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Ugniagesiai: kūrendami
krosnis gyventojai
supleškina namus

Šurmuliavo lietaus
prausiama rudens šventė

Laima

DUOBLIENĖ
Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame rugsėjo
26 d., aptarti 27 klausimai, nepritarta vienam sprendimo projektui
– mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimams.
Po diskusijų pakeisti nuostatai,
pritarta projektui
Balsų dauguma (15 pritarus, ke-

Kaina

0,50 €

www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/labirintai

turiems – ne ir dviem susilaikius)
posėdyje patvirtinti Savivaldybės
administracijos nuostatai. Iki šiol
buvo vadovaujamasi 2006 m. patvirtintais nuostatais, kurie buvo pakoreguoti pagal pasikeitusius įstatymus. Tarybos narys A. Narvydas
posėdyje pateikė dar keletą pasiūlymų, tačiau į juos neatsižvelgta, nes
nebuvo pateikti iki posėdžio.
Diskusijų kilo ir priimant sprendimą dėl Prienų rajono savivaldybės keleivių vežimo vietinio regulia-

NUKelta Į 2 p. 

Geriausia socialinė darbuotoja–
Rita Grušelionienė
Laima

Klimato mokslininkai:
Lietuvoje dažnės sausros,
nyks augalų rūšys,
brangs statybos

DUOBLIENĖ
Rugsėjo 27-ąją, minint Lietuvos
socialinių darbuotojų dieną, Prienų kultūros ir laisvalaikio centre
buvo pasveikinti šios profesijos atstovai ir pagerbti geriausieji.
Šią profesiją pasirinkusiems žmonėms kiekvieną dieną tenka susidurti su neviltimi, prašymais ir reikalavimais, jiems reikia nepaprastai
didelės dvasios stiprybės, kad darbe patiriamos emocijos neužgožtų
gyvenimo džiaugsmo. Pagrindinė
socialinio darbo idėja – padėti žmo-

Gerbiami Policijos darbuotojai ir
pareigūnai,
Nuoširdžiai sveikiname Jus profesinės dienos –
Angelų sargų – proga.

NUKelta Į 3 p. 

Linkime Jums neapleidžiančios sėkmės ir sveikatos, užtikrinant Birštono savivaldybės gyventojų
saugumą. Tegul Jūsų tarnybą lydi žmonių pasitikėjimas, pagarba, atsakingas požiūris į darbą,
profesionalumas.
Giedros nuotaikos, stiprybės,
įveikiant kasdienius iššūkius!
Būkite globojami Angelų sargų
Jūs ir Jūsų artimieji.
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė
Administracijos direktorė Jovita Tirvienė

Gerbiami Prienų rajono policijos pareigūnai,
veteranai, jaunieji policijos rėmėjai,
Jūs kiekvienas esate vertas didžiausios padėkos už tai, kad atsakingai
vykdote savo pareigą Tėvynei ir žmonėms. Jūs ginate kiekvieną žmogų,
saugote visuomenę ir valstybę, padedate šeimai ir bendruomenei, teikiate žmonėms viltį gyventi gražiame ir saugiame krašte.

REKLAMA

Gerbiami mūsų žmogiškieji Angelai sargai,

Nuoširdžiai visus sveikinu Angelų sargų – Policijos dienos proga.
Linkiu tvirtybės, drąsos ir ryžto. Tegul Jūsų darbus lydi sėkmė ir visuomenės pagarba.

Pasitinkant Angelų sargų dieną, linkime ne tik taikos,
ramybės, saugumo bei didelės vidinės sveikatos Jums ir
Jūsų šeimoms, bet linkime ir išminties, jog kiekvienas
Jūsų žingsnis, kiekvienas žvilgsnis ir kiekviena mintis
būtų skaidri, kupina sumanumo, teisingumo ir racionalumo. Linkime, jog sukaustytoje tvarkoje visada pastebėtumėte ir šviesą bei žmogiškumą!

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas
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Baigiamas dvejus metus trukęs VMI kvitų
žaidimas

Daugiausia gonorėjos atvejų tarp
jaunimo pernai registruota Vilniuje

Dvejus metus trukęs Valstybinės mokesčių inspekcijos
(VMI) rengiamas kvitų žaidimas baigiamas – paskutiniai
laimėtojai bus paskelbti lapkričio 5-ąją. Pasak VMI atstovės
Eglės Aleksandravičienės, žaidimas baigiasi, nes tokia jo
trukmė buvo numatyta nuo pat jo pradžios.

Tarybos posėdyje priimti svarbūs sprendimai
ATKelta IŠ 1 p.
raus susisiekimo maršrutais
paslaugų teikimo sutarties
projekto bei pripažinimo
netekusiu galios 2019 m.
gegužės 23 d. priimto analogiško sprendimo. Naujo pritarimo prireikė gavus
Vyriausybės atstovo Kauno
ir Marijampolės apskrityse
teikimą, kuriame nurodyta,
kad 2019 m. gegužės 23 d.
posėdyje svarstant sprendimo projektą ,,Dėl pritarimo
sutarties projektui“ buvo
neteisingai suskaičiuoti balsavimo rezultatai, dėl ko minėtas sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir priimtu
bei buvo siūloma jį pripažinti
negaliojančiu.
Tarybos posėdyje buvo
siūloma balsuoti atskirai už
abu punktus arba sprendimo priėmimą atidėti, nes
konkursas dėl keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų teikimo yra apskųstas
ir bus nagrinėjamas teisme.
Sprendimo projektą pristačiusi Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėja V. Draugelytė patikino, kad sutartis su konkurso
laimėtoju bus pasirašyta tik
teismui priėmus sprendimą,
o dabar reikia pritarti pačiai
sutarčiai. Balsuojant, kad
sprendimo projekto svarstymas būtų atidėtas, pritarė tik penki Tarybos nariai
(16 buvo prieš, vienas – susilaikė). Sprendimo projektui pritarė 16 Tarybos narių,
trys pasisakė „prieš“, trys
– susilaikė.
Patvirtintos ugdymo programos, mokesčio už
vaikų išlaikymą tvarkos
aprašas
Posėdyje pritarta Prienų
lopšelių-darželių „Gintarėlis“ ir „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programoms,
kuriose atnaujintos bendrosios nuostatos, nuostatos dėl
vaikų pažangos ir pasiekimų
vertinimo, pasirinktas šiuolaikiškesnis nei ankstesnėse
programose ugdymo turinio
išdėstymas. Lopšelio-darželio „Saulutė“ programa atTel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai

Daugiausia gonorėjos atvejų tarp jaunimo pernai
registruota Vilniaus mieste. 15–29 metų žmonių
grupėje pernai iš viso Lietuvoje užregistruoti 33
susirgimai šia liga: sirgo 29 vaikinai ir keturios
merginos. Devyni atvejai nustatyti Vilniaus mieste.

naujinama atsižvelgiant ir į
didėjantį ikimokyklinio ugdymo grupių skaičių bei pakitusią ugdymo(si) aplinką

gerinti. Nors buvo pateikta
pavyzdžių, kad kai kuriose
valstybėse maitinimas ikimokyklinio ir priešmoky-

lankantiems mokiniams bei
kompensuoti mokinių kelionės išlaidas.
Dauguma diskusijose pa-

goms – Virginija Naudžiūtė,
Vaida Lazauskienė, Daiva
Čepeliauskienė, Renata Pavlavičienė.
Tarybos nariai pritarė projekto „Prienų r. sav. Išlaužo
sen. Išlaužo k. Kaimynų ga-

lopšeliui-darželiui „Saulutė“
persikėlus į renovuotas patalpas.
Dauguma Tarybos narių
(15) pritarė, kad būtų patvirtintas Mokesčio už vai-

klinio ugdymo įstaigose yra
nemokamas, deja, kaip sakė
mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, mes kol kas negalime to leisti, kad ir kaip norėtume.

sisakiusių Tarybos narių nepritarė, kad šios paslaugos
visiems būtų teikiamos nemokamai. Tai parodė ir balsavimas. Sprendimo projektui pritarė tik penki, neprita-

tvės (Nr. IS-4) kapitalinis remontas“ įgyvendinimui. Prie
projekto finansavimo iš savivaldybės lėšų reikės prisidėti
ne mažiau kaip 20 proc. visų
tinkamų finansuoti projek-

kų išlaikymą Prienų rajono
švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašas. Šis
aprašas keičiamas dėl kelių
priežasčių: dėl to, kad gydymo įstaigos nebeišduoda pažymos dėl vaikų ligos,

Nepritarta nemokamam
paslaugų teikimui
Daug diskusijų sukėlė ir
Tarybos nario E. Visocko inicijuotas sprendimo projektas dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo
tvarkos aprašo pakeitimo.
Buvo siūloma neformaliojo

rė 13, susilaikė trys Tarybos
nariai.
Patvirtinta Bendruomeninių organizacijų taryba,
pritarta gatvių remonto
projektams
Į Prienų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą buvo pasiū-

to išlaidų, apmokėti visas
su projektu susijusias netinkamas finansuoti išlaidas ir
tinkamų išlaidų dalį, kurios
nepadengia skiriamas projekto finansavimas. Taip pat
Taryba pavedė administracijai atlikti šio projekto veiklų projektavimo ir statybos

dėl pasikeitusios maitinimo
tvarkos didėjančių vaiko
dienos maitinimo išlaidų bei
dėl ugdymo įstaigų vadovų
išsakyto poreikio įvesti fiksuotą 5 eurų mokestį vaiko
ugdymo(si) reikmėms tenkinti ir ugdymo(si) aplinkai

švietimo paslaugas Prienų
rajono savivaldybės meno
ir muzikos mokyklose bei
Prienų rajono savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centre teiki nemokamai visiems
Prienų rajono savivaldybės
formaliojo ugdymo įstaigas

lyta 17 kandidatų, tad Tarybos nariams teko balsuoti
už kiekvieną atskirai. Buvo
patvirtinta 8 narių taryba.
Bendruomenėms atstovaus
Saulius Narūnas, Daiva Venclovienė, Larisa Šaltienė, Rimantas Ignatavičius, įstai-

darbų užsakovo funkcijas,
kiek tai susiję su Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančiu ar kita valdymo ir naudojimo teise Savivaldybės valdomu turtu.
Pakeistas nenaudojamų
statinių nustatymo tvar-
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kos aprašas
Vienbalsiai buvo patvirtinti 2019 m. savivaldybės
biudžeto pakeitimai, panaudos bei patikėjimo teisėmis
Savivaldybės įstaigoms perduotas Savivaldybės turtas,
nutraukta patalpų panaudos
sutartis su Jiezno bendruomenės centru, Savivaldybės
nuosavybėn perimtas šiuo
metu patikėjimo teise valdomas turtas – automobilis
„Škoda Fabia Combi Ambiente“. Taip pat pritarta sprendimui pirkti neskelbiamų
derybų būdu nekilnojamąjį
turtą (vandentiekio bokštą ir artezinį šulinį), esantį
Ašmintos k., Pakuonio sen.,
leista nuomoti Prienų rajono
savivaldybės socialinį būstą,
kaip savivaldybės būstą rinkos kaina.
Visi Tarybos nariai pritarė, kad būtų pakeistas Nenaudojamų, naudojamų ne
pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir
statinių nustatymo tvarkos
aprašas, pagal kurį yra taikomas padidintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas
nenaudojamam, apleistam ir
neprižiūrimam nekilnojamajam turtui. Apraše nurodyta,
kad nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų
arba neprižiūrimų statinių ir
patalpų sąrašą tvirtina Savivaldybės taryba, o ne administracijos direktorius, aprašas papildytas nuostata, kad
nekilnojamasis turtas iš sąrašo gali būti išbrauktas, kai
jis buvo įsigytas ne anksčiau
kaip prieš šešis mėnesius iki
to turto įrašymo į sąrašą patvirtinimo dienos ir duomenys apie tokį sandorį yra įrašyti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
Nustatytos šilumos bazinių dedamųjų galiojimo laikotarpis, suformuoti turtiniai vienetai, pritarta namo
pirkimui
Diskusijų nekilo ir pritariant sprendimo projektui,
nustatančiam akcinei bendrovei „Prienų šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos
dedamųjų trejų metų galiojimo laikotarpį. Šilumos įstatyme yra įtvirtinta nuostata,
Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
ISSN 1392-7248 (PDF ISSN 2538-8525).
Priedas ISSN 2538-9076.
Tiražas – 1 000 egz.
Spausdinta: Polska Press Sp. o.o.

atgarsiai
Vokietija veikiausiai neprieštarautų dar
vienam „Brexit“ atidėjimui

kad šilumos bazinės kainos
nustatymo laikotarpis turi
būti ne trumpesnis kaip 3
metai ir ne ilgesnis kaip 5
metai. Teigiama, kad nustatytas 3 metų laikotarpis yra
naudingas tiek šilumos tiekėjui, tiek vartotojams, kadangi kainodarai įtakos turintys veiksniai bus pagrįstai
ir operatyviai įvertinami.
Balsų dauguma buvo pritarta, kad būtų kreipiamasi
į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl 0,1664 kv. m
kitos paskirties valstybinės
žemės sklypo, esančio Bačkininkėlių k., Pakuonio sen.,
perdavimo Prienų r. savivaldybei valdyti, naudoti ir juo
disponuoti patikėjimo teise.
Nustatyta, kad nurodytas žemės sklypas bus naudojamas
susisiekimo ir inžinerinių
tinklų koridoriams.
Pritarta, kad būtų pakeista administracinio pastato,
esančio J. Basanavičiaus g.
11, Jiezne, kurį nuosavybės
teise valdo Prienų rajono
savivaldybė, dalies patalpų
paskirtis ir suformuoti turtiniai vienetai. Šiame pastate
yra įrengti 3 butai, kuriuose
gyvena 3 šeimos, tačiau pastatas Nekilnojamojo turto
registre įregistruotas kaip
administracinės paskirties
pastatas (viena patalpa).
Norint teisiškai sutvarkyti
pastato registracijos dokumentus, reikia pakeisti šių
patalpų paskirtį iš administracinės į gyvenamąją ir suformuoti 3 atskirus turtinius
vienetus (butus).
Pritarta, kad dviejuose
Daukšiagirės kaime esančiuose namuose būtų suformuota po 3 atskirus turtinius vienetus (butus). Šiuos
namus nuosavybės teise valdo Prienų rajono savivaldybė, juose yra po 3 savivaldybės būstus, kurie išnuomoti
6 šeimoms.
Pritarta, kad neskelbiamų derybų būdu būtų perkamas nekilnojamasis turtas – gyvenamasis namas,
ūkiniai pastatai ir kiti inžineriniai statiniai, 0,1778 ha
ploto žemės sklypas, esantis
Pakuonio miestelyje. Šiame
REKLAMA



Finansų ministerija vidaus rinkoje
pasiskolino 25 mln. eurų

Berlynas leido suprasti, kad būtų pasiruošęs su
tam tikromis sąlygomis leisti Jungtinei Karalystei
dar kartą atidėti išstojimo iš Europos Sąjungos
terminą, pirmadienį pranešė Vokietijos visuomeninis
transliuotojas „Deutsche Welle“.

name apsigyvens daugiavaikė šeima.
Aptarti kiti svarbūs klausimai
Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų bei rangos darbų eigą,
Tarybos sprendimu buvo
pakeistas 2019 m. gegužės
23 d. sprendimas dėl Kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių
tiesimo, taisymo (remonto),
rekonstravimo, priežiūros,
saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašas.
Posėdyje buvo nustatyti
biudžetinių įstaigų valomų
plotų normatyvai ir darbuotojų pareigybių skaičius, leista Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui teisės aktų nustatyta tvarka nuomotis
(12 mėnesių) tarnybinį lengvąjį automobilį, kurio nuomos kaina būtų ne didesnė
kaip 350 eurų per mėn. (su
PVM), patvirtintos Prienų r.
savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainos.
Gegužės mėnesį tvirtinant
viešųjų asmens sveikatos
priežiūros įstaigų stebėtojų
tarybų sudėtį, sprendimas
nebuvo priimtas, o klausimo
svarstymas atidėtas. Šįkart
buvo patvirtintos Balbieriškio PSPC, Prienų PSPC, Stakliškių PSPC ir Veiverių PSPC
stebėtojų tarybos, kurių sudėtyje, Tarybos pritarimu,
dirbs Tarybos nariai V. Kupstas, D. Dargužis, A. Kederys ir
C. Pacevičius.
Pritarta Kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos
aprašo pakeitimams: paramai gaisro ar nelaimės atveju gali būti skirta iki 4500
eurų; iš kaimo plėtros rėmimo lėšų gali būti dengiama
ne daugiau kaip 75 procentai išlaidų ir ne mažiau kaip
50 eurų. Paramos vienam
subjektui einamaisiais metais suma – ne didesnė kaip
4500 eurų.
Posėdžio pabaigoje pasisakė Tarybos narys A. Narvydas – išklausytas jo gautas
atsakymas į paklausimus.
Kitas posėdis – spalio 24
d.

TREČIAdienis,
2019 m. spalio 2 d.,
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„Nasdaq“ Vilniaus biržoje pirmadienį įvykusiame trejų
metų trukmės Vyriausybės vertybinių popierių (VVP)
emisijos, iki kurios išpirkimo liko 900 dienų, papildymo
aukcione obligacijų išplatinta už 25 mln. eurų, vidutinė
palūkanų norma buvo minus 0,115 procento.

Geriausia socialinė darbuotoja – Rita Grušelionienė
ATKelta IŠ 1 p.
gui, puoselėti jo teisę gyventi
pagarboje, ištarti paguodos
žodį, suteikti stiprybės, grąžinti visaverčio gyvenimo
džiaugsmą. Socialiniai darbuotojai – tarsi šių laikų dvasininkai, tarsi šviesos nešėjai,
gerumo ir vilties skleidėjai. Ši
profesija – drąsiems, ištvermingiems ir kūrybiškiems
žmonėms, kurie net ir beviltiškose situacijose randa būdų atstatyti sugriautus žmonių gyvenimo tiltus.

cialiniai darbuotojai kartais
būna mamomis, kartais – seserimis ar dukromis. Šventės
proga J. Zailskienė linkėjo
drąsos, tvirtybės ir tikėjimo,
kad tie, kurie gali, jiems visada padės. Administracijos direktorė pažadėjo, kad
savivaldybės darbuotojai ir
Tarybos nariai prisidės, kad
būtų pagerintos socialinių
darbuotojų darbo sąlygos,
lemiančios ir geresnę emocinę būseną.
Profesinės šventės pro-

kienė, Jiezno paramos šeimai
centro socialinė darbuotoja
Jūratė Pagirskaitė,Šilavoto
seniūnijos specialistė Daivutė Tamulaitienė bei Prienų Jaunųjų maltiečių grupės
narės: Ainora Brūzgaitė, Gabrielė Tarasevičiūtė, Martyna Vaitkūnaitė ir Patricija
Ruseckaitė.
Prienų rajono savivaldybės
mero padėkos buvo įteiktos
Prienų rajono savivaldybės
socialinių paslaugų centro
socialinio darbuotojo padė-

centro socialinio darbuotojo
padėjėja Rita Grušelionienė.
Šioje įstaigoje R. Grušelionienė dirba 32 metus, daug
metų rūpinasi įstaigoje globojamais mažiausiais ugdytiniais nakties metu, yra geranoriška ir kantri, savo darbą
atlieka atsakingai ir kruopščiai, randa paguodos žodžių
tėvelių išsiilgusiems mažiesiems. Jai įteikta padėka ir
700 eurų premija.
LR Seimo nario ir žemės
ūkio ministro Andriaus Pa-

„Rinkdamiesi profesinį kelią, išsirinkote pačią sunkiausią, pačią atsakingiausią profesiją, kai dažnai tenka būti
šalia silpnesnio, reikalaujančio pagalbos, paramos, palaikymo. Jūsų dėka dažnam
gyvenimas tampa visavertis,
lengvesnis“, – kalbėjo Prienų
rajono savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas, linkėdamas socialiniams darbuotojams stiprybės, sveikatos, pagarbos tų žmonių,
kuriais rūpinasi, visuomenės
dėmesio.
Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė pabrėžė, kad socialinių darbuotojų darbas ne tik atsakingas,
bet reikalaujantis ir daug
kitų savybių: diplomatijos,
atjautos. Pasitaiko situacijų,
kai reikia priimti žaibiškus
sprendimus, o tiems žmonėms, kuriems padeda, so-

ga socialinius darbuotojus
sveikino Socialinės paramos
ir sveikatos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė, kuri
linkėjo, kad pirmiausia jie
darbų sūkuryje neužmirštų mylėti savęs, kantrybės
jų artimiesiems ir kad šiandien išgirstų linkėjimų bei
sveikinimų užtektų visiems
ateinantiems metams.
Tradiciškai ir šiais metais
buvo renkami geriausi rajono socialiniai darbuotojai. Kandidatūras teikė rajono socialinės įstaigos, o
jas svarstė administracijos
direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kuri ir išrinko
nugalėtojus.
Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus padėkomis buvo
apdovanotos Prienų rajono savivaldybės socialinių
paslaugų centro užimtumo
specialistė Inga Kimbiraus-

jėjai Ritai Lenčiauskienei,
Prienų rajono savivaldybės
socialinių paslaugų centro
socialinio darbuotojo padėjėjai Laimai Valkauskienei,
Prienų rajono savivaldybės
socialinių paslaugų centro
socialinei darbuotojai Ritai
Vaškevičienei, Prienų globos
namų socialiniam darbuotojui Gintui Mikalauskui, Prienų globos namų socialinio
darbuotojo padėjėjai Valei
Gustaitienei, Prienų rajono
savivaldybės administracijos
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiajai
specialistei Rasmai Galinskienei.
Už ilgametį profesionalų darbą, geranoriškumą ir
kantrybę dirbant su vaikais
buvo apdovanota ir geriausia 2019 m. Prienų rajono
savivaldybės socialine darbuotoja paskelbta Prienų rajono Jiezno paramos šeimai

lionio vardu socialinius darbuotojus sveikino jo padėjėja Regina Juočiūnienė. Už
gražius ir prasmingus darbus, kuriuos lydi gebėjimas
suprasti ir troškimas padėti,
už kasdienę veiklą, prisidedančią prie visaverčio žmonių dalyvavimo visuomenėje buvo apdovanota Jiezno
paramos šeimai centro socialinio darbuotojo padėjėja
Rita Grušelionienė, Prienų
rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinė
darbuotoja Rita Vaškevičienė
ir Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Sandra
Mekionienė.
Šventę daina, atnešusia žinutę, kaip svarbu turėti artimą, pradėjo Prienų meno
mokyklos mokinė Milena
Ruseckaitė, o baigė - ansamblis „Inmezzo“. Šio ansamblio
koncertas – Prienų rajono savivaldybės dovana.
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verta žinoti
Ukrainos valstybės skola šiemet išaugo
beveik 5 proc.

Vokiškų prekių reputacija – geriausia
pasaulyje

Ukrainos valstybės tiesioginė ir garantijų skola, ją
skaičiuojant JAV doleriais, per aštuonis šių metų mėnesius
padidėjo 4,6 proc., vien tik rugpjūtį sumenkusi 0,6 proc. iki
81,92 mlrd. dolerių, pranešė Finansų ministerija.

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

2019-09-23 Alytaus apskr.
VPK Prienų r. PK gautas
moters (g. 1974 m.) pareiškimas, kad rugsėjo 21
d. apie 18.20 val. Prienų
r., Šilavoto s., Klebiškio k.
į namus atėję trys nepažįstamos merginos ir du
nepažįstami vyrai smurtavo prieš ją ir sugyventinį.
Įvykis tiriamas.
2019-09-23 apie 17.10 val..
kelio Antakalnis–Jieznas–
Alytus–Merkinė 40-ame
km, patikrinimui sustabdžius automobilį „VW Polo“,
jį vairavęs neblaivus (1,80
prom. alkoholio) vyras (g.
1987 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

2019-09-23 apie 8 val. Birštono sav., Birštono sen.,
Matiešionių k., aptvertoje
užrakintoje nesaugomoje
teritorijoje, kur laikoma
įmonei priklausanti technika, pastebėta, kad nuo
traktoriaus „Gehl 5640 turbo“ pavogtas gręžimo įrenginys su 30 cm skersmens,
2 m ilgio metaliniu grąžtu.
Nuostolis – 2900 eurų.

2019-09-23 apie 19.07 val.
gautas pranešimas, kad Veiverių sen., Leskavos k., Leskavos g. name daug dūmų.
Degė elektros skaitiklis
prieškambaryje ant sienos,
gyventojai jį buvo užgesinę
iki PGP atvykimo.
2019-09-25 apie 17.30 val.
Prienų r., Pakuonio sen.,
Pašventupio k., pirminiais
duomenimis, vyro (g. 1991
m.) vairuojamas automobilis „Volvo“ išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir
REKLAMA

susidūrė su priešpriešiais
atvažiuojančiu automobiliu
„VW Passat“, vairuojamu
vyro (g. 1974 m.). Dėl patirtų
sužalojimų „VW Passat“ vairuotojas ir keleiviai (g. 2000
m. ir 1974 m.) išvežti į Kauno
klinikas.

2019-09-26 apie 14.45 val.
Prienuose, Bruknių g., gyvenamo namo koridoriuje
neblaivus (2,99 prom. alkoholio) vyras (g. 1965 m.)
smurtavo prieš savo sutuoktinę (g. 1966 m.) ir pradūrė
garaže stovėjusio automobilio „Toyota Prius“ priekinį
ratą. Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
2019-09-26 apie 12.05 val.
GMP pranešė, kad Prienuose,
Vytenio g. reikia pagalbos
išnešti ligonę. Ligonė išnešta,
įkelta į GMP automobilį. GMP
automobilis palydėtas iki
ligoninės, ten taip pat padėta
ligonę iškelti.

2019-09-26 vakare, 20.49
val., gautas pranešimas, kad
Pakuonio sen., Būčkiemio k.
dega šiukšlynas, medienos
atliekos. Atvira liepsna degė
15 m² pjuvenų ir medienos
atliekų krūva.

2019-09-26 apie 14.25 val.
kelyje Vilnius–Prienai–Marijampolė 79 –ame km, Prienų
r., Jiezno sen., Verbyliškių k.,
patikrinimui sustabdžius
automobilį „Crysler Voyager“,
jį vairavęs neblaivus (2,18
prom. alkoholio) ir neturintis
teisės vairuoti automobilio
vyras (g. 1960 m.) sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.
2019-09-27 apie 07.13 val.
gautas GMP pranešimas,
kad Birštone, Lelijų g. reikia
pagalbos išnešti ligonę. Sąmoninga moteris (g. 1925
m.) išnešta į kiemą ir įkelta į
GMP automobilį.
2019-09-27 apie 09.10 val.
gautas PK pranešimas, kad
Išlaužo sen., Išlaužo k., Kauno pl., prie „Express“ parduotuvės po eismo įvykio
reikia nuvalyti kelią. Nuo
važiuojamosios kelio dangos
nušluotos duženos, atjungtas
lengvojo automobilio „VW
Golf“ akumuliatorius.

Etiketė „Made in Germany“ (Pagaminta Vokietijoje)
turi geriausią reputaciją pasaulyje, skelbia
„Deutsche Welle“, remdamasi britų tarptautinės
rinkos tyrimų kompanijos „YouGov“ kartu su
Kembridžo universitetu atliktais įvaizdžio tyrimais.

Ugniagesiai: kūrendami krosnis gyventojai supleškina namus
Atvėsus orams ugniagesiai
šalyje pirmieji sužino apie
kūrenimo sezono pradžią.
Gaisrai dėl netvarkingų
krosnių, židinių ir dūmtraukių šį rudenį jau sunaikino ar apgadino ne
vieną dešimtį gyvenamųjų namų.
Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento
duomenimis, vidutiniškai
kiekvienais metais dėl netvarkingų krosnių, židinių ir
dūmtraukių arba netinkamo
jų eksploatavimo gaisruose
žūsta apie 11 žmonių, o gyvenamuosiuose namuose kyla
daugiau kaip 1000 gaisrų.
„Dažniausiai tokie gaisrai
kyla, kai dėl dūmtraukyje
susikaupusių suodžių, jiems
užsidegus, ugnis persimeta
į stogo ar perdangos konstrukcijas. Ugnis įsiplieskia ir
dėl netvarkingų, įtrūkusių
krosnių ir dūmtraukių, kai

per plyšius rūksta dūmai, o
kartais net matyti liepsna.
Labai greitai užsidegti gali ir
kai prie krosnies pakuros yra
laikomos degios medžiagos.
Kartais namai supleška ir dėl
neatsargaus elgesio įkuriant
krosnį, kai yra naudojami degūs skysčiai“.
Šildymo įrenginiais būtina pasirūpinti iš anksto, dar
prieš pradedant kūrenimo
sezoną. Privalu išvalyti suodžius, dervas. Beje, suodžius
būtina valyti ir šildymo sezono metu, ne rečiau kaip kartą
per 3 mėnesius. Sumažėjusi
trauka, į patalpą sklindantis dūmai, gali būti užsikimšusio dūmtraukio požymis.
Kad dūmtraukis ilgiau neužsiterštų, reikėtų naudoti
tik sausas malkas.
Užsidegus suodžiams
dūmtraukyje reikia nedelsiant kviesti ugniagesius,
nes netinkamai gesinamas

Rugsėjo 28-d. vyko Prienų
krašto sporto šventė. Nors
diena buvo apniukusi, tačiau sporto entuziastų tai
nesustabdė. Tenisininkai
susibūrė Prienų ,,Ąžuolo“
progimnazijos sporto salėje.
Teniso turnyre dalyvavo
nedaug dalyvių: penki vyrai
ir keturios moterys – aktyviausios Prienų teniso sporto klubo (vadovė ir trenerė
A. Redeckienė) entuziastės.
Prizininkai buvo apdovanoti Prienų savivaldybės KKSC
medaliais ir taurėmis.
Vyrų vienetų žaidime taurę
iškovojo buvęs Prienų KKSC
trenerės A. Redeckienės ir

M. Stravinsko ugdytinis Tautvydas Mikušauskas, II vietą
– teniso veteranas Gintautas
Bartulis, III vietą – Justinas
Kavaliauskas.
Moterų grupėje taure
džiaugėsi aktyvi teniso klubo lankytoja, teniso mylėtoja Vilija Gelšvartienė, išsiskirianti savita taktika ir
technika. Lina Aleknavičienė
po atkaklios ir ištvermingos
kovos su Vilija Gelšvartiene
iškovojo II vietą. III vieta atiteko Erikai Lukoševičienei, o
IV vieta ir paguodos prizas
– Silvijai Golmanaitei.
Gana įdomi kova vyko tarp
teniso entuziastės senjorės
Linos Aleknavičienės ir jau-

niausios žaidėjos Silvijos Golmanaitės, kurioms prireikė
trečiojo seto. Silvija pasižymėjo smūgių stiprumu, bet
laimėjo daugiau patirties turinti Lina Aleknavičienė.
Silvija Golmanaitė –Prienų
,,Žiburio‘‘gimnazijos mokinė,
Prienų KKSC ugdytinė (trene-

Šią savaitę Lietuvoje prasideda gripo sezonas, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.
Periodu, kuris įprastai
trunka nuo 40-tos metų savaitės iki 20-tos kitų metų savaitės, padaugėja sergančiųjų
gripu ir ūminėmis viršutinių
kvėpavimo takų infekcijomis
(ŪVKTI).
Praėjusią savaitę didžiau-

sias – beveik 72 atvejai 10
tūkst. gyventojų – sergamumas gripu ir ŪVKTI fiksuotas Alytaus apskrityje, Telšių apskrityje – mažiausias
– beveik 46 atvejai 10 tūkst.
gyventojų.
Bendras šalies sergamumo
rodiklis praėjusią savaitę siekė 54 atvejus 10 tūkst. gyventojų – maždaug aštuoniais
atvejais mažiau nei pernai tą

pačią savaitę.
Gripo viruso požymiai:
žmonės suserga staiga, kenčia nuo aukštos temperatūros, sauso kosulio, gerklės,
galvos ir raumenų skausmo,
nuovargio ir silpnumo.
Su gripu dažnai painiojamomis viršutinių kvėpavimo
takų infekcijomis užsikrėtę
žmonės paprastai nesiskundžia aukšta temperatūra, li-

suodžių gaisras (pavyzdžiui,
pilant vandenį iš viršaus) gali
suardyti dūmtraukį
Gaisrų galima išvengti, bet
reikia nepamiršti dūmtraukio ir krosnies priežiūros,
nepatingėti užlipti į palėpę
ir įsitikinti ar nėra įtrūkimų,
nesandarumų. Juos pastebėjus, neatidėlioti, o kuo greičiau, kol neįsiplieskė ugnis,
imtis remonto. Beje, dūmtraukio defektai geriau matysis, jeigu mūrinis dūmtraukis
bus išbaltintas.
O medinės grindys prieš
pakurą turėtų būti apsaugo-

Prienų krašto sporto šventės teniso turnyras

tos nedegiomis medžiagomis, kad iškritusios žarijos
ar kibirkštys jų neuždegtų.
Tam galima panaudoti skardos lakštą, keramines plyteles. Be to, draudžiama laikyti
bet kokias degias medžiagas
arčiau kaip per 1 metrą nuo
krosnies pakuros.
Ugniagesiai taip pat primena, kad negalima palikti be
priežiūros besikūrenančių
neautomatinių šildymo katilų, krosnies ar židinio, arba
jų priežiūrą patikėti mažamečiams vaikams.
Kauno PGV Prienų PGT 

Lina Aleknavičienė (II vieta), Vilija Golšvartienė (I vieta), Erika
Lukoševičienė (III vieta) ir Silvija Golmanaitė (IV vieta.)

Lietuvoje prasideda gripo sezonas

rė Angelė Redeckienė), tenisą
žaidžia antrus metus. Silvija
pamėgo tenisą. Ji du kartus
per savaitę tobulinasi Prienų
teniso sporto klube ir, kaip ir
visos klubo narės, džiugina
užsidegimu, noru žaisti, gebėjimu strategiškai mąstyti,
pažanga. A. Redeckienė

gos simptomus pajunta ne
staiga, o palaipsniui, skundžiasi sloga, lengvu iki vidutinio sunkumo gerklės skausmu, nedideliu krūtinės diskomfortu, bendru silpnumu
ir nuovargiu.
Gripas yra virusinės kilmės
kvėpavimo takų infekcija,
todėl jam gydyti antibiotikų
vartoti negalima. Antibiotikai skiriami tik išsivysčius
bakterinės kilmės komplikacijai. BNS

atgarsiai

Šiaurės Indiją skalaujant smarkioms liūtims
žuvo apie 100 žmonių

Šurmuliavo lietaus prausiama rudens šventė
Laima

DUOBLIENĖ
Tradiciškai paskutinį rugsėjo šeštadienį Prienuose
buvo surengta krašto mugė ir sporto šventė „Rudens
spalvos 2019“.
Kaip kasmet ateina ruduo, taip jau daugybę metų
Prienų krašte vyksta rudens
šventė. Keičiasi vieta, forma,
dalyviai, tačiau pasidžiaugti
dosnaus rudens gėrybėmis
ir spalvomis privalu kasmet.
Gaila, kad šiais metais visą
šventės dieną pliaupė lietus, išgąsdinęs dalį žiūrovų
ir prekeivių.
Veiklų netrūko
Tie, kurie tinkamai apsirengė ir atvyko, nepasigailėjo, nes pasigėrėti buvo
kuo: vyko daugybės sporto
rungčių varžybos, parodomąją programą demonstravo stipruoliai ir galiūnai, iš
visos savivaldybės atvykusios gaspadinės siūlė
paragauti gardžiausių
patiekalų, profesinio
mokymo programas
pristatė Alytaus PRC,
vyko sveikatinimo akcija „Sveikata – brangiausias turtas“, buvo pristatyta iniciatyva „Laimingas Prienų
kraštas“, savo veiklas
pristatė Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešoji biblioteka ir Prienų
krašto muziejus, Prienų krašto žvejai vaišino
žuviene, vyko respublikinio folkloro kolektyvų festivalio „Tėvelio
dvarely“ baigiamasis
koncertas.
Šventės pradžią paskelbė ir visus pasveikino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, dėkodamas puikiai
pasiruošusiems dalyviams,
o žiūrovams linkėjo nebijoti
prasto oro, domėtis bei ragauti patiekalų, dalyvauti kitose siūlomose veiklose.
Šventės dalyvius sveikino ir LR Seimo narys ir žeREKLAMA

Prano Šimanskų sodybos
(Jiezno seniūnija), Aušros ir
Artūro Abramavičių bei Danutės Onos Rutkienės sodybos (Naujosios Ūtos seniūnija), Reginos ir Vaclovo Eidukevičių bei Ritos ir Algio
Kapočių sodybos (Pakuonio
seniūnija), Birutės ir Gintauto Dailidžių, Rimos ir Vaido



Grūdų eksportas rugpjūtį augo 2 kartus

Indijos šiaurinius regionus pastarąsias tris dienas
skalaujant neįprastai smarkioms liūtims, užtvindžiusioms
daug gatvių, ligoninių ir gyvenamųjų namų, žuvo mažiausiai
100 žmonių, pirmadienį pranešė pareigūnai.

mės ūkio ministras Andrius
Palionis. Jis linkėjo visiems
smagiai pasibūti, o seniūnijų komandas apdovanojo
saldžiais prizais.
Apdovanoti konkurso
„Tapkime žydinčia savivaldybe“ nugalėtojai
Šiemet Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas vėl pakvietė krašto gyventojus ir verslininkus puošti viešąsias erdves
aplink namus ar įstaigas.
Atsiliepdamos į raginimą
Prienų rajono seniūnijos
organizavo konkursus ir išrinko gražiausiai tvarkomas
sodybas, įstaigų ar įmonių
teritorijas.
Apdovanojimus pelnė: Danutės ir Vidmanto Petraškų
bei Vitalijos ir Virginijaus
Marčiulaičių sodybos (Balbieriškio seniūnija), Danutės ir Jono Meškauskų bei
Ramunės ir Antano Juodsnukių sodybos (Išlaužo seniūnija), Reginos ir Vytauto Adomaičių bei Bronės ir
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Rugpjūtį iš Lietuvos eksportuota 340,9 tūkst. tonų
grūdų – 2 kartus daugiau nei pernai. Beveik visą (99
proc.) eksporto dalį sudarė kviečiai (337,5 tūkst. tonų).
Jie eksportuoti į Latviją, Vokietiją, Portugaliją, Ispaniją,
Italiją, Didžiąją Britaniją, Šveicariją, Rusiją, Nigeriją,
Kiniją ir Saudo Arabiją (vid. kaina – 175,5 euro už toną).

Jankauskienė), Birštono KC
folkloro ansamblis „Raskila“
(vad. R. Ruočkienė).
Festivalis buvo skirtas Vietovardžių metams paminėti,
todėl kolektyvai į savo programas įtraukė ne tik dainų,

Vilkų, Reimundo Kisliaus sodybos bei restoranas „Sodas“
(savininkai Augustė Pociūtė-Žičkienė ir Aidas Žičkus)

patiekalo“ konkurse, kurio
tikslas – puoselėti tradicinį
kulinarijos paveldą, skatinti
bendruomenės narių kūry-

tapo Alytaus PRS mokinės
Raimonda Salyklytė ir Giedrė
Geraldauskaitė. Joms įteiktas 100 dovanų kuponas ir
diplomas.
Komisijos sprendimu
trims dalyviams buvo įteik-

(Prienų seniūnija), Rimučio
Katukevičiaus sodyba (Stakliškių seniūnija), Marijos
Aldonos Cinelienės bei Mindaugo ir Airinos Radzevičių
sodybos (Šilavoto seniūnija),
Birutės ir Vaido Gustaičių bei
Mildos Kveragienės sodybos
(Veiverių seniūnija).
Sveikiausia įstaiga – Šilavoto pagrindinė mokykla
Skatinant sveikos gyvensenos iniciatyvas įmonėse (įstaigose), siekiant
ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius bei domėjimąsi savo sveikata buvo surengtas
konkursas „Sveikiausia
įmonė (įstaiga) 2019“.
Konkursą trečią kartą
organizavo Prienų r. savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras.
Konkurso nugalėtoja
tapo Šilavoto pagrindinės mokyklos bendruomenė. Nugalėtojai
buvo apdovanoti piniginiu prizu, diplomu ir
lentele su užrašu „Sveikiausia įstaiga 2019“.
Antroji vieta atiteko
Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“, trečioji –
Prienų rajono savivaldybės
socialinių paslaugų centro
bendruomenėms. Prizininkams įteikti piniginiai prizai
ir diplomai.
Gardžiausius patiekalus
pagamino Alytaus PRC
mokinės
Beveik dvi dešimtys dalyvių varžėsi „Gardžiausio

biškumą. Konkurse galėjo
dalyvauti seniūnijų, įstaigų ir
įmonių, nevyriausybinių organizacijų komandos, šeimos
ir pavieniai asmenys.
Šiais metais buvo kviečiama gaminti patiekalus
iš bulvių. Ir kokių tik patiekalų nebuvo patiekta! Be

ti paskatinamieji prizai. Juos
pelnė Nijolė Lukoševičienė
(„Dvaro bravoro menė“, Pakuonio seniūnija), Jiezno seniūnijos ir LSDP Prienų skyriaus komandos.
Konkurso dalyviai taip
pat rinko gardžiausią patiekalą. Didžiausio palaikymo

kuriose apdainuojama kokia
nors vietovė, bet ir pasakojimų. Ar žinojote, kad Naravų
kaimo dalys dar vadinamos
Cigonka, Graužais, Lygėmis?
O kur yra Bobakalnis?
Koncertą vedė etnologė,
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos

tradicinių cepelinų su įvairiausiais įdarais ir užpilais,
kugelių, priminimų, su kuo
galima valgyti virtas bulves,
buvo kviečiama paragauti
suktinukų „Vilūnėliai“, bulvinių „Šuškių“, virtų bulvių
pyragėlių, bandų, dzūkiškos tarkės, tarkuotų bulvių
dubenėlių, bulvinių Kijevo
kotletų, bulvinio sūrio ir vyniotinio, bulvių lazanijos ir
net pyrago ir torto iš bulvių.
Patiekalus vertino specialiai
šiam konkursui organizatorių sudaryta komisija. Visiems konkurso dalyviams
už pastangas, išradingumą
ir nuoširdų dalyvavimą buvo
įteikti mero padėkos raštai ir
atminimo dovanos.
Konkurso „Gardžiausias
patiekalas“ nugalėtojomis

sulaukė Dvariuko bendruomenės (pirmininkė Gražina
Bendinskienė) patiekalai.
Šeimininkių pastangos buvo įvertintos organizatorių
dovanomis – padėka ir 50
eurų dovanų kuponu.
„Tėvelio dvarely“ skambėjo dainos
Respublikinio folkloro kolektyvų festivalio „Tėvelio
dvarely“ baigiamajame koncerte pasirodė penki kolektyvai: Prienų KLC folkloro grupė „Gija“ (vad. D. Zagurskienė), Kauno folkloro
ansamblis „Alda“ (vad. G. R.
Pečiulienė ir R. Baniulienė),
Kuršėnų KC folkloro ansamblis „Nesenstantys širdimi“
(vad. B. Poškienė), Kaišiadorių KC folkloro ansamblis
„Amžinoji verpeta“ (vad. V.

archyvo skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja Gražina
Kadžytė. Ragindama žiūrovus ir dalyvius nenusiminti dėl prasto oro, ji priminė,
kad Lietuvoje bet kokiu oru
yra gerai – lietus neša derlių, saulutė neša džiaugsmą,
o visi čia susirinkę į folkloro
festivalį atneša vienas kitam
gerumą.
Sporto šventėje – šimtai
sportininkų
Sportininkai jėgas galėjo
išmėginti krepšinis 3x3, teniso, futbolo 7x7, stalo teniso,
biliardo (pulo 8), smiginio,
orientavimosi sporto, labirinto, irklavimo treniruoklių
varžybose.
Varžybų rezultatus galima sužinoti www.prienusportas.lt.
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mokslas
Telšiuose per pamoką paauglys kumšiu
trenkė mokytojo padėjėjui į veidą

Dėl audros Vokietijos šiaurėje
sustabdytas traukinių eismas

Telšiuose, mokykloje, penktadienį per pamoką paauglys
kumšiu trenkė mokytojo padėjėjui į veidą. Kaip pranešė
vietos policija, P. Cvirkos gatvėje 2003 metais gimęs
nepilnametis sudavė 1957 metais gimusiam pedagogui.

Dėl stiprios audros Vokietijos šiaurėje pirmadienį
kai kur buvo sustabdytas traukinių eismas. Netoli
Dortmundo Vokietijos vakaruose ugniagesiai valtimi ir
skubiai įrengtas takais gelbėjo avis iš smarkios liūties
užlieto lauko.

Klimato mokslininkai: Lietuvoje dažnės sausros, nyks augalų rūšys,
brangs statybos
Dėl klimato kaitos Lietuvoje dažnės sausros, gali
išnykti dalis retų augalų,
brangs kelių tiesimas ir namų statybos, teigia mokslininkai.

nevyksta fotosintezės procesas. Taigi paryčiais esamas
deguonies kiekis žuvims gali būti katastrofiškas ir pražūtingas“, – BNS sakė J. Taminskas.

„Ankstėja augalų lapų išsiskleidimas ir žydėjimo laikas. Palyginus su ilgalaikiu
vidurkiu, dabar obelys pradeda žydėti maždaug 10 dienų ankščiau negu prieš kelis
dešimtmečius“, – BNS sakė G.
Trakimas.
Pasak A. Ulevičiaus, per

bei atnaujinti vandens surinkimo ir nuvedimo sistemas.
„Papildomai būtina pradėti taikyti vandenį sugeriančias ir drenuojančias kelių
dangas, tokiu būdu užtikrinant saugias eismo sąlygas
didelių liūčių metu. Galiausiai klimato kaita žiemos me-

Vidutinės metinės temperatūros kaita Vilniuje 1778–2014 m.

Ekspertai sako, kad ateityje oro temperatūra kils, vasaromis bus daugiau hidrologinių sausrų ir liūčių, o žiemomis kritulių gali daugėti.
Anot Lietuvos energetikos
instituto Hidrologijos laboratorijos vadovės Jūratės
Kriaučiūnienės, besikeičianti
temperatūra ir kritulių kiekis
keis Lietuvos upių hidrologinį režimą.
„Tikėtina, kad metinis upių
nuotėkis mažės bei įvyks
nuotėkio persiskirstymas,
padidės žiemos sezono nuotėkis ir sumažės pavasario
sezono nuotėkis“, – BNS teigė J. Kriaučiūnienė.
Anot Gamtos tyrimų centro Klimato ir vandens tyrimų laboratorijos vadovo Juliaus Taminsko, dėl šylančio
oro atsiranda grėsmė žuvų
ekosistemai, nes aukštesnė oro temperatūra mažina
žuvims reikalingo deguonies kiekį.
„Kuo oro temperatūra
aukštesnė, tuo vandenyje
mažiau deguonies. Vasarą
sušylant telkiniams jo kiekis nukrenta, ypač naktį, kai
REKLAMA

Grėsmė pelkių ekosistemai
Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Ekologijos ir aplinkotyros centro
vedėjo Aliaus Ulevičiaus teigimu, dėl klimato kaitos sausėja pelkės, o tai kelia grėsmę
ten augantiems labai retiems
žoliniams augalams.
„Padidėjęs audrų ir škvalų skaičius didins išvartytų
medžių plotus, o dėl dažnėjančių sausrų didės miškų
gaisrų skaičius. Pakitusios
klimato sąlygos lems naujų
ligų ir kenkėjų atsiradimą,
kurie gali daryti didelę žalą dabar Lietuvos miškuose
augantiems medžiams. Dažnesni sausringi laikotarpiai
vasarą ir vyraujantys skysti
krituliai šaltuoju metų laiku
sumažins medžių atsparumą
ligoms ir kenkėjams“, – BNS
sakė A. Ulevičius.
Anot VU Gyvybės mokslų
centro Ekologijos ir aplinkotyros centro lektoriaus
Giedriaus Trakimo, dėl klimato kaitos ilgėja vidutinė
augalų augimo – vegetacijos
– trukmė.

ateinančius dešimtmečius
daugelis augalų prie šylančio
klimato prisitaikys, tačiau kai
kurių, pavyzdžiui, paprastųjų eglių, paplitimo plotas gali
pasislinkti į šiaurę.
Anot jo, kiti ekosistemos
dalyviai, pavyzdžiui, bitės turėtų prisitaikyti prie klimato
permainų.
„Bitės, kaip globaliai paplitusi rūšis, turi didelį potencialą prisitaikyti prie klimato
kaitos. Tačiau neprognozuojama aplinkos kaita gali sutrikdyti vietinių bičių gyvenimo ciklus. Pavyzdžiui, bitės
nesimaitina, taigi ir nelanko
apdulkinamų augalų, kai per
vėsu, ar pernelyg karšta. Tai
gali būti bičių badavimo ir
šeimų silpnėjimo priežastimi“, – sakė A. Ulevičius
Iššūkiai statybų ir kelių
sektoriams
Anot VGTU Kelių tyrimo
instituto direktoriaus Audriaus Vaitkaus, instituto
mokslininkų vykdyti tyrimai parodė, kad dėl klimato
kaitos sukuriamų oro sąlygų
atsiranda poreikis naudoti
naujas asfalto mišinių rūšis

tu sukuria ekstremalias sąlygas automobilių kelių dangos konstrukcijoms. Žiemos
laikotarpiu dangos paviršius
daugiau kartų užšąla ir atšyla, po atšilimų staigus temperatūros kritimas iki -20
laipsnių ir žemiau lemia tem-

todėl, anot A. Vaitkaus, tikėtina, kad kelių tiesyba ir priežiūra ateityje brangs.
„Tačiau šis technologinis
brangimas turėtų būti ženkliai mažesnis negu brangimas dėl infliacijos ir darbuotojų darbo užmokesčio didėjimo“, – sakė A. Vaitkus.
„Sukurti ypatingųjų apkrovų poveikiui atsparūs asfalto mišiniai, mažatriukšmiai
bei triukšmą mažinantys
dangos sluoksniai jau yra
sėkmingai taikomi Lietuvos
keliuose ir gatvėse“, – teigė
profesorius.
Pasak Lietuvos statybininkų asociacijos prezidento Daliaus Gedvilo, klimato
kaita įpareigoja statybų sektoriaus darbuotojus kelti
kvalifikacijas.
„Klimato iššūkiai ir nauji
reikalavimai statiniams iššaukė poreikį apmokyti statybų sektoriaus darbuotojus
naudoti inovatyvias medžiagas ir technologijas. Taigi
jaučiame didelį poreikį kelti
žmonių kvalifikacijas“, – BNS
teigė D. Gedvilas.
Anot KTU Statybos ir architektūros fakulteto dekano
Andriaus Jurelionio, klimato
kaita taip pat verčia pritaikyti infrastruktūrą prie ekstre-

tų „susidoroti“ su ekstremaliomis oro sąlygomis“, – BNS
sakė A. Jurelionis.
Pasak A. Jurelionio, klimato kaitos sukuriami iššūkiai
daro prielaidą, kad statybų
sektoriaus paslaugos brangs,
bet brangimas nebus radikalus.
D. Gedvilo teigimu, tikėtina, kad ateityje statybose
gali būti įvestos normos gaminant medžiagą naudoti
10-20 proc. perdirbtų medžiagų.
„Europos Sąjungos dokumentų projektuose sklando
pasiūlymas dėl reikalavimų medžiagų gamintojams
nemokamai paimti iš vartotojų perteklinai nupirktas medžiagas. Jeigu nusipirkote kažką per daug, tai
gamintojas bus įpareigotas
nemokamai paimti šią žaliavą, ją perdirbti arba dar
kažkaip panaudoti“, – sakė
D. Gedvilas.
Anot A. Jurelionio, ateityje stiprės surenkamos statybos technologija, kuri leis
užtikrinti aukštesnę kokybę ir greitą surinkimą statybvietėse.
„Pasaulyje taip pat vystomos tokios technologijos
kaip betono 3D spausdini-

Daugiametė jūros vandens lygio kaita ties Klaipėda 1898–2010 m.

peratūrinių plyšių susidarymą dangose bei visos dangos
konstrukcijos peršalimą“,
– BNS teigė A. Vaitkus.
Pasak jo, klimato kaita įpareigoja taikyti naujas medžiagas ir technologijas, o tai
sukuria papildomus kaštus,

malių oro sąlygų.
„Nors klimatas šiltėja, fiksuojami itin žemos temperatūros periodai žiemą, karščio
bangos vasarą. Tai reiškia,
kad pastatų šildymo ir vėsinimo sistemos turi būti pakankamos galios, kad gebė-

mas ir kitos, kurios, nors Lietuvoje šiuo metu nėra taikomos, manau atras savo vietą
ateinančiais metais specifiniuose statybos sektoriaus
segmentuose“, – teigė A. Jurelionis.
Izabela Kuzmicka-BNS

gynyba
Kinija žada dar plačiau atverti savo rinkas
užsienio investicijoms

Rugsėjis – naujų pradžių ir
naujų iššūkių metas. Ypač
jis aktualus jauniems žmonėms, kurie ieško, kaip dar
save realizuoti ar tiesiog
įgyti papildomų, ateityje
praversiančių gebėjimų.
Kaip išsirinkti tarp daugybės variantų? Pilietiškiausių
organizacijų trejetuką, kviečiančių prisijungti ir jaunimą,
pristato nacionaliniai jaunimo pilietiškumo apdovanojimai „Tėvyne mūsų“.
Tapti vienu iš 50-ties milijonų
Skautai – bene globaliausiai
veikianti jaunimo organizacija Lietuvoje. Itin patraukli neformalaus ugdymo sistema
per beveik 100 veiklos metų
subūrė virš 50-ties milijonų
skautų būrį visame pasaulyje,
o Lietuvoje jų – keliasdešimt
tūkstančių.
„Kartą davęs skauto priesaiką, tampi skautu visam
gyvenimui“, – šypsosi Lietuvos skautijos komunikacijos
koordinatorė Urtė Petrulytė
pabrėždama, kad būtent ši
priesaika nusako visą skautavimo esmę.
„Visiems žinomi žodžiai
„Dievui, Tėvynei, artimui“
gana taikliai apibrėžia, kokia
yra skautavimo misija. Tiesa,
šiais laikais organizacijos kiek
išsigrynino tikslus, todėl, jeigu šūkio dalį „Dievui“ plačiau
įgyvendina ateitininkai, o šūkio dalį „Tėvynei“ plačiau įgyvendina šauliai, skautai bene
daugiausiai dirba ties šūkio
dalimi „artimui“. Komandinis
darbas, pagalba artimui, dėmesys bendruomenei – vienas svarbiausių skauto įgūdžių lydinčių jį kiekvienoje
situacijoje“.
Pasak U. Petrulytės, kartu ugdomi ir kiti gebėjimai:
savarankiškumas, kritinis
mąstymas, žinios reikalingos
išgyvenimui bet kokiomis
sąlygomis. Žodis „skautas“,
išvertus iš anglų kalbos, reiškia „žvalgas“. Kitaip tariant, tai
žmogus, kuris nuolatos stebi,
ar kitam nereikia pagalbos ir
yra pasiruošęs padėti.
Be savo subtilių vertybių
skautai išsiskiria ir unikalia
REKLAMA

patyrimo laipsnių sistemą
(kurią atspindi skirtingų spalvų kaklaraiščiai) bei unikalia
ugdymo metodika. Vienas
atpažįstamiausių metodikos
įrankių – buvimas gamtoje.
„Natūralus pasaulis siūlo galimybes visapusiškai ugdyti
žmones. Tiems, kurie mato ir
girdi, miškas yra laboratorija,
klubas ir šventykla viename“,
– sako skautų filosofija.
Tarp žymiausių Lietuvos
skautų – prezidentas Valdas
Adamkus ir LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.
Šauliai – ne tik šaudo
„Bene dažniausiai pasitaikantis stereotipas apie šaulius yra manymas, kad jie tik
šaudo ir užsiima kita karine
veikla“, – šypsosi Karaliaus
Mindaugo šaulių, 10-osios
rinktinės vado pavaduotoja
Renata Šmailienė.
„Iš tikrųjų, tai labai įvairiapusė organizacija telkianti
žmones, kurie jaučiasi atsakingi už savo šalį, ar netgi
siekia būti pasirengę jos gynybai, jeigu tik to prireiktų. O
būdų tam, yra labai daug: nuo
savimonės formavimo iki realaus rengimosi. Nariai patys
sprendžia, kiek laiko ir kokioms veikloms skirs: galbūt
tai bus pratybų naktis miške,
galbūt – pamoka, kaip suteikti
pirmąją pagalbą, galbūt nardymas ar šuolis parašiutu, o
gal budėjimas padedant užtikrinti valstybės sienos apsaugą. Norintys gali dalyvauti netgi muzikinėje veikloje!”,
– vardija R. Šmailienė.
Pasak R.Šmailienės, nors
Šaulių sąjunga ir sukarinta
organizacija, ateinantiems
netaikomi jokie specialūs reikalavimai – nereikia laikyti
specialių testų ar kitaip parodyti savo fizinį pajėgumą.
Nariais gali būti ir negalią turintys žmonės.
„Šaulys – tautos karys. Bet
kuris iš mūsų galime tapti
šauliu, skleisti idėjas, kurios
užgimė jau tarpukaryje. Ypatingai šios idėjos atgimė 2014
m., pasikeitus geopolitinei situacijai, kada žmonės pajuto,
kad negalime būti visiškai ra-

mūs, kad turime būti pasirengę ir žinoti, ką daryti nutikus
vienai ar kitai ekstremaliai
situacijai“, – akcentuoja patyrusi šaulė.
Tarp žinomų šiuolaikinės
Lietuvos šaulių – žurnalistas
Vytaras Radzevičius ar atlikėjas Gabrielius Liaudanskas
– Svaras.
Į mokyklą – su karine
uniforma
Kadetas – vidurinės mokyklos ar gimnazijos mokinys, besirengiantis studijuoti
krašto apsaugos, viešojo saugumo palaikymo ar jūreivystės mokslų. Generolo Povilo
Plechavičiaus licėjus esantis
Kaune suteikia galimybę profesionaliai siekti šių tikslų tuo
pačiu įgyjant ir vidurinį išsilavinimą. Kitaip tariant, tobulėjimas pasirinkta linkme vyksta kasdien.
„Kadetai įgyja teisės ir karybos pagrindus, kurie turi
įtakos pasirenkant tolesnes
studijas. Tai gali būti Lietuvos karo akademija, Mykolo
Riomerio universitetas, Lietuvos policijos mokykla, profesinė karo tarnyba. Net apie
40 proc. baigusiųjų tampa karo tarnybos kariais, tačiau dar
svarbiau, kad didžioji dauguma buvusių auklėtinių pasilieka gyventi ir dirbti Lietuvoje“, – pasakoja įstaigos vadovo
pavaduotoja ugdymui Ingrida
Levickienė.
Į ypatingąjį licėjų mokiniai
žygiuoja apsivilkę patogias
kareiviškas uniformas, o po
pamokų gali toliau tobulėti teminiuose būreliuose: nuo paramedikų iki pasieniečių, nuo
savigynos iki alpinizmo.
„.Laukiame visų, kurie jaučia pagarbą Lietuvos vėliavai
ir nebijo iššūkių. Džiaugiamės, kad daugėja kadetais
norinčių tapti vaikų ne tik iš
Kauno, bet ir visos Lietuvos“.
„Nacionaliniai jaunimo pilietiškumo apdovanojimai
„Tėvyne mūsų“ – tai daugiau
kaip 2500 dalyvių iš visų Lietuvos mokyklų pritraukusi
ir pusšimtį įvairių pilietinių
iniciatyvų įkvėpusi jaunimo
pilietiškumo skatinimo iniciatyva.“



Teisingas perskirstymas per mokesčius
– tik viena iš gerovės valstybės sąlygų

Kinija dar plačiau atvers savo finansų rinkas ir toliau skatins
užsienio investicijas. Kinija jau dvejus metus spartina
savo finansų rinkų atvėrimo procesą ir žada iki kitų metų
panaikinti dar dalį apribojimų.

Skautas, šaulys ar kadetas?
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Teisingas perskirstymas per mokesčių sistemą yra tik
viena gerovės valstybės sąlygų, taip pat labai svarbu
stiprinti šeimą, visuomenines organizacijas, sudaryti
sąlygas plėstis smulkiam ir vidutiniam verslui, sako
vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Pėstininkų kovos mašinos „Vilkas“ naikino
taikinius Pabradės poligone
Rugsėjo 25 d. Generolo Silvestro Žukausko poligone
(Pabradė) vyko naujųjų
Lietuvos kariuomenės pėstininkų kovos mašinų „Vilkas“ įgulų rengimo praktinė dalis, kurios metu kariai iš įvairių kariuomenės
dalinių atliko šaudymus
„Vilkų“ ginklų sistemomis
– 7,62 mm kulkosvaidžiu ir
30 mm patranka MK-44S.
Tai – pirmieji „Vilkų“ koviniai šūviai Lietuvoje.
„Vilko“ ginklų sistema be
30 mm patrankos ir kulkosvaidžio taip pat aprūpinta ir
prieštankinėmis valdomomis raketomis „Spike“. Šios
raketos suteiks galimybę „Vil-

kus“ naudosiantiems kariams
neutralizuoti priešo šarvuotąją techniką – tankus, pėstininkų kovos mašinas – tokiu
atstumu, kokiu priešo technika dar negali pradėti mūšio.
Kovinio šaudymo pratybose vienu metu buvo naikinami ir priešo pėstininkus, ir
šarvuotąją techniką imituojantys taikiniai. Užsiėmimus
stebėjo ir karius konsultavo
ginklų sistemų gamintojų atstovai iš Izraelio ir Vokietijos,
o šaudymo pratybas organizavo ir vedė Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų mokymo centro ekspertai.
Lietuvos kariuomenė, iš viso gausianti 88 šias pėstinin-

kų kovos mašinas, po metus
trukusių intensyvių testavimų Vokietijos ir Nyderlandų
poligonuose bei testavimo
centruose, pirmąsias dvi gavo
šių metų liepos pradžioje. Gavus visą užsakytų pėstininkų
kovos mašinų kiekį jomis bus
pilnai aprūpinti du batalionai:
Rukloje dislokuotas Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Algirdo
mechanizuotasis pėstininkų
batalionas ir Alytuje dislokuotas Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas. KAM 
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sveikata
Pasaulio lyderiai pareiškė pagarbą velioniui
Prancūzijos eksprezidentui J. Chiracui

Kiaulienos kainos Estijoje per metus
išaugo 14 proc., jautienos – krito 6,5 proc.

Dešimtys pasaulio lyderių pirmadienį Paryžiuje dalyvavo
atsisveikinime su velioniu Prancūzijos prezidentu Žaku
Širaku. Jis po tris dešimtmečius trukusios politinės karjeros
ir 12 prezidentavimo metų (1995-2017), mirė ketvirtadienį
būdamas 86-erių.

Estijos statistikos departamento duomenimis,
kiaulienos supirkimo kainų vidurkis šalyje per metus
(praėjusį mėnesį, palyginti su pernai rugpjūčiu) išaugo
13,7 proc., avienos ir ožkienos – 7,7 proc., tuo tarpu
jautienos – nukrito 6,5 procento.

Būsimų mamų įpročiai gali paspartinti vizitą pas odontologą
Nėštumas – ypatingas laikotarpis, kurio metu reikėtų pasirūpinti ne tik būsimos atžalos, bet ir besilaukiančios mamos sveikata.
Kaip teigia DPC klinikoje
dirbanti vaikų odontologė Diana Jurevičienė, nevisavertė
moterų mityba ir pykinimas
nėštumo metu gali paskatinti vystytis dantų ir burnos ertmės problemas.
Nevisavertė mityba gali
sukelti bėdų
Tikriausiai ne viena nėščioji galėtų papasakoti istorijų apie nėštumo metu atsiradusį potraukį valgyti jai
neįprastus produktus ar jų
derinius.
Vis dėlto vaikų odontologė Diana Jurevičienė atkreipia dėmesį, kad nėščia moteris turėtų stebėti, ką valgo, ir rūpintis, kad mityba
būtų visavertė. Pavyzdžiui,
vartojant daug nesudėtinių
angliavandenių ir gyvulinės
kilmės maisto produktų, organizmas tampa „užrūgštintas“, o siekiant neutralizuoti
rūgštinę terpę, naudojamas
kalcis, kuris „pasiimamas“ iš
besilaukiančios moters kaulų ir dantų.
Nors apie tai, kaip nėštumas paveikia moterų dantų sveikatą, atviraujama nedaug, britų dainininkė ir televizijos darbuotoja Stacey
Solomon žiniasklaidai yra
prisipažinusi, kad jai laukiantis pas odontologą teko
lankytis itin dažnai.
Britų dienraštyje „The Sun“
moteris pasakojo, kad nėštumo metu pakito jos dantų
spalva ir padidėjo jautrumas,
atsirado ir daugiau bėdų.
„Iki tol dantų net nebuvau
plombavusi, o staiga jie buvo gręžiami kairėje, dešinėje
ir centre. Jų spalva tapo keista. Kelis dantis teko pašalinti, nes jie buvo labai pažeisti,
ir netrukus turėjau daugybę
plombų“, – minėtam dienraščiui pasakojo moteris.
REKLAMA

Pasak atlikėjos, ketvirtąjį
nėštumo mėnesį ją kankinusios problemos praėjo, tačiau
dantys liko pažeisti.
„Nėštumo metu moters
organizmas reikalauja daug
mineralinių medžiagų, ypač
antrojo nėštumo trimestro
laikotarpiu, kai prasideda
kūdikio kaulinio ir raumeninio audinių formavimasis.
Jeigu nėščia moteris maitina-

ziją, abraziją) bei dantenų
uždegimą ar dantenų žaizdų
atsiradimą“, – atkreipė dėmesį D. Jurevičienė.
Kita problema, dėl kurios
moters dantys nėštumo metu gali susilpnėti – pykinimas,
nėštumo pradžioje varginantis ne vieną būsimą mamą.
Pasak vaikų odontologės D.
Jurevičienės, vemiant skrandžio sultys patenka į burnos

si menkaverčiu maistu ir nevartoja papildomai mineralų,
šiuos mineralus organizmas
„paima“ iš moters kaulų, raumenų ir dantų, todėl padidėja rizika atsirasti dantų
ėduoniui arba periodonto ligoms“, – apie galimas dantų
gedimo priežastis nėštumo
metu pasakojo specialistė D.
Jurevičienė.
Rūgštūs užkandžiai – ne
visuomet į naudą
Neretai juokaujama, kad
būsimą mamą galima pažinti iš nuolatinio užkandžiavimo raugintais agurkėliais.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad
dažnas rūgščių, saldžių produktų vartojimas gali paskatinti vystytis burnos ertmės
sveikatos problemas.
„Saldus, lipnus, labai kietas
maistas, dažnas užkandžiavimas, rūgščių maisto produktų vartojimas skatina dantų
ligų atsiradimą (ėduonį, ero-

ertmę, o tai sukelia danties
audinio eroziją.
„Tai dažniausiai matyti iš
gomurinių dantų paviršių netolygumų. Dantų erozijos sukelia dantų jautrumą valant
dantis, valgant saldų, karštą
ar šaltą maistą, įkvepiant šaltą orą pro burną“, – apie nėščiųjų dantų sveikatos problemas kalbėjo odontologė.
Kita besilaukiančių moterų
bėda – dantenų kraujavimas,
susijęs su moteriškų hormonų pokyčiais organizme.
Tiesa, jei dantimis tinkamai
rūpinamasi nėštumo metu,
ši problema turėtų pranykti
savaime.
Kokių procedūrų vengti
nėščiajai?
Kaip pasakojo D. Jurevičienė, nors dažnai pirmąjį
nėštumo trimestrą moteris
rytais pykina valantis šepetėliu, dantimis pasirūpinti vis tiek reikėtų tinkamai

nėštumo metu patartina atlikti kuo mažiau skausmingų ir stresą keliančių procedūrų.
„Jeigu taip nutiko, kad dantų gydymas yra būtinas, labai
gerai, jeigu odontologas galėtų bendradarbiauti su nėštumą prižiūrinčiu gydytoju.
Pati pavojingiausia būklė
– ūmi infekcija su pūliavimu.
Pagrindinė gydytojo odontologo užduotis – suteikti
pirmąją pagalbą, sumažinti
skausmą, panaikinti infekciją, o tolimesnis gydymas
planuojamas po nėštumo“,
– sakė odontologė.
Keli patarimai nėščiajai,
norinčiai išsaugoti sveikus
dantis. Kaip pasakojo odontologė, rekomenduojama
vartoti kalcio preparatus (2
g dozė per parą) ir nėštumo
metu reguliariai atlikti burnos ertmės apžiūrą higienisto arba odontologo kabinete.
Besilaukiančiai mamai taip
pat svarbu rūpintis burnos
higiena ir maitintis visaverčiu maistu. 

– rekomenduojama burną skirti ir mažylio dantukams
bent paskalauti skalavimo – juos, vos išdygus, iš praskysčiu, ir, jei galima, dantis džių galima valyti su marlės
valytis po pietų.
gabalėliu ar švelniai apvalyti
Besilaukiančios mamos su silikoniniu šepetėliu prieš
nėštumo metu taip pat tu- miegą. Pirmuosius krūmirėtų nepamiršti lankytis pas nius dantis rekomenduojaodontologą.
ma valyti su dantų šepetėliu
Pasak D. Jurevičienės, pa- ir pasta. Ši parenkama pagal
gal nėštumo priežiūros ka- amžiaus grupę ir poreikį.
lendorių, burnos ertmės
Kaip pasakojo D. Jurevisveikatą nėščioji turėtų pa- čienė, jeigu dantys sveiki ir
sitikrinti nėštumo pradžioje. higiena gera, užtenka profiTiesa, jei dantis reikia gydyti, laktinės dantų pastos, o jeigu
tai paprastai daroma vėliau matoma rizika atsirasti ėduo– antrąjį nėštumo semestrą, niui, rekomenduojama pasta
kai persileidimo rizika yra su fluoru. Kad vaikams danmažiausia.
tų valymo procedūra taptų
„Pagal esamą situaciją bur- smagesnė, galima į higienos
nos higienistas ar odontolo- ritualą įvesti vaikiškus skagas parekomenduos dantų lavimo skysčius.
priežiūros priemones, paaiš- Dantų priežiūra iki nėštukins individualios higienos
mo – svarbi
svarbą, t. y. valyti dantis ryte
Kaip pastebėjo vaikų odonir vakare, naudoti tarpdan- tologė D. Jurevičienė, motečių siūlą, skalavimo skystį be rims dantis stiprinti reikia iki
chlorheksidino“, – pasakojo nėštumo, o per 9 mėnesius,
specialistė.
kol laukiasi kūdikio, dantų
Paklausta, kokius antibioti- būklę reikėtų išsaugoti. Jau
kus nėštumo metu galima vartoti, jei tenka
gydyti dantų infekciją,
savo
odontologė pastebėSustabdykite bakterijas, nuo kurių Jūs galite susirgti arba perduoti kitiems
jo, kad bet koks cheminis medikamentas yra nesaugus, nes
turi pašalinį poveiUžsidenkite savo burną ir nosį
servetėle kosėjant ar čiaudint.
kį. Vis dėlto, reikalui
Išmeskite panaudotą
servetėlę į šiukšliadėžę.
esant ir atsižvelgiant
į būklę, parenkamas
tikslingas, maksimaliai greitai infekcijos
sukėlėją veikiantis
antibiotikas.
Specialios priemonės – mažųjų dantims prižiūrėti
Jei neturite servetėlės, tai kosėjant
Jau susilaukus kūar čiaudint uždenkite burną
alkūne, o ne savo rankomis.
dikio moteriai derėtų
nepamiršti ir toliau
atidžiai rūpintis savo
burnos higiena, žinUžsidėkite kaukę, kad
apsaugotumėte kitus.
dančioms mamoms
rekomenduojama
vartoti papildus su
Dažnai plaukite rankas su muilu ir
mineralais, kuriuose
šiltu vandeniu apie 20 sekundžių. Jei
muilo ir vandens nėra, naudokite
yra 2 g kalcio. Ypaalkoholines servetėles rankų higienai.
tingą dėmesį reikėtų

Uždenk kosuli

Uždenk

kosulį

verta žinoti
Kauno V. Kudirkos progimnazijos buhalterė
pirko prekes sau mokyklos sąskaita



Lietuvos sukauptos tiesioginės
investicijos užsienyje augo 1,4 proc.

Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos buhalterė su vyru
mokyklos sąskaita pirko prekes sau. Teismas nurodo
neginčijamai nustatęs, kad ji daugiau nei metus mokyklos
pinigais apmokėjo sąskaitas iš viso už 188,6 tūkst. litų (54,6
tūkst. eurų)už daiktus, kurių progimnazija faktiškai nepirko.

7 klaidos, kurias darote plaukų priežiūroje
Atėjus rudeniui, nuolatiniai temperatūros pokyčiai, šaltas oras daro neigiamą įtaką plaukams:
jie skilinėja, šiaušiasi ir
trupa.
Tačiau, anot BENU Sveikos
odos instituto ambasadorės

netaisyklingas jos trinkimas
ir plovimo eiga. Pirmiausia,
reikėtų suprasti, kad šampūnas yra skirtas išplauti galvos
odą, o ne pačius plaukus. Todėl jį įmasažuokite į galvos
odą, o plaukų galus saugokite
ir papildomai netepkite šam-

plaukų naudokite tik specialias, tam pritaikytas priemones”, – pataria Sveikos odos
instituto ambasadorė.
4. Neleidžiate atsinaujinti
galvos odai
Galvos odos šveitikliai - jau
kurį laiką populiarėjanti prie-

Mildos Darulienės, daugelis
moterų vis dar netinkamai
rūpinasi savo plaukais. Jeigu
naudojate visą galybę plaukų priežiūros priemonių, o jie
vis tiek neatrodo išpuoselėti,
pasitikrinkite, galbūt darote
kažkurią iš šių klaidų:
1. Nenešiojate kepurės
Daugelis žino apie karščio
poveikį plaukams, tačiau ne
ką mažiau žalos gali padaryti
ir šaltis. Dideli oro skirtumai,
tarp šalto vėjo lauke ir sauso
bei šilto oro biure ar namuose, iš plaukų atima gyvybingumą. Todėl žiemą, siekiant
išvengti tiesioginio kontakto
su vėju ir šalčiu, patariama
nešioti kepurę.
„Spaudžiant šalčiui susiaurėja kraujagyslės, sumažėja
deguonies ir maistinių medžiagų patekimas į plaukų folikulus, plaukai tampa sausi ir
šiurkštūs. Kepurė gali padėti
išsaugoti ir plaukų grožį , ir
išvengti peršalimo”, – kalba
BENU Sveikos odos instituto
ambasadorė.
2. Netaisyklingai plaunate
galvą ir nenaudojate kondicionieriaus
Dažniausiai pasitaikanti
klaida plaukų priežiūroje yra

pūnu. Tokiu būdu plaukų galiukai yra sausinami ir skilinėja. O išplovus galvą šampūnu,
dažnai pamirštamas kondicionierius.
„Šampūnas atveria plauko
kutikulę, išvalo, o kondicionierius bei balzamas jas uždaro, plauką pamaitina, sušvelnina ir suteikia žvilgesio.
Nenaudodami kondicionieriaus, paliekate plauką „atvirą”, pasišiaušusį, neapsaugotą, taip plaukai greičiau nušiūra ir pradeda trupėti”, – sako
M. Darulienė
3. Neteisingai naudojate
aliejus plaukams
Dažnai pasitaikantis, vienas grubiausių ir labiausiai
plaukui kenkiančių įpročių
– netaisyklingas aliejaus plaukams naudojimas. Šlapi plaukai yra pažeidžiamiausi, o ant
jų užtepus aliejaus ir pradėjus
džiovinti džiovintuvu, jūs sukuriate „kepimo“ efektą, plaukai yra deginami tiek iš išorės,
tiek iš vidaus.
„Jeigu naudojate aliejukus
plaukams, juos tepkite ant beveik sausų plaukų, kurių jau
nedžiovinsite džiovintuvu,
kitaip galite padaryti negrįžtamą žalą. Ant visiškai šlapių

monė. Jeigu anksčiau plaukus
lepinome tik kaukėmis, dabar
mažą namų SPA galime susikurti ir naudodamos šveitiklius. Nedidelės granulės
švelniai nušveičia seną odą,
skatina regeneraciją ir gali sumažinti riebalų išsiskyrimą.
„Tokios priemonės yra skirtos giluminiam skalpo valymui. Jos aktyvina kraujotaką,
skatina plaukų augimą ir gali
padėti sumažinti plaukų slinkimą, odos pleiskanojimą”,

sikimš jos poros.
„Plaukus stiprina cinkas,
B grupės vitaminai, taip pat
vitaminai A ir E. Su šiais vitaminais rinkitės kaukes ir kitas
priežiūros priemones. Taip
pat, šaltuoju metu, nepamirškite, kad vitaminais lepinti organizmą reikia ne tik iš išorės,
bet ir iš vidaus”, – sako BENU
Sveikos odos instituto ambasadore M. Darulienė.
6. Plaukus rišate per
smarkiai
Jeigu dažnai puošiatės vadinamąja „arklio” uodega, ar
balerinos kuodu, reikėtų prisiminti, kad per smarkiai rišami plaukai ilgainiui praranda
žvilgesį, sausėja, o kelių metų bėgyje gali atsirasti išplikę
ploteliai. Nuolat rišamos toje pačioje vietoje ir smarkiai
įsirėžusios plaukų gumelės
pjauna plaukus.
7. Kasdien naudojate
plaukų formavimo prietaisus ir priemones
Daugelis garbanių, svajoja apie tiesius plaukus, o tiesiaplaukės - apie garbanotus. Todėl plaukų formavimo prietaisų griebiasi ne tik
ypatingomis progomis, bet
juos naudoja ir kiekvieną dieną. Garbanų sukimo žnyplės,
karšto oro šukos, tiesintuvai,
visos šios priemonės, naudojamos be specialios karščio
apsaugos, plaukus degina,
daro šiurkščiais, o galiausiai,
jie nutrupa.

– sako M. Darulienė.
5. Piktnaudžiaujate plaukų kaukėmis
Nors plaukų kaukės skirtos sudrėkinti ir pamaitinti
plaukus, tačiau jos nėra skirtos kasdieninei priežiūrai, jas
patariama naudoti kartą per
savaitę ar dar rečiau. Taip
pat kaukę tepti reikėtų nuo
plaukų vidurio, link galiukų.
Šaknų dengti nereikia, taip
galvos oda taps riebesnė, už-

„Visos suprantame tiesinimo ir garbanojimo žnyplių
žalą, tačiau gausus formavimo priemonių naudojimas
taip pat labai kenkia plaukui. Dažnas sauso šampūno, formavimo putų, lako
naudojimas ne tik apsunkina plauką, bet ir ištraukia iš
jo drėgmę. Plaukai pradeda
plonėti, slinkti, šiurti”, – perspėja Sveikos odos instituto
ambasadorė. 

REKLAMA
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Lietuvos investuotojų sukauptos tiesioginės investicijos
(TI) užsienyje, išankstiniais duomenimis, birželio
pabaigoje siekė 4,1 mlrd. eurų – 1,4 proc. daugiau nei
2018-ųjų birželio pabaigoje. Investicijos į Europos
Sąjungos (ES) valstybes sudarė 88,9 proc.
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Įdomu
Saudo Arabijos princas: karas su Iranu
nusiaubtų pasaulio ekonomiką

Galimybe užsidirbti iš akcijų patikėjusi
moteris prarado 12,7 tūkst. eurų

Saudo Arabijos sosto įpėdinis princas Mohammedas
bin Salmanas (Mohamedas bin Salmanas) sekmadienį
parodytame interviu sakė, kad karas su Iranu nusiaubtų
pasaulio ekonomiką ir jis teikiąs pirmenybę nekariniam
sprendimui.

Kazlų Rūdos gyventoja, patikėjusi galimybe užsidribti
iš prekybos akcijomis internete, prarado 12,7 tūkst.
eurų. 1945 metais gimusi moteris teigė socialiniame
tinkle radusi reklaminį puslapį ir jame prisiregistravusi
nežinomiems asmenims pervedė pinigus.

Norite pristabdyti senėjimą? Susipažinkite
su savo telomerais

REKLAMA

Daugelį metų ieškoję atsakymų į klausimą, ar įmanoma bent truputį sulėtinti senėjimo procesus, šiandien mokslininkai sako,
kad nors vieno stebuklingo
būdo visiškai sustabdyti senėjimui nėra, pasirodo, kad
jį pristabdyti – ir senti sveikai – vis dėlto įmanoma.
Subtilūs pasikeitimai mūsų išvaizdoje ir organizme,
vykstantys dėl pokyčių ląstelėse, sukelia tam tikrą skilimo grandinę, pasireiškiančią daugeliu skirtingų formų:
mažiau energijos per visą
dieną, smulkios raukšlelės
aplink akis, prastėjantis regėjimas, žilstantys plaukai,
skausmai ir dažnėjančios
traumos, galiausiai
įvairios lėtinės ligos.
Visi šie veiksniai siejami su senėjimo procesais.
Tačiau ar kada pagalvojote, kodėl
vieni žmonės sensta lėčiau už kitus?
Pasirodo, kad su
tuo susiję ne tik genai. Daugelis žmonių
net nepagalvoja, kad
organizmo senėjimas
neapsiriboja tik tuo,
ką akivaizdžiai matome, tačiau iš tiesų
vyksta ląstelių lygmenyje. Tai, ką mes valgome,
kiek judame, kaip mąstome ir
netgi kaip jaučiamės gali arba
padėti mūsų ląstelėms išlikti sveikoms, arba priešingai
– labai joms pakenkti. Mokslininkai atskleidė, kad mūsų
ląstelių senėjimo procesai
tiesiogiai siejasi su telomerų
– trumpų DNR atkarpų, sudarytų iš baltymų – ilgiu. Telomerai randami chromosomų
galuose ir dažnai vadinami
mūsų chromosomų apsauga,
nes ląstelei dalijantis būtent
jie yra atsakingi už genetinės
informacijos saugojimą.
Kaip telomerai susiję su
senėjimo procesu?
Kiekvieną kartą pasidalijus
ląstelei, telomerai trumpė-

ja, ir žmogus sensta. Bėgant
metams, tai vyksta natūraliai. Kai telomerai pasidaro
per trumpi, ląstelės praranda
gebėjimą dalytis ir atnaujinti nuo jų priklausančius kūno audinius. Pavyzdžiui, dėl
naujų ląstelių trūkumo mūsų
arterijų sienelės gali sukietėti, ir dėl to padidėja širdies
priepuolio rizika.
Nustatyta, kad labiausiai
telomerų trumpėjimas paveikia tas ląsteles, kurios gaminasi greičiausiai: esančias
odoje, plaukuose ir mūsų
imuninėje sistemoje.
Gera žinia ta, kad tyrimai
atskleidė, jog mes nesame visiškai bejėgiai ir galime daryti įtaką telomerų ilgiui.

atskleidė, kad fizinis aktyvumas smarkiai prisideda
mažinant oksidacinį stresą
ir padeda apsaugoti ląstelių
DNR. Rezultatai parodė, kad
50-ties metų vyrų, aktyviai
užsiimančių bėgimu, telomerų ilgis buvo toks pats kaip ir
20-ties metų vaikinų.
> Labiausiai telomerams
patinka lėtas bėgiojimas arba
vaikščiojimas greitu tempu,
bent tris kartus per savaitę
po 45 minutes.
> Oksfordo universiteto
mokslininkai teigia, kad telomerų trumpėjimas itin glaudžiai siejamas su aukštu streso lygiu organizme.
> Žmonės, turintys itin didelius krūvius darbe, slaugantys sunkiai sergančius
ligonius namuose ar tiesiog
nuolat išgyvenantys pesimis-

grūdo produktų, riešutų, taip
pat sveikųjų riebalų, vengti
perdirbtų maisto produktų,
pridėtinio cukraus, baltos
duonos gaminių.
> Kasdienę mitybą taip pat
rekomenduojama papildyti įvairiais mikroelementais,
tokiais kaip magnis, cinkas,
geležis, folio rūgštis bei vitaminais B12 ir D.
> Pastarasis – ypač svarbus. Tyrimai atskleidė, kad
mūsų organizme yra beveik
3000 genų, turinčių vitamino D receptorių. Iš jų net 229
tiesiogiai veikia genų raiškos
procesą, t. y. saugomą DNR
informaciją paverčia instrukcijomis, pagal kurias gaminami baltymai ir kitos organizmui svarbios molekulės.
> Kitaip tariant, vitaminas
D ne tik dalyvauja daugelyje

Visi žinome, kad tokie
veiksniai kaip stresas, per
dažnas alkoholio vartojimas,
rūkymas, ultravioletiniai
spinduliai, judėjimo trūkumas lemia greitesnį senėjimo procesą. Ir trumpina telomerus.
Sveikatos specialistai teigia, kad norint sulaikyti telomerus nuo trumpėjimo ir
paskatinti jų ilgėjimą, reikia
atkreipti dėmesį į kelis pagrindinius dalykus:
> Itin akcentuojama fizinio
aktyvumo svarba: judėjimas
mažina vėžio, širdies ligų, diabeto riziką, padeda išvengti miokardo infarkto, gerina
emocinę būseną ir padeda
ją išlaikyti stabilią. Tyrimai

tines nuotaikas, turi trumpesnius telomerus. Stresą
itin efektyviai mažina meditacija ir fizinis aktyvumas.
> Dar vienas veiksnys, lemiantis telomerų trumpėjimą, yra nutukimas. Tyrimai
atskleidė, kad tokie žmonės,
kuriems diagnozuotas nutukimas, netenka tiek telomerų, kiek prilyginama net 8,8
gyvenimo metams.
> Todėl labai svarbu rūpintis savo mityba. Maistas, kuriame gausu antioksidantų,
tokių kaip vitaminas C, padeda apsaugoti DNR ląsteles
nuo oksidacinio streso.
> Į savo kasdienį racioną
rekomenduojama įtraukti
daugiau vaisių, daržovių, viso

gyvybiškai svarbių ląstelių
procesų ir mažina uždegimą,
bet ir prisideda prie ląstelių
dalijimosi reguliavimo, padedančio išvengti telomerų
trumpėjimo. Siekiant efektyviai palaikyti vitamino D
kiekį organizme, rekomenduojama vartoti po 2000 TV
vitamino D kiekvieną dieną.
Turėkite mintyje, kad siekiant sėkmingų pokyčių,
susijusių su telomerų ilgiu,
svarbiausia yra procesas. Sutelkite dėmesį į sveikų įpročių ugdymą ir jų laikymąsi
– taip ne tik galėsite džiaugtis
kur kas geresne savijauta bei
emocine būkle, bet ir pristabdysite senėjimo procesus organizme. 

TV PROGRAMA
Pradėjo tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo
vienoje Kazlų Rūdos mokyklų
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios. Orai.
09:20 Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė policija
2 11:10 Komisaras Reksas
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto“.”
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Kas ir kodėl? 18:30
Klauskite daktaro 19:30
Gyvenimo spalvos 20:25
Loterija „Keno Loto“.” 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30
Ypatingas būrys. Socialinės
realybės programa 22:30
Dviračio žinios 23:00 Premjera. Dingę be žinios 1 23:45
Komisaras Reksas 00:30
Bloga mergaitė 01:00 LRT
radijo žinios

TV3 orai 196 16:30 TV Pagalba 14/23s. 18:30 TV3
žinios 275 19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai 275
19:30 Gero vakaro šou
6/5s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/13s. 21:00
TV3 vakaro žinios 157 21:52
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai
157 22:00 Tai reiškia karą
22:25 Vikinglotto 40 00:00
Rezidentas 1/6s. 01:00 X
mutantai 1/11s. 01:50 Rouzvudas 2/2s. 02:40 Amerikiečiai 4/1s. 03:35 Rezidentas 1/6s. 04:25 Paskutinis
žmogus Žemėje 4/2,3s.
05:15 Svotai 9

BTV

06:15 Mentalistas (2) 07:10
Mano virtuvė geriausia (11)
08:25 Kijevo operatyvinė
grupė (24) 09:30 Teisingumo agentai (27) 10:30
Kobra 11 (7) 11:30 Mirtinas
ginklas (13) 12:30 Visa menanti (10) 13:30 Mano virtuvė geriausia (12) 14:50 Kijevo operatyvinė grupė (25)
15:50 Teisingumo agentai
(28) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (8) 18:30 Mentalistas (3) 19:30 Mirtinas
ginklas (14) 20:30 Kvailiai
šėlsta (20) 21:00 Neatšau06:05 Mano gyvenimo kiamas įsakymas 22:55
šviesa (1102,1103,1104) Absoliuti valdžia 01:15 Visa
07:30 Tomas ir Džeris menanti (9)
(178,179,180) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (9,10)
09:55 Rozenheimo policija 06:13 Programa 06:14 TV
(9) 10:55 Supermamos (14) parduotuvė 06:30 Atliekų
11:30 Rimti reikalai 2 (14) kultūra 07:00 „Pasirenkant
12:00 Bjaurusis ančiukas likimą“ (2) 08:00 ReporNiujorke (47) 13:00 Pasko- teris 08:50 Sportas 08:58
linta meilė (54) 14:00 Naš- Orai 09:00 Dekonstrukcilaitės (86) 15:00 Svajoklė jos su Edmundu Jakilaičiu
(86) 16:00 Labas vakaras, 10:00 „Rojus“ (66) 11:05
Lietuva 17:30 Baudžiaunin- „Šeimininkė“ (1/24) 12:10
kė (23) 18:30 Žinios 19:20 „Bruto ir Neto” (3/30) 12:40
Sportas 19:27 Orai 19:30 „Meilė kaip mėnulis”(1/1,2)
KK2 20:00 Šiandien. Po 13:45 TV parduotuvė 14:00
metų 21:00 Rimti reikalai Laikykitės ten su Andriumi
2 (19) 21:30 Žinios 22:20 Tapinu. N-7. 15:00 „ProkuSportas 22:27 Orai 22:30 rorai” (1/1) 16:00 ReporVAKARO SEANSAS 10 000 teris 16:23 Sportas 16:30
metų prieš Kristų 00:35 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai
Okupuoti (7) 01:30 Praga- 17:00 „Meilė kaip mėnulis”
(1/3,4) 18:00 Reporteris
ras rojuje
18:45 Sportas 18:55 Orai
TV3
19:00 „Šviesoforas” (1/17)
06:10 Televitrina 3 06:25 19:30 Delfi dėmesio cenTransformeriai. Maskuotės tre 20:00 Reporteris 20:23
meistrai 2/11s. 06:55 Čipas Sportas 20:30 Lietuva tieir Deilas skuba į pagalbą siogiai 20:58 Orai 21:00
1/123s. 07:25 Kempiniu- Gyvenimas 22:00 „Bruto ir
kas Plačiakelnis 10/215s. Neto” (3/33) 22:30 Repor07:55 Prieš srovę 19/5s. teris 23:20 Sportas 23:28
(kart.) 08:55 Meilės sū- Orai 23:30 Delfi dėmesio
kuryje 3156 10:00 Meilės centre 00:00 Laikykitės
simfonija 1/32,33s. 12:00 ten 01:00 „Meilė kaip mėSvotai 9 13:00 Pažadėtoji nulis” (1/3,4)
7/2095,2096,2097,2098s.
TV6
15:00 Simpsonai 26/7,8s.
16:00 TV3 žinios 196 16:25 06:15 Televitrina 3 06:30
REKLAMA

CSI kriminalistai 11/1110s.
07:30 Einšteinas 1/3s.
08:30 Rezidentai 4/82s.
09:00 Statybų gidas
6/4s. 09:30 Topmodeliai
23/2305s. 10:30 Simpsonai 22/22s. 11:00 Simpsonai 8/1s. 11:30 Univeras
7/10,11s. 12:30 Moderni šeima 7/12,13s. 13:30
Dvi merginos be cento
3/1,2s. 14:30 Televitrina
13 15:00 Einšteinas 1/4s.
16:00 CSI kriminalistai
11/1111s. 17:00 Univeras
7/12,13s. 18:00 Moderni
šeima 7/14,15s. 19:00 Šaunioji įgula 1/5,6s. 20:00
Rezidentai 4/82s. 20:30
Žinios 190 20:58 Orai 65
21:00 Naša Raša 2/42,43s.
21:45 UEFA čempionų lygos rungtynės. “Liverpool
FC” – “FC Salzburg” 00:00
Tironas 2/10s. 01:00 Pėdsakai 1/151s. 01:40 Svieto
lygintojai 4/11s. 02:30 Dvi
merginos be cento 3/3,4s.
03:25 Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė 3/37s.
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Klaipėdos
pilies džiazo festivalis 2019.
„Electro Delux Band“. 2 d.
07:00 Kultūros diena 07:30
Šervudo padauža Robinas
Hudas 2 07:40 Kaimynai piratai 07:55 Smurfai
08:20 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“
08:50 Maistas: tiesa ar
pramanas? 1.Kas desertui?
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:15 Aš – laidos vedėjas 13:15 Stambiu planu
14:00 Gimę tą pačią dieną
14:55 Septintasis dešimtmetis.Britų muzikos invazija 15:35 Klausimėlis 15:50
Šervudo padauža Robinas
Hudas 2 16:00 Kaimynai
piratai 16:15 Premjera.
Smurfai 16:45 Maistas: tiesa ar pramanas? 1.Parodykit pasus! 17:10 Keistuolė 1
18:00 Kultūros diena. 18:25
Gimę tą pačią dieną 19:20
Sporto galia.Tour du Faso
– svarbiausios dviračių...
19:50 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas.
20:00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Tiesioginė transliacija
iš Dohos. 23:10 Nacionalinė
ekspedicija 00:00 DW naujienos rusų kalba. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Visagino Country 2015. Dalyvauja
grupė „Country Circus“ (Švedija) 01:35 Šimtas. Trumpos
istorijos apie dvi Lietuvas

KetvirtADIENIS
SPALIO
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios. Orai.
09:20 Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė policija
2 11:10 Komisaras Reksas 12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto“.”
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos 20:25
Loterija „Keno Loto“.” 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30
Gyvenk be skolų 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera.
Bankas 00:00 Mūsų gyvūnai 00:30 Bloga mergaitė
01:00 LRT radijo žinios
06:05 Mano gyvenimo
šviesa (1105,1106,1107)
07:30 Tomas ir Džeris
(181,182,183) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
(11,12) 09:55 Rozenheimo
policija (10) 10:55 Supermamos (15) 11:30 Rimti
reikalai 2 (15) 12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (48)
13:00 Paskolinta meilė (55)
14:00 Našlaitės (87) 15:00
Svajoklė (87) 16:00 Labas vakaras, Lietuva 17:30
Baudžiauninkė (24) 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 KK2 20:00 Valanda su Rūta 21:00 Rimti
reikalai 2 (20) 21:30 Žinios
22:20 Sportas 22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS
Pasivaikščiojimas 00:55
Okupuoti (8) 01:50 10 000
metų prieš Kristų 03:30 Alchemija. VDU karta 04:00
RETROSPEKTYVA

TV3

TV3 orai 197 16:30 TV Pagalba 14/24s. 18:30 TV3 žinios 276 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 276 19:30
Farai 13/5s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/14s.
21:00 TV3 vakaro žinios 158
21:52 TV3 sportas 1 21:57
TV3 orai 158 22:00 Jūrų
pėstininkas 23:50 Rezidentas 1/7s. 00:45 X mutantai
1/12s. 01:35 Rouzvudas
2/3s. 02:25 Amerikiečiai
4/2s. 03:20 Rezidentas
1/7s. 04:10 Paskutinis
žmogus Žemėje 4/4,5s.
05:00 Svotai 10

BTV

06:15 Mentalistas (3) 07:10
Mano virtuvė geriausia (12)
08:25 Kijevo operatyvinė
grupė (25) 09:25 Teisingumo agentai (28) 10:35
Kobra 11 (8) 11:35 Mirtinas
ginklas (14) 12:35 Visa menanti (11) 13:35 Mano virtuvė geriausia (13) 14:50 Kijevo operatyvinė grupė (26)
15:55 Teisingumo agentai
(29) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (9) 18:30 Mentalistas (4) 19:30 Mirtinas ginklas (15) 20:30 Laba diena
21:00 “Delta” būrys 3. Žudymo žaidynės 23:00 Neatšaukiamas įsakymas 00:55
Visa menanti (10)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 Vantos
lapas 07:00 „Pasirenkant
likimą“(3) 08:00 Reporteris
08:50 Sportas 08:58 Orai
09:00 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu 10:00
Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. N-7. 11:05 „Šviesoforas” (2/6,7) 12:10 „Bruto
ir Neto” (3/31) 12:40 „Meilė
kaip mėnulis” (1/3,4) 13:45
TV parduotuvė 14:00 Ne
spaudai 15:00 „Prokurorai” (1/2) 16:00 Reporteris
16:23 Sportas 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai
17:00 „Meilė kaip mėnulis” (1/5,6) 18:00 Reporteris 18:45 Sportas 18:55 Orai
19:00 „Šviesoforas” (1/18)
19:30 Delfi dėmesio centre 20:00 Reporteris 20:23
Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Ne
spaudai 22:00 „Bruto ir Neto” (3/34) 22:30 Reporteris
23:20 Sportas 23:28 Orai
23:30 Delfi dėmesio centre
00:00 Gyvenimas 01:00
„Meilė kaip mėnulis”

06:10 Televitrina 3 06:25
Transformeriai. Maskuotės
meistrai 2/12s. 06:55 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą
1/124s. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 10/205s.
07:55 Gero vakaro šou
6/5s. 08:55 Meilės sūkuryje 3157 10:00 Meilės
simfonija 1/34,35s. 12:00
TV6
Svotai 10 13:00 Pažadėtoji 7/2099,2100,2101,2102s. 06:15 Televitrina 3 06:30
15:00 Simpsonai 26/9,10s. CSI kriminalistai 11/1111s.
16:00 TV3 žinios 197 16:25 07:30 Einšteinas 1/4s.
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Lietuvos paslaugų eksportas augo
greičiau nei importas

Prokuratūra pradėjo tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo
tarnybine padėtimi Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio
pagrindinėje mokykloje. Apie galimą mokinių sąrašų
klastojimą, norint išlaikyti valstybės finansavimą mažesnėse
kaimo mokyklose pranešė profesinė sąjunga „Sandrauga“.
trečiADIENIS

TREČIAdienis,
2019 m. spalio 2 d.,
naujasis gĖlupis

Lietuvos paslaugų eksportas antrąjį šių metų ketvirtį
siekė 3 mlrd. eurų, importas – 1,767 mlrd. eurų, arba
atitinkamai 22,8 proc. ir 16,7 proc. daugiau nei 2018
metų balandžio-birželio mėnesiais.
08:30 Rezidentai 4/82s.
09:00 Vienam gale kablys
20/39s. 09:30 Topmodeliai
23/2306s. 10:30 Simpsonai 8/2,3s. 11:30 Univeras
7/12,13s. 12:30 Moderni
šeima 7/14,15s. 13:30 Šaunioji įgula 1/5,6s. 14:30
Televitrina 13 15:00 Einšteinas 1/5s. 16:00 CSI kriminalistai 11/1112s. 17:00
Univeras 7/14,15s. 18:00
Moderni šeima 7/16,17s.
19:00 Šaunioji įgula 1/7,8s.
20:00 Rezidentai 4/83s.
20:30 Žinios 191 20:58 Orai
66 21:00 Nokautas 22:55
Tironas 2/11s. 23:55 Pėdsakai 1/152s. 00:55 Svieto
lygintojai 4/12s. 01:40 Dvi
merginos be cento 3/5,6s.
02:25 Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė 3/38s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Visagino Country 2015. Dalyvauja grupė „Country Circus“
(Švedija) 06:55 Šimtas.
Įdomioji tarpukario istorija.
Laidų ciklas apie 1919-ųjų
metų įvykius, reiškinius ir
fenomenus, į kuriuos verta
atkreipti visuomenės dėmesį 07:00 Kultūros diena
07:30 Šervudo padauža
Robinas Hudas 2 07:40
Kaimynai piratai 07:55
Smurfai 08:20 Į sveikatą!
08:50 Maistas: tiesa ar pramanas? 1.Parodykit pasus!
09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:15 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 13:05 Nacionalinė ekspedicija 14:00
Gimę tą pačią dieną 14:55
Neužmiršti 15:40 Šimtas.
Įdomioji tarpukario istorija.
Laidų ciklas apie 1919-ųjų
metų įvykius, reiškinius ir
fenomenus, į kuriuos verta atkreipti visuomenės
dėmesį. 15:50 Šervudo
padauža Robinas Hudas
2 16:00 Kaimynai piratai
16:15 Premjera. Smurfai
16:45 Maistas: tiesa ar pramanas? 1.Karo skonis 17:10
Keistuolė 1 18:00 Kultūros
diena. 18:25 Gimę tą pačią
dieną 19:20 Sen Mišelio
kalnas. Neištyrinėtas stebuklas 20:15 Mano tėviškė. Jonas Biliūnas. 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Vadimas. Misteris
Šaunusis 22:30 Pasaulio
lengvosios atletikos čempionatas. Tiesioginė transliacija iš Dohos. 00:30 DW
naujienos rusų kalba. 00:45
Dabar pasaulyje

Nematoma

Žanras: Drama, kriminalinis
Sukurta: Lietuva
Režisierius: Ignas Jonynas
Vaidina: Dainius Kazlauskas,
Paulina Taujanskaitė, Liubomiras Laucevičius
Cenzas: N-13. 7-12 m. vaikams būtina suaugusiojo
palyda
Karpatuose dienas leidžiantį
Joną (akt. Dainius Kazlauskas)
slegia rutina, praeities šešėliai
ir amžiaus krizė. Vyras gali užsimiršti tik šokdamas, o vis labiau slegianti emocinė duobė
paskatina jį imtis desperatiškų veiksmų, kad pakeistų situaciją. Sanatorijos šokiuose
pastebėtas prodiuserių, Jonas
kviečiamas dalyvauti TV šokių
projekte Lietuvoje. Drauge su
porininke, šokėja Saule (akt.
Paulina Taujanskaitė) jiedu
netrunka tapti daugiausiai dėmesio sulaukiančia televizijos
projekto pora. Bet netrukus iš
kalėjimo paleidžiamas senas
Jono priešas – Vytas (akt. Darius Bagdžiūnas). Draskomas
prieštaringų jausmų, buvęs
kalinys sprendžia dilemą – visuomenei įrodyti savo tiesą, ar
imtis keršto Jonui?
„Nematoma“ – antrasis režisieriaus Igno Jonyno filmas.
Pirmasis jo projektas, filmas
„Lošėjas” pelnė 6 Sidabrines
gerves ir buvo pripažintas ge-

riausiu 2014-ųjų lietuvišku
filmu. Drauge su filosofu Kristupu Saboliumi antrąsyk rašęs
filmo scenarijų, režisierius tikina, jog neo-noir estetikos „Nematoma“ prabyla apie įvairias
aklumo formas šiandienos
pasaulyje, kuris tarsi iškelia
reikalavimą viską pamatyti ir
visada būti matomu, o filmo istorijoje persipina nusikaltimo
ir tiesos regimybės temos.
Drauge su Latvijos, Ukrainos
ir Ispanijos kino kūrėjais kurto
filmo šokio kompozicijas kūrė
Lietuvos nacionalinio operos ir
baleto teatro baleto trupės solistas, Auksiniu scenos kryžiumi apdovanotas choreografas
Martynas Rimeikis, o kostiumus – garsi dizainerė Sandra
Straukaitė.
Filmas lietuvių kalba, be
subtitrų.
Režisierius: Ignas Jonynas
Scenarijus: Ignas Jonynas,
Kristupas Sabolius
Vaidina: Dainius Kazlauskas, Darius Bagdžiūnas, Paulina Taujanskaitė, Liubomiras
Laucevičius, Dmitrijus Denisiukas, Igoris Reklaitis
Operatorius: Denis Luschick
Dailininkas: Nerijus Narmontas
Kostiumai: Sandra Straukaitė
Anonsas: https://
w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=PHqc6OYeNjY 
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TREČIAdienis,
2019 m. SPALIO 2 d.,
naujasis gĖlupis

TV PROGRAMA
Apie D. Trumpo pokalbį su V. Zelenskiu
pranešusiam informatoriui skirta apsauga

Ekonominių vertinimų rodiklis rugsėjį
sumažėjo 1 punktu

Informatorius, pranešęs apie Donaldo Trampo pokalbį su
Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu, dėl kurio buvo
pradėtas JAV prezidento apkaltos tyrimas, šiuo metu yra
saugojamas federalinių tarnybų. JAV prezidentas anksčiau
pareiškė norįs susitikti su šiuo asmeniu.
PENKTADIENIS
SPALIO
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Kita tylos pusė

Kita tylos pusė (2019)
Žanras: Drama
Sukurta: Lietuva
Režisierius: Algimantas Puipa
Trukmė: 1h 52 min
Cenzas: N-13. 7-12 m. vaikams
būtina suaugusiojo palyda
Spalio 4 dieną vienas ryškiausių
režisierių Lietuvoje – Algimantas
Puipa, grįžta į didįjį kiną, pristatydamas net 15 metų brandintą
literatūrinio kūrinio ekranizaciją
– „Kita tylos pusė“. Šį kartą režisierius savo kūrybos objektu pasirinko Skandinavijoje gerai žinomo
rašytojo Torgny Lindgren romaną
„Kamanių medus“, kuris dar 1995
m. pelnė Augusto premiją – vieną
svarbiausių literatūrinių apdovanojimų Švedijoje.
Einaras (akt. Juozas Budratis)
ir Kasparas (akt. Povilas Stankus)
- broliai, panašūs ir kartu labai
skirtingi žmonės. Nematė jie vienas kito visą amžinybę, nors jų
namus skiria tik upė. Kasdien jie
stebi vienas kitą iš toli, žino kada
kuris kūrena krosnį, eina miegoti, uždega šviesą ir... laukia vienas
kito mirties. Jų broliškas ryšys seniai nutrūkęs, dar jaunystėje, tada,
kai abu mylėjo vieną moterį vardu
Mina (akt. Asta Stankūnaitė). Vienam ji buvo žmona, kitam – meilužė. Mina abiems pagimdė sūnų
Larsą. Einaras gerai prisimena tą
vasarą, kai žuvo Larsas. Ir abu broliai buvo kalti dėl jaunuolio mirties.
Šis tragiškas įvykis dar labiau pagilino nesantaiką ir visiems laikams
atėmė ne tik sūnų, bet ir mylimą
Miną. Štai nuo tada broliai atsitvėrė vienas nuo kito amžina tylos ir
REKLAMA

neapykantos siena.
Visas nesantaikos purvas į paviršių iškyla tuomet, kai Einaro ir
Kasparo gyvenime netikėtai atsiranda dar viena moteris – Izabelė (akt. Viktorija Kuodytė). Trumpam apsistojusi pas vieną iš jų, ji
pasilieka pusmečiui ir tampa tiltu
tarp dviejų užsispyrusių senukų.
Izabelė keliskart per dieną, irstosi medine valtimi nuo vieno upės
kranto prie kito, gamina broliams
valgį, plauna grindis, prausia senus
jų kūnus, kūrena krosnį, klauso istorijų ir ...bando juos sutaikyti, bet
ar tik brolių panieka vienas kitam
– nebus stipresnė už meilę?
Autentišką Švedijos kaimą, apsuptą vandens, filmo režisierius A.
Puipa atkūrė Lietuvoje. Skandinavišką dvasią puikiai atitiko unikalus kaimelis – Ventė, įsikūręs „Ventės ragu“ vadinamame kyšulyje
prie Kuršių marių Šilutės rajone.
Intriguojantis, provokuojantis ir
nepatogus A. Puipos darbas nukels
į vandens apsuptą Švedijos salą
narplioti istorijos, kurioje kiekvienas rasime kažką sau pažįstamo.
Filmo gamybą finansavo Lietuvos kino centras.
Filmas lietuvių kalba, be subtitrų.
REŽISIERIUS: Algimantas Puipa
SCENARIJUS: Jonas Cornell
VAIDINA: Juozas Budraitis
(„Niekas nenorėjo mirti“, „Sodybų
tuštėjimo metas“), Povilas Stankus
(„Elzė iš Gilijos“, „Bilietas iki Tadž
Mahalo“), Viktorija Kuodytė („Balkonas“, „Perpetuum mobile“), Asta
Stankūnaitė ir kt.
Anonsas:https://www.youtube.
com/watch?v=Nxy5mn0DwEE

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios. Orai.
09:20 Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė policija
2 11:10 Komisaras Reksas 12:00 Gyvenimo spalvos 13:00 Ypatingas būrys
13:58 Loterija „Keno Loto“.”
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Kas ir kodėl? 18:30
Visi kalba 19:30 Beatos
virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto“.” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai. 21:29 Loterija
„Jėga“.” 21:30 Auksinis protas 22:55 Septintasis sūnus
00:35 Klausimėlis 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Nacionalinė ekspedicija 02:00
LRT radijo žinios
06:05 Mano gyvenimo
šviesa (1108,1109,1110)
07:30 Tomas ir Džeris
(184,185,186) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
(13,14) 09:55 Rozenheimo
policija (11) 10:55 Supermamos (16) 11:30 Rimti
reikalai 2 (16) 12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke (49)
13:00 Paskolinta meilė (56)
14:00 Našlaitės (88) 15:00
Svajoklė (88) 16:00 Labas
vakaras, Lietuva 17:30 Bus
visko 18:30 Žinios 19:20
Sportas 19:27 Orai 19:30
KK2 penktadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS xXx. Ksanderio Keidžo sugrįžimas 23:10
Nevykėlis Laris - sveikatos
inspektorius 00:55 Pjūklas
4 02:30 Pažinimo klubas
02:55 Pasivaikščiojimas

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Transformeriai. Maskuotės meistrai 2/13s. 06:55
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/125s. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
10/206s. 07:55 Farai 13/5s.
08:55 Legendinės legendos 1/4s. 10:00 Meilės
simfonija 1/36,37s. 12:00
Svotai 11 13:00 Pažadėtoji 7/2103,2104,2105,2106s.
15:00 Simpsonai 26/11,12s.
16:00 TV3 žinios 198 16:25
TV3 orai 198 16:30 TV Pagalba 14/25s. 17:55 Namų idėja su IKEA 2/5s. 18:30 TV3

Ekonominių vertinimų rodiklis rugsėjį, palyginti su
rugpjūčiu, sumažėjo vienu punktu iki 9 proc. Per mėnesį
statybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 5, prekybos
ir vartotojų – 3, pramonės – 2 procentiniais punktais.
Paslaugų sektoriaus rodiklis padidėjo 1 proc. punktu.

žinios 277 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 277 19:30
Heraklis 21:20 Fantastiškas
ketvertas 23:15 Gražuolė
01:30 Tai reiškia karą 03:10
Laiko policininkas

BTV

06:15 Mentalistas (4) 07:10
Mano virtuvė geriausia (13)
08:25 Kijevo operatyvinė
grupė (26) 09:30 Teisingumo agentai (29) 10:30
Kobra 11 (9) 11:30 Mirtinas ginklas (15) 12:30 Visa
menanti (12) 13:30 Mano virtuvė geriausia (14)
14:50 Kijevo operatyvinė
grupė (27) 15:55 Teisingumo agentai (30) 17:00 Info
diena 17:30 Kobra 11 (10)
18:30 Mentalistas (5) 19:30
Amerikietiškos imtynės
(38) 21:30 Sunku nužudyti
23:25 “Delta” būrys 3. Žudymo žaidynės 01:15 Visa
menanti (11)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 TV Europa pristato. “Lietuvos gelmių istorijos” 1. 07:00
„Pasirenkant likimą“ (4)
08:00 Reporteris 08:50
Sportas 08:58 Orai 09:00
Ne spaudai 10:00 Atliekų
kultūra 10:30 Kaimo akademija 11:05 „Šviesoforas” (2/8,9) 12:10 „Bruto ir
Neto” (3/32) 12:40 „Meilė
kaip mėnulis” (1/5,6) 13:45
TV parduotuvė 14:00 Gyvenimas 15:00 „Prokurorai” (1/3) 16:00 Reporteris
16:48 Sportas 16:58 Orai
17:00 „Meilė kaip mėnulis” (1/7,8) 18:00 Reporteris 18:45 Sportas 18:55
Orai 19:00 „Moterų daktaras“ (3/1) 20:00 Reporteris 20:48 Sportas 20:58
Orai 21:00 Kitoks pokalbis
su Edvardu Žičkumi 22:00
„Bruto ir Neto” (3/35) 22:30
Reporteris 23:20 Sportas
23:28 Orai 23:30 „Pasaulio
turgūs“ 1. Mumbajus. Kelionių dokumentika 00:00
„Moterų daktaras“ (3/1)
01:00 „Meilė kaip mėnulis”
(1/7,8) 02:00„Bruto ir Neto”
(3/35) 02:20 „Šviesoforas”
(2/8,9) 03:20 Reporteris
04:00 Sportas 04:08 Orai
04:10 Gyvenimas 05:10
„Prokurorai” (1/3)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
CSI kriminalistai 11/1112s.
07:30 Einšteinas 1/5s.
08:30 Rezidentai 4/83s.
09:00 Gyvūnų manija
4/4s. 09:30 Topmodeliai

23/2307s. 10:30 Simpsonai 8/4,5s. 11:30 Univeras
7/14,15s. 12:30 Moderni
šeima 7/16s,17. 13:30 Šaunioji įgula 1/7,8s. 14:30 Televitrina 13 15:00 Einšteinas
1/6s. 16:00 CSI kriminalistai
11/1113s. 17:00 Univeras
7/16,17s. 18:00 Moderni
šeima 7/18,19s. 19:00 Šaunioji įgula 1/9,10s. 20:00
Rezidentai 4/84,85s. 21:00
Žinios 277 21:45 Sportas 1
21:58 Orai 277 22:00 Eurolygos rungtynės. Kauno
“Žalgiris” – Vitorijos “Baskonia” 00:20 Lemtingas
posūkis 2. Aklavietė
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Visagino
Country 2015. Koncertuoja
grupė „Baylou“ (Australija) 06:50 Šimtas. Įdomioji
tarpukario istorija. Laidų
ciklas apie 1919-ųjų metų įvykius, reiškinius ir fenomenus, į kuriuos verta
atkreipti visuomenės dėmesį. (kart.) 07:00 Kultūros diena 07:30 Šervudo
padauža Robinas Hudas
2 07:40 Kaimynai piratai
07:55 Smurfai 08:20 Linija, spalva, forma 08:50
Maistas: tiesa ar pramanas? 1.Karo skonis 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos perimetrai.
13:00 Pažinimo džiaugsmas.Beždžionių medicina
– kaip... 13:30 Pažinimo
džiaugsmas.Juodosios skylės: paslaptys... 14:00 Gimę
tą pačią dieną 14:55 Istorijos detektyvai 15:45 Pirmą
kartą 15:50 Šervudo padauža Robinas Hudas 2 16:00
Kaimynai piratai 16:15
Premjera. Smurfai 16:45
Maistas: tiesa ar pramanas?
1.Pusryčiai 17:10 Keistuolė 1
18:00 Kultūros diena. 18:25
Gimę tą pačią dieną 19:15
Janina Miščiukaitė. Gyvenimas dainoje 20:10 Pasaulio lengvosios atletikos
čempionatas. Tiesioginė
transliacija iš Dohos. 22:30
Smaragdo miestas 23:50
Šimtas. Įdomioji tarpukario
istorija. Laidų ciklas apie
1919 metų įvykius, reiškinius ir fenomenus, į kuriuos
verta atkreipti visuomenės
dėmesį. 00:00 DW naujienos rusų kalba. 00:15
Dabar pasaulyje 00:45
Dvynių miestas 02:20 „Eurovizija 2019“ 04:50 Klausimėlis 05:05 Nacionalinė
ekspedicija

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Daiktų
istorijos 07:00 Klausimėlis 07:15 Premjera. Koni
ir draugai 09:00 Labas
rytas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai. 12:00 Pasaulio
dokumentika. Keisčiausi
pasaulyje 3.Neįprasti valgiai 12:55 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 3.Miela
katytė 13:50 Džesika Flečer 9 15:28 Loterija „Keno
Loto“.” 15:30 Žinios. Orai
15:45 Sveikinimų koncertas 17:00 Kardinolų konsistorija Romoje. Kauno
arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus ir kitų
Popiežiaus naujai paskirtų kardinolų priėmimas
į kardinolų kolegiją. Tiesioginė... 18:30 Vakaras su
Edita 19:30 Stilius 20:25
Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.” 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai. 21:00
Šok su žvaigžde 23:10 Dilema 01:00 Septintasis
sūnus 02:40 Pasaulio dokumentika. Keisčiausi pasaulyje 3.Neįprasti valgiai
03:25 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų
draugystės 3.Miela katytė
04:10 Klausimėlis 04:25
Džesika Flečer 9
06:35 Tomas ir Džeris
(181,182,183) 07:05 Broliai
meškinai. Nuotykių ieškotojai (29,30) 07:35 “Nickelodeon” valanda. Monstrai
prieš ateivius (23) 08:00
Berniukas Blogiukas (2)
08:30 Pažinimo klubas
09:00 Tomo ir Džerio nuotykiai (4) 09:25 Ogis ir tarakonai (24) 09:35 KINO
PUSRYČIAI. PREMJERA Mažasis riteris Trenkas 11:15
Prezidento duktė 13:30
Eisas Ventura 3. Jaunasis gyvūnėlių detektyvas
15:20 Tai galėjo nutikti ir
tau 17:25 Kelionių panorama 17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 SUPERKINAS Šrekas. Ilgai ir
laimingai 21:20 Gelbėtojai
23:40 PREMJERA Kaimynai 2 01:20 xXx. Ksanderio
Keidžo sugrįžimas

Elena iš Avaloro 1/21s.
07:00 Bakuganas. Kovos
planeta 1/13s. 07:30 Aladinas 1/126s. 08:00 Elena
iš Avaloro 1/22s. 08:30
Virtuvės istorijos 10/5s.
09:00 Gardu Gardu 8/5s.
10:00 Būk sveikas! 2/5s.
10:30 Penkių žvaigždučių
būstas 7/5s. 11:00 Misija:
dirbame sau 3/3s. 11:30
Septyni varnai 13:40 Keistuolis ir gražuolė 15:45
Ekstrasensai. Stipriausių
mūšis 3 17:25 Aplink Lietuvą. Žmonės 1/5s. 18:30
TV3 žinios 278 19:17 TV3
sportas 1 19:22 TV3 orai
278 19:25 Eurojackpot
40 19:30 Turtuolis vargšas 2/5s. 21:00 Tarp pilkų
debesų 23:05 Ta nejauki
akimirka 01:00 Jūrų pėstininkas 02:35 Gražuolė
04:30 X mutantai 1/12s.
05:45 Televitrina 3

BTV

06:30 Kvailiai šėlsta
(18,19) 07:30 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (32) 08:30 Kvailiai
šėlsta (20) 09:00 Sveikatos kodas 09:30 Sveikatos
kodas televitrina 10:00
Lietuvos Hipokratas 10:35
Skujuočiai. Ieškomiausi
pasaulio gyvūnai 11:50
Ekstremalūs išbandymai
(2) 12:20 Būk ekstremalas (29) 12:50 Džeimio
Oliverio daržovių patiekalai (3) 13:55 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami
kraštai (8) 14:55 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (33) 15:55 Nusikaltimų
miestas (24) 16:30 Raudona linija 17:00 Betsafe–LKL čempionatas. CBet
- Nevėžis 19:30 Muzikinė
kaukė 22:05 MANO HEROJUS Spąstai 00:20 AŠTRUS
KINAS Laukinės aistros 3.
Aistros dėl deimantų

07:03 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „TV Europa pristato. Karo ir pokario vaikai. Palapišės partizanai“ 07:55 „Pasaulio
turgūs“ (13) 08:30 „Nuostabūs pojūčiai“ (11) 09:00
Nuostabūs pojūčiai 09:30
Vantos lapas 10:00 Skyrybos savo noru 12:00 Inspektorius Luisas 14:00 Gyvenimas 15:00 Laikykitės
ten pokalbiai 16:00 Žinios
16:30 Nuostabūs pojūčiai
17:00 Laikykitės ten pokalbiai 18:00 Žinios 18:30
Pasaulis iš viršaus 19:00
TV3
Moterų daktaras 20:00
06:15 Televitrina 3 06:30 Žinios 20:30 Šviesoforas

21:30 Dekonstrukcijos
su Edmundu Jakilaičiu
22:30 Žinios 23:00 Laikykitės ten pokalbiai 00:00
„Pagrindinis įtariamasis“
(3/1) 02:00 „Šviesoforas”
(2/10,11) 03:00 Dekonstrukcijos su Edmundu Jakilaičiu 04:00 Gyvenimas
05:00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu. N-7.

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30
Jokių kliūčių! 2/204s.
07:30 Iš peties 8/7s.
08:30 Simpsonai 8/4s.
09:00 Vienam gale kablys 20/39s. 09:30 Statybų gidas 6/5s. 10:00
Autopilotas 3/5s. 10:30
Nykstantis jūrų klajoklių
pasaulis 11:35 Jokių kliūčių! 2/205s. 12:35 Sen
Mišelio kalnas – laikui
nepavaldi tvirtovė 13:55
Išlikimas 26/14s. 16:00 Iš
peties 8/8s. 17:00 Sandėlių karai 7/7,8s. 18:00 Krovinių karai 4/4,5s. 19:00
Amerikos talentai 12/5s.
21:00 Žinios 278 21:45
Sportas 1 21:58 Orai 278
22:00 Centurionas 00:00
Nokautas
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Klausimėlis 06:20 Duokim garo! 07:45 Auksinis protas
09:00 Auto Moto 09:30
Pradėk nuo savęs 10:00
Į sveikatą! 10:30 Smalsumo genas 11:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas 11:30 Kultūrų
kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 12:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita 12:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 13:00 ARTS21 13:30
Bado meistras. Teatro
„Meno fortas“ spektaklis
15:00 Koncertas, skirtas tarptautinei Mokytojų
dienai 16:30 Mūšio laukas. Visuomenės atsparumo skatinimo programa
17:00 Klauskite daktaro 18:00 Stambiu planu
18:55 Pasaulio teisuoliai
20:00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Tiesioginė transliacija
iš Dohos. 22:30 Gera muzika gyvai „The Gurdjieff
Ensemble“. (Armėnija)
23:45 Smalsumo genas.
Mokslo žurnalas 00:15
Dabar pasaulyje 00:45
Sen Mišelio kalnas. Neištyrinėtas stebuklas 01:40
Dilema 03:30 Neužmiršti
04:15 ARTS21 04:45 Auksinis protas

sportas
„Lietuvos geležinkeliai“ grįžta prie planų
stotyse įrengti kavines

M. Lukauskio šou rungtynių pabaigoje išplėšė Prienų
klubui pirmąją pergalę
daugas Sušinskas. Po 13 taškų įmetė Adrianas Bowie ir
antroje mačo pusėje nežaidęs Radoslavas Pekovičius.
Itin prastai rungtynės susiklostė alytiškių įžaidėjui
Pauliui Danisevičiui, kuris
per 25 minutes iš žaidimo
prametė visus 11 savo metimų, 2 kartus suklydo ir surinko -5 naudingumo balus.
Tris su puse kėlinio komandos žaidė taškas į tašką, o paskutiniojo ketvirčio
viduryje švieslentėje degė
keturi šešetai: 66:66.
Lemiamu metu iniciatyvos
ėmėsi Mindaugas Lukauskis.
40-metis pelnė 4 taškus iš
eilės, D. Van Oostrumas pridėjo tritaškį ir „CBet“ atitrūko 73:66.
Likus žaisti 3 minutes M.
Sušinskas dar sušvelnino atsilikimą (68:73), tačiau tuomet M. Lukauskis pataikė
dar du tritaškius, o dviženklę
persvarą (79:68) įgiję šeimininkai užsitikrino pergalę.

Prienų rajono Balbieriškio miške
paaiškėjo stipriausias šių metų
Lietuvos orientavimosi sporto klubas
Rugsėjo 7 d. Prienų rajono
Balbieriškio miške paaiškėjo stipriausias šių metų Lietuvos orientavimosi
sporto klubas.
Šiais metais teisė organizuoti šias svarbias varžybas
atiteko orientavimosi klubui
„Šilas“, kurie antrus metus iš
eilės iškovojo III–ąją vietą.
Prieniečiai 11 etapų estafetėse užtruko 3 val. 21 min.
09 sek.
3 min. 45 sek. atsiliko nuo
antrąją vietą laimėjusios
Plungės „Versmės“ ir 6 min.
12 sek. nuo pirmąją vietą iškovojusios Vilniaus „Ąžuolo“
klubų komandų.
REKLAMA

Klubų komandos yra sudaromos iš 11 sportininkų,
tarp kurių turi būti vyrų ir
moterų elito atstovų bei veteranų ar jaunimo grupių dalyvių. Kasmet nuo 1993 metų vykstančiose Klubų taurės
varžybose šiemet dalyvavo
44 komandos.
„Šilo“ komandą sudarė Algirdas Bartkevičius ir Akvilė
Bartkevičiūtė, Andrius Valatka, Andrius Jasiūnas ir Rimvydas Arlauskas, Aurelija
Valčiukaitė, Indrė Beliūnė ir
Milda Radzivonaitė, Rokas
Lipnickas ir Mantas Martinkus bei Vytautas Beliūnas.
PRIENŲ KKSC 

„Rungtynės buvo labai
sunkios ir likus 5 minutėms
dar nebuvo aišku, kas laimės.
Ačiū žaidėjams, jie buvo kantrūs. Tikrai buvo nelengva
juos užkurti. Atrodė, kad vis
pilu pilu anglių, o traukinys
vis nepajuda“, – po mačo sakė M. Šernius.
„Nusileidome ir greičiu, ir
taiklumu, ir mąstymu. Matau, kur yra problemos, tačiau jas greitai ištaisyti yra
sunku. Geriau išmesti metimus, nei prarasti kamuolius,

tačiau šįkart nepataikėme“, –
apgailestavo alytiškių strategas Valdemaras Chomičius.
„CBet“: Mindaugas Lukauskis (5/7 trit.) ir Arnas
Velička (9 rez. perd.) po 16,
Martynas Varnas 15, Devonas Van Oostrumas 9 (5
kld.).
„Sintek-Dzūkija“: Mindaugas Sušinskas 18 (6 atk.
kam.), Adrianas Bowie ir
Radoslavas Pekovičius po
13, Loganas Mclane’as 10.
LKL 

Tarptautinės sportinio ėjimo
varžybos „Druskininkai 2019“ ,
Lietuvos sportinio ėjimo 10 km
čempionatas, Lietuvos EĖK taurės
VII etapas
Rugsėjo 14 dieną Druskininkuose vyko tradicinės
tarptautinės sportinio ėjimo varžybos, tuo pačiu
metu vykdomas ir 10 km
sportinio ėjimo rungties
Lietuvos čempionatas.
Šiemet Lietuvos čempione
tapo Živilė Vaiciukevičiūtė,
vyrų grupėje – Artur Mastianica, aplenkęs Marių Žiūką, daugkartinį šių varžybų
nugalėtoją.
Varžybose dalyvavo komandos iš Latvijos, Estijos,
Lenkijos, Baltarusijos. Prienų kūno kultūros ir sporto
centrui atstovavo 7 sportininkai: Miglė Damynaitė,
Viktorija Šuliauskaitė, Austėja Visockaitė, Deimantė Ži-
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Kinijos prezidentas prieš šalies įkūrimo
70-ąsias metines nusilenkė Mao

Valstybės valdomi „Lietuvos geležinkeliai“ grįžta prie
planų stotyse įrengti kavines, tačiau ketina tai padaryti
pakvietus privatųjį verslą. Pasak bendrovės pranešimo,
trylika svarbiausių geležinkelio stočių virs šiuolaikiškomis
viešosiomis laisvalaikio bei darbo erdvėmis.

Rungtynių pabaigoje tritaškių fiestą surengusi Prienų
„CBet“ (1-2) komanda atsidarė savo pergalių sąskaitą „Betsafe-LKL“ čempionate.
50 proc. taiklumu (14/28)
iš toli atakavę Manto Šerniaus auklėtiniai namuose
88:72 (21:18, 22:23, 21:18,
24:13) nugalėjo Alytaus „Sintek-Dzūkijos“ (1-2) krepšininkus.
Prieniškius į pergalę vedė
po 16 taškų surinkę Mindaugas Lukauskis ir Arnas Velička. Pastarasis dar atliko ir 9
rezultatyvius perdavimus.
15 taškų pridėjo Martynas
Varnas.
Prienų klube debiutavęs
Devonas Van Oostrumas per
13 minučių įmetė 9 taškus,
atliko 3 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 3 kamuolius
ir 5 kartus suklydo.
Pralaimėtojams 18 taškų
surinko arti savo rezultatyvumo rekordo buvęs Min-
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Kinijos prezidentas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas)
pirmadienį, prieš komunistinės valstybės įkūrimo
70-ąsias metines, pademonstravo retą gestą: atidavė
pagarbą balzamuotiems Mao Zedongo (Mao Dzedongo)
palaikams.

LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kauno
„Žalgiris“

RUNGT. PER. PRAL.

3

3

0

3 TAŠKŲ
Vilniaus
„rytas“

RUNGT. PER. PRAL.

3

3

0

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

3

2

1

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

1

1

0

1 TAŠKŲ
Utenos
„Juventus“

RUNGT. PER. PRAL.

2

1

1

RUNGT. PER. PRAL.

3

1

2

1 TAŠKŲ
Alytaus
„Dzūkija“

RUNGT. PER. PRAL.

3

1

2

1 TAŠKŲ
Pasvalio
„Pieno
žvaigždės“

RUNGT. PER. PRAL.

3

1

2

1 TAŠKŲ
Kėdainių
„Nevėžis“

RUNGT. PER. PRAL.

2

0

2

0 TAŠKŲ
Šiaulių
„Šiauliai“

RUNGT. PER. PRAL.

3

0

3

0 TAŠKŲ

Varžybos
SPALIO 5 d. 17.00 val.
B
Prienų KKSC arenoje
Betsafe-LKL varžybos: Prie-

linskaitė, Emilija Vilčinskaitė, Paulina Vilbasytė, Matas
Grigaravičius. Aukščiausias
Prienų sportininkų pasiektas rezultatas – Miglės Damynaitės, 3 km sportinio ėjimo rungtyje iškovota antroji
vieta. Kitiems sportininkams
apdovanojimų iškovoti nepavyko, tačiau visi stengėsi
dėl geriausio rezultato. Daugelis vaikų amžiaus grupės
sportininkų šioje rungtyje
savo jėgas išbandė pirmąjį
kartą. PRIENŲ KKSC 

LAPKRIČIO 2 d. 17.00
B
val. Prienų KKSC arenoje Betsafe-LKL varžybos:

Prienų „CBET“ prieš Klaipėdos
„Neptūnas“. Tiesioginė televizijos transliacija BTV.

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

1 TAŠKŲ
PRIENŲ
„CBET“

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

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

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

27 d. 17.20 val.
BSPALIO
Betsafe-LKL varžybos:

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

B

GRUODžIO 7 d. 18.00 val.

BPrienų KKSC arenoje

Betsafe-LKL varžybos: Prienų „CBET“ prieš Pasvalio „Pieno
žvaigždės“. Tiesioginė transliacija internetu DELFI TV.
GRUODžIO 16 d. 18.00

Bval. Betsafe-LKL varžy-

bos: Kėdainių „Nevėžis“ prieš
Prienų „CBET“ Tiesioginė transliacija internetu DELFI TV.
GRUODžIO 22 d. 16.00

Bval. Prienų KKSC are-

noje Betsafe-LKL varžybos:
Prienų „CBET“ prieš Kauno
„Žalgiris“. Tiesioginė transliacija internetu DELFI TV.
GRUODžIO 29 d. 16.00
val. Prienų KKSC arenoje Betsafe-LKL varžybos:
Prienų „CBET“ prieš Šiaulių
„Šiaulius“. Tiesioginė transliacija internetu DELFI TV.

B

SAUSIO 4 d. 17.00 val.

BBetsafe-LKL varžybos:

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

14

TREČIAdienis,
2019 m. SPALIO 2 d.,
naujasis gĖlupis

Prienų
turguje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Kas šeštadienį anksčiau
išsiruošė į turgų, lietaus
išvengė, o kas vėliau – gavo gerą porciją. Tiesa, lijo
negausiai, tačiau smulkiai
ir įkyriai, tad skėčio tikrai
reikėjo. Nėra ko norėt – jau
baigiasi rugsėjis, gamtoje
netrūksta aukso spalvos,
tačiau gana dažnas svečias
ir lietus.
Kaip ir reikėjo tikėtis, tokią apniukusią dieną turguje susirinko nedaug žmonių,
nedaug buvo ir prekiautojų.
Visgi vienas kitas žmogus
atvežė parduoti daržovių,
vaisių, pieno ir mėsos produktų.
Kainos nuo pereito šeštadienio mažai pakito. Bulvių
kilogramas, kaip ir anksčiau,
kainavo 0,4–0,5 euro. Kai kas
pirko didesnį kiekį žiemai,
tai už 25 kg maišelį mokėjo
8 eurus, kitaip sakant, už kilogramą 0,32 euro. Taip pat
ir perkant 10–5 kg maišelį
morkų, kilogramas kainavo
tik 045–0,5 euro (perkant
tik po kilogramą tenka mokėti 0,7–0,8 euro).
Kilogramas brokolių kainavo 4 eurus, žiedinių kopūstų
– 1,5–2 eurus, agurkų – 0,8–
1,8 euro, pomidorų – 0,5–1,6
euro, svogūnų – 0,7–1,2 euro, paprikų – 1,2–1,5 euro,
juodųjų ar baltųjų ridikų – 1
eurą, burokėlių – 0,5 euro,
česnakų – 5–6 eurus. raugintų kopūstų –1 eurą, raugintų
agurkų – 1,5 euro, moliūgo ar
cukinijos – 0,5 euro.
Kilogramas lietuviškų
obuolių kainavo 0,5–1 eurą,
kriaušių – 1,5 euro, slyvų –
1–1,2 euro, litras spanguolių
ar šaltalankio uogų – 3 eurus,
0,5 kg geltonų ar raudonų
aviečių – 2,5–3 eurus, putino
uogų kekė – 1 eurą.
Ir šį šeštadienį buvo nemažai prekiaujančių grybais. Kilograminė dėžutė raudonikių
kainavo 6–7 eurus, baravykų
– 12–13 eurų, paberžių ar
kazlėkų – 3 eurus.
Pirkėjai rikiavosi į eilę prie
žolininkės Monikos Smilgytės, kuri prekiavo įvairiomis
vaistažolėmis ir tepaliukais.
Žmonėms patinka, kad vaistinės žolelės tvarkingai supakuotos, o žolininkė išsaREKLAMA

SKELBIMAI
miai paaiškina, pataria ir dar
duoda produkto aprašymą.
Dabar tas metas, kai reikia
gerti imunitetą stiprinančių
arbatų, įsigyti žolelių arbatų
nuo peršalimo ligų. Žolelių
pakuotė kainavo 3 eurus.
Atėjus šaltajam metų laikui pabrango naminių vištų
kiaušiniai – už dešimtį kaimiškų kiaušinių teko mokėti 2 eurus. paukštyno vištų

susicukravusio medaus, o
bitininkas Robertas Pilauskas turėjo ir skysto, neseniai
išsukto medaus. Pusės litro
stiklainis kainavo 3–4 eurus. 100 g bičių duonelės ar
žiedadulkių kainavo 3 eurus.
Galima buvo įsigyti įvairių
iš bičių produktų pagamintų tepaliukų, kurie padeda
sergant sąnarių ligomis, taip
pat kremukų – veido odai

kiaulienos šoninės kainavo 3,98–4,2 euro, kumpio
– 3,85–4,4 euro, sprandinės
ar karbonado – 4,98– 5,5
euro, karkos –1,91–2,2euro,
kauliukų – 3,59–4,59 euro,
maltos mėsos – 3,5–4,2 euro.
Kilogramas namie auginto
broilerio kainavo 3,8–4 eurus. Kilogramas triušienos
kainavo 6 eurus, tačiau tik
vienas prekiautojas siūlė šio

Matininkas Vincas Žilinskas ūkininkės Vidos Laniauskienės užsakymu 2019 m. spalio 15 d. nuo 9 val. vykdys
žemės sklypo (kad. Nr. 6935/0003:147), esančio Kamiliavos k., Birštono sen., kadastrinius matavimus. Kviečiame gretimo sklypo (kad. Nr. 6935/0003:204) sav. Stasės
Brankevičienės turto paveldėtojus pareikšti pretenzijas
arba sutikimą dėl sklypų ribos. Kreiptis tel. 8 671 27284,
el. p. vincaszilinskas@gmail.com

Nekilnojamas turtas
Parduoda
1 kambario butus
Skubiai kambarį bendrabutyje
Prienuose (6800 Eur). Tel. 8
682 31217.

Perka

kiaušiniai kainavo 1,1–1,3
euro.
Pieno produktai taip pat
parduodami senomis kainomis. Litras pieno kainavo 0,5
euro, grietinės – 3,4–3,60 euro, pusė kilogramo varškės
– 0,8–1,2 euro, varškės sūriai – 1,5–2,5 euro, saldaus
pieno – 2,2–3 eurus (priklausomai nuo dydžio). Taip pat
buvo galima įsigyti ir keptų
su prieskoniais, ir šiek tiek
parūkytų bei lydytų sūrių.
Pusė kilogramo sviesto kainavo 4 eurus.
Bitininkai prekiavo medumi. Vieni siūlė pirkti jau tik

atjauninti. Jų indelis kainavo 3–6 eurus (priklausomai
nuo dydžio).
Netrūko ir prekiautojų
šviežia ir sūdyta bei rūkyta
mėsa, jos gaminiais. Kilogramas rūkytų lašinukų kainavo 5,6–6,5 euro, su kumpiu
– 6,5–8 eurus, suktinio – 8–
10,5 euro, išpjovos – 10–11
eurų, „pūslės“ ar skilandžio
– 9–15 eurų, parūkytų dešrelių kepimui ant grotelių
– 5,8–6,2 euro.
Šviežia mėsa buvo prekiaujama paviljone ir kioskuose, o paukštiena – ir
ant prekystalių. Kilogramas

delikatesinio produkto.
Gyvūnijos turgavietėje irgi
nieko naujo. Vištaitės ir pradedančios dėti vištos kainavo 6–7 eurus. Buvo galima
pasirinkti, kokių nori – rudų, juodų, baltų ar margų.
Vienas žmogelis turėjo porą
kalakutų, už kuriuos prašė po
15 eurų, ir porą ančių – po 10
eurų. Triušių taip pat buvo
mažai – už suaugusį patiną
šeimininkas prašė 25 eurų,
už jauną patelę – 20 eurų, o
jauniklį buvo galima įsigyti
už 10 eurų.
Prekiaujantys grūdais ūkininkai irgi nebuvo brangininkai – už centnerį miežių,
kviečių ar kvietrugių prašė
8–9 eurų, už centnerį žirnių
– 13 eurų, o tokį pat kiekį kukurūzų pardavė už 13 eurų.
Mažiau nei įprastai buvo prekiautojų rudeninėmis gėlėmis ir vaismedžiais.
Daugiausiai buvo vazonuose auginamų chrizantemų,
kainuojančių 2–6 eurus. Kai
kas dar pirko braškių daigų
po 0,4 euro, našlaičių – už
0,3–0,4 euro.
Visai nedaug buvo prekiautojų dėvėtais rūbais. Ir
suprantama, nes niekas nenori išsidėlioti lietui lyjant
savo prekių, kurias paskui
tektų džiovinti, kad nesuplėktų.
Turgus baigėsi anksčiau
nei įprastai, nes įsismarkavus lietui pirkėjų beveik
neliko.

Brangiai mišką (gali turėti
bendrasavininkų, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.

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

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

Automobiliai, dalys
Parduoda

„Ford Mondeo“ (1997 m., 1,8 l,
D, 160 Eur). Tel. 8 672 16806.

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

Perka

Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.
Žemės ūkis
Parduoda
Ūkininkas parduoda naminiais pašarais šertų vištų
(broilerių) skerdieną. Kaina
– 4 Eur/kg. Parduodame
antis ir žąsis. Atvežame. Tel.
8 608 39334.
Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną, perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina
– 2,55 Eur/kg. Motininių
kiaulių skerdiena – 1,80 Eur/
kg. Tel. 8 607 12690.
Pirmaveršę karvę. Tel. 8 608
28622.
6 m. karvę. Tel. 8 611 35283.

7 m. karvę ir 17 mėn. dvi mėsines telyčias Birštono sen. Tel. 8
612 32309.
Muskusines antis, ožkas ir ožiukus. Išnuomoja 4 ha dirbamos
žemės. Tel. 8 636 21077.

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

Maistines bulves, miežius, kviečius ir sėklines pupas. Tel. 8 678
04167.
Pupas „Izabel“, „Fanfara“ ir baltuosius dobilus (3,70 Eur/kg).
Tel. 8 652 65769.

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

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

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

Įvairios prekės
Parduoda

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
REKLAMA

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

Paslaugos
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♦ Gaminame iš juodojo ir spalvotojo
akmens paminklus ir tvoreles.
♦ Dengiame kapavietes įvairių spalvų
akmens granito plokštėmis.
♦ Restauruojame senus paminklus,
klojame įvairių spalvų trinkeles.
♦ Iki lapkričio 1 d. taikoma 30 proc.
nuolaida paminklams ir pamatų įrengimui.
♦	Atvežimas ir pastatymas nemokamas.
♦	Taip pat iš įvairių spalvų akmens gaminame laiptų pakopas, židinius, palanges, virtuvinius stalviršius.

Tel. 8 687 12363.

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

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje,
Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai
Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje
Gedulo gėlės ir vainikai

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

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

Paskolos!!! Turimų
paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame

paskolas ir refinansuojame
turimas bei kt. skolas sumoje
nuo 100 iki 10 000 eurų sumai,
laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn.
Palūkanos konkurencingai mažiausios rinkoje. Konsultuojame
pensijų kaupimo II - III pakopoje klausimais. Tarpininkas Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr.
621263). Tel. 8 601 50935.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614
38124.

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

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

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

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

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

Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname, šiltiname ir dažome namų
fasadus. Statome karkasinius
namus. Kasame pamatus, mūrijame, tinkuojame, betonuojame,
montuojame tvoras, atliekame
langų apdailą, montuojame langus ir duris. Tel. 8 620 85350.
Montuojame gipso kartoną,
klijuojame plyteles, šiltiname
sienas, palėpes, montuojamestatome karkasus ir atliekame
kitus darbus. Tel. 8 679 09957.
Visi santechnikos darbai:
šildymo, vandentiekio, kanalizacijos. Komplektuojame medžiagas su nuolaidomis. Tel. 8
640 39204.

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

greblysirbebras@gmail.com

šaldytuvus, šaldiklius.
Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

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

Apleistų sklypų tvarkymas,
medžių ir krūmų kirtimas.
Kertamo sklypo plotas nuo
1 ha. Tel. 8 640 23000.
Mobiliuoju gateriu pjauname
medieną iki 9 m ilgio, išpjauname („kreizuojame“) lentas
kliento kieme. Pjauname ir
nedidelius kiekius. Tel. 8 610
03983.

UAB „Rūdupis“ langų ceche
šiuo metu reikalingi paruošėjai
dažymui ir langų surinkėjai. Neturinčius patirties apmokome.
Tel. 8 612 37382.

REIKALINGI
Gamybos technologinių įrengimų
aptarnavimo operatoriai

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

8 622 02208

Reikalinga

8 656 22104.

UAB „Prienų butų ūkis“ konkurso būdu
parduoda šį nereikalingą ilgalaikį turtą:
1. Traktorius MTZ-80, valstybinis numeris LO 74-13,
pirmoji registracijos data 1987 m., identifikavimo numeris 566742. Pradinė kaina 2000 eurų su PVM.
2. Automobilis VW MAN 9.150, valstybinis numeris
BGE230, transporto priemonės registracijos liudijimas
A580850, pirmoji registracijos data 1991 m., identifikavimo numeris WVML02H356G066592, degalai – dyzelis, variklio darbinis tūris 6871 cm3, galia 114KW, trys
sėdimo vietos, kategorija/klasė N2-BAC, masė be krovinio 4000 kg, leidžiama maksimali masė 7490 kg. Pradinė
kaina 1500 eurų su PVM.
Norintys dalyvauti konkurse spausdintą arba ranka užpildytą pasiūlymą turi: atsiųsti registruotu laišku adresu:
UAB „Prienų butų ūkis“, Kęstučio g. 37, Prienai, arba užklijuotame voke pristatyti asmeniškai skelbime nurodytam
kontaktiniam asmeniui iki 2019 m. spalio 15 d. 16.30 val.
Ant registruoto laiško kitos pusės ar asmeniškai pristatyto voko su pasiūlymu turi būti užrašas: „Turto pardavimo
konkursui“. Parduodamą turtą bus galima apžiūrėti 2019
m. spalio 14 d. nuo 8.00 iki 16.00 val., adresu: Kęstučio g.
37, Prienai.
Pasiūlymų vertinimo (vokų su gautais pasiūlymais atplėšimo) procedūra bus vykdoma 2019 m. spalio 16 d.
15.00 val. adresu: Kęstučio g. 37, Prienai. Kontaktinis asmuo konkurso klausimais: meistras Šarūnas Levinskas,
tel. 8 616 98681, el. paštas sarunas.levinskas@prienubu.
lt. Daugiau informacijos apie konkurso rengimo ir vykdymo tvarką galima rasti UAB „Prienų butų ūkis“ internetinėje svetainėje: http://www.prienubu.lt/informacija/2019/08/Turto-pardavimo-konkurso-sąlygos-.pdf.

Spalio 2 d.
TREČIADIENIS
Angelų sargų arba Policijos
diena
Saulė teka 07:20
leidžiasi 18:56
Dienos ilgumas 11.36
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Modestas, Eidvilas, Getautė
Tinkamas laikas sėti:
žirnius, pupeles, pomidorus,
moliūgus, patisonus, baklažanus, paprikas, vijoklines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

PASKUTINIS PUSLAPIS
Renginiai

Lošimo Nr. 1225
Data: 2019-09-29
51 55 64 35 45 22 27 28 07 17
58 39 25 40 23 02 65 73 72 11
74 31 15 09 53 18 48 57 59 34
26 12 14 63 13 46 10 38

Spalio 3 d.
VISA LENTELĖ
KETVIRTADIENIS
Tarptautinė Veltinio diena
70 42 16 50 20 01 29 62 67
Saulė teka 07:22
75 60 37 44
leidžiasi 18:54
Dienos ilgumas 11.32
LAIMĖJIMAI ir laimėtojų sk.
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Evaldas, Kristina, Milgintas,
7559.80€ 2
Alanta, Teresė
20.60€ 440
Tinkamas laikas sėti:
1.90€
9332
žirnius, pupeles, pomidorus,
moliūgus, patisonus, baklaža1.20€
14809
nus, paprikas, vijoklines gėles.
Sode, darže:
PAPILDOMI PRIZAI
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.
029*702 Pakvietimas į TV
studiją
Spalio 4 d.
036*805 Pakvietimas į TV
PENKTADIENIS
Pasaulinė gyvūnijos diena,
studiją
šv. Pranciškus
Tarptautinė šypsenos diena 033*379 Pakvietimas į TV
studiją
Saulė teka 07:24
leidžiasi 18:51
025*084 Pakvietimas į TV
Dienos ilgumas 11.27
studiją
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Pranciškus, Mąstautas, Eivydė, 0268319 Toyota RAV4 HyPranas
brid
Tinkamas laikas sėti:
žirnius, pupeles, pomidorus,
PROGNOZĖ: Aukso puode –
moliūgus, patisonus, baklaža220 000 Eur
nus, paprikas, vijoklines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.
Spalio 5 d.
ŠEŠTADIENIS
Tarptautinė mokytojų diena
Kūno kultūros ir sporto diena
Saulė teka 07:26
leidžiasi 18:49
Dienos ilgumas 11.23
Jaunatis (6 mėnulio diena)
Edvinas, Galė, Placidas, Palemonas, Gilda, Donata
Tinkamas laikas sėti:
česnakus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.
Spalio 6 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 07:28
leidžiasi 18:46
Dienos ilgumas 11.18
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Brunonas, Budvydas, Vytenė
Tinkamas laikas sėti:
česnakus, ridikus, ridikėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.
Spalio 7 d.
PIRMADIENIS
Krašto apsaugos diena
Diena už orų darbą
Pasaulinė architektūros diena
Pasaulinė natūralios aplinkos
diena
Saulė teka 07:30
leidžiasi 18:44
Dienos ilgumas 11.14
Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina, Justina
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, ridikus, ridikėlius,
ropes, grieščius, burokus, bulves, topinambus, svogūnines
gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.

Lošimo Nr. 716
Data: 2019-09-23
Tel. 1634
CITROEN C3 - 716-0037863
500 Eur - 716-0027*07
100 Eur - 716-0022*11

Spalio 3 ir 5 dienomis Jiezno seniūnijoje – renginys
„Jiezno kraštiečio Antano
Klimo nuopelnai lietuvybei
išeivijoje“, skirtas Pasaulio
lietuvių metams.

Spalio 3 d. 8.00–11.00 val.
– edukacija „Smetoniška
pamoka“ Antano Klimo
tėviškėje Pelekonių k., senojoje sodyboje. Edukaciją ves
Jiezno gimnazijos mokytoja
metodininkė B. Dičkuvienė. Kviečiame registruotis
rajono mokyklų pradinių
klasių mokinius tel. 8 670
09308.

Spalio 5 d. 10.00 val. – šv.
Mišios Jiezno parapijos
bažnyčioje. Po šv. Mišių
– nuosavu ir organizuotu transportu vyksime į
renginį Pelekonių kaime.
12.00 val. – Pranešimai
Antano Klimo tėviškėje:*
„Jiezno kraštiečio Antano
Klimo nuopelnai lietuvybei išeivijoje“ (pranešėjas
kraštietis žurnalistas J. Pugačiauskas); * „Jiezno krašto pavardžių kitimas nuo
tarpukario iki mūsų laikų“
(pranešėjai Jiezno gimnazijos mokytoja metodininkė
N. Kuliešienė ir gimnazijos
mokiniai). Gyvas paveikslas
„Paskutinė diena tėviškėje“
(vaidins Jiezno KLC mėgėjų
teatras, sukurta pagal vietos
pateikėjų pasakojimus apie
A. Klimo išvykimą į JAV).
Išeivijos dainos ir romansai
(dainuos Jiezno KLC mėgėjų
meno kolektyvai). Paroda
„Smetoninės Lietuvos mokykla“ (Lietuvos švietimo ir
pedagogikos muziejus).
Spalio 8 d. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – lietuviškas kino filmas „Kita
tylos pusė“. Bilieto kaina
– 5 Eur. Vaikams būtina
suaugusiojo palyda.

100 Eur - 716-0034*13
100 Eur - 716-0016*55
Sekančio tiražo prizas:
1x5000€, 15x500€ ir
100x50€

Spalio 12 d. – pėsčiųjų žyLošimo Nr. 348
Data: 2019-09-27
SKAIČIAI
21,24, 26, 34, 47 + 04, 06

LAIMĖJIMAI

4+1

268.40€ 3

4

121.90€

3

3+2

51.70€

9

2+2

18.70€

98

3+1

18.60€

102

3

15.70€

140

5+2

10000000.00€ 0

1+2

9.00€

498

5+1

1624893.10€

0

2+1

8.20€

1300

5

286745.80€

0

4+2

4445.60€ 0

Sudoku

gis, skirtas Lietuvos Šaulių
Sąjungos 100-mečiui ir Dainavos bei Tauro apygardų
Lietuvos partizanų atminimui. 24 kilometrų žygis nuo
Pakrovų kaimo Stakliškių
seniūnijoje (Prienų r. sav.)
iki Aukštadvario miestelio
(Trakų r. sav.) Žygio programa: Žygio dalyviai renkasi aikštelėje prie Didžiojo
Gojaus ąžuolo (artimiausio
gyvenamo objekto adresas,
Ąžuolų g. 14, Pakrovų k.,
Stakliškių sen., Prienų r.
sav.). 10.00–10.20 val. Galutinė registracija. Iškilminga
rikiuotė, žygio programos
pristatymas. 10.20–10.50
val. Žygio startas. Pirmas
etapas 2500 m. Pakrovai
– Partizanų žeminė (Gojaus
miškas). 10.50–11.10 val.
Lietuvos partizanų žeminės
lankymas, trumpa edukacinė programa. 11.10–12.20
val. Antras etapas 6120
m. Gojaus miškas – Vyšniūnai (Stakliškių sen.).
12.20-13.00 val. Trumpas
sustojimas prie sodybos
– paskutinės partizanų
vado Adolfo RamanauskoVanago slėptuvės. Susitikimas su Vyšniūnų kaimo
bendruomene. 13.00–14.30
val. Trečias etapas 6670 m.
Vyšniūnai – Jarmališkės,
Stakliškių sen., Prienų r. sav.
(trumpas poilsis prie Kauno
ir Vilniaus apskričių ribos).
14.30–14.50 val. Susitikimas su Aukštadvario regioninio parko darbuotojais
Gaižiūnų k., Aukštadvario
sen., Trakų r. sav. 14.50
-16.40 val. Ketvirtas etapas
8080 m. Gaižiūnų k., Aukštadvario sen. – Aukštadvaris.
Trumpaspoilsis Šafarnės
kaime (Aukštadvario sen.,
Trakų r.). 16.40–17.20 val.
Finišas aikštelėje prie Aukštadvario bendruomenės
namų (Dariaus ir Girėno
g. 2, Aukštadvaris). Žygio
dalyvius pasitiks ir globos
Aukštadvario bendruomenė. Tradicine šaulių koše ir

arbata vaišins LŠS Prienų
206-osios kuopos šauliai.
Žygio dalyvių pažymėjimų
įteikimas. Aukštadvario
regioninio parko lankytojų
centro lankymas. 17.20
val. Renginio pabaiga, išvykimas į namus. Žygio dalyvių registracija tel.: 8 687
25919, 8 610 01936, el. p.:
prienu6kuopa@gmail.com,
algis0705@gmail.com. Žygio dalyviai iš Aukštadvario
į starto vietą Pakrovų kaime bus parvežti užsakytu
transportu.

tų kaina – 10, 12, 15 Eur.
Bilietus galite įsigyti Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro bilietų kasoje darbo
dienomis 17.00–18.00 val.
Bilietų užsakymas – darbo
dienomis 10.00–12.00 val.
ir 13.00–16.45 val. tel. (8
319) 60 373 taip pat – bilietai.lt

Parodos

Prienų rajono savivaldybėje
(2 aukšte) eksponuojama
dailininko Vlado Tranelio
Spalio 13 d. 14 val. Bal- autorinė tapybos darbų
bieriškio kultūros ir lais- paroda.
valaikio centre – Arvydo Prienų kultūros ir laisvalaiVilčinsko jubiliejinio turo kio centre eksponuojama
koncertas. Bilietų kainos: Arno Rasimavičiaus grasuaugusiems – 5 Eur, mo- fikos darbų paroda „Kaskyklinio amžiaus vaikams dienybės metamorfozės“.
– 2 Eur. Bilietai parduodami Paroda veiks iki spalio 4 d.
Balbieriškio miestelio bibli- darbo dienomis.
otekoje.
Prienų krašto muziejuje iki
Spalio 15 d. 18 val. Prie- spalio 25 d. eksponuojama
nų kultūros ir laisvalaikio Reginos Katkienės autocentre – lietuviškas kino rinių lėlių paroda „Baltas
filmas „Nematoma“. Bilieto gyvenimo medis“.
kaina 5 Eur.
Šilavoto laisvalaikio salėje
Spalio 16 d. 18 val. Prienų rugsėjo mėn. eksponuokultūros ir laisvalaikio cen- jama Prienų krašto fototre – spektaklis-tragikome- menininkų darbų paroda
dija „Bestuburiada“. Bilietų „Nemunas man“.
kaina – 8 Eur, moksleiviams,
studentams, senjorams Naujosios Ūtos laisvalaikio
ir neįgaliesiems – 6 Eur. salėje eksponuojama PrieSpektaklis sukurtas kartu nų meno mokyklos dailės
su LMTA (Lietuvos muzikos klasės mokinių tapybos
ir teatro akademija)
paroda „Spalvos ir mintys“.
Spalio 22 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre – „Geriausios 2019 metų
KANŲ LIŪTŲ reklamos“.
Bilieto kaina – 5 Eur. Beveik 2 valandų programoje
– reklamos, jau įėjusios į
istoriją, ateitį keičiantys
kūrybiniai sprendimai ir
istorijos, kurios nepaliks
abejingų.
Spalio 23 d. 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre – Natalijos Bunkės
solinis koncertas. Bilie-

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

Spalio

2

TREČIADIENIS

+13
+15

KLAIPĖDA

VILNIUS

+12 +15
Spalio

3

+12 +13

KETVIRTADIENIS

+8
+13

KLAIPĖDA

VILNIUS

+9 +12
Spalio

4

+10 +10

P E N K TA D I E N I S

+6
+11

KLAIPĖDA

VILNIUS

+7 +11

+9 +11

Š E ŠTA D I E N I S

Spalio

5

+7
+10
KLAIPĖDA

VILNIUS

+6 +10
Spalio

6

+6 +7

S E KM A D I E N I S

+4
+7

KLAIPĖDA

VILNIUS

+4 +5
Spalio

7

+3 +9

PIRMADIENIS

+3
+7

KLAIPĖDA

VILNIUS

+4 +6
Spalio

8

+2 +7

ANTRADIENIS

+5
+8

Vinco Mykolaičio-Putino
gimtojoje sodyboje-muziejuje (Pilotiškių g. 12,
Pilotiškių k., N. Ūtos sen.)
KLAIPĖDA
VILNIUS
eksponuojama Irmos Ur+5 +6
+2 +8
bonavičienės akvarelės
miniatiūrų paroda „RaVANDENS TEMPERATŪRA
ganų draustinis: kelionių
užrašai“. Paroda veiks iki +10 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
spalio 31 d.
+12 KAUNO MARIOS
+13 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+12 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 19 000 000 Eur
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų eilutėse, stulpeliuose bei paryškintuose 9
langelių (3×3)
kvadratuose.

(šio numerio atsakymai)

16

TREČIAdienis,
2019 m. SPALIO 2 d.,
naujasis gĖlupis

GAMA RADIACINIS FONAS

40
41

KAUNE

nSv/val.

ALYTUJE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8241 nSv/val.
ČERNOBYLIO AE
8510 nSv/val.

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

