITĖS HITAS. PrEMJErA 
Vagių irštva 23:45 PrEMJE-
rA Noras 01:30 Pats bai-
siausias filmas 3 02:50 
Snaiperis. Vaiduoklis 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuo-
tės meistrai 2/8s. 06:55 
Čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą 1/120s. 07:25 Kem-
piniukas Plačiakelnis 
10/212s. 07:55 Farai 13/4s.  
08:55 Legendinės legen-
dos 1/3s. 10:00 Meilės 
simfonija 1/26,27s. 12:00 
Svotai 6 13:00 Pažadėtoji 
7/2083,2084,2085,2086s. 

15:00 Simpsonai 26/1,2s. 
16:00 TV3 žinios 193 16:25 
TV3 orai 193 16:30 TV Pagal-
ba 14/20s. 17:55 Namų idė-
ja su IKEA 2/4s. 18:30 TV3 
žinios 270 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 270 19:30 
galingasis 6 21:45 Mir-
ties įrankiai: Kaulų miestas 
00:15 gimtadienis 02:00 
Anapus horizonto  03:55 
Mergvakaris 

BTV
06:15 Mentalistas (21) 
07:10 Mano virtuvė geriau-
sia (8) 08:25 Kijevo opera-
tyvinė grupė (21) 09:30 Tei-
singumo agentai (24) 10:30 
Kobra 11 (4) 11:30 Mirtinas 
ginklas (11) 12:30 Visa me-
nanti (7) 13:30 Mano virtu-
vė geriausia (9) 14:50 Kije-
vo operatyvinė grupė (22) 
15:55 Teisingumo agentai 
(25) 17:00 Info diena 17:30 
Kobra 11 (5) 18:30 Menta-
listas (22) 19:30 Amerikie-
tiškos imtynės (37) 21:30 
Snaiperis. Atgimimas 23:20 
Dvigubas smūgis 01:25 Visa 
menanti (6) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Baltijos 
kelias 07:00 „Mentalis-
tas“ (16) 08:00 reporteris 
08:50 Sportas 08:58 orai 
09:00 Šauliai 10:00 Atliekų 
kultūra 10:30 Kaimo aka-
demija 11:05 „Šeimininkė“ 
(1/22) 12:10 „Bruto ir Ne-
to” (3/27) 12:40 „Pamiršk 
mane” (2/19,20) 13:40 TV 
parduotuvė 13:55 Laikyki-
tės ten su Andriumi Tapinu. 
N-7. 16:00 reporteris 16:23 
Sportas 16:30 „Kitoks po-
kalbis su D.Žeimyte“ 1/12. 
Tomas Dapkus 16:58 orai 
17:00 Laikykitės ten 18:00 
reporteris 18:45 Sportas 
18:55 orai 19:00 Laikykitės 
ten su Andriumi Tapinu. N-
7. 20:00 reporteris 20:23 
Sportas 20:30 „Kitoks po-
kalbis su D.Žeimyte“. Tomas 
Dapkus 20:58 orai 21:00 
„Bruto ir Neto” (3/30) 21:30 
„Pamiršk mane” (2/56,57) 
22:30 reporteris 23:20 
Sportas 23:28 orai 23:30 
Delfi dėmesio centre. Aktu-
alių pokalbių laida. 2019m. 
00:00 Delfi dėmesio cen-
tre 01:30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7. 02:20 
„Bruto ir Neto” (3/30) 02:40 
„Pamiršk mane” (2/56,57) 
03:20 reporteris 04:00 
Sportas 04:08 orai 04:10 
Šauliai 04:50 „rojus“ (53) 
05:35 „Pamiršk mane” 
(2/19,20)  

TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 
CSI kriminalistai 11/1107s.  
07:30 Skorpionas 3/25s.  
08:30 rezidentai 4/78s.  
09:00 gyvūnų manija 
4/3s.  09:30 Topmodeliai 
23/2302s.  10:30 Simpso-
nai 22/16,17s. 11:30 unive-
ras 7/4,5s.  12:30 Moderni 
šeima 7/6,7s.  13:30 gel-
bėtojai 3/22s. 14:30 Tele-
vitrina 13 15:00 Einšteinas 
1/1s. 16:00 CSI kriminalis-
tai 11/1108s. 17:00 unive-
ras 7/6s. 17:30 univeras 
7/7s. 18:00 Moderni šeima 
7/8,9s. 19:00 Šaunioji įgula 
1/1,2s. 20:00 rezidentai 
4/79,80s. 21:00 Žinios 270 
21:45 Sportas 1 21:50 orai 
270 22:00 Karibų piratai. 
Numirėlio skrynia 01:00 Ar-
timi priešai  02:25 Kruvinoji 
Valentino naktis 

 
06:00 Lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Klaipė-
dos pilies džiazo festivalis 
2019. „Al McKay‘s Earth, 
Wind & Fire Experience“. 
1 d.  07:05 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalė-
jom“ 07:30 Džiunglių kny-
ga 1  07:40 Kaimynai piratai  
07:55 Šecherazada. Nepa-
pasakotos istorijos  08:20 
Stop juosta  08:45 Vienuo-
lynų kelias Lietuvoje 09:15 
Labas rytas, Lietuva  12:00 
DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Istorijos perimetrai 
13:10 gimę tą pačią dieną 
14:00 Pažinimo džiaugs-
mas.retieji žemės meta-
lai –... 14:30 Luc Besson. 
Portretas 15:25 ..formatas. 
Poetė Violeta Palčinskai-
tė 15:40 Džiunglių knyga 
1  15:50 Kaimynai piratai 
16:05 Šecherazada. Nepa-
pasakotos istorijos  16:30 
Laba diena, Lietuva  18:00 
Klausimėlis 18:20 gimę tą 
pačią dieną 19:15 Veidas 
už balso – Virgilijus Kęstu-
tis Noreika 20:10 Kultūros 
diena. 20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  21:20 
Sportas. orai  21:30 Europos 
kinas. Kai nieko nebelieka  
23:00 Vaidmenys. Kosto 
Smorigino jubiliejinis kon-
certas. 2013 m. 00:40 DW 
naujienos rusų kalba. 00:55 
Dabar pasaulyje 01:25 Klai-
pėdos pilies džiazo festiva-
lis 2019. „Al McKay‘s Earth, 
Wind & Fire Experience“. 2 
d.” 02:15 Joseph Calleja (te-
noras, Malta) su orkestru 
„Vilniaus sinfonietta“ 03:35 
„Eurovizija 2019“
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06:00 Lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Daiktų 
istorijos 07:00 Klausimėlis 
07:10 Premjera. Bebė ir Ti-
na. Visiška suirutė  09:00 
Labas rytas, Lietuva 09:30 
Žinios. orai. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. 
Vilties vandenynas. Ame-
rikos povandeniniai turtai  
12:55 Pasaulio dokumen-
tika. Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 2  13:50 Džesi-
ka Flečer 9  15:28 Loterija 
„Keno Loto“.” 15:30 Žinios. 
orai 15:45 Sveikinimų kon-
certas 17:30 Žinios. Spor-
tas. orai 18:00 Muzikinis 
pokalbių šou „Vakarėja“ su 
Martynu Starkumi. 19:30 
Stilius 20:25 Loterijos „Ke-
no Loto“ ir „Jėga“.” 20:30 
Panorama 20:52 Sportas. 
orai. 21:00 gražiausios 
poetų dainos 22:40 Ka-
pitono Korelio mandoli-
na  00:45 Juros periodo 
pasaulis  02:45 Pasaulio 
dokumentika. Vilties van-
denynas. Amerikos po-
vandeniniai turtai  03:35 
Pasaulio dokumentika. 
Neįtikėtinos gyvūnų drau-
gystės 2  04:25 Džesika 
Flečer 9

06:35 Tomas ir Džeris 
(166,167,168) 07:05 Broliai 
meškinai. Nuotykių ieško-
tojai (25,26) 07:35 “Nicke-
lodeon” valanda. Monstrai 
prieš ateivius (21) 08:00 
riterių princesė Nela (27) 
08:30 Pažinimo klubas 
09:00 ogis ir tarakonai 
(23) 09:10 KINo PuSrY-
ČIAI. PrEMJErA Dvi uode-
gos 10:45 Nuotykių ieško-
tojas Tedas 12:15 PrEMJE-
rA Pašėlęs kruizas 13:55 
Eisas Ventura. Kai gamta 
šaukia 15:45 PrEMJErA 
Dama furgone 17:55 gy-
vūnų pasaulis 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 orai 
19:30 SuPErKINAS Šrekas 
Trečiasis 21:15 PrEMJErA 
Persėdimas 23:00 PrEM-
JErA Kaimynai 00:50 Va-
gių irštva 

TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 
Elena iš Avaloro 1/19s.  
07:00 Bakuganas. Kovos 
planeta 1/11s. 07:30 Ala-
dinas 1/124s. 08:00 Ele-
na iš Avaloro 1/20s. 08:30 

Virtuvės istorijos 10/4s. 
09:00 gardu gardu 8/4s. 
10:00 Būk sveikas! 2/4s. 
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas 7/4s. 11:00 Misija: 
dirbame sau 3/2s. 11:30 
Svajonių ūkis 6/2s. 12:00 
Veiverlio pilies burtininkai 
13:55 Mamos pasimaty-
mas su vampyru 15:45 
Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 2 17:25 Aplink Lietu-
vą. Žmonės 1/4s. 18:30 TV3 
žinios 271 19:17 TV3 sportas 
1 19:22 TV3 orai 271 19:25 
Eurojackpot 39 19:30 Tur-
tuolis vargšas 2/4s. 21:00 
Drugelis 23:45 Pamoks-
lininkas su kulkosvaidžiu 
02:10 Barbaras. Kario iškili-
mas  03:40 Tobulas ginklas  
05:45 Televitrina 3 

BTV
06:30 Kvailiai šėlsta (15,16) 
07:30 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas 
(30) 08:30 Kvailiai šėlsta 
(17) 09:00 Sveikatos ko-
das 09:30 Sveikatos kodas 
televitrina 10:00 Apvalioji 
planeta (4) 10:35 Kupro-
tieji banginiai 11:45 Eks-
tremalūs išbandymai (19) 
12:15 Būk ekstremalas (27) 
12:45 Džeimio oliverio dar-
žovių patiekalai (1) 13:50 
Anthonis Bourdainas. Ne-
pažįstami kraštai (6) 14:50 
Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (31) 15:55 
Nusikaltimų miestas (22) 
16:30 raudona linija 17:00 
Betsafe–LKL čempionatas. 
rytas - Neptūnas 19:30 
Muzikinė kaukė 22:05 MA-
No HEroJuS Skrydžio pla-
nas 00:00 AŠTruS KINAS 
Laukinės aistros 2 

07:03 Programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „TV Euro-
pa pristato. Karo ir pokario 
vaikai. Holokausto vaikai“  
07:55 „Pasaulio turgūs“ 
(11,12) 09:00 „Nuostabūs 
pojūčiai“ (9) 09:30 Vantos 
lapas 10:00 grilio skanės-
tai 10:30 „Kitoks pokalbis 
su D.Žeimyte“. Dovilė Ša-
kalienė 11:00 Laikykitės 
ten 12:00 „Inspektorius 
Luisas“ (7/2) 14:00 „Pasi-
renkant likimą“ (1,2) 16:00 
Žinios 16:28 orai 16:30 Lie-
tuva tiesiogiai 17:00 Lai-
kykitės ten 18:00 Žinios 
18:28 orai 18:30 „Vasara 
tiesiogiai su D. Žeimyte“. 
L. Mažylis 19:00 Dekons-
trukcijos su Edmundu Jaki-
laičiu 20:00 Žinios 20:28 
orai 20:30 „Pamiršk ma-
ne” (2/57,58,59,60) 22:30 
Žinios 22:58 orai 23:00 
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Laikykitės ten. Pokalbiai. 
r 00:05 „Nuostabūs pojū-
čiai“ (8,9) 01:10 grilio ska-
nėstai 01:45 „Kitoks pokal-
bis su D.Žeimyte“. Dovilė 
Šakalienė 02:15 Laikykitės 
ten su Andriumi Tapinu. N-
7. 03:45 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu 04:30 
„TV Europa pristato. Karo ir 
pokario vaikai. Holokausto 
vaikai“  05:05 „Pasaulio 
turgūs“ (11,12)

TV6
06:15 Televitrina 14 06:30 
Jokių kliūčių! 2/202s.  
07:30 Iš peties 8/5s.  
08:30 Simpsonai 22/17s.  
09:00 Vienam gale kablys 
20/38s.  09:30 Statybų gi-
das 6/4s. 10:00 Autopilotas 
3/4s. 10:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 
28/2814s. 11:00 Didžioji 
migracija 1/4s. 12:00 Jo-
kių kliūčių! 2/203s. 13:00 
Vienas Tasmano jūroje 
14:00 Išlikimas 26/12s. 
15:00 Aliaskos geležinke-
liai 2/202s. 16:00 Iš peties 
8/6s. 17:00 Sandėlių karai 
7/5,6s. 18:00 Krovinių karai 
3/13s. 18:30 Krovinių karai 
4/1s. 19:00 Amerikos ta-
lentai 12/3s. 21:00 Žinios 
271 21:45 Sportas 1 21:50 
orai 271 22:00 Drakono 
kardas 00:10 Karibų pira-
tai. Numirėlio skrynia   

 
06:00 Lietuvos respubli-
kos 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 ma-
ma gamina geriau!  10:00 
Į sveikatą!  10:30 Atspin-
džiai 11:00 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalė-
jom“ 11:30 Laimis Vilkon-
čius. roko opera „Eglė“. 
Šimtmečio Dainų šventės 
„Vardan tos...“ atidarymui 
skirtas renginys.” 13:15 
Kėdainių miesto šventės 
2019 Didysis koncertas. 
Dalyvauja Monika Marija, 
„8 Kambarys“, Linas Ado-
maitis. 15:50 Euromaxx 
16:20 Klauskite daktaro  
17:15 Istorijos detektyvai 
18:00 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas. Tie-
sioginė transliacija iš Do-
hos. 22:35 Karmen fanta-
zija. Dalyvauja Valstybinis 
pučiamųjų instrumentų 
orkestras „Trimitas“ 00:15 
Dabar pasaulyje 00:45 
Europos kinas. Kai nieko 
nebelieka  02:15 Mūsiškiai 
žydai muzikai 
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REKLAMA

Naftos kainos vėl patraukė aukštyn
Po išpuolių prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą 
padidėjus įtampai JAV ir Irano santykiuose, naftos kainos 
pirmadienį vėl ėmė kilti. Lapkričio mėnesio ateities 
sandorių „Brent“ rūšies naftos kaina Londono biržoje „ICE 
Futures“ nuo sesijos pradžios paaugo 0,7 JAV dolerio, arba 
1,09 proc., iki 64,98 JAV dolerio už barelį.

Latvijos komerciniai bankai laiko 
centriniame banke 5 mlrd. eurų
Latvijos banko valdovas Ilmaras Rimševičius pareiškė, 
jog šalies komerciniai bankai centriniame banke „yra 
įšaldę“ apie 5 mlrd. eurų, kuriuos galėtų investuoti į 
spartesnę ekonomikos plėtrą.

LIETuVoS KrEPŠINIo LYgA

TurNYrINĖ
LENTELĖ

1
PANEVĖŽIo 

„LIETKABELIS““
ruNgT. PEr. PrAL. 

1 1 0

1 TAŠKŲ

�
KLAIPĖDoS 

„NEPTūNAS“
ruNgT. PEr. PrAL. 

1 1 0

1 TAŠKŲ

�
KAuNo 

„ŽALgIrIS“ ruNgT. PEr. PrAL. 

1 1 0

1 TAŠKŲ

�
VILNIAuS 
„rYTAS“

ruNgT. PEr. PrAL. 

1 1 0

1 TAŠKŲ

5
KĖDAINIŲ 
„NEVĖŽIS“

ruNgT. PEr. PrAL. 

0 0 0

0 TAŠKŲ

�
ALYTAuS 

„DzūKIJA“
ruNgT. PEr. PrAL. 

0 0 0

0 TAŠKŲ

�
PASVALIo 
„PIENo 

ŽVAIgŽDĖS“

ruNgT. PEr. PrAL. 

1 0 1

0 TAŠKŲ

� PrIENŲ
„CBET“

ruNgT. PEr. PrAL. 

1 0 1

0 TAŠKŲ

9 uTENoS 
„JuVENTuS“

ruNgT. PEr. PrAL. 

1 0 1

0 TAŠKŲ

10
ŠIAuLIŲ 

„ŠIAuLIAI“
ruNgT. PEr. PrAL. 

1 0 1

0 TAŠKŲ

Pasvalio „Pieno žvaigždės“ prieš 
Prienų „CBET“. Tiesioginė trans-
liacija internetu DELFI TV.

B SPALIO 27 D. 17.20 VAL. 
BETSAFE-LKL VARžyBOS: 

Kauno „Žalgiris“ prieš Prienų 
„CBET“. Tiesioginė transliacija 
internetu DELFI TV.

B LAPKRIČIO 2 D. 17.00 VAL. 
PRIENų KKSC ARENOjE 

BETSAFE-LKL VARžyBOS: Prienų 
„CBET“ prieš Klaipėdos „Neptū-
nas“. Tiesioginė televizijos trans-
liacija BTV.

B LAPKRIČIO 10 D. 17.00 VAL. 
BETSAFE-LKL VARžyBOS: 

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

B LAPKRIČIO 16 D. 17.00 VAL. 
BETSAFE-LKL VARžyBOS: 

Vilniaus „rytas“ prieš Prienų 
„CBET“. Tiesioginė transliacija 
internetu DELFI TV.

B LAPKRIČIO 23 D. 17.00 VAL. 
PRIENų KKSC ARENOjE 

BETSAFE-LKL VARžyBOS: Prienų 
„CBET“ prieš Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“. Tiesioginė televizijos 
transliacija BTV.

B GRUODžIO 1 D. 16.00 VAL. 
PRIENų KKSC ARENOjE 

BETSAFE-LKL VARžyBOS: Prie-
nų „CBET“ prieš Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“. Tiesioginė transliaci-
ja internetu DELFI TV.

B GRUODžIO 7 D. 18.00 VAL. 
PRIENų KKSC ARENOjE 

BETSAFE-LKL VARžyBOS: Prie-
nų „CBET“ prieš Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“. Tiesioginė transliaci-
ja internetu DELFI TV.

B GRUODžIO 16 D. 18.00 
VAL. BETSAFE-LKL VAR-

žyBOS: Kėdainių „Nevėžis“ prieš 
Prienų „CBET“ Tiesioginė trans-
liacija internetu DELFI TV.

B GRUODžIO 22 D. 16.00 
VAL. PRIENų KKSC ARE-

NOjE BETSAFE-LKL VARžyBOS: 
Prienų „CBET“ prieš Kauno „Žal-
giris“. Tiesioginė transliacija 
internetu DELFI TV.

B GRUODžIO 29 D. 16.00 
VAL. PRIENų KKSC ARE-

NOjE BETSAFE-LKL VARžy-
BOS: Prienų „CBET“ prieš Šiaulių 
„Šiaulius“. Tiesioginė transliacija 
internetu DELFI TV.

Varžybos

B RUGSĖjO 29 D. 17.00 VAL. 
PRIENų KKSC ARENOjE 

BETSAFE-LKL VARžyBOS: Prienų 
„CBET“ prieš Alytaus „Dzūkija“. 
Tiesioginė televizijos transliacija 
BTV.

B SPALIO 5 D. 17.00 VAL. 
PRIENų KKSC ARENOjE 

BETSAFE-LKL VARžyBOS: Prienų 
„CBET“ prieš Kėdainių „Nevėžis“. 
Tiesioginė televizijos transliacija 
BTV.

B SPALIO 12 D. 17.00 VAL. 
BETSAFE-LKL VARžyBOS: 

utenos „Juventus“ prieš Prienų 
„CBET“. Tiesioginė transliacija 
internetu DELFI TV.

B SPALIO 19 D. 16.30 VAL. 
BETSAFE-LKL VARžyBOS: 

Šeštadienį prasidėjusiose 
„Betsafe-LKL“ pirmenybė-
se pirmų rungtynių jau-
dulio nepajautė Panevėžio 
„Lietkabelio“ (1-0) koman-
da. Panevėžiečiai su Prie-
nų „CBet“ (0-1) vargo pu-
santro kėlinio, tačiau tada 
atitolo ir iškovojo pirmąją 
sezono pergalę rezultatu 
74:61 (14:14, 22:16, 19:14, 
19:20).

Pergalingą spurtą laimėto-
jai atliko iš karto po pertrau-
kos – po dviejų kėlinių turėtą 
šešių taškų persvarą (36:30), 
laimėjus atkarpą net 17:2, 
pavyko greitai iškelti iki 21 
taško ribos (53:32).

Per likusį laiką Prienų eki-
pa kelis kartus dar bandė 
grįžti į rungtynes, buvo su-
mažinusi atsilikimą iki 10 
taškų, tačiau panevėžiečiai 
sėkmingai numušdavo rung-
tynių tempą, atsakydavo sa-
vo išpuoliais ir per daug arti 
varžovų neprisileido.

Naudingiausias laimėtojų 
gretose buvo Martynas Sa-
jus, surinkęs 12 taškų, atko-
vojęs tiek pat kamuolių ir iš 
viso sukaupęs 25 naudingu-
mo balus.

Beje, su 12 atkovotų ka-
muolių aukštaūgis pasiekė 
naują asmeninį karjeros re-
kordą LKL pirmenybėse.

Prienų komandai nesisekė 
atakuoti iš tolimos distanci-
jos – tikslą pasiekė vos 3 me-
timai iš 17 bandymų.

„Lietkabelis“: M. Sajus 12 
(12 atk.kam.), Tomas Dimša 
11, Željko Šakičius 10;

„CBet“: Skylaras Spenceris 
10, Regimantas Miniotas ir 
Vaidas Čepukaitis po 9;

Po rungtynių laimėtojų 
treneris Nenadas Čanakas 
gyrė savo auklėtinių gyny-
bą.

„Pirmos sezono rungty-
nės visada yra labai speci-
finės, ypatingai kai žaidi na-
mie, svarbu pradėti turnyrą 
pergale prieš savo žiūrovus. 
Rungtynes laimėjome dėl ge-
ros savo gynybos. Žaidėme 
su tokiu intensyvumu kokio 
ir norėjau, tikiuosi, kad turi-
me erdvės tobulėti ir puoli-

Pirmoji nesėkmė
me,“ – kalbėjo treneris.

Tuo tarpu Prienų koman-

dos strategas Mantas Šer-
nius gyrė varžovus ir sakė, 
jog jo komandos laukia dar 
ilgas kelias.

„Komanda nežaidė taip, 

kaip treneris norėjo, bet tai 
yra normalu. Visada tikiuo-
si, kad komanda žais gerai ir 
išpildys tai, ko iš jų norime, 
bet reikia būti realistais ir su-
prasti, kur šiuo metu esame 

kaip komanda. Varžovai yra 
pažengę keliais žingsniais to-
liau tiek susiklausyme, tiek 
išpildyme, tai mūsų darbas 
yra toliau tęsti ilgą savo ke-

lią ir siekti kokybės kiekvie-
noje situacijoje“, – sakė M. 
Šernius.

Rungtynės nuo pat pra-
džių prasidėjo lygiai, ryškios 
persvaros neįgijo nė viena 
komanda – pranašumai bu-
vo 1-2 taškai, o svarstyklės 
nuolat keitėsi tai į vienos, tai 
į kitos komandos pusę. Dar 
kelis kartus rezultatas buvo 
lygus (7:7, 9:9), o rezultatas 
lygus buvo ir po pirmojo kė-
linio (14:14).

Antrajame kėlinyje „Liet-
kabelis“ spurtavo ir sužai-
dus beveik keturias minutes 
susikrovė rekordinę devynių 
taškų persvarą (28:19).

Dar kartą šeimininkai ati-
trūko ir vėliau (34:25), tačiau 
kėlinio pabaigoje prieniškiai 
priartėjo ir į ilgąją pertrauką 
išėjo atsilikdami 30:36. 

LKL 

Akimirka iš Prienų CBet varžybų su Talino Kalev/Cramo.
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Nekilnojamas turtas

Parduoda

1 kambario butus

Skubiai kambarį bendrabutyje 
Prienuose (6800 Eur). Tel. 8 
682 31217.

1 k. bt. (26 kv. m, II a., visi komu-
naliniai patogumai, mediniame 
name) Prienų centre. Tel. 8 604 
17798.

Žemės sklypus

1,2 ha žemės sklypą (sufor-
muota sodyba, yra 2 tvenkiniai, 
projektas ir visi leidimai namo 
statybai, graži vieta) prie Pa-
kuonio mstl. Tel. 8 652 25998.

Perka

Brangiai mišką (gali turėti 
bendrasavininkų, būti nea-
tidalintas, su skolomis, areš-
tuotas). Sutvarkau dokumen-
tus. Tel. 8 644 55355.

Perkame mišką didžiausio-
mis kainomis Lietuvoje. Mo-
kame avansus. Atsiskaitome 
iš karto. Tel. 8 605 44445.

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

Tel. 8 682 61641.

Išnuomoja

Butą (49 kv. m, įrengtas, su 
baldais, 170 Eur/mėn.) Vait-
kaus g. 12, Prienuose. Tel. 8 
674 13856. 

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Į antrą pusę peršokęs rug-
sėjis vis labiau dvelkia ru-
deniu – jam būdinga vėsa ir 
dargana. Nelabai malonus 
toks oras, bet reikia su tuo 
susitaikyti. Tačiau tikėki-
mės, kad ir rudenį bus gra-
žių ir šiltų dienų, nudažytų 
aukso ir vario spalvomis.

Nors turguje ir sumažėjo 
šiek tiek pardavėjų, tačiau 
buvo galima nusipirkti nori-
mų daržovių, vaisių ar mėsos 
gaminių. Kainos labai nesi-
keičia, tačiau jaučiasi, kad kai 
kurie produktai keliais cen-
tais vis pabrangsta. Tačiau 
yra ir tokių prekių, kurios 
šiek tiek ir atpinga.

Kilogramas didelių bulvių 
kainavo 0,3–0,4 euro, bu-
rokėlių – 0,5 euro, morkų – 
0,75–1 eurą, kopūstų – 0,6–1 
eurą, svogūnų galvučių – 0,7–
1,2 euro, paprikų – 0,99–1,2 
euro, česnakų – 5–6 eurus 
(galvutė – 0,3–0,5 euro), ba-
klažanų – 2 eurus, žiedinių 
kopūstų – 1,5 euro, briuseli-
nių kopūstų – 4 eurus, pomi-
dorų – 0,99–1,5 euro, agur-
kų – 0,7–1,2 euro. Ant pre-
kystalių dar buvo moliūgų 
ir cukinijų, kurių kilogramas 
kainavo maždaug 0,5 euro, 
o kai kas nemažą  moliūgą 
ar cukiniją pardavė už sim-
bolinį eurą. Praeitą rudenį 
daržininkai, užauginę daug 
šių daržovių, dalino jas už 
dyką. Yra gerų žmonių, ku-
rie dalijasi tuo, ką davė Die-
vas ir gamta.

Ryšelis žalumyninių dar-
žovių (krapų, petražolių, sa-
lotų) kainavo 0,3–0,4 euro, 
saujelė svogūnų laiškų – 0,5–
0,7 euro. Kilogramą raugintų 
agurkų pardavė už 1,5–1,8 
euro. Raugintais kopūstais 
turguje kol kas dar nepre-
kiaujama.

Kaip ir pereitą šeštadienį, 
turguje buvo nemažai lietu-
viško sodo obuolių. Šiemet 
ne visur užderėjo obuoliai ir 
kriaušės, tačiau turguje yra 
pakankamai. Vieni parduo-
da pigiau, nes rudeniniai 
obuoliai jau ilgai nestovės, 
o žieminius teks nuskinti ir 
sudėti į sandėlius ar rūsius. 
Tad kilogramą gražių obuolių 
buvo galima nusipirkti 0,5–1 
eurą, Kriaušės kainavo 1–1,8 

Prienų 
turguje

REKLAMA

euro. Mažėja ir uogų. Kilogra-
mą slyvų buvo galima nusi-
pirkti už 1–1,2 euro. Už pusės 
kilogramo indelį aviečių pra-
šė 2–2,5 euro, už kilogramą 
svarainių – 1,5–2 eurų, už ki-
logramą mėlynųjų vynuogių 
– 1–1,2 euro, už litrą span-
guolių – 2,8–3 eurus. 

Viena kita moterėlė jau tu-
rėjo pagaminusi šaltalankio 
sulčių ar sirupo, kurio 250 ml 

buteliukas kainavo 2 eurus, 
o nedidelė pakuotė šaltalan-
kio arbatos taip pat kainavo 
2 eurus.

Pieno ir jo gaminių kainos 
dar nepasikeitė. Kaip ir per-
eitą turgadienį, litras pieno 
kainavo 0,5 euro. grietinės 
– 3,4– 3,6 euro, kilogramas 
sviesto – 8 eurus, varškės – 
2–3 eurus. Sūrių, kaip visada, 
buvo daug ir įvairių: varškės, 
saldaus pieno, pusiau sal-
daus, nugriebto pieno, olan-
diškų, lydytų, keptų ir rūkytų. 
Vieni gamintojai parduoda 
vienetais, kiti – sveria, tad 
kainos svyravo nuo 1,80 iki 
4,5 ar net 5 eurų už vienetą, 
o kilogramo kaina buvo nuo 
4 iki 10 eurų.

Kai kurios moterys ant 
prekystalių šalia daržovių ar 
pieno produktų turėjo ir vie-
ną kitą dešimtį kaimiškų viš-
tų kiaušinių, už kuriuos prašė 
1,8–2,2 euro. Dabar kiauši-
nių kainos po truputį didėja, 
mat mažėja pasiūla.

Nemažai buvo siūloma pa-
pjautų paukščių, daugiausia 
mėsinių vištų. Kilogramas 
vištos kainavo 4 eurus, tad 
didelę visą vištą buvo galima 
nusipirkti už 15–16 ar net 
daugiau eurų. Kilogramas 
anties kainavo 5–6, triušio 
– 6 eurus. Turguje triušiena 

pigesnė negu parduotuvė-
je, kur kilogramas kainuoja 
daugiau kaip 8 eurus.

Šviežia mėsa buvo pre-
kiaujama kioskuose ir pavil-
jone. Vitrinose ir ant prekys-
talių daugiausia buvo pridėta 
kiaulienos, nemažai vištie-
nos ir kalakutienos. Kilogra-
mas kiaulienos šoninės kai-
navo 3,98–4,4 euro, kumpio 
– 3,98–4,5 euro, sprandinės 

ar karbonado – 4,95–5, eu-
ro, karkos – 1,88–2,3 euro, 
kauliukų – 3,59–4,59 eurai, 
lašinukų – 1,2–2,8 euro. Kilo-
gramą veršienos buvo galima 
įsigyti už 8,5 euro, kilogramą 
maltos mėsos – už 3,5–4,2 
euro, mėsinio viščiuko – už 
2,7 euro. 

Rūkytos mėsos gaminių 
kainos nedaug keičiasi, bet 
jau matosi, kad pakilo 20–30 
centų. Kilogramas nestorų la-
šinukų su raumeniu kainavo 
5,3–6,5 euro, su kumpiu – 
6,7–7,8 euro, sukto kumpio – 
10–12 eurų, dešros – 6,5– 10 
eurų, dešrelių – 5,5–6,2 euro, 
lašiniuočio – 5,8–6 eurus. Pa-
našiai kainavo ir sūdyti laši-
nukai bei nugarinė, tik bent 

20 centų mažiau.
Pusės litro butelis nami-

nio šaltai spausto sėmenų 
aliejaus kainavo 3,5 euro, o 
250 ml buteliukas kanapių 
aliejaus – 4 eurus.

Bitininkai už pusės litro 
stiklainį medaus prašė 3–
4,5 euro, indelį (100 g) bičių 
duonelės ar žiedadulkių par-
davė už 1,8 euro.

Mažai pardavėjų ir pirkėjų 
gyvūnijos turgavietės pusė-
je. Jauniklių jau nebuvo, o už 
5–6 mėnesių vištaites pra-
šė 6–7 eurų. Jas net po 5 ar 
10 pirko kaimo žmonės, nes 

Išsinuomoja
3 k. bt. arba pusę namo Prie-
nuose. Tel. 8 603 08906.

Automobiliai, dalys

Parduoda
„Renault Megane Scenic“ (2001 
m. 06 mėn., 1,6 l, B, TA iki 2021 
m., 08 mėn.). „Renault Megane 
Scenic“ (2001 m. 08  mėn., 1,8 
l, D, TA iki 2021 m., 03 mėn., yra 
variklio gedimas). Dvi prieka-
bas (TA iki 2021 m., 03 mėn.). 
Tel. 8 683 08198.

Perka
Superkame senus automobi-
lius, gali būti įvairios techni-
nės būklės: daužti, nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros 
ar surūdiję. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 602 64890.

Brangiai perkame 
automobilius,  

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

žemės ūkis

Parduoda
Keturias melžiamas karves. Tel. 
8 671 51033.

Šėmą labai gerą karvę, šiuo 
metu duodančią 25 l pieno. Tel. 
8 655 22912.

Ekologiškai užaugintas bul-
ves ir dvi Lietuvos juodgalvių 
ėringas avis. Tel. 8 656 16533 
(Pašventupio k.).

Maistines dideles bulves, ru-
gius, avis pjovimui ir auginimui. 
Tel.: (8 319) 41484 (vakare nuo 
19 val.), 8 671 42853.

 
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 įstei-

gimą, dekoratyvinių augalų išauginimą, priežiūrą, realizaciją pa-
gal mokymo programą: „Dekoratyvinių augalų auginimas“ ko-
das 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 Lie-

tuvos 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 

kiaušiniai brangūs ir tikriau-
siai dar brangs. Vienas žmo-
gelis turėjo kelis paprastus 
naminius kalakutus, už ku-
riuos norėjo tik po 10 eurų. 
Putpelės kainavo 4–4,5 eu-
ro, gaidžiai – 5–6 eurus. Vie-
nas prekiautojas turėjo kelis 
triušius: už suaugusį patiną 
prašė 25 eurų, už jaunus pa-
tinėlius – 15 eurų, o jauniklių, 
nedidelių triušelių buvo gali-
ma nusipirkti už 10 eurų.

Džiugino akį ir rudeninės 
gėlės bei dekoratyviniai me-
deliai. Gražių, lauke augintų 
našlaičių krūmelis kainavo 
0,3–0,4 euro, krūmas (vazo-
ne) chrizantemų – 2–5 eurus, 
viržių – 1,5–3,5 euro. Birš-
tonietė Morta Venslavičienė 
siūlė pirkti labai gražių aš-
triųjų paprikų krūmų su rau-
donais vaisiais. Augintoja sa-
kė, kad toks augalas gali augti 
ant palangės, o šeimininkė 
visus metus turės šviežių 
prieskonių. Toks vazonas su 
miniatiūrinėmis paprikomis 
kainavo 4 eurus.

Turgavietėje buvo nemažai 
prekiautojų įvairiais namų 
apyvokos daiktais, ūkyje rei-
kalingais kibirais, gyvuliams 
rišti grandinėmis, šluoto-
mis, loviais. Buvo ir meistrų, 
atvežusių parduoti savo ga-
minius. Štai pagaminta mės-
malė kainavo 60–75 eurus, 
bulvių tarkavimo mašinėlė 
– 55–60 eurų, griliai – 70–
100 eurų, šašlykinės – 70–80 
eurų. Tiesa, naudotų daiktų 
pardavėjai tokius prietaisus 
(tiesa, naudotus) pardavė 
perpus pigiau.

Vaismedžiai kainavo 8–10 
eurų, o vaiskrūmiai – 3–5 eu-
rus. Grūdų kainos šiek tiek 
nukrito. Centneris kviečių, 
miežių, kvietrugių ar avižų 
kainavo 7–10 eurų. Tik žir-
niai ir kukurūzai kainavo 
13–15 eurų. Brangiau teko 
mokėti už švaresnius grūdus, 
mažiau už tuos, kuriuos dar 
reikia valyti. 

Šį šeštadienį buvo daug 
grybų. Daugiausia grybau-
tojai rado raudonikių, paber-
žių, baravykų ir pradedančių 
dygti šilbaravykių. Litrinis 
kibirėlis lepšiukų kainavo 2 
eurus, o toks pats kiekis rau-
donviršių – 5–7 eurus, bara-
vykų – 10–12 eurų, o grybų 
asorti – 5–6 eurus. 

Nors šeštadienio rytas ir 
buvo apniukęs, tačiau ne-
mažai pirkėjų būriavosi prie 
naujų ir dėvėtų drabužių bei 
avalynės. Matyt, atėjo me-
tas, kai reikia pasirūpinti šil-
tesniais drabužiais šaltajam 
metų laikui.
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Kviečius (8 Eur/50 kg). Tel. 8 
689 58623.

Sėklinius kvietrugius. Tel. 8 604 
11141.

Žieminius kviečius, kvietrugius 
ir avižų mišinį. Gali atvežti. Tel. 
8 676 90392.

Parduodami šiltnamiai su 
polikarbonato danga. Poli-
karbonato danga, stogeliai. 
Dabar taikomos akcijos. Ga-
rantija 10 metų. Tel.: 8 659 
08776, 8 604 98184.

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

Brangiai perka įvairius ver-
šelius nuo 2 sav. iki 8 sav. 
amžiaus. Sveria el. svarsty-
klėmis. Atsiskaito vietoje, iš 
karto. Tel. 8 612 34503.

Vilniaus apskrities ūki-
ninkas nuolat perka 
arklius. Suteikia trans-
porto paslaugas.

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

S u p e r ka m e  ka r -
ves, bulius ir tely-
čias. KREKENAVOS 
AGRO FIRMOS supir-
kėja Olga Smailienė. 

Tel. 8 612 02125.

G e ra i  į m i t u s i u s , 
liesus ir traumuo-
tus  ga lv i jus  (AB 
„Krekenavos agro-
firma“ kainomis). 

Sveriame elektroninėmis 
svarstyklėmis. Atsiskaitome 
iš karto. Tel. 8 616 43646. 

A. Bagdono PĮ – brangiai ver-
šelius auginti. Moka 6–21 proc. 
Sveria el. svarstyklėmis. Pasii-
ma 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 (Ri-
čardas Lukauskas). 

Brangiai visoje Lietuvoje super-
kame galvijus: karves, jaučius, 
telyčias. Vežame į užsienį. At-
siskaitome vietoje. Tel. 8 615 
28106.

Įvairios prekės

Parduoda
Uosio, skroblo, juodalksnio, 
beržo malkas, supjautas kala-
dėmis, sukapotas ir 2 m ilgio. 
Pristatymas nemokamas. Staty-
binę medieną pagal klientų pa-
geidaujamą ilgį ir išmatavimus. 
Išrašau sąskaitą. Pristatymas 
nemokamas. Tel.: 8 614 98516, 
8 639 48191.

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Tel. 8 672 51171

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

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

Nebrangiai siuvimo mašiną su 
spintele. Tel. (8 319) 52913 
(skambinti iki 12 val. arba nuo 
19 val.)

Naudotą kieto kuro katilą 
„Kalvis 5-10 (16)“ ir vandens 
šildytuvą „Drazice“ (boileris, 
horizontalus). Tel. 8 682 12799 
(Prienai).

Paslaugos

Šiltnamių g. �, 5911� prienai
mob. tel.: (� ���)�����, (� �50) �����.

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

Pakuonyje, N.Ūtoje, jiezne,  
Veiveriuose, žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

Naujai, moderniai įrengtoje 
spaudykloje spaudžiame ir 
pasterizuojame obuolių sul-
tis. Buvę UAB „EKO SULTYS“. 
Adresas: Piliakalnio g. 2, Prie-
nai. Tel. 8 606 10196.   

Obuolių spaudykla spau-
džia ir pasterizuoja sultis. 
Mus rasite adresu: Juoda-
raisčio g. 18, netoli Klebiš-
kio. Tel.: 8 682 59897, 8 
618 65360.    

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

Paskolos!!! Turimų 
paskolų ir skolų refi-
nansavimas. Suteikiame 
paskolas ir refinansuojame 
turimas bei kt. skolas sumoje 
nuo 100 iki 10 000 eurų sumai, 
laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn. 
Palūkanos konkurencingai ma-
žiausios rinkoje. Konsultuojame 
pensijų kaupimo II - III pakopo-
je klausimais. Tarpininkas Ri-
čiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 
621263). Tel. 8 601 50935.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦	 statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦	 geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦	 pastato ašių nužymėjimas,
♦	 žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.
UAB „GEONETAS“  

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

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

38124. 

Kaminų įdėklai, gaminimas, 
montavimas, kaminų valy-
mas. Tel. 8 645 87304 (Vy-
tautas).

Gaminame betoną, kalkinį 
skiedinį, šulinio žiedus (nuo 
0,7 iki 3 m), įvairią gelžbe-
toninę produkciją. Vežame 
žvyrą, smėlį. Atliekame me-
talo tekinimo ir suvirinimo 
darbus. Tel. 8 687 95399.

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

Šlifuojame, dedame ir lakuoja-
me parketą, dengiame stogus, 
lankstome skardas, skardina-
me, šiltiname ir dažome namų 
fasadus. Statome karkasinius 
namus. Kasame pamatus, mūri-
jame, tinkuojame, betonuojame, 
montuojame tvoras, atliekame 
langų apdailą, montuojame lan-
gus ir duris. Tel. 8 620 85350.

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

Montuojame gipso kartoną, 
klijuojame plyteles, šiltiname 
sienas, palėpes, montuojame-
statome karkasus ir atliekame 
kitus darbus. Tel. 8 679 09957.

Visi santechnikos darbai: 
šildymo, vandentiekio, kanali-
zacijos. Komplektuojame me-
džiagas su nuolaidomis. Tel. 8 
640 39204.

Santechnikos darbai: vamz-
džių keitimas, metalinių vamz-
džių sriegimas, klozetų tvar-
kymas ir keitimas, nerūdijan-
čių kriauklių skylių gręžimas. 
Profesionalia įranga atkišu 
kanalizacijas. Katilų prijungi-
mas ir kiti santechnikos darbai. 
Atvykstu ir savaitgaliais bei į 
rajonus. Tel.: 8 684 55308 arba 
8 619 54866.

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

Remontuojame 
skalbykles, džiovy-
kles, el. virykles ir 
kt. Suteikiame ga-
rantiją, taikome

nuolaidas! Atvykstame į 
namus, dirbame ir savait-
galiais. Tel. 8 645 04370.

REKLAMA

 

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

Suteikia garantiją. 

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

Atliekame įvairius žemės 
kasimo, lyginimo darbus: 
kasame, valome tvenkinius, 
darome pylimus, šlaitus, ly-
giname, 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.

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai

reikalinga
Metalo apdirbimo įmonei 
reikalingas suvirintojas pu-
sautomačiu. Gali būti be pa-
tirties, apmokome. Darbo 
vieta: Ilgakiemio k., Kauno r. 
Tel. (8 37) 536110.

Kelių statybos ir priežiūros 
įmonė ieško: 1. Kelio dar-
bininkų (bortų ir trinkelių 
klojėjų); 2. Frontalinio krau-
tuvo mašinisto; 3. Buldoze-
rio mašinisto; 4. Ekskavato-
riaus mašinisto; 5. Greiderio 
mašinisto. Darbas Kauno 
apskrityje. Įmonė įsikūrusi 
Ilgakiemio k., Kauno rajone. 
Tel. 8 691 44404.

Dovanoja
5-6 m. strerilizuotą, gražios 
margos spalvos, švelnią katytę. 
Tel. 8 612 43974.

Parodos
Prienų krašto muziejuje iki 
spalio 25 d. eksponuojama 
Reginos Katkienės autorinių 
lėlių paroda „Baltas gyvenimo 
medis“.

Šilavoto laisvalaikio salėje 
rugsėjo mėn. eksponuojama 
Prienų krašto fotomeninin-
kų darbų paroda „Nemunas 
man“.

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

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

Vinco Mykolaičio-Putino gim-
tojoje sodyboje-muziejuje 
(Pilotiškių g. 12, Pilotiškių 
k., N. Ūtos sen.) eksponuo-
jama Irmos Urbonavičienės 
akvarelės miniatiūrų paroda 
„Raganų draustinis: kelionių 
užrašai“. Paroda veiks iki spa-
lio 31 d.

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

Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešojoje bibliotekoje 
eksponuojama paroda „Justi-
nas  Marcinkevičius ir Lietu-
vos valstybingumas“. Parodą 
parengė Lietuvos Respublikos 
Seimo kanceliarijos Informa-
cijos ir komunikacijos depar-
tamento Parlamentarizmo 
istorinės atminties skyrius.

Prenumeruokite „Naująjį 
gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonomikos, kultūros ir 

politikos naujienų!



1� TREČIADIENIs, 
�019 m. RUgsĖJO �5 D., 
NAUJAsIs gĖLUpIs pAsKUTINIs pUsLApIs

Rugsėjo 25 d.
TREČIADIENIS

Mokymosi šeimoje diena
Saulė teka 07:07

leidžiasi 19:14
Dienos ilgumas 12.07

Delčia (26 mėnulio diena)
Kleopas, Vladislovas, Vaigintas, 

ramvydė, Aurelija
Tinkamas laikas sėti: 
laiškinius svogūnus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas šaldyti vaisius, 

netinkamas laikas tręšti.

Rugsėjo 26 d.
KETVIRTADIENIS

Europos kalbų diena
Pasaulinė kontracepcijos 

diena
Saulė teka 07:09

leidžiasi 19:11
Dienos ilgumas 12.02

Delčia (27 mėnulio diena)
Damijonas, Vydenis, gražina, 

Kipras, Justina, Justė
Tinkamas laikas sėti: 
laiškinius svogūnus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, dirbti sodo darbus, netin-
kamas laikas kaupti vaisius ir 

konservuoti daržoves.

Rugsėjo 27 d.
PENKTADIENIS

Pasaulinė turizmo diena
Lietuvos socialinių darbuoto-

jų diena
Saulė teka 07:11
leidžiasi 19:09

Dienos ilgumas 11.58
Delčia (28 mėnulio diena)

Vincentas, Kovaldas, Daugilė, 
Damijonas, Adalbertas
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, kalendras, pankolius, 
saulėgrąžas, laiškinius svo-

gūnus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, dirbti sodo darbus, netin-
kamas laikas kaupti vaisius ir 

konservuoti daržoves.

Rugsėjo 28 d.
ŠEŠTADIENIS

Vilniaus įkūrėjo, Lietuvos  
didžiojo kunigaikščio Gedimi-

no diena
Tuskulėnų aukų atminimo 

diena
Pasaulinė pasiutligės diena

Saulė teka 07:13
leidžiasi 19:06

Dienos ilgumas 11.53
Delčia (29 mėnulio diena)

Svetlana, Lana, Vaclovas, Tau-
tvydas, Vientautė, Saliamo-

nas, Vacys
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, kalendras, pankolius, 
saulėgrąžas, laiškinius svo-

gūnus.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Rugsėjo 29 d.
SEKMADIENIS

Dagos diena, Šv. Mykolas
Pasaulinė širdies diena

Pasaulinė kurčiųjų diena
Saulė teka 07:15
leidžiasi 19:04

Dienos ilgumas 11.49
Jaunatis (0 mėnulio diena)

gabrielius, Mykolas, rapolas, 
Kęsgailas, Kęsgailė, Michalina, 

Mykolė
Tinkamas laikas sėti: 

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

svogūnus.

VANDENS TEMPERATŪRA

+15 NEMuNAS PrIE NEMAJūNŲ
+12 KAuNo MArIoS 
+13 BALTIJoS JūrA (ŠVENToJI)
+11 KurŠIŲ MArIoS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

g0geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

r0radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39KAuNE 
nSv/val. 

40ALYTuJE 
nSv/val.

FuKuŠIMoS AE 
8109 nSv/val. 
ČErNoBYLIo AE 
8510 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų ei-
lutėse, stulpe-
liuose bei pa-
ryškintuose 9 
langelių (3×3) 
kvadratuose.
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Lošimo Nr. 1224
Data: 2019-09-22

    
70 46 45 28 23 63 24 27 75 74 
18 34 36 21 66 11 26 22 16 32 
54 35 31 58 39 59 55 61 48 73 
15 65 53 01 40 29 02 49

 VISA LENTELĖ
30 62 09 57 37 20 03

LAIMĖJIMAI ir laimėtojų sk.

 
 
 

500674.00€    1
33.00€ 333
2.00€ 9296
3.50€ 5657

PAPILDoMI PrIzAI
0226714 Automobilis NIS-
SAN LEAF
033*642 Belaidės ausinės 
JBL 500 BT
006*741 Belaidės ausinės 
JBL 500 BT
043*928 Belaidės ausinės 
JBL 500 BT
034*465 Belaidės ausinės 
JBL 500 BT
002*247 Belaidės ausinės 
JBL 500 BT
004*532 Įkroviklis Xiaomi Mi 
Power Bank
038*852 Įkroviklis Xiaomi Mi 
Power Bank
037*428 Įkroviklis Xiaomi Mi 
Power Bank
001*462 Įkroviklis Xiaomi Mi 
Power Bank
004*002 Įkroviklis Xiaomi Mi 
Power Bank
007*571 Išmanusis laikrodis 
Xiaomi
009*963 Išmanusis laikrodis 
Xiaomi
025*765 Išmanusis laikrodis 
Xiaomi
0109001 Išmanusis TV Phi-
lips 32
0279928 Išmanusis TV Phi-
lips 32
0211447 Išmanusis TV Phi-
lips 32
0181488 Išmanusis TV Phi-
lips 32
0111104 Išmanusis TV Phi-
lips 32
006*430 Kolonėlė JBL go 2
022*453 Kolonėlė JBL go 2
023*609 Kolonėlė JBL go 2
043*391 Kolonėlė JBL go 2
028*477 Kolonėlė JBL go 2
028*755 Pakvietimas į TV 
studiją
011*359 Pakvietimas į TV 

rugSĖJo

25
T R E Č I A D I E N I s

vILNIUs
+15

+10
rugSĖJo

26
KETvIRTADIENIs

+14
KLAIpĖDA

+8 +14+10

rugSĖJo

27
p E N K TA D I E N I s

rugSĖJo

28
Š E Š TA D I E N I s

rugSĖJo

29
s E K m A D I E N I s

rugSĖJo

30
p I R m A D I E N I s

SPALIo

1
A N T R A D I E N I s

vILNIUs
+11

+4
+12
KLAIpĖDA

+4 +12+8

vILNIUs
+16

+9
+16
KLAIpĖDA

+7 +17+11

vILNIUs
+16

+12
+18
KLAIpĖDA

+11 +15+13

vILNIUs
+17

+11
+18
KLAIpĖDA

+10 +15+13

vILNIUs
+14

+13
+16
KLAIpĖDA

+12 +14+13

vILNIUs
+14

+11
+13
KLAIpĖDA

+11 +13+11

studiją
030*092 Pakvietimas į TV 
studiją
006*223 Pakvietimas į TV 
studiją
033*496 Planšetė Lenovo 
TAB E-10
0137571 Siurblys robotas 
XiaomiC10
0008404 Siurblys robotas 
XiaomiC10
0087501 Siurblys robotas 
XiaomiC10
0149225 Siurblys robotas 
XiaomiC10
0123860 Siurblys robotas 
XiaomiC10

ProgNozĖ: Aukso puode –  
200 000 Eur

Lošimo Nr. 715
Data: 2019-09-16

Tel. 1634
1000 Eur - 715-0019861
1000 Eur - 715-0008545
1000 Eur - 715-0007553
1000 Eur - 715-0000795
1000 Eur - 715-0023836
300 Eur - 715-0015*42
100 Eur - 715-0005*22
100 Eur - 715-0014*13
100 Eur - 715-0038*33
100 Eur - 715-0039*59
100 Eur - 715-0008*77
50 Eur- 715-003**20

SEKANČIo TIrAŽo PrIzAS: 
2x4000€, 10x400€ ir 
50x100€

Lošimo Nr. 347
Data: 2019-09-13

SKAIČIAI
03, 21, 22, 33, 47 + 02, 09

LAIMĖJIMAI
5 + 2 33064314.36€   0
5 + 1 506320.10€      0
5 102114.90€       0
4 + 2 3054.70€ 0
4 + 1 231.30€ 2
4 98.60€ 9
3 + 2 46.60€ 8
2 + 2 18.00€ 80
3 + 1 17.30€ 131
3 13.70€ 218
1 + 2 8.90€ 541
2 + 1 7.80€ 1756

ProgNozĖ: 44 000 000 Eur

renginiai
Rugsėjo 25 d. 17 val. Prie-
nų krašto muziejuje – susi-
tikimas su parodos „Baltas 
gyvenimo medis“ autore 
Regina Katkiene. Paroda 
eksponuojama muziejuje 
iki spalio 25 d.

Rugsėjo 27–28 dienomis 
Prienuose – 5-asis respu-
blikinis folkloro kolektyvų 
festivalis „Tėvelio dvarely“. 
Pirmoji diena (rugsėjo 27 
d.) skirta tradicinio amato 
mokymams vaikų ir jauni-
mo kolektyvų dalyviams 
bei koncertinei jaunimo 
kolektyvų veiklai. 12.00 
val. – edukacija VšĮ Meni-
nėje drožyboje. Dalyvauja 
6 vaikų ir jaunimo folkloro 
ansambliai iš Kauno, Jona-
vos, Kaišiadorių, Skriau-
džių, Jiezno. 14.00 val. 
– vaikų ir jaunimo folkloro 
kolektyvų koncertas Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio 
centro prieigose (esant 
blogam orui – Prienų KLC 
konferencijų salėje 2 aukš-
te). Antroji diena (rugsėjo 
28 d.) 11.30–12.00 val. 
– suaugusiųjų folkloro 
kolektyvų pasirodymai 
skirtingose Prienų miesto 
erdvėse: prie autobusų 
stoties, šalia vaikų žaidi-
mų aikštelės Stadiono mi-
krorajone, Laisvės aikštėje 
(skirtingi kolektyvai nuro-
dytose vietose koncertuos 
vienu metu). 13.00 val. 
– respublikinio folkloro 
kolektyvų festivalio „Tė-
velio dvarely“ suaugusiųjų 
folkloro kolektyvų baigia-
masis koncertas Prienų 
sporto arenos teritorijoje 
(Prienų krašto mugės ir 
sporto šventės „Rudens 
spalvos 2019“ metu. Kon-
certo vedėja – žurnalistė, 
etnologė, tautosakininkė 
Gražina Kadžytė).

Rugsėjo 27 d. 17 val. Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio 
centro koncertų salėje 
– renginys, skirtas Lietu-
vos socialinių darbuotojų 
dienai. Prienų r. savivaldy-
bės konkurso „Geriausias 
socialinis darbuotojas“ 
apdovanojimai. Vokali-
nio ansamblio „Inmezzo“ 
koncertas. Renginys ne-
mokamas.

Rugsėjo 28 d. Prienų 
sporto arenos teritorijoje 
– Prienų krašto mugė ir 
sporto šventė „Rudens 
spalvos“.  10.00 val. Tau-
todailininkų, amatininkų, 
ūkininkų, prekybininkų 
mugė 11.00 val. Šventės 
atidarymas. Sporto varžy-
bos: krepšinis 3x3, tenisas, 
futbolas 7x7, stalo tenisas, 
biliardas (pulas 9), smigi-
nis, orientavimosi sportas 
(labirintas), irklavimas 
(treniruokliu). (nuostatai 
ir išsamesnė informacija 
– www.prienusportas.
lt. Parodomoji stipruo-
lių ir galiūnų programa 
(išsamesnė informacija 
– www.prienusportas.
lt). Gardžiausio patiekalo 
konkursas (patiekalų iš 
bulvių pristatymas, de-
gustacija). Alytaus PRC 
veiklos ir profesinio mo-
kymo programų prista-
tymas. Iniciatyvos „Lai-
mingas Prienų kraštas“ 
pristatymas. Sveikatinimo 
akcija „Sveikata – bran-
giausias turtas“. Pramo-
gos vaikams ir kt. 12.00 

val. Prienų r. savivaldybės 
konkurso „Tapkime žy-
dinčia savivaldybe“ nu-
galėtojų apdovanojimai. 
Konkurso „Sveikiausia 
įmonė / įstaiga 2019“ 
apdovanojimai  13.00 val. 
Respublikinio folkloro 
kolektyvų festivalio „Tė-
velio dvarely“ baigiamasis 
koncertas (koncerto vedė-
ja – žurnalistė, etnologė, 
tautosakininkė Gražina 
Kadžytė). Gardžiausio 
patiekalo konkurso nu-
galėtojų apdovanojimai. 
Kviečiame visus norinčius 
dalyvauti Gardžiausio pa-
tiekalo konkurse. Išsames-
nė informacija ir nuostatai 
–  www.prienai.lt  Taip pat 
kviečiame tautodailinin-
kus, amatininkus, ūkinin-
kus, prekybininkus daly-
vauti ir prekiauti šventėje 
(išsamesnė informacija 
–  www.prienai.lt)

Spalio 1 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centre – lietuviškas kino 
filmas „Gimtinė“. Bilieto 
kaina – 5 Eur. Vaikams bū-
tina suaugusiojo palyda.

Spalio 8 d. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre – lie-
tuviškas kino filmas „Kita 
tylos pusė“. Bilieto kaina 
– 5 Eur. Vaikams būtina 
suaugusiojo palyda.

Parodos
Prienų rajono savivaldy-
bėje (2 aukšte) ekspo-
nuojama dailininko Vlado 
Tranelio autorinė tapybos 
darbų paroda.

Prienų kultūros ir laisva-
laikio centre eksponuoja-
ma  Arno Rasimavičiaus 
grafikos darbų paroda 
„Kasdienybės metamorfo-
zės“. Paroda veiks iki spa-
lio 4 d. darbo dienomis.


