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6 patarimai kaip vairuoti 
tvyrant rūkui 

Penki žiogai. Klebiškio 
piliakalnis5

S. Stavickis-Stano: 
Susirgus onkologine liga 
tenka nerimauti ir dėl 
darbo vietos

7

4

Augustui Valatkai Lietuvos 
badmintono čempionato bronza

Kristina
BELENAVIČIENĖ

Šiuolaikinio pasaulio ri-
tmas ir išmaniosios tech-
nologijos daugeliui iš mūsų 
kasdien sukelia stresą, dėl 
kurio mūsų organizmas vis 
labiau „išsiderina“. 

Kristina Jan: žmonės man patiki 
daug daugiau nei savo kūną

Joga – viena iš praktikų, 
padedanti atrasti kūno dva-
sios ir proto harmoniją. Iš-
vertus iš sanskrito (senovės 
Indijos – ten atsirado joga 
– kalba) joga reiškia „susi-
jungimą“. Vidinės ramybės 
ieškome kalbindami „Sveika-
tos namų“ jogos instruktorę, 
Himalajų jogos specialistę 

Kristiną Jan.
Kaip Jūsų gyvenime atsi-

rado joga?
Joga mano gyvenime at-

sirado kaip perfekcionizmo 
pasekmė. Augau šeimoje, 
kurioje buvau auklėjama 
labai griežtai. Siekis gyve-
nime „būti tobulai“ sukėlė 

Savaitgalį, Tauragėje vy-
ko Lietuvos asmeninis ba-
dmintono U17 čempiona-
tas, kuriame sėkmingai 
pasirodė Prienų KKSC au-
klėtinis Augustas Valatka 
(treneris Algirdas Kepe-
žinskas).

Augustas nesunkiai įveikęs 
pirmus du varžovus, ketvirt-
finalyje įveikė Lietuvos U17 
rinktinės atstovą. Kluptelė-

Augustas Valatka (dešinėje)

jęs pusfinalyje, kovoje dėl 3 
vietos nepaliko jokių vilčių 
varžovui ir užtikrintai iško-
vojo bronzą.

Augustas poroje su Balbie-
riškio „Svajonės“ badmin-
tono klubo atstovu Ąžuolu 
Barkausko liko tik per plauką 
nuo medalių ir užėmė 4 vietą. 
Bet tai neabejotinai irgi pui-
kus Prienų krašto badminto-
nininkų pasirodymas.

Stipriai tobulėjantis Augus-
tas Valatka, kuris su treneriu 
Algirdu Kepežinsku treni-
ruočių proceso nenutraukė ir 
vasarą, per pusmetį Lietuvos 
badmintono suaugusiųjų rei-
tinge kilstelėjo iš 82 į 42 vietą 
ir tapo realiu kandidatų į Lie-
tuvos jaunimo rinktinę. 

Prienų rajono savivaldybės 
kūno kultūros ir sporto cen-

tro informacija 

Lietuvoje didėja 
sergamumas gripu ir 
peršalimo ligomis
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) 
duomenimis, sergamumas gripu ir ūmio-
mis viršutinių kvėpavimo takų infekcijo-
mis (ŪVKTI) padidėjo. Praėjusiąją savaitę, 
lyginant su užpraeita, registruota 4 kartus 
daugiau gripo atvejų.

40-ąją šių metų savaitę (2019 m. rugsėjo 
30 d. – spalio 6 d.) bendras Lietuvos sergamu-
mo gripu ir ŪVKTI rodiklis siekė 58,6 atv./10 
tūkst. gyventojų. Praėjusią (40-ąja) metų sa-
vaitę registruota 20 gripo atvejų ir tai keturis 
kartus daugiau nei užpraeitą savaitę (39-ąją). 
Praėjusiais metais tuo pačiu metu sergamu-
mas buvo didesnis ir siekė  64,8 atv./10 tūkst.  
gyventojų.

Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI ro-
diklis šių metų 40-ąja savaitę registruotas 
Telšių administracinėje teritorijoje, didžiau-
sias – Kauno administracinėje teritorijoje. 
Praėjusią savaitę dėl gripo hospitalizuotas 
vienas vaikas.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) skie-
pus pripažįsta kaip veiksmingiausią gripo 
specifinę profilaktikos priemonę. Skiepai ap-
saugo nuo gripo ir jo sukeliamų komplikacijų. 
Skirtingai nuo kitų kvėpavimo takų infekcijų, 
gripo virusas sukelia ūmią ligą ir yra pavojin-
gas dėl sukeliamų komplikacijų. Dažniausios 
gripo komplikacijos: plaučių uždegimas, sinu-
sitas, miokarditas (širdies raumens uždegi-
mas), gali išsivystyti inkstų uždegimas ar su-
trikti smegenų funkcijos. Vyresniems žmonės 
gali paūmėti lėtinės ligos.

Pajutus pirmuosius gripo simptomus re-
komenduojame kreiptis į savo šeimos gydy-
toją. Norėdami apsaugoti savo ir aplinkinių 
sveikatą, rekomenduojama likti namuose ir 
neužsiimti savigyda.  ULAC 

Nuo erkinio encefalito 
Kaune mirė antra 
moteris
Nacionalinio visuomenės sveikatos cen-
tro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
(NVSC) Kauno departamento specialistai 
informuoja apie antrą šiemet mirties nuo 
erkinio encefalito atvejį Kauno mieste. 

Mirusi 78 m. kaunietė erkės įsisiurbimo 
nepastebėjo, skiepyta nuo erkinio encefali-
to nebuvo. 

Lietuvoje šiais metais registruotas ketvirtas 
mirties nuo erkinio encefalito atvejis. 

Šiais metais Kauno apskrityje sausio–rug-
sėjo mėn. registruota 111 erkinio encefalito 
atvejų, tai yra 2 kartus daugiau nei pernai per 
tą patį laikotarpį. 

Per paskutinį dešimtmetį Lietuvoje regis-
truota 19 mirčių nuo erkinio encefalito, 8 iš 
jų –Kauno apskrityje.

Lietuva – endeminė erkinio encefalito ša-
lis, todėl ne tik gyvenantiems, bet ir į šalį at-
vykstantiems keliautojams svarbu pasiskie-
pyti.  NVSC 
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FNTT: krovinių gabenimo bendrovė rusišką 
dyzeliną pylė į ES vykstančius vilkikus
Šiauliuose veikiančios bendrovės direktorius bus teisiamas 
už tai, kad iš Rusijos įsivežtą dyzelinį kurą perpildavo į 
Europos Sąjungos šalis vykstančius vilkikus. Neteisėtai 
įvežus dešimtis tonų kuro nesumokėta daugiau kaip 16 
tūkst. eurų akcizo, muito ir pridėtinės vertės mokesčių.

V. Zelenskis lapkričio pabaigoje lankysis 
Lietuvoje
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lapkričio 
pabaigoje ketina lankytis Vilniuje, pirmadienį pranešė 
Lietuvos prezidentūra. V. Zelenskio vizitas Lietuvoje 
vyks lapkričio 26-27 dienomis. V. Zelenskis Ukrainos 
prezidentu tapo šių metų pavasarį.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
mantvydas

PREKEVIČIus

Šaunu, kad į savo pabaigą 
skubantys metai mums 

nuolat padovanoja gražių aki-
mirkų. Tokių akimirkų, kai 
norisi sustoti, pažvelgti į tai, 
kas yra aplink mus, ir bent 
trumpam susimąstyti. Bent 
vienai akimirkai susimąstyti 
apie save ir tą rutiną, į kurią 
nuolat pasineriame.

Auksinis ruduo – viena iš 
akimirkų, kai stovėdamas 
prieš medžius gali apmąstyti 
savo santykį su gamta ir visu 
pasauliu. Ar galėtų kas nors 
ginčytis, kad gamta mus nuo-
lat moko gyventi ir išgyventi, 
tačiau mes, pasidėję grėblį 
prieš savo kojas, nuolat ant 
jo lipame ir su grėblio kotu 
gauname smūgį į kaktą. Žen-
giam į priekį, žengiam atgal, 
žengiam į priekį, žengiam at-
gal. Gamtai – milijardai me-
tų, o mes, žmonės, vadiname 
save išmintingiausiomis bū-
tybėmis, skaičiuodami vos 
tūkstančius metų. Ir dar sa-
ve vadiname aukščiausiomis 
būtybėmis šioje planetoje, 
o kartais net visoje visatoje, 
nors dažnai nesugebame net 
biologijos ar astronomijos va-
dovėlio perskaityti.

Protingieji kvailiai.
Stebime, kas aplink mus 

darosi, kas vyksta, ir laidome 
savo „protingas“ mintis ir pa-
tarimus, apie tai tik menkai 
nutuokdami. 

„Žiema bus šalta“. Remian-
tis kuo? Nes taip... man at-
rodo. 

„Šitas politikas yra geras 
ir teisingas“. Remiantis kuo? 
Nes priima mums patinkan-
čius įstatymus? O ar įsivaiz-
duojame, kokios bus tų įsta-
tymų pasekmės po 10, 20, 
30 metų? 

„Su šiuo žmogumi geriau 
nebendrauk, bus geriau“. 
Remiantis kuo? Mūsų asme-
ninėmis patirtimis, šio žmo-
gaus praeities istorija? O iš 
kur mes žinome, kad praei-
tyje konfliktas su šiuo žmo-
gumi kilo buvo būtent dėl jo 
kaltės? Ar esame įsitikinę, jog 

blogas, mūsų nuomone, žmo-
gus nėra geras šimtams kitų 
žmonių? 

Ar tikrai tikime, 
kad šiandien 
gautas skanus 

saldainis bus sotesnis 
už viso likusio gyveni-
mo duoną? Kaip daž-
nai imame saldainį ir 
netenkame duonos!

Nuolat pamirštame plačiau 
atmerkti akis ir į kiekvieną 
sudėtingesnę situaciją pa-
žvelgti iš kelių pusių. Konflik-
to metu mąstome, kaip atsi-
kirsti, nepriklausomai nuo to, 
kuri iš konflikto pusių yra tei-
si. Griebiame bet kokį mums 
dovanojamą saldainį, net ne-
pagalvodami, kad dėl šio sal-
dainio mums teks brangiau 
mokėti už duoną. Rūpinamės 
ne tiesa, o laviravimu tarp 
mums gyvenimo sustatytų 
uolų. Bandome apiplaukti 
uolas, net nesusimąstydami, 
ar šalia uolų einantis tolimas 
kelias nėra saugesnis ir pati-
kimesnis. Skubame gyventi ir 
daryti sprendimus, nepaisy-
dami to, kad skuboti sprendi-
mai mūsų kelyje primėto dar 
daugiau uolų ir akmenų, pro 
kuriuos anksčiau ar vėliau vėl 
turėsime eiti.

Dažnai skubo-
tai ištariame 
žodžius, kurie 

mūsų gyvenimo kely-
je išliks ilgam ir visada 
už jų kliūsim. Dažnai 
padarome veiksmų, 
kurie mūsų gyvenimo 
kelyje palieka duobių, 
per kurias patys turė-
sime vaikščioti.

Gamta neskuba. Ji juda lė-
tai, kantriai ir apgalvotai. 

Žiūrėkite, kaip atrodo jau-
nas, ką tik pasodintas ąžuo-
las. Kažkokia nususus rykš-
tė! O kuo jis tampa po šimto 
metų? Pačiu galingiausiu ir 
stipriausiu medžiu. Pamažu 
augdamas, per ilgą laiką jis 
sukaupia savo patirtį, jėgas 
ir kilmingą stotą. Ne pasku-

bomis, ne šokčiodamas čia 
aukštyn, čia žemyn, čia kai-
rėn link saulės ar dešinėn link 
pavėsio, o be jokios skubos 
augdamas. Stabiliai, iš lėto. 
Ir užauga toks tvirtas, kad jo 
mediena vertinama aukščiau-
sia kaina.

Tuo tarpu žmogus nesi-
smulkina. Šiandien čia, rytoj 
– ten, poryt – dar kitoj vietoj. 
Šiandien su viena (vienu), ry-
toj – jau su kita (kitu), o pava-
sarį pasitinka jau su septinta 

(septintu). Šiandien saldainis, 
rytoj bandelė, poryt tortas, o 
pavasarį, žiūrėk, jau... ir šir-
dies nepakankamumas. Taip, 
šokinėjam nuo pomėgio prie 
pomėgio net nepagalvodami 
apie ateitį. Teturėdami kažko-
kią neaiškią viziją, kurią vadi-
name „laimingu gyvenimu“. 

O kaip mes siekiame vie-
nos iš siurrealistiškiausių vi-
zijų – „laimingo gyvenimo“? 
Pagal standartinę struktūrą, 
kurią galima pavadinti nei 
daugiau nei mažiau, bet pa-
saka apie princesę – reikia 
turėti rūmus, turėti princą 
(arba princesę, čia jau sko-
nio reikalas), krūvą vaikų ir 
dar didesnę krūvą pinigų! 
Suprantama, šios vizijos epi-
logas visada būna „gyveno il-
gai ir laimingai“. 

Ir šioje vietoje reikia pripa-
žinti, kad pati vizijos struk-
tūra yra neįgyvendinama 
dėl kiekvieno iš šių punktų. 
Kiekvienus rūmus reikia ne 
tik pastatyti, bet ir prižiūrė-
ti, visus vaikus reikia ne tik 
turėti, bet ir užauginti, su vi-
sais princais ir princesėmis 

reikia ne tik susituokti, bet 
ir sugyventi, o pinigų... Pini-
gų reikia arba uždirbti, arba 
pavogti, arba išlošti. Supran-
tama, pasaulyje nėra dešimt 
milijardų aukso puodų, kad 
užtektų kiekvienam žmogui, 
todėl, grubiai skaičiuojant, 
apie 90 proc. mūsų planetos 
gyventojų yra pasmerkti „ne-
laimingam gyvenimui“, nes 
pinigų reikia ne tik gauti, bet 
ir išsaugoti. 

O kai baigiasi vi-
zijos įgyvendi-
nimui skirtas 

laikas, kažkodėl vienas 
kitam linkime tik svei-
katos. Nes tik tada, kai 
jos nebeturime, suvo-
kiame, kad „laimingas 
gyvenimas“ nėra kaž-
ko turėjimas, užsidir-
bimas ar užsitarnavi-
mas. Nes gyvenimas 
apskritai yra kiekvie-
nam iš mūsų kitoks. Jis 
negali būti tiesiog lai-
mingas, nes kiekvieną 
dieną net oras yra ki-
toks. O oras daugumai 
mūsų turi ypač didelę 
reikšmę. 

Elementari dargana, eks-
tremalus šaltis ar karštis 
mums sukelia negatyvių 
pojūčių ir iki sakinio „koks 
čia gyvenimas, jeigu pras-
tas oras“ trūksta vos kelių 
akimirkų. Ir dar – jei stojus 
prastam orui savo spintoje 

nerandame tinkamų batų, iš 
karto tampame „nelaimingo 
gyvenimo“ nuskriaustaisiais. 
Viskas priklauso nuo požiūrio 
į mus supančią aplinką.

Kilęs škvalas rauna me-
džius ir laužo medžių šakas, 
tačiau vietoj jų išauga nauja 
žaluma. Gamta atsinaujina. 
Žmogus irgi. Bet neretai vie-
toj silpnų medžių ir jų šakų 
išdygsta naujos, jaunos ir dar 
stipresnės šakos. Žmogus po 
negandų taip pat visada su-

laukia sėkmingesnio laiko. 
Visgi tai nėra pasaka, kuri 
baigiasi „ilgai ir laimingai“. Ši 
pasaka yra be pabaigos, o nu-
opuoliai bei pakilimai karto-
sis dar ne kartą. 

Išvengti gyvenimo pokyčių 
neįmanoma, tačiau žvelgda-
mi plačiau ir kiekvieną si-
tuaciją vertindami atidžiau, 
mąstydami, jog bet koks mū-
sų indėlis į tą situaciją turės 
išliekamųjų reiškinių ateičiai, 
mes galime savo „nelaimin-
gą gyvenimą“ paversti tikrą-
ja „branda“. Ne svajonėse, ne 
pasakose aprašoma branda, 
bet tikrąja šimtamečio ąžuo-
lo branda. 

Tačiau tai turi savo kainą. 
Ta kaina – laikas, kurį priva-
lome skirti savo gyvenimui, 
o ne savigraužai dėl neįgy-
vendinamų pasakose sukur-
tų „laimingo gyvenimo“ mo-
delių. 

Privalome priimti tokius 
sprendimus, kad augtume 
ne tik savo, bet ir kitų akyse. 
Augtume ne sugebėjimu pasi-
imti viską, o pasiimti tai, kas 
yra amžina.

Naugarduke 
aptartos 
galimybės 
įgyvendinti 
bendrus 
projektus
Tarptautinis bendradarbia-
vimas yra viena iš savival-
dybių veiklos sričių. Prie-
nų r. savivaldybė bendra-
darbiauja su įvairių šalių 
miestais. 

Naugarduko rajonas (Bal-
tarusija) – vienas iš seniausių 
bendradarbiavimo partne-
rių, su kuriuo partnerystės 
ryšiai tęsiasi 12 metų.

Spalio 4–6 d. Prienų r. savi-
valdybės meras Alvydas Vai-
cekauskas, administracijos 
direktorė Jūratė Zailskienė, 
tarybos narė Angelė Mickie-
nė lankėsi miesto partnerio 
Naugarduko (Baltarusija) 
paminėjimo rašytiniuose 
šaltiniuose 975-ųjų metinių 
šventiniuose renginiuose.

Savivaldybės meras A. Vai-
cekauskas perdavė Naugar-
duko vykdomojo komiteto 
pirmininkui Sergejui Fedčen-
ko ir Naugarduko žmonėms 
linkėjimus nuo Prienų krašto 
žmonių, pasidžiaugė ilgame-
te draugyste, palinkėjo ir to-
liau bendradarbiauti, kartu 
įgyvendinti projektus.

Į Naugarduką vyko ir Bal-
bieriškio kultūros ir laisva-
laikio centro kapela „Temela“ 
(vadovas Mindaugas Bartu-
sevičius). Žiūrovai audringai 
palaikė mūsų kapelą ir dėko-
jo už puikų pasirodymą.

Prienų delegacija dalyvavo 
atidarant naujai pastatytus 
miesto vartus, naują skve-
rą bei atnaujintą socialinių 
paslaugų centrą. Su sociali-
niais darbuotojais kalbėta 
apie Baltarusijoje teikiamas 
paslaugas bei galimybę jiems 
atvykti į Prienus pasisemti 
patirties. Baltarusiai pristatė 
Naugarduko agrarinio kole-
džo veiklas. Taip pat aptartos 
galimybės rengti bendrus at-
sinaujinančių energijos šalti-
nių panaudojimo projektus.

Prienų r. savivaldybės  
informacija 
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Nobelio medicinos premija paskirta 
ląstelių reakciją į deguonį tyrinėjusiems 
mokslininkams
Britas Piteris Dž. Ratklifas ir du amerikiečiai Viljamas 
G. Kilinas bei Gregas L. Semenza buvo pagerbti Nobelio 
medicinos premija už atradimus, kaip ląstelės jaučia 
deguonies prieinamumą ir prie jo prisitaiko.

Konstitucijos egzamine dalyvavo 
mažiau žmonių nei pernai
Konstitucijos egzamine praėjusią savaitę dalyvavo 
daugiau kaip 30 tūkst. žmonių, tai yra keliais 
tūkstančiais mažiau nei pernai. Pernai patikrinti savo 
žinias apie pagrindinį šalies įstatymą panoro daugiau 
nei 32 tūkst. žmonių.

atKelta IŠ 1 p.

lėtinį nuovargį ir pasireiškė 
įvairiais psichosomatiniais 
simptomais. Kūnas šaukėsi 
pagalbos. Troškau atrasti vi-
dinę ramybę. Taip 2008 m. 
pirmą kartą atsidūriau jogos 
pamokoje ir supratau, kad ši 
praktika man tinka. Suvo-
kiau, kad pasaulis daug įdo-

mesnis nei darbas, bėgimas, 
neturėjimas laiko sau ir vi-
sa kita krūva nesibaigiančių 
reikalų. Ir tik mums rinktis 
– leisti sau sustoti ar be pa-
grįstos priežasties suktis 
užburtame rate. Tuomet ap-
lankė mažas nušvitimas, jog 
tas, kuris suka nesibaigiantį 
užduočių ratą, visgi yra svar-
besnis nei pats ratas. Ilgai-
niui taip pamėgau šią prak-
tiką, kad 2014 m. tapau ser-
tifikuota suaugusiųjų jogos 
mokytoja, dar vėliau, 2015 
m., – šeimos ir vaikų jogos 
instruktore, 2016–2017 m. 
studijavau Himalajų jogą ir 
tapau sertifikuota Himalajų 
jogos specialiste (profesio-
nale). Gavau savo Mokytojo – 
Piloto Baba Dži – didžio Indi-
jos šventojo, Mahajogo palai-
minimą perduoti autentiškas 
jogos žinias bei vesti jogos 
užsiėmimus žmonėms.  

Kodėl joga populiarėja 
Lietuvoje, ko ieško žmo-
nės?

Žmonės darosi sąmonin-
gesni ir ieško realių savo pro-
blemų sprendimo būdų. Jie 
domisi įvairių praktikų po-

Kristina Jan: žmonės man patiki daug daugiau nei savo kūną
veikiu ir ieško sau geriausios. 
Miesto žmogui nebepakanka 
fizinių pratimų, jam verkiant 
reikia atsipalaiduoti, nura-
minti savo sujauktą protą, 
į vietas sudėlioti emocijas, 
„pakrauti vidines baterijas“. 
Ši praktika unikali tuo, kad 
ją sudaro ne tik fiziniai prati-
mai, bet ir kvėpavimo, atsipa-

laidavimo technikos, medita-
cija. Lankydami jogos pamo-
kas žmonės sustiprėja ne tik 
fiziškai, bet ir dvasiškai. Jie la-
biau pažįsta savo kūną, suvo-
kia jo veikimo mechanizmus, 
savo proto prigimtį, išmoksta 
valdyti emocijas. Jogai žino, 
kaip aktyvinti, atpalaiduo-
ti ar balansuoti nervų siste-
mą, kaip reguliuoti kraujos-
pūdį ar hormonų lygį kūne, 
kaip detoksikuoti organizmą, 
kaip valdyti savo dėmesį, kur 
padėti kylančias emocijas, ir 
daugybę kitų dalykų, kurių 
nėra kitose judesio sistemo-
se. Žmonės renkasi daugia-
lypę naudą.

Kokias pagrindines sa-
vybes ugdo joga?

Jogos praktika yra gana 
griežta disciplina, reikalau-
janti didelių valios pastangų 
ir kasdienio darbo su savimi. 
Joga – tai ištisa žinių, verty-
binių nuostatų ir konkrečių 
praktikų sistema, kurios es-
mė yra savęs tobulinimas 
visuose lygmenyse. Labai 
svarbu tai, jog ši praktika 
ugdo atidą sau ir supančiam 
pasauliui. Taip mokomasi iš 
tikro girdėti ir suprasti save 

bei kitus, sukurti darnų ryšį 
tiek su savimi, tiek su aplinki-
niais. Joga tiesiog daro žmo-
gų geresnį. 

Ar joga gali padėti nu-
mesti svorio? 

Taip, gali, bet tai nėra šios 
praktikos tikslas. Daug svar-
biau išmokti iš tikro pamilti 
savo kūną, išgirsti ir suprasti 
jo poreikius. Kai praktikuosi-
te jogą, žinosite, jog negalite 
praleisti rytinės mankštos, 
žinosite, ką, kaip ir kada val-
gyti, kada eiti miegoti, kada 
keltis, kada laikas pasirū-
pinti savo emocijomis, kaip 
nesukurti vidinių konflik-
tų. Norint numesti svorio, 
naudingos dinaminės jogos 
padėčių sekos, tokios kaip 
„Saulės pasveikinimas“, pa-
dėtys, aktyvinančios limfo-
taką, aktyvios manipuliacijos 
pilvu, specialiai tam tinkan-
čios pranajamos (kvėpavimo 
pratimai). 

Ar tiesa, kad negatyvios 
emocijos kuria blokus ats-
kirose kūno dalyse, orga-
nuose? 

Tiesa. Gindamasis nuo nei-
giamų jausmų, žmogus įka-
lina juos savo kūne. Viena 
vertus, jam tarsi palengvėja, 
tačiau kūne nugrimzdusios 
emocijos niekur nedingsta. 
Jos tampa įtampos zonomis. 
Į įtemptus raumenis nukrei-
piama aktyvesnė kraujotaka, 

bet tai padaroma gyvybiš-
kai svarbių organų sąskaita. 
Įtampa raumenyse sukelia 
įtampą vidaus organuose, 
stringa visavertė jų veikla. 
Įtampos zonose sutrinka 

energijos tekėjimas, formuo-
jasi ligos. Įtampai palaikyti 
reikalingi milžiniški kiekiai 
energijos. Tokiu būdu be-
prasmiškai eikvojami mūsų 
vidiniai resursai. Kenčia vi-
sas organizmas.

Kokie organai kenčia, 
kai žmogui trūksta mei-
lės? 

Ten, kur nėra meilės, gy-
vena baimė. Jei gyvensime 
apimti baimės, ji taps liga. 
Baimė blokuos apsaugines 
organizmo funkcijas, silpnins 
imunitetą ir griaus pama-
tines žmogaus struktūras, 
trukdys adekvačiai priimti 
save ir kitus. Baimės sukeltas 
ligas gali išgydyti tik meilė. 
Mes nuo vaikystės mokomi 
sprendimų ieškoti išorėje, 
tačiau neišmokstame patys 
suteikti sau besąlyginės mei-
lės, supratimo, pripažinimo 
ir pagarbos. Viskas priklau-
so nuo mūsų pačių ir nuo 
to, ar pakaks gyvenime jėgų 
baimę pakeisti meile. Kartais 
kentėti lengviau, nei keistis. 
Kad būtum laimingas, reikia 
turėti drąsos.

Ko gero, plačiausiai yra 
žinoma lotoso poza. Kokia 
jos paskirtis, nauda?

Tai klasikinė poza, skir-
ta meditacijai ir pranaja-
mai (kvėpavimo pratimai). 
Ši poza stimuliuoja skran-
džio, tulžies pūslės, blužnies, 

inkstų ir kepenų meridianus. 
Sėdint sukryžiuotomis kojo-
mis, jose sulėtėja kraujota-
ka, o kraujas nukreipiamas į 
pilvo sritį, kur yra visi gyvy-
biškai svarbūs organai. Taip 

gerinama aukščiau išvardytų 
organų veikla. Sėdėjimas lo-
toso poza veikia mūsų sme-
genų centrus, o tai padeda 
balansuoti visas organizmo 
sistemas. Kuo labiau orga-
nizmas yra subalansuotas, 
tuo jis sveikesnis. Ne veltui 
ši padėtis vadinama „asa-
nų (pozų) karaliene“ arba 
„asana, galinčia išgydyti vi-
sas ligas“. 

Ar šių dienų skubančiam 
žmogui, neturinčiam laiko 
ar galimybių lankyti užsi-
ėmimus, yra kitokių būdų 

pamedituoti? 
Pats paprasčiausias medi-

tavimo būdas – savo kvėpa-
vimo stebėjimas. Technika 
labai paprasta. Tereikia ati-
džiai stebėti, kaip įkvepiate ir 

iškvepiate orą, ir pamatysite, 
kaip akimirksniu ima kisti jū-
sų būsena.

 Kokie žmonės ateina į 
Jūsų jogos pamokas? Ką 
patartumėte tiems, kurie 
vis dar nedrįsta ateiti į už-
siėmimus?

Jogos užsiėmimus lanko 
nuostabūs žmonės, pasižy-
mintys smalsumu ir noru 
pažinti save. Dažniausiai tai 
atsakingą ir intensyvų proti-
nį darbą dirbančios moterys, 
tačiau yra ir vyrų. 

Jogos efektyvumas įrody-
tas moksliškai. Tai neįtikė-
tinai naudinga praktika. Ne-
drįstančiam patarčiau susi-
tikti su jogos mokytoju, kuris 
atsakys į Jus neraminančius 
klausimus. Galima paskam-
binti telefonu 8 676 32875, 
susitarus užsukti į „Sveikatos 
namus“. Nėra geresnio būdo 
suprasti, tinka Jums ši prak-
tika ar ne, kaip tiesiog ateiti 
į jogos pamoką.

Kokiais principais vado-
vaujatės savo darbe? 

Į kiekvieną savo vedamą 
pamoką įdedu dalelę širdies. 
Jaučiu didelę atsakomybę. 
Juk žmonės man patiki dau-
giau nei savo kūną. Neįsivaiz-
duoju savo darbo be empati-
jos, kūrybiškumo ir nuolati-
nio tobulėjimo.

Ačiū už pokalbį.
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parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 

ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-09-29 apie 3.45 
val. Prienų r., Jiezno sen., 
Verbyliškių k., kelio An-
takalnis–Jieznas–Aly-
tus–Merkinė 32-ame km, 
patikrinimui sustabdžius 
automobilį „Audi“, sulai-
kytas jį vairavęs neblaivus 
(1,98 prom. alkoholio) 
vyras (g. 1978 m.).

2019-09-29 apie 05.28 
val. gautas GMP praneši-
mas, kad Prienuose, So-
džiaus g. reikia pagalbos 
išnešti ligonę. Ligonė (g. 
1947 m.) išnešta ir per-
duota medikams.

2019-09-30 apie 2.30 val. 
Birštono sav., Šaltinėnų 
k. nenustatytas asmuo, 
atvykęs į vyro (g. 1992 
m.) namus, apgadino jam 
priklausančius automo-
bilius „Skoda Superb“ ir 
„Audi A6“. Nuostolis tiks-
linamas.

2019-09-30 apie 12.50 
val. Prienų r., Ašmintos 
sen., Bagrėno k., kelio 
Strielčiai–Pociūnai 3-
iame km neblaivi (2,49 
prom. alkoholio) moteris 
(g. 1961 m.), vairuodama 
automobilį „Fiat Ulys-
se“, sukėlė eismo įvykį 
ir pasišalino. Įtariamoji 
sulaikyta ir uždaryta į 
areštinę.

2019-09-30 apie 19 val. 
Prienų r., Jiezno sen., Vė-
žionių k., žodinio konf-
likto metu vyrą (g. 1977 
m.) sumušė į jo namus 
atėję iš matymo pažįstami 
asmenys. Nusikalstamą 
veiką padaręs asmuo nu-
statinėjamas.

VERTA žINOTI

REKLAMA

JT „ruošiasi blogiausiam scenarijui“ dėl 
gresiančio turkų puolimo Sirijoje
Jungtinės Tautos pirmadienį pareiškė „besiruošiančios 
blogiausiam“ scenarijui Sirijos šiaurės rytuose, Jungtinėms 
Valstijoms paskelbus, kad netrukdys Turkijai vykdyti 
karines operacijas tame regione. 

Metinis būsto kainų augimas Lietuvoje 
– didesnis nei ES, skelbia Eurostatas
Metinis būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių 
metų ketvirtį buvo didesnis nei Europos Sąjungos 
(ES) vidurkis. Balandį-birželį, palyginti su tuo pačiu 
laiku 2018 metais, būstas Lietuvoje pabrango 6,6 
proc. ES būsto kainos vidutiniškai padidėjo 4,2 proc.

2019-10-01 apie 12.46 val. 
gautas pranešimas, kad 
Pakuonio sen., Pošvenčio 
k., Debesų g. dega elek-
tros laidai, ant jų užvirtęs 
medis. Gaisro pavojaus 
nebuvo, budėta, kol atvy-
ko ESO avarinės tarnybos 
darbuotojai.

2019-10-01 vakare, 21.02 
val., gautas pranešimas, kad 
Jiezno sen., Jiezne, Gedimi-
no g. dega medinis namas. 
Paaiškėjo, kad pranešimas 
buvo nepagrįstas. 

2019-10-02 apie 16.20 val. 
Birštono sav., Birštono sen., 
Nečiūnų k., lauko kelyje 
patikrinimui sustabdžius 
automobilį „Audi A4“, jį 
vairavęs neblaivus (2,28 
prom. alkoholio) vyras (g. 
1970 m.) sulaikytas ir už-
darytas į areštinę.

2019-10-02 apie 10.33 val. 
gautas socialinės darbuoto-
jos pranešimas, kad Prie-
nuose, Pušyno g., moteriai 
reikia nupjauti ant piršto 
užstrigusį žiedą. Siūlu nu-
imti 2 žiedai nuo piršto. 

2019-10-02 apie 21 val. 
Prienų r., Kudirkų k., žodi-
nio konflikto metu vyras (g. 
1977 m.) smurtavo prieš 
savo sutuoktinę (g. 1973 
m.). Įtariamasis nesulai-
kytas.

2019-10-03 apie 15 val. 
Prienų r., Išlaužo sen., Va-
lengiškių k., neblaivus vy-
ras (g. 1974 m.) smurta-
vo prieš savo sutuoktinę 
(g. 1996 m.). Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

2019-10-04 apie 21 val. 
gyvenamosiose patalpose, 
esančiose Prienų r. sav., 
neblaivi (1,98 prom. alko-
holio) moteris (g. 1963 m.) 
dantimis vieną kartą įkan-
do neblaiviam (0,38 prom. 
alkoholio) sutuoktiniui (g. 
1955 m.) į dešinės pusės 
žandą, po to vieną kartą 
įkando į dešinės rankos 
dilbį, tuo sukeldama fizinį 
skausmą nukentėjusiajam. 
Moteris sulaikyta ir užda-
ryta į areštinę.

Nesvarbu, kiek metų vai-
ruojate automobilį, rūkas 
net ir labiausiai patyrusį 
vairuotoją turėtų privers-
ti  įtempti visą dėmesį, kad 
saugiai pasiektų kelionės 
tikslą.  Dažnai kelius apgau-
bia toks tirštas rūkas, kad 
matomumas tesiekia 30 m 
ir mažiau, o kelio ženklų at-
rodo kaip nebūtų, nes juos 
sunku įžiūrėti.  

Tvyrant rūkui 2018 m. eis-
mo įvykiuose, kuriuos ana-
lizuoja Lietuvos transporto 
saugos administracija,  nu-
kentėjo 8 žmonės, tarp jų ir 
vaikai. 1 pėstysis, partrenk-
tas sunkiasvorės transporto 
priemonės, žuvo.  

Pasak LTSA pareigūno Vi-
talijaus Šufinsko, rūkas viena 
iš pavojingiausių oro sąlygų 
vairuotojams, keliuose suke-
lianti itin daug nepatogumų. 

„Vairuotojui ne tik sunku 
matyti kelią, bet ir laiku pa-
matyti posūkį arba einantį 
žmogų. Ypatingai rūkas pa-
vojingas važiuojantiems ru-
denį anksti ryte arba vakare, 
kai eismo sąlygas sunkina 
dar ir tamsa. Vadinasi vairuo-
tojai turi būti labai dėmesin-
gi, nes tokiame kelyje neap-
galvotas elgesys ir priimtas 
netinkamas sprendimas gali 
baigtis tragiškai.“ – sako LTSA 
ekspertas. 

Pasak eksperto, saugiai 
vairuoti rūke gali padėti ke-
letas paprastų, bet vairuotojų 
dažnai neįvertinamų ar nu-
vertinamų priemonių.  

Naudok rūko žibintus. 
Rūko žibintai automobilyje 
įrengti ne dėl grožio. Prieki-
niai turi kitokį šviesos skli-
dimo spindulį, todėl ženkliai 
pagerina matomumą rūko 
sąlygomis, o galiniai kur kas 
geriau pastebimi atvažiuo-
jančių vairuotojų nei gaba-
ritiniai. 

„Visgi rūko žibintus rei-
kia naudoti laiku ir vietoje. 
Rekomenduojama, jog  gali-
nis rūko žibintas turėtų būti 
naudojamas tik esant mažes-
niam nei 50 metrų matomu-
mui. Kitu atveju, dėl ryškios 
šviesos, šis žibintas gali akin-
ti iš paskos važiuojančių au-

6 patarimai kaip vairuoti tvyrant rūkui 
tomobilių vairuotojus, o kai 
kuriais atvejais, gali būti pa-
laikytas ir stop žibintu“ – sa-
ko ekspertas V. Šufinskas. 

Priekiniai rūko žibintai 
taip pat turi būti tvarkingi, 
tinkamai sureguliuoti. Jie 
paprastai būna montuojami 
žemiau už pagrindinius, sie-
kiant pakeisti šviesos, atsi-
spindinčios nuo rūko lašelių 
kryptį taip, kad ji neakintų 
vairuotojo. Per žemai švie-
čiantys rūko žibintai negali 
maksimaliai apšviesti kelio, 
tuo tarpu per aukštai švie-

čiantys žibintai gali akinti 
tiek priešais atvažiuojantį 
transportą, tiek patį vairuo-
toją, kadangi padidėja nuo 
rūko atspindimos šviesos 
srautas vairuotojui. 

„Mažiau patyrę vairuotojai 
kartais daro klaidą - naudo-
ja tolimąsias šviesas. Kadan-
gi jų skleidžiama šviesa yra 
labiausiai atspindima, toks 
sprendimas dar labiau pa-
blogina matomumą ir suda-
romas „aklinos sienos“ efek-
tas.“ – atkreipia dėmesį LTSA 
atstovas. 

Jei priekyje jūsų važiuojan-
tis automobilis kelis kartus 
sumirksi avarine šviesos si-
gnalizacija arba įjungia išjun-
gia rūko žibintą – reiktų pa-
galvoti, ar šviesos neakina.

Laikykis saugaus atstu-
mo. Tinkamas atstumas tarp 
automobilių yra svarbus ne-
priklausomai nuo oro sąlygų, 

tačiau esant rūkui jį dar la-
biau patariama padidinti.  

Sumažink greitį. Vardan 
saugumo teks apsišarvuo-
ti kantrybe – esant rūkui ir 
blogam matomumui didelis 
greitis gali būti labai pavo-
jingas. Net ir važiuojant leis-
tinu greičiu, esant rūkui at-
siradusią kliūtį vairuotojas 
pastebi per vėlai ir nespėja 
jos išvengti. Todėl reikia įver-
tinti situaciją, matomumo ke-
lio atstumą ir pasirinkti tokį 
greitį, kad būtų įmanoma 
automobilį sustabdyti per 

mažesnį atstumą, negu gali-
ma matyti.

Sutelk dėmesį. Esant rū-
kui, reikia vengti dėmesį 
blaškančios veiklos ir prie-
taisų, stengtis kuo labiau su-
sikoncentruoti į kelią. Net-
gi patartina išjungti radiją, 
kad būtų galima girdėti, kas 
vyksta lauke. Tai itin padeda 
vairuojant pavojinguose ruo-
žuose bei kelių susikirtimuo-
se, geležinkelio pervažose. 
Šiuo atveju taip pat reikėtų 
stebėti ir priešais atvažiuo-
jančius automobilius, kurie 
apie kliūtį priešais gali įspėti 
pamirksėdami šviesomis.

Nemanevruok. Važiuo-
jant rūke, nedarykime pavo-
jingų manevrų, tokių kaip ne-
įvertintas lenkimas (kai ne-
užtikrinti, kad pakankamai 
matome) ar staigus stabdy-
mas. Esant itin tirštam rūkui 
apkritai patartina lenkimų 

vengti, kadangi vairuotojas 
gali nematyti priešais atva-
žiuojančio automobilio, ar-
ba jį pamatyti per vėlai. O 
kai staigiai stabdome – ga-
lima sulaukti smūgio į galą 
iš paskos važiuojančio auto-
mobilio. 

Sustok šalikelėje tik 
esant būtinybei. Reiktų 
vengti sustojimo šalikelėje 
kai aplinkui tvyro rūkas. Di-
delė tikimybė, jog kažkas į 
jus atsitrenks. Jeigu vis dėl to 
prireikė sustoti, pasistenkite 
paieškoti nusukimo iš kelio 

(kiemai ar siauri šalutiniai 
keliukai, kuriuose itin ma-
žas eismo srautas ir judėjimo 
greitis) arba neturint tokios 
galimybės sustoti kuo labiau 
į dešinę nuo važiuojamosios 
kelio dalies. 

Iš paskos važiuojantys 
automobiliai esant blogam 
matomumui dažnai seka 
priešais važiuojančio auto-
mobilio šviesas. Todėl jeigu 
vis dėlto sustojote šalikelėje, 
būtinai įjunkite avarinę si-
gnalizaciją ir išjunkite švie-
sas, kad iš paskos važiuojan-
tys vairuotojai nepasuktų jū-
sų kryptimi, manydami, jog 
ten kelias. 

Ir nesvarbu, ar rūkas yra 
blogo matomumo priežas-
tis, ar kitos oro sąlygos, svar-
biausia eisme yra savitarpio 
pagarba bei vairuotojo tinka-
mai priimti sprendimai kely-
je.  LTSA 
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Gimtadienio proga V. Putinas surengė 
parodomąjį grybavimą
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas garsėja pozavimu 
įspūdingoms nuotraukoms, kuriose paprastai atsispindi 
nepaprasti pomėgiai, tokie kaip giliavandenis nardymas. 67 
metų sulaukęs V. Putinas savaitgalį praleido grybaudamas 
su gynybos ministru Sergejumi Šoigu.

Atšalus orams įjungtas 9-asis Lietuvos 
elektrinės blokas
Atšalus orams ir rinkoje susiformavus aukštoms 
kainoms, pirmadienį įjungtas „Ignitis gamybos“  
valdomos Lietuvos elektrinės 9-asis blokas. palankios 
sąlygos tam susidarė į regioną atslinkus šaltesniems 
orams bei sumažėjus vėjo elektrinių gamybai.

mantvydas
PREKEVIČIus

Matydami, kad ruduo ne-
lėtina greičio, kad pamažu 
tampa ne tik šalčiau, bet ir 
drėgniau, skubame jums 
pristatyti dar daugiau Prie-
nų krašto piliakalnių. 

Tiesa, tai dar nereiškia, kad 
juos būtina aplankyti dar šie-
met. Jeigu jie laukė jūsų dė-
mesio tūkstantį ar daugiau 
metų, tai tikrai palauks ir 
iki kitos vasaros. Na, nebent 
paaiškės, jog piliakalnius dėl 
ploto kapinėms trūkumorei-
kia nulyginti.

Taigi, nieko nelaukiam ir 
keliaujam į Klebiškį, kuriame, 
mūsų operatyvinės informa-
cijos duomenimis, stūkso dar 
vienas piliakalnis. 

Mūsų žinias itin sustipri-
na prie kelio Prienai–Skriau-
džiai stovintis rudas kelio 
ženklas „Klebiškio piliakalnis 
su gyvenviete“. Ką gi, ženklas 
atrastas –pusė darbo jau pa-
daryta. Gyvenvietės siaura 
gatvele pavažiavę apie porą 
šimtų metrų nudžiungame 
dar labiau – dešinėje, maž-
daug už 50 metrų nuo gatvės, 
medžių proskynoje iš tikrų-
jų stūkso piliakalnis. Labai 
kruopščiai nupiešiame žiogą. 
Žinoma, žalią!

Ką gi, kitas piliakalnio įver-
tinimo etapas – kopimas į jį. 
Su džiaugsmu ir beveik ma-
lonumu pereiname dirvo-
nuojančią pievą, kurią turbūt 

Penki žiogai. Klebiškio piliakalnis

VIETA                  PATOGUMAS       VAIZDAS  ISTORIJA  TURIZMAS

retsykiais nušienauja seniū-
nijos šienpjoviai, ir bandome 
įveikti piliakalnį. Čia susidu-
riame su problema. Arčiau 
priėjus paaiškėja, kad pros-
kynoje matėsi tik piliakalnio 
viršūnė, o jis pats yra žymiai 
aukštesnis ir... statesnis. Į vir-
šukalnę matosi aiškus, kojo-

mis ištryptas takelis, be jo-
kių laiptų ir turėklų. Takelis, 
pasirodo, labiau ne ištryptas 
kojomis, o nutrintas. Džiau-
giamės, kad prie piliakalnio 
atvykome ne po lietaus. Šiaip 
ne taip, netgi sausu piliakal-
nio paviršiumi slystant ko-
joms, įkopiame į piliakalnio 
viršūnę. Taip sakant, nepy-
kit, nieko asmeniško – rau-
donas žiogas. 

Piliakalnio viršūnės pavir-

šius itin mažas, galima spėti, 
jog čia buvusi vos kelių sar-
gybinių įgula, skirta tik apy-
linkėms stebėti bei perspėti 
apie artėjančius priešus pi-
liakalnio apačioje buvusios 
gyvenvietės gyventojus (ar-
ba taip pat ir priežiūrėti, ar 
jie laikosi Lietuvos Didžio-

sios Kunigaikštystės įstaty-
mų ir įsakymų). Žvelgiant 
nuo piliakalnio viršūnės že-
myn vaizdas užima kvapą. 
Bijantiems aukščio vėjuo-
tą dieną geriau čia nelipti. 
Visgi vaizdas į šonus – labai 
monotoniškas. Aplinkui au-
gantys medžiai užstoja bet 
kokius kraštovaizdžio vaiz-
dus ir leidžia žvalgytis tik į 
dangų. Reikia tikėtis, kad se-
novėje šių medžių nebuvo, ir 

piliakalnis padėdavo vykdyti 
daugiau funkcijų. 

Besidomintiems šio pilia-
kalnio istorija teks vykti į Lie-
tuvos nacionalinį muziejų, 
nes būtent jame saugomos 
paskutinių archeologinių ka-
sinėjimų metu rastos iškase-
nos. Anot istorijos, Klebiškio 
piliakalnis dėl šalia tekančio 

Kiauliškės upelio vadinamas 
Pakiauliškio piliakalniu. De-
ja, nieko daugiau itin vertin-
go apie šio piliakalnio istoriją 
aptikti nepavyko.

Vėl su baime nučiuožiame 
žemyn į dirvonuojančią pie-
vą ir žvalgomės, ką dar gero 
galėtume čia nuveikti. Prie 
pat medžių proskynos ran-
dame koplytėlę, kurioje gali-
ma pasimelsti Jėzui Kristui. 
Prie pat jos – senas suoliu-

kas, ant kurio galima pasė-
dėti. Su rekreacija ne kažin 
kas. Na bent jau ant pievos 
sėdėti nereikia.

Ką gi, skaičiuojame viščiu-
kus. Oi, žiogus. Viščiukai irgi 
labai gražūs, bet dėl jų švel-
numo ir gražumo tiesiog ne-
galėtume jų naudoti griež-
tam vertinimui. 

Taigi, radome – itin len-
gvai, todėl, kaip ir minėjau, 
– žalias žiogas. Įkopti sekė-
si sunkiai, šokinėjimas dėl 
statumo čia nepadėjo, teko 
beveik šliaužti keturiom. Po 
lietaus arba žiemos metu, 
ko gero, šis piliakalnis yra 
įžengiamas tik su alpinistų 
batais, imant piliakalnį abor-
dažu su virve ir kabliu. Rau-
donas žiogas. Vaizdą vertinti 
buvo sudėtingiausia, nes už-

lipus ir per medžių viršūnes 
nematant absoliučiai nieko, 
užklupo nusivylimas. Visgi, 
žvelgiant žemyn į piliakalnio 
papėdę, aukštis atėmė amą, 
o tikintis, kad medžiams nu-
metus lapus traktoriai tolyje 
ne tik girdėsis, bet ir matysis, 
– piešiame geltoną žiogą. Su 
piliakalniu susijusi tūkstan-

čio metų istorija įspūdžio ne-
padarė. Bet tai, kad šis bei tas 
piliakalnyje rasta ir yra priei-
nama lankytojams muzieju-
je, priverčia istoriją ženklin-
ti geltonu žiogu. Tokio pačio 
žiogo nusipelnė ir turisto 
refleksija. Nors, iš esmės, tu-
ristams čia veikti nėra ką, bet 
priėjimas prie piliakalnio yra 
sąlyginai prižiūrimas, o suo-
liukas prie koplytėlės gali 
tapti vieta pasistiprinti. 
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Tyrimas: gerokai išaugo elektronines 
cigaretes rūkančių mokinių skaičius
Elektronines cigaretes rūkančių mokinių skaičius per 
pastaruosius ketverius metus gerokai padaugėjo. Pernai 
atlikto tyrimo duomenimis, per pastarąjį mėnesį rūkiusiųjų 
5–9 klasėse yra 17,9 proc., o 2014 metais šis skaičius buvo 
11,7 procento.

Baltarusijos oficialiosios atsargos 
šiemet išaugo 23 proc.
Baltarusijos oficialiosios tarptautinės atsargos per tris 
šių metų ketvirčius išaugo 1,673 mlrd. JAV dolerių, 
arba 23,4 proc., iki 8,832 mlrd. JAV dolerių. Oficialiosios 
atsargos praėjusį mėnesį sumažėjo dėl 355 mln. dolerių 
siekusių išmokų valstybės kreditoriams.

Kard. S. Tamkevičius: kardinolystė – kvietimas 
dar ištikimiau tarnauti Evangelijai
Po konsistorijos šeštadie-
nio vakarą visus trylika 
naujų kardinolų Vatikane 
sveikino pažįstami ir bičiu-
liai, šia proga atvykę Romą, 
taip pat visi, kas norėjo juos 
pagerbti.

Trys Romos kurijoje tar-
naujantys nauji kardinolai 
juos pasveikinti atėjusius 
žmones priėmė Apaštališ-
kųjų rūmų menėse; kiti kar-
dinolai sveikinančiuosius 
priėmė Vatikano audiencijų 
salėje. Kardinolą Sigitą Tam-
kevičių sveikino iš Lietuvos 
atvykę vyskupai, kunigai ir 
artimieji. Lietuvos valstybės 
vardu naująjį kardinolą pa-
sveikino ambasadorius prie 
Šventojo Sosto Petras Za-
polskas. Kardinolo pagerbi-
mas sekmadienį surengtas ir 
Popiežiškojoje Šv. Kazimiero 
lietuvių kolegijoje.

Prieš mėnesį mūsų ra-
dijui kalbėjote apie aplin-
kybes, kuriomis Jus pasie-
kė žinia apie popiežiaus 
sprendimą Jus paskirti 
kardinolu, apie nustebi-
mą ir džiaugsmą. Tai buvo 
pirma spontaniška reakci-
ja. Su kokiomis mintimis ir 
jausmais dabar atvykote į 
Romą?

Turbūt nuotaika šiek tiek 
panaši kaip pirmą žinią išgir-
dus: ten buvo nustebimas, o 
atvykus į Romą – laukimas; 
šį tą žinai, kai ko nežinai. Tai 
irgi įdomus, mielas laukimas, 
kadangi žmogus jau toks esi, 
kai muša, tai bėgi, kai pagi-
ria, tai žmogiškai pasidžiau-
gi. Žodžiu, širdy ramybė. Po-
piežius Pranciškus priminė, 
kad kardinolystė nėra kaž-
koks įsijungimas į garbės 
žmonių bendriją, bet pašau-
kimas, dar ištikimesnė tar-
nystė. Tai su tomis mintimis 
ir gyvenu.

Šventasis Tėvas su Jumis 
susipažino lankydamasis 
Lietuvoje. Ar galima saky-
ti, kad Jūsų pagerbimas 
kardinolo titulu tam tikra 
prasme vainikuoja popie-
žiaus Pranciškaus vizitą 
Lietuvoje?

Be jokios abejonės, popie-
žiui Pranciškui apsilankymas 
KGB kalėjime paliko dide-
lį įspūdį. Aš mačiau, kaip jis 
susikaupęs lankė kameras 
ten, kur vyskupai, kunigai, 
pasauliečiai kalėjo. Mačiau 
kaip jis meldėsi. Mąstau, kad 
jo pasirinkimas mane pa-
skirti kardinolu turbūt labai 
natūraliai išplaukė iš jo nu-
sistatymo – jis pastebi tuos, 
kurie yra maži, kurie kenčia, 
kurie yra pakraščiuose. Po-
piežius Pranciškus lankyda-
masis Lietuvoje, be abejo, la-
bai gerai susipažino su mūsų 
ir tautos, ir Bažnyčios istori-
ja. Penkiasdešimt metų ėjo-
me kryžiaus kelią ir jis tam 
tikra prasme mūsų tautos 
kryžiaus keliui uždėjo ants-
paudą paskirdamas mane 
kardinolu, nes aš buvau vie-
nas iš tų paskutinių Lietuvos 
vaikų, kuriems tuo kryžiaus 
keliu šiek tiek teko eiti.

Jau trisdešimt metų pra-
ėjo gyvenant laisvės lai-
kais. Ar Jums teko kada 
nors susidurti su tais as-
menimis, kurie tada sėdė-
jo anoj pusėj, Jus teisė, su 
tais, kurių parašus matėte 
po dokumentais? Ar buvo 
koks kontaktas? Atleisti 
– tai yra krikščioniška do-
rybė, bet kaip tai atrodo 
praktiškai?

Buvo prieš dvejus metus. 
Pasiprašė priimamas vienas 
KGB pareigūnas, 1980 m. 
vadovavęs kratai Kybartuo-
se. Jis pasakė: „Per mane tu 
gavai 10 metų“, – atsiprašė. 
Žinoma, man buvo beveik 
taip pat netikėta kaip ir žinia 

apie kardinolystę, nes tokių 
saugumiečių, kurie pasaky-
tų „Atsiprašau už tai, ką da-
riau“, – tik vieną sutikau. Tų 
kolaborantų, kurie liudijo 
prieš mane, buvo daugiau. 
Bet iš anos barikadų pusės 
toks, kuris išdrįso atsiprašyti, 
– šis buvo vienintelis. Buvo iš 
tikrųjų labai gera girdėti apie 
tokį žmogaus pasikeitimą ir 
likome draugais.

Kaip kardinolystė pakeis 
jūsų kasdienį gyvenimą? 
Gal turite kokių konkrečių 
naujų planų?

Nemanau, kad kardinolys-
tė mano kasdienį gyvenimą 
pakeistų, nebent popiežius 
pakviestų į vieną ar kitą tar-
nystę. Bet pagrindinis popie-
žiaus pakvietimas suteikiant 
kardinolo tarnystę – dar iš-
tikimiau tarnauti ir liudyti 
Evangeliją, liudyti Kristų ten, 
kur gyvensiu. Mano metuo-
se popiežius Pranciškus la-
bai didelių planų man tikrai 
neturi.

Sykį, po nominacijos, jau 
sakėte, kad niekada nesiti-
kėjote sulaukti tokios die-
nos, kad gautumėte pasky-
rimą kardinolu, tačiau ar 
galėjote įsivaizduoti, kad 
ateis diena, kai vėl bus toks 
didelis dėmesys jūsų nuei-
tam kryžiaus keliui?

Tikrai aš to nesitikėjau, už 
tai kad laikas daug ką ištrina. 
30 metų pakankamas laiko 
tarpas, kad ištrintų tai, kas 
buvo praeity. Aš tokio dėme-
sio nesitikėjau, nesapnavau, 
viskas daugiau nei netikėta.

Labai ačiū.
(AČ, JM, SAK / Vatican News)

SKELBIAMI PAKARTOTINIAI 
PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
BALBIERIŠKIO SENIŪNIJOS BAL-
BIERIŠKIO RYTINĖS SENIŪNAITI-

JOS SENIŪNAIČIO RINKIMAI

Seniūnaitijos pavadinimas 
Balbieriškio rytinė
Seniūnaitijai priklausančios terito-

rijos
Balbieriškio mstl. Beržų g., Gerulių g., 

Partizanų g.,  Saulėtekio g., Tujų g., Gerulių 
k.,  Daujotiškių k., Mardosų k., Medžiukų k., 
Nešeikių k., Norkūnų k.

Rinkimų data, vieta ir laikas
2019-10-21 17.30 val.
Balbieriškio KLC, Parko g. 5A, Balbie-

riškio mstl. 

Vadovaujantis Prienų rajono savivaldy-

bės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendi-
mu Nr. T3-160 „Dėl Prienų rajono savival-
dybės seniūnaičių rinkimų organizavimo 
tvarkos aprašo pavirtinimo“ patvirtintu 
aprašu, kandidatus į seniūnaičius gali siū-
lyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas 
seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės 
organizacijos. 

 Kandidatas į seniūnaičius turi pateikti 
seniūnui:

rašytinį sutikimą (Aprašo 1 priedas);
kandidato asmens tapatybę patvirtinan-

čio dokumento kopiją;
bendruomeninės organizacijos ar gy-

ventojų raštą, kuriame siūloma seniūnai-
čio kandidatūra.

Dokumentai priimami Balbieriškio se-
niūnijoje iki spalio 17 d. 17 val. Informacija 
tel. Nr. (8 319) 59 130, 8 616 92 314.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.
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Finansų ministerija vidaus rinkoje 
pasiskolino 45 mln. eurų
„Nasdaq“ Vilniaus biržoje pirmadienį įvykusiame penkerių 
metų trukmės Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) 
emisijos, iki kurios išpirkimo liko 1652 dienos, papildymo 
aukcione obligacijų išplatinta už 45 mln. eurų, vidutinė 
palūkanų norma buvo minus 0,025 procento.

Valdovų rūmuose – su Radvilomis susiję 
eksponatai iš 40 muziejų
Šią savaitę Valdovų rūmuose Vilniuje bus atidaryta 
paroda, skirta Lietuvos didikų Radvilų giminei ir jų 
paveldui. Joje bus eksponuojama daugiau kaip 350 
eksponatų iš bemaž 40 muziejų, bibliotekų, archyvų, 
bažnyčių, vienuolynų, privačių kolekcijų.

VEIdAI

S. Stavickis-Stano: Susirgus onkologine liga 
tenka nerimauti ir dėl darbo vietos
Pasaulio sveikatos organi-
zacijos duomenimis, žmo-
nių, turinčių negalią, Lie-
tuvoje yra apie 10 proc., o 
dirbančių iš jų – vos 3 proc. 
Neįgalumas ar liga, anot 
muzikos atlikėjo ir kompo-
zitoriaus Stanislavo Stavic-
kio-Stano, šiandien tiek vi-
suomenėje, tiek darbo rin-
koje vis dar yra tabu. 

Tuo tarpu dirbančių neį-
galiųjų atstovai pastebi, kad 
situacija darbo rinkoje iš es-
mės keistųsi, jei į negalią tu-
rinčio, bet dirbti norinčio ir 
galinčio žmogaus kasdieny-
bę ir problemas būtų žvelgia-
ma atidžiau ir lanksčiau.

„Darbdavių baimė priimti 
į darbą onkologinės ligos di-
agnozę turintį žmogų, man 
nuoširdžiai atrodo nepagrįs-
ta. Iš tiesų, tikimybė, kad on-
kologine liga sergantis dar-
buotojas rytoj numirs yra 
labai menka ir, kad ir kaip 
nejaukiai tai skambėtų, jau 
greičiau patį darbdavį ištiks 
infarktas. Onkologinės ligos 
šiandien tikrai yra išgydo-
mos, kontroliuojamos ir nė-
ra kliūtis gyvenimo kokybei. 
Esu tikras ir visada tą atvirai 
sakau, kad sergant tiek on-
kologinėmis, tiek kitomis li-
gomis galima kurti šeimą bei 
siekti karjeros“, – sako garsus 
šalies muzikos atlikėjas, atvi-
rai prabilęs apie jam diagno-
zuotą limfomą.

Tuo tarpu Dirbančių ne-
įgaliųjų asociacijos atstovė 
Simona Kunigonytė paste-
bi, kad didelė dalis onkolo-
ginėmis ligomis sergančių 
žmonių, kuriems paprastai 
nustatomas ribotas darbin-
gumas, vadinamoji III grupė, 
savo ligą nuo darbdavių turi 
arba slėpti, arba susitaikyti 
su tuo, kad gali būti atleisti 
šiam faktui paaiškėjus.

„Faktas, kad šiandien Lie-
tuvoje darbdaviai neturi tei-
sės įdarbinimo proceso metu 
kandidato klausinėti asmeni-
nių klausimų apie šeimą, jo 
pažiūras, taip pat ir sveika-

tos būklę. Juo labiau, kad III 
grupės nedarbingumą turin-
čių žmonių atvejų toli gražu 
ne visada galima pastebėti, 
kad žmogus kovoja su liga. 
Tačiau tikrai žinau, kad pro-
blemos prasideda, kai jau 
dirbančiam žmogui prireikia 
dažniau lankytis pas specia-
listus, atlikti tyrimus, proce-
dūras arba dėl ligos eigos jis 
kurį laiką tiesiog negali eiti į 
darbą. Tuomet neretai situ-
acija tampa sudėtinga, pilna 

nutylėjimų“, – pasako ja S. 
Kunigonytė.

Pasak jos, šią problemą dar 
labiau paaštrinti gali ir siūly-
mas socialinėms įmonėms 
teikiamas valstybės subsi-
dijas mažiausią nedarbin-
gumą turintiems žmonėms 
teikti terminuotai – vos 6 
mėnesius.

„Man sunku suvokti, kuo 
pagrįstas toks siūlymas. Tur-
būt tikėjimu, kad pusės metų 
užtenka žmogui pasveikti, o 
negalia iš esmės laikoma liga, 
kuri praeina. Tačiau realybė 
yra visai kitokia. Žmonės per 
šešis mėnesius ne pasveiks-
ta, o žinia, kad jie gali dar ir 
darbo netekti darbo jiems 
gali būti itin skausminga. 
Tiesiog norisi tiesiai ir atvirai 

pasakyti, jog šiems žmonėms 
reikalinga valstybės pagalba 
ir darbdavių supratingumas“, 
– teigia DNA atstovė.

Apie tai, kad sergantiems 
ir darbo rinkoje siekiantiems 
išsilaikyti žmonėms kyla pa-
pildomų problemų žino ir 
Stano.

„Pamenu, kai man buvo 
taikoma chemoterapija, gy-
dytojas manęs klausdavo dėl 
nedarbingumo pažymos, va-
dinamojo biuletenio. Tuomet 

man tai nebuvo aktualu, nes 
esu pats sau darbdavys, ta-
čiau mačiau, kas darėsi ap-
linkui. Žmogaus, baigusio 
chemoterapijos kursą, kai 
vaistų poveikis yra stipriau-
sias, savijauta paprastai būna 
itin sudėtinga, organizmas 
yra ypatingai išsekęs. Tačiau, 
kad gautum nedarbingumo 
pažymėjimą, turi nueiti ilgą 
kelią: prašyti gydytojo, vaikš-
čioti į polikliniką, kad jį pra-
sitęstum. Ir jeigu gydytojas 
nuspręstų, kad žmogui nėra 
jokių simptomų, nors jis ir 
jaučiasi blogai, deja, bet jis 
turėtų eiti darbą“, – pasakoja 
S. Stavickis-Stano.

Onkologine liga sergan-
čiojo ir darbdavių santykiai, 
anot vyro, yra tik viena iš 

gausybės problemų.
„Su onkologinėmis ligomis 

susidūrę žmonės taip pat gali 
pamiršti ir apie bankų pasko-
las bei apie draudimus. Vi-
siškai nesvarbu, kad jau nuo 
gydymosi laikotarpio yra 
praėję nemažai laiko, turint 
onkologinės ligos diagnozę, 
gauti darbą, paskolą ar apsi-
drausti Lietuvoje labai sun-
ku“, – pasakoja vyras.

Jam antrina ir S. Kunigo-
nytė, pasak kurios galimybės 
įsitvirtinti darbo rinkoje di-
agnozę išgirdusiam žmogui 
yra ribotos.

„Apklausos rodo, kad be-
veik trys ketvirtadaliai žmo-
nių savo ligą ar negalią, jeigu 
ji yra nematoma, yra linkę 
nuslėpti – vieni ją slepia tik 
nuo darbdavių, kiti ir nuo 
šeimos narių. Gyventi tokioje 
įtampoje, neturėti užtikrintu-
mo dėl rytojaus ir dar kovoti 
su ligos keliamais iššūkiais 
– didžiulis krūvis bet ku-
riam žmogui. Todėl galimy-
bės jiems būti tikriems, kad 
darbo jie nepraras praėjus 
pusmečiui, ypač svarbios“, 
– aiškina S. Kunigonytė.

Tuo tarpu Stano sako, kad 
bandymas slėpti ligą – tai la-
bai didelė saviapgaulė.

„Pats geriausias būdas su-
rasti dialogą su kitais, kai tu-
ri diagnozę, yra kalbėtis apie 
savo problemas. Pavyzdžiui, 
televizijos projekte „Chorų 
karai“ dirbau su žmonėmis, 
turinčiais regos negalią. Iš 
pirmo žvilgsnio, su žmogu-
mi, kuris turi regos negalią 
turėtų būti labai sunku dirb-
ti, kyla daug baimių, kad jis 
nežinos kur eiti. Tačiau pra-
dėjus bendrauti, supratau, 
kad neįgalieji puikiai gau-
dosi aplinkoje, be problemų 
suranda repeticijų salę, skai-
to natas, pasiruošia repetici-
joms dar geriau negu svei-
kieji. Svarbiausia, nebijoti 
apie savo diagnozę kalbėtis, 
o visuomenei – stengtis su-
prasti, rasti dialogą“, – sako 
S. Stavickis-Stano. 

Stanislavas Stavickis-Stano (FB nuotr.)

Populiarių maisto produktų 
gamintojai turės paaiškinti, 
kodėl Lietuvai tiekia 
skirtingos sudėties produktus 

Valstybinė vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba (VVTAT) 
kreipėsi į 5 tarptautinius 
maisto produktų gaminto-
jus, prašydama paaiškinti, 
dėl kokių priežasčių Lietu-
vos rinkai teikiamų maisto 
produktų sudėtis skiriasi 
nuo tų, kuriais prekiauja-
ma  kitose ES šalyse. 

„Lietuva yra viena iš tų 
valstybių, kuri aktyviai kelia 
klausimą dėl dvigubos koky-
bės prekių Europos Sąjungos 
šalyse. Šiuo metu atrinkome 
konkrečias prekes ir jų ga-
mintojų prašome paaiškinti, 
kodėl kai kurių prekių sudė-
tis Lietuvoje yra kitokia nei 
kitose ES valstybėse. Jei tie 
paaiškinimai nebus svarūs 
ir įtikinami, gali būti pradė-
tas tyrimas dėl nesąžinin-
gos komercinės veiklos, už 
kurią numatytos baudos iki 
100 tūkst. eurų“, – sako tei-
singumo viceministrė Irma 
Gudžiūnaitė. 

Atrenkant abejonių sukė-
lusius produktus buvo atsi-
žvelgta į Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos siū-
lymus, t. y. produktai buvo at-
rinkti pagal galimai ,,nesvei-
kus“ ingredientus (tokius 
kaip palmių aliejus ir pan.), 
taip pat tam tikrų sudėtinių 
dalių skirtumus, kurie bu-
vo akivaizdžiausi palyginus 
su kitomis valstybėmis, bei į 
produktų populiarumą tarp 
vartotojų.  

Bendrovių atsakymai į 

VVTAT paklausimą turi būti 
gauti iki spalio pabaigos. 

Šis tyrimas – Europos Ko-
misijos Jungtinių tyrimų cen-
tro tyrimų tąsa. Birželio mėn. 
centras paskelbė Europoje 
vykdyto maisto produktų 
tyrimo dėl dvejopos maisto 
kokybės rezultatus. 19-oje 
valstybių narių buvo įvertin-
ti 128 skirtingi maisto pro-
duktai, siekiant išsiaiškinti 
dvejopos maisto produktų 
kokybės problemą. Lietuva 
pateikė duomenis apie dau-
giau nei 90 skirtingų maisto 
produktų. 

Rezultatai parodė, kad 
nors daugeliu atvejų skir-
tingose šalyse parduodamų 
vienodos pakuotės  produk-
tų sudėtis nesiskyrė, tačiau  
9 proc. atvejų rasta  sudėties  
neatitikimų.  Dar 22 proc. 
atvejų nustatyta ir pakuotės, 
ir produktų  sudėties  skirtu-
mų.  Lietuva taip pat nebuvo 
išimtis – palyginti su kitomis 
ES šalimis skyrėsi  vieno-
dos arba panašios pakuotės 
maisto produktų sudėtis.  

VVTAT primena, kad pre-
kyba dvejopos kokybės pro-
duktais, jeigu tai nėra pagrįs-
ta teisėtomis ir objektyvio-
mis priežastimis, gali būti 
pripažinta nesąžininga ko-
mercine veikla. Už tokius pa-
žeidimus gali būti skiriamos 
Nesąžiningos komercinės 
veiklos vartotojams draudi-
mo įstatyme numatytos eko-
nominės sankcijos. TM



� TREČIAdIENIs, 
�019 m. sPALIO 9 d., 
NAujAsIs gĖLuPIs

REKLAMA

ES grūdų derlius šiemet – 8 proc. solidesnis, 
skelbia Europos Komisija 
Grūdų derlius Europos Sąjungoje šiemet, nepaisant 
daugumą jos narių alinusios sausros, bus 8 proc. solidesnis 
už pernykštį – 312 mln. tonų, prognozuoja Europos 
Komisija. ES pieno pramonė tikisi nedidelio augimo – pieno 
gamyba sieks 158 mln. tonų.

Ekonomistai vis pesimistiškiau vertina 
JAV ekonomikos augimo perspektyvas
Ekonomistai, kuriems didžiausią nerimą kelia įtampa 
prekyboje, ėmė pesimistiškiau vertinti JAV ekonomikos 
augimo perspektyvas, tačiau recesijos Jungtinėse 
Valstijose rizika šiek tiek sumažėjo. 

sVEIKATA

juos vartoti. Žalios daržovės, 
tokios, kaip brokoliai, lapinės 
salotos, žalumynai neturėtų 
būti praradę ryškios žalios 
spalvos, nesuvytę. Renkan-
tis šaknines daržoves – bul-
ves, batatus, morkas ar bu-

rokėlius – reikėtų atkreipti 
dėmesį į jų odeles. Jos neturi 
būti susiraukšlėjusios.

Svarbu apžiūrėti ir perka-
mas uogas. Jei norite labiau 
sunokusių vynuogių, reikė-
tų pakelti jų krepšelį ir pa-
žiūrėti į dugną – prisirpusios 
jos krenta nuo šakelės, todėl 
dugne turėtų būti nemažai 
palaidų, sunokusių vynuo-
gių. Renkantis uogas reikėtų 
atkreipti dėmesį į kvapą – jis 
neturėti būti itin stiprus, ai-
trus. Parsinešus namo pata-
riama perrinkti prinokusias 
uogas nuo kitų, nes atskirtos 
jos ilgiau išliks šviežios.

Tiesa, pasak prekybos tin-
klo „Rimi“ kokybės vadovės 
Anos Čudinienės, vaisių ir 
daržovių kokybė iš tiesų ne 
visuomet atsispindi tik ap-
žiūrėjus jų išorę – kai kurie 
pažeidimai gali būti įverti-
nami tik pažvelgus vidun: 
„Didžioji dalis vaisių ir dar-

Ko nežinote apie vaisius ir daržoves: patarimai, kaip išsirinkti geriausius
žovių rūšių yra perpjaunami 
ir taip patikrinami, ar nėra 
pažeisti, sugedę, ar neturi pa-
šalinio kvapo bei perteklinės 
išorinės drėgmės, ar nėra pa-
žeisti kenkėjų. Tačiau svarbu 
patikrinti ne tik išvaizdą, bet 
ir sunokimo lygį“, – pabrėžia 
specialistė.

Patikrinkite svorį
Anot A. Čudinienės, ma-

žai kam žinoma, jog dar iki 
atkeliaujant į parduotuvių 
lentynas vaisius ir daržoves 
tikrina aukštos kompetenci-
jos, specialiai apmokyti, ko-
kybės kontrolieriai. „Įvairių 
vaisių – kivių, vynuogių, per-
sikų, nektarinų, melionų bei 
arbūzų – sunokimas matuo-
jamas pagal cukraus kiekį. 
Pamatavus, kiek vaisius turi 
cukraus, galima sužinoti, ar 
jis pakankamai sunokęs. Jei 
arbūzą perkate parduotu-
vėje, jo liaudiškais metodais 
tikrinti, pavyzdžiui, belsti, 
jau nereikėtų“, – tikina A. Ču-
dinienė.

Bananų skoniui ir koky-
bei nustatyti naudojami kiti 
specialūs įrankiai. „Viena iš 
priemonių yra bananų spal-
vų vertinimo skalė. Ji naudo-
jama bananų žievės spalvai 
įvertinti. Tačiau svarbi ne tik 
spalva, bet ir temperatūra, 
kuri patikrinama lazeriniais 
bei adatiniais termometrais. 
Jais nustatoma, ar bananai 
buvo transportuojami tinka-
moje temperatūroje, nes tai 
lemia ir jų tinkamą tolimesnį 
nokimą“, – apie parduotuvių 
užkulisius pasakoja kokybės 
vadovė.

Svarbus ir citrusinių vai-
sių sultingumas, kuris tikri-
namas išspaudus citrinos, 
apelsino ar mandarino sul-
tis. Tiesa, sultingumą nuspėti 
galima ir neišspaudus sulčių, 
o vertinant svorį – sunoku-
sios daržovės ar vaisiai būna 
sunkesni, nes yra sultingesni. 
Geriausias būdas patikrinti 
pačiam – į rankas paimti du 
panašaus dydžio produktus 

ir palyginti jų svorį tarpu-
savyje.

Sultingumą ir saldumą taip 
pat galima vertinti pagal vai-
siaus kietumą ir minkštumą 
– jis neturėtų būti itin tvirtas, 
bet ir ne ištižęs. Tiesa, kai ku-
rie vaisiai kaip tik geriausi, 
kai yra itin minkšti, pavyz-
džiui, figos ar kelios persi-
monų rūšys.

Renkantis melionus, reikė-
tų švelniai spustelti ten, kur 
buvo vaisiaus stiebas – jei ta 
vieta minkštesnė, jis bus pri-
nokęs. Be to, prinokęs melio-
nas skleis stipresnį kvapą.

Bene sunkiausia užduotis 
avokadų mylėtojams – iš-
sirinkti tokį, kuris bus iš 
karto tinkamas vartojimui. 
Prinokusį avokadą galima 
atpažinti iš jo odelės – la-

biau sunokęs bus šiek tiek 
tamsesnis, gali turėti rudų 
dėmelių. Be to, avokado ko-
telio vieta turi būti šviesiai 
žalios spalvos. Nepatariama 
avokadų minkštumo tikrinti 
spaudžiant pirštais, nes taip 
galima juos pažeisti – geriau 
paimti visu delnu ir švelniai 
spustelti.
Įvertinkite ir kaimynystę

Nors prekių išdėstymas 
parduotuvėse mažai ką pa-
sako apie produktus, tačiau 
daržovėms ir vaisiams jų kai-
mynystė turi didelės įtakos. 
Todėl net ir šaldytuve juos 

laikyti patariama, atsižvel-
giant į jų savybes tam, kad 
produktai nesugestų anks-
čiau laiko.

„Dauguma vaisių nokdami 
ir gesdami išskiria dujas, va-

Statistiniais duomenimis, 
kasmet Europoje vienas 
žmogus išmeta apie 180 ki-
logramų maisto produktų, 
o dalis šių produktų – tie, 
kurie sugenda greičiau nei 
yra suvalgomi. 

Vieni greičiausiai gendan-
čių produktų – vaisiai ir dar-
žovės. Nors juos dažniausiai 
vertiname pagal išvaizdą, 
patariama nedaryti skubotų 
išvadų – kai kurie vaisiai ir 
daržovės geriausias savybes 
slepia viduje. Pasak specia-
listų, vadovaujantis keliais 
paprastais patarimais, ne tik 
išsirinksite geriausius pro-
duktus, bet ir neišmesite jų 
anksčiau laiko.

Gerai apžiūrėkite
Graži išvaizda renkantis 

vaisius ir daržoves neturėtų 
būti pagrindinis kriterijus, 
lemiantis pasirinkimą. Juk 
bananai saldžiausi, kai ant jų 
žievės jau yra rusvų taškelių, 
o neplautos bulvės, nors atro-
do mažiau patraukliai, genda 
lėčiau nei sąlytį su vandeniu 
turėjusios daržovės.

Žinoma, pagal išvaizdą ga-
lima nemažai nuspręsti apie 
daržovių tinkamumą toliau 

dinamas etilenu, kurios pa-
spartina nokimo procesus 
šalia esančiuose vaisiuose 
ir daržovėse. Žinant tai, gali-
ma ne tik paskatinti nokimą, 
bet ir apsaugoti gėrybes nuo 
gedimo. Pavyzdžiui, gūžinė 
(„Iceberg“) salota yra labai 
jautri šalia esančiam pomi-
dorui, todėl jie turėtų būti 
atokiau vienas nuo kito – taip 
sudaromos palankiausios są-
lygos daržovėms ir vaisiams 
kuo ilgiau išlikti šviežiems“, 
– tikina A. Čudinienė.

Atskirai laikomi taip pat 
turėtų būti daugiausiai eti-
leno išskiriantys obuoliai, 
avokadai, bananai, melionai, 
kriaušės, baklažanai, svogū-
nai, taip pat - kaulavaisiai: 
persikai, nektarinai.

Visi vaisiai ir daržovės taip 
pat turi būti nuolat perren-
kami, sumaniai išdėliojami, 
laikomi originaliose dėžėse, 
kad būtų kuo mažiau liečia-
mi rankomis – su kiekvienu 
prisilietimu šviežumo laikas 
sutrumpėja. Pasak kokybės 
vadovės, laikytis šių taisyklių 
svarbu, nes prekybos cen-
truose „Rimi“ vadovaujamasi 
principu, kad pirkėjo žodis – 
paskutinis ir, jei jo netenkina 
produkto šviežumas ar koky-
bė, parduotuvė grąžina pini-
gus už įsigytas prekes. 



9TREČIAdIENIs, 
�019 m. sPALIO 9 d., 

NAujAsIs gĖLuPIs

REKLAMA

Klimato aktyvistai blokavo svarbią sankryžą
Pasaulyje pirmadienį prasidedant virtinei protestų, 
kuriais siekiama naujos politikos dėl klimato, aktyvistai 
iš aplinkosaugos judėjimo „Extinction Rebellion“ blokavo 
vieną centrinių sankryžų Berlyne. Judėjimas rengia 
„tarptautinį sukilimą“, kuris prasideda pirmadienį, ir sako, 
kad protestai planuojami 60-yje pasaulio miestų.

Dalys gyventojams lipdukus, įspėjančius 
paštininkus apie palaidus šunis
Siekdamas apsaugoti savo darbuotojus, Lietuvos paštas 
gyventojams nemokamai dalys lipdukus, skirtus įspėti 
paštininkus apie kieme lakstančius palaidus šunis. Per 
šių metų pusmetį sužalojimus patyrė 12 laiškininkų. 
2017 metais  sužaloti 10, 2018 metais – 13 darbuotojų.

INfORmAcIjA

„Tele2“ pasiūlymas verslui: viskas viename 
pokalbių planai už vieną, mažesnę kainą
Verslo auginimui ir jo efek-
tyvumo didinimui spalis 
yra itin geras laikas, nes 
šį mėnesį „Tele2“ skelbia 

ypač patrauklias sąlygas 
užsisakyti „Power Pack“. 
Tai – naujas viskas viena-
me paketas, kuris įmonėms 
suteikia reikalingiausias 
ryšio, interneto ir telefoni-
jos paslaugas bei geresnius 
įrangos pasiūlymus už vie-
ną, mažesnę kainą.

„Verslo savininkai neturi 
laiko ieškoti, kur gauti skir-
tingas paslaugas ar įrengi-
nius geriausiomis sąlygomis, 
todėl siekdami būti jų veiklos 
augimo partneriais – vis-
kuo pasirūpinome iš anksto. 
„Power Pack“ – tai neribotų 
pokalbių, daugiau duome-
nų, internetą biurui ir geres-
nius įrangos pasiūlymus su-
teikiantys planai, su kuriais 
išmani skambučių valdymo 
paslauga pridedama nemo-
kamai“, – sakė Mindaugas 
Ambrasas, „Tele2“ verslo kli-
entų pardavimų vadovas.
Išmanus skambučių val-

dymas – nemokamai
Į kiekvienam verslo klien-

tui personalizuotą „Power 
Pack“ paketą nemokamai 
įtraukiama „Tele2“ išmanaus 
skambučių valdymo paslau-
ga užtikrins, kad nebūtų pra-
leistas nei vienas įeinantis 
skambutis, o tai reiškia – ir 
potencialus užsakymas.

„Automobilių servisams, 

kavinėms ar didesniems 
verslams nebereikės laidi-
nio telefono – jo numeris iš-
liks, bet jį surinkusių klientų 

skambučiai bus nukreipiami 
į išmaniuosius. Juose, tiesiog 
programėlėje, skambučius 
galima peradresuoti, sujung-
ti arba nustatyti darbo valan-
dų limitą – viską, ką anksčiau 
atlikti buvo įmanoma tik 
turint griozdiškas laidines 
stoteles“, – pasakojo „Tele2“ 
verslo klientų pardavimų 
vadovas.

Be to, šis sprendimas lei-
džia sukurti bei įrašyti uni-
kalų pasisveikinimo prane-
šimą, nukreipti skambučius 
kitu numeriu, nepažeidžiant 
GDPR aktyvuoti pokalbių įra-
šymą bei išmanų autoatsaki-
klį. O kur dar galimybė susi-
pažinti su praleistų skambu-
čių informacija ar pokalbių 
statistika – visa tai yra tik 
dalis išmanaus skambučių 
valdymo privalumų, kurie 
padeda verslui efektyviau 
bendrauti su klientais bei 
partneriais ir galbūt uždirb-
ti daugiau.

Naujiems klientams – 
specialus spalio mėnesio 

pasiūlymas 
Ieškantiems plano, kuris 

suteiks daugiau vertės jūsų 
verslui – vertėtų suskubti. 
„Tele2“ paruošė ypatingą 
pasiūlymą: nauji verslo kli-
entai, iki lapkričio 1 d. užsi-
sakę  „Power Pack“ planus 
ir pasirašę 24 mėn. sutartį, 

visomis plano naudomis net 
tris mėnesius galės naudotis 
nemokamai.

Ypač patogu tai, jog pasiū-

lymu pasinaudoti, užsisaky-
ti paslaugas, įrenginius arba 
pasikonsultuoti galima Prie-
nuose, Vytauto g. 24 įsikūru-
siame operatoriaus salone. 
Juk nuo šiol verslo klientus 
aptarnaujantys vadybinin-
kai dirba ne tik verslo, bet 
visuose, skirtinguose Lietu-
vos miestuose esančiuose 

„Tele2“  salonuose. Daugiau 
informacijos rasite www.
tele2.lt/verslui, paskambi-
nus trumpuoju nemokamu 

numeriu 
1885 arba 
+370 684 
0 0 0  7 5 
(kaina pa-
gal mokė-
jimo plano 
tari fus) . 
Informa-
cija teikia-
ma 07.00–
23.00.

Pa v y z -
džiui, užsa-
kant „Po-
wer Pack“ 
planą su 

neribotais pokalbiais, sms ir 
16 GB, 100 GB laisvo interneto 
ir skambučių valdymu kaina 
(imant 10 SIM), plano kaina 
– 11,49 Eur/mėn. (už 1 SIM) 
su 24 mėn. sutartimi, o per-
kant šias paslaugas atskirai 
akcijos metu bendra kaina 
– 24,97 Eur/mėn. su 24 mėn. 
sutartimi. 
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Lietuvai trūkstant elektros gamybos šaltinių, 
elektra brangs
Lietuvoje beveik nebeliko kuo gamintis elektros 
– pastaraisiais metais šalis tik ketvirtadalį elektros 
pasigamina pati. Šalis priklausoma nuo linijų į kitas 
valstybes, netrukus ji nebepirks elektros iš Baltarusijos, o 
2025 metais – ir iš Kaliningrado. Tikėtina, elektra brangs.

Prie Italijos apvirtus migrantų laiveliui 
žuvo du, dingo dar 25 žmonės
Prie Italijos pietinės Lampedūzos salos apvirtus 
migrantų laiveliui buvo ištraukti du žuvę žmonės ir 
ieškoma dar maždaug 25 dingusiųjų. Gelbėjimo laivams 
pasiekus tą rajoną, laivelis „dėl nepalankių oro sąlygų ir 
staigaus migrantų perkėlimo“ apvirto.

sVEIKATA

Pasimatuoti kraujo spau-
dimą yra pirmas tinkamas 
žingsnis norint įvertinti sa-
vo sveikatos būklę. 

Vaistininkai dalinasi patir-
timi, kad į vaistinę užsuku-
sius klientus kartais tenka 
nuraminti, jeigu spaudimas 
šoktelėjęs į viršų ar priešin-
gai, gerokai per mažas. Nors 
kiekvieno asmens kraujo 
spaudimas individualus, pa-
gal Pasaulio sveikatos orga-
nizacijos sudarytą lentelę 
galima įvertinti rodmenis ir 
esant reikalui būtinai pasitar-
ti su gydytoju ar vaistininku.

„Eurovaistinės“ vaistinin-
kė Kristina Staivė sako, kad 
dažniausiai lietuviai susi-
duria su padidėjusiu kraujo 
spaudimu. 

„Kasdien vaistinėje spaudi-
mą pamatuojame dešimtims 
žmonių. Aukštas kraujo spau-
dimas gali nesukelti jokių ne-
galavimų, todėl labai svarbu 
reguliariai matuoti spaudi-
mą, kad jam padidėjus tai bū-
tų užfiksuota laiku. Visgi jeigu 
dažnai skauda galvą, jaučia-
mas tvinkčiojimas, vargina 
pykinimas, pirmas dalykas, 
kurį reikėtų padaryti – pasi-
matuoti spaudimą”, – pataria 
vaistinės specialistė.

Verta žinoti savo ribas
Kraujo spaudimo aparate 

esantis sistolinis (viršutinis) 
skaičius rodo kraujagyslių 
susitraukimą, o diastolinis 
(apatinis) širdies darbą. Nors 
optimalus žmogaus spau-
dimas priklauso nuo jo am-
žiaus ir lėtinių ligų, vidutinis 
optimalus suaugusio žmo-
gaus arterinis kraujo spau-
dimas yra 120 mm Hg ir 80 
mm. Pasak vaistininkės, svar-
bu stebėti ne tik tai, kokius 
skaičius rodo aparatas, bet 
ir skirtumą tarp viršutinio ir 
apatinio rodmens.

„Jeigu tolygiai yra padidėję 
abu rodmenys, tai yra kur kas 
geriau, negu, tarkim, viršuti-
nis rodmuo padidėjęs, o ap-
atinis – normalus. Tai rodo, 
kad širdis dirba normaliai, 
o kraujagyslės intensyviai 

banguoja ir organizmas jau-
čia didelį stresą“, – paaiškina 
K. Staivė.

Jeigu žmogus niekada ne-

simatavo kraujo spaudimo 
arba tą darė labai seniai ir 
pamatė sistolinį rodmenį 
pakilusį 150 mm Hg, pirma-
jai pagalbai „Eurovaistinės“ 
vaistininkė rekomenduoja 
išgerti šiltos melisų ar mėtų 
arbatos su keliais lašiukais 
valerijono ir skubiai vykti pas 
gydytoją.

Visgi kraujospūdis gali 
laikinai padidėti po sporto, 
jaučiant stresą, po įtemptos 

Idealus kraujo spaudimas 120 ir 80, normų 
ribas pasitikrinkite lentelėje

dienos darbe, apsinuodijus 
ar paprasčiausiai suvalgius 
aštresnio, sunkesnio, sūres-
nio maisto nei valgote įpras-

tai. Norint išsiaiškinti ar tai 
nėra laikina problema, jei-
gu kraujo spaudimas nesie-
kia rizikingos ribos, reikėtų 
žmogui pačiam savaitę laiko 
kiekvieną rytą matuoti ir sek-
ti rodmenis ir jiems nema-
žėjant – kreiptis į sveikatos 
specialistus.

Prieš matavimąsi verta 
nurimti

Vaistininkė sako, kad ma-
tuoti kraujo spaudimą rei-

kia nusiraminus ir atsipalai-
davus. Norint gauti tikslius 
duomenis svarbu nusivilkti 
storus rūbus, pasilikti tik su 
lengva palaidine, kuri never-
žia, ranką laikyti širdies lygy-
je, nejudėti ir nekalbėti.

 „Jeigu laikėtės visų nuro-
dymų ir pasimatavus spau-
dimą pamatėte, jog jis padi-
dėjęs, reikėtų nepanikuoti, 
nusiraminti, nes emocijos 
spaudimą gali padidinti dar 
labiau. Siūlyčiau ramiai pasė-
dėti, pakvėpuoti ir po 10-15 
min. pasimatuoti dar kartą. 
Nusiraminus jis jau gali būti 
mažesnis”, – pataria „Euro-
vaistinės“ specialistė.

Matuojantis kraujo spaudi-
mą svarbu atkreipti dėmesį 
ir į pulsą. Jeigu ryte, ramybės 
būsenoje širdies susitrau-
kimų rodmuo padidėjo iki 
100-120, tai jau yra ritmo 
sutrikimas dėl kurio reikėtų 
pasikonsultuoti su sveikatos 
specialistais. 

Praėjus pirmiesiems nau-
jųjų mokslo metų įspū-
džiams, mūsų mažyliai 
kimba į mokslus. Įdomu, 
bet vaikai vidutiniškai pra-
leidžia net 7 valandas per 
dieną sėdimojoje pozici-
joje, tiek mokykloje, tiek 
namie, atlikinėdami namų 
darbus. 

O kur gi nuo vadovėlių pa-
sunkėjusi kuprinė... Būtent 
dabar tėveliai gali pastebėti 
netaisyklingą vaiko sėdėsė-
ną ir sunerimti, kad vaiko 
stuburas išsikreips. Visgi, pa-
nikuoti neverta – svarbiau-
sia mokinti vaiką taisyklin-
gos sėdėsėnos ir laikysenos. 
“EUROMED” kineziterapeu-
tas-masažistas Domantas 
Stugys pasakoja, kas skatina 
stuburo skoliozės atsiradimą 
ir kaip ugdyti taisyklingos 
laikysenos įprotį.

Sergančiųjų – vos keli 
procentai visame pasau-

lyje
“Skoliozė – tai stuburo iš-

krypimas į šoną, kuris for-
muojasi vaikystėje ir progre-
suoja paauglystėje. Išlinki-
mas gali atsirasti dėl esamų 
kūno defektų, pavyzdžiui, 
viena koja trumpesnė už 
kitą. Stuburas gali iškrypti 
visas arba tik viena jo da-
lis, gali įgauti S ar C raidžių 
formą. Skoliozės atsiradimą 
skatina netaisyklinga ir ne-

Stuburas – vienintelis visam 
gyvenimui: kaip užbėgti už 
akių vaikų skoliozei

koreguojama vaiko laikyse-
na. Visgi taisyklinga laikyse-
na nėra įgimta – šis įprotis 
formuojamas visą gyveni-
mą, o didžiausią įtaką turi 
vaikystėje.

Ligą išduoda šie simpto-
mai: laikysenos ir eisenos 
sutrikimai, nevienoda pečių, 
menčių, krūtinės ląstos, lie-
mens trikampių ir klubakau-
lių sparnų padėtis, nugaros 
skausmai, klubų asimetrija, 
plokščiapėdystė. Taip pat ga-
limi skrandžio, plaučių, krau-
jotakos ir smegenų veiklos 
disfunkcijos pasireiškimai.

Nacionalinio skoliozės 
fondo (National Scoliosis 
Foundation) duomenimis, 
nuo skoliozės kenčia 3 proc. 
pasaulio žmonių. Liga ga-
li pasireikšti kaip gretutinė 
(susijusi su centrinės nervų 
sistemos sutrikimų, raume-
nų ir nervų ligų). Visgi 80 
proc. visų skoliozės atvejų 
sukėlėjų nėra nustatyta, bet 
sąlygas ligai išsivystyti su-
daro genetika – jei abu tėvai 
kenčia nuo skoliozės, padi-
dėja tikimybė, kad jų vaikas 
taip pat ja susirgs”, - paaiški-
na kineziterapeutas.

Populiarūs mitai nelei-
džia pasiekti norimų re-

zultatų
“Nėra ligos, kurios nesup-

tų įvairūs mitai. Ne išimtis 
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„Nord Stream 2“ padidins Rusijos įtaką ES 
užsienio politikai - R. Perry
Lietuvoje viešintis Jungtinių Valstijų energetikos sekretorius 
Rickas Perry (Rikas Peris) pirmadienį perspėjo, kad „Nord 
Stream 2“ dujotiekis Baltijos jūros dugnu padidintų Rusijos 
įtaką Europos užsienio politikai. 

Kremliaus draudimas skraidinti į 
Gruziją Rusijos oro bendrovėms jau 
kainavo 1 mlrd. rublių
Kremliui prieš tris mėnesius uždraudus tiesioginius 
skrydžius į Gruziją, Rusijos aviakompanijos jau prarado 
daugiau kaip 1 mlrd. rublių, rašo leidinys „Kommersant“.

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 Labas rytas, 
Lietuva 06:30 Žinios. Orai. 
09:20 Senis 10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 
2  11:10 Komisaras Rek-
sas 12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva 
16:40 Premjera. Ponių ro-
jus 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Daiktų istorijos 20:25 
Loterija „Keno Loto“.” 20:30 
Panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 
Gyvenk be skolų 22:30 Dvi-
račio žinios 23:00 Premjera. 
Bankas  00:00 Mūsų gyvū-
nai 00:30 Bloga mergaitė 
01:00 LRT radijo žinios 

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa (1120,1121,1122) 
07:35 Tomo ir Džerio šou 
(2) 08:00 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (21,22) 09:55 
Rozenheimo policija (15) 
10:55 Supermamos (20) 
11:30 Rimti reikalai 2 (20) 
12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (53) 13:00 Pasko-
linta meilė (60) 14:00 Naš-
laitės (92) 15:00 Svajoklė 
(92) 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva 17:30 PREMJERA 
VIDO VIDeO 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 Orai 
19:30 KK2 20:00 Valanda 
su Rūta 21:00 Rimti reika-
lai 2 (24) 21:30 Žinios 22:20 
Sportas 22:27 Orai 22:30 
VAKARO SEANSAS Šešios 
dienos 00:25 Begėdis (4) 
01:30 Terminatorius. Ge-
nesys 03:30 Alchemija. 
VDU karta 04:00 RETROS-
PEKTYVA

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 3/4s. 06:55 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 
1/129s. 07:25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis 11/219s. 
07:55 Gero vakaro šou 
6/6s.  08:55 Meilės sū-
kuryje 3161 10:00 Meilės 
simfonija 1/44,45s. 12:00 
Svotai 15 13:00 Pažadėto-
ji 7/2119,2120,2121,2122s. 
15:00 Simpsonai 26/19,20s. 
16:00 TV3 žinios 202 16:25 

TV3 orai 202 16:30 TV Pa-
galba 14/29s. 18:30 TV3 ži-
nios 283 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 283 19:30 
Farai 13/6s. 20:30 Mote-
rys meluoja geriau 12/18s. 
21:00 TV3 vakaro žinios 
162 21:52 TV3 sportas 1 
21:57 TV3 orai 162 22:00 
Jūrų pėstininkas 2 23:55 
Rezidentas 1/10s. 00:55 X 
mutantai 2/3s. 01:50 Rou-
zvudas 2/7s. 02:40 Ameri-
kiečiai 4/6s. 03:30 Reziden-
tas 1/10s.  04:20 Paskutinis 
žmogus Žemėje 4/10,11s. 
05:10 Svotai 15  

BTV
06:20 Mentalistas (8) 07:15 
Mano virtuvė geriausia (17) 
08:30 Kijevo operatyvinė 
grupė (30) 09:30 Teisin-
gumo agentai (33) 10:30 
Kobra 11 (13) 11:30 Mirti-
nas ginklas (18) 12:30 Visa 
menanti (16) 13:30 Ma-
no virtuvė geriausia (18) 
14:50 Kijevo operatyvinė 
grupė (31) 15:55 Teisingu-
mo agentai (34) 17:00 Info 
diena 17:30 Kobra 11 (14) 
18:30 Mentalistas (9) 19:30 
Mirtinas ginklas (19) 20:30 
Laba diena 21:00 Priversti-
nis panirimas 22:50 Pabė-
gimas iš Los Andželo 00:45 
Visa menanti (15) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Vantos 
lapas 07:00 „Moterų dakta-
ras“ (3/3) 08:00 Reporteris 
08:50 Sportas 08:58 Orai 
09:00 Nauja diena 10:00 
Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu. N-7. 11:05 „Švieso-
foras” (2/10,11) 12:10 „Bruto 
ir Neto” (3/36) 12:40 „Mei-
lė kaip mėnulis” (1/13,14) 
13:45 TV parduotuvė 14:00 
Ne spaudai 15:00 „Prokuro-
rai” (1/5) 16:00 Reporteris 
16:23 Sportas 16:30 Lie-
tuva tiesiogiai 16:58 Orai 
17:00 „Meilė kaip mėnu-
lis” (1/15,16) 18:00 Repor-
teris 18:45 Sportas 18:55 
Orai 19:00 Nauja diena 
19:30 Delfi dėmesio cen-
tre 20:00 Reporteris 20:23 
Sportas 20:30 Lietuva tie-
siogiai 20:58 Orai 21:00 
Ne spaudai 22:00 „Bruto ir 
Neto” (3/39) 22:30 Repor-
teris 23:20 Sportas 23:28 
Orai 23:30 Delfi dėmesio 
centre 00:00 Gyvenimas 
01:00 „Meilė kaip mėnu-
lis” (1/15,16) 02:00 „Bruto 
ir Neto” (3/39) 

TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 
CSI kriminalistai 11/1116s. 
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07:30 Einšteinas 1/9s.  
08:30 Rezidentai 4/88s.  
09:00 Vienam gale kablys 
20/40s.  09:30 Topmodeliai 
23/2311s.  10:30 Simpsonai 
8/12,13s. 11:30 Univeras 
7/22,23s.  12:30 Vedęs ir 
turi vaikų 1/102,103s.  13:30 
Šaunioji įgula 1/15,16s.  
14:30 Televitrina 13 15:00 
Einšteinas 1/10s. 16:00 CSI 
kriminalistai 11/1117s. 17:00 
Univeras 7/24s. 17:30 Uni-
veras 7/25s. 18:00 Vedęs ir 
turi vaikų 1/104,105s. 19:00 
Šaunioji įgula 1/17,18s. 
20:00 Rezidentai 4/89s. 
20:30 Žinios 194 20:58 
Orai 69 21:00 Linkėjimai 
iš Paryžiaus 22:55 Tiro-
nas 3/2s. 23:55 Pėdsakai 
1/156s. 00:50 Svieto lygin-
tojai 4/16s. 01:40 Dvi mer-
ginos be cento 3/11,12s. 
02:25 Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė 4/42s. 

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Visagi-
no Country 2015. Dalyvauja 
Texas Martha ir grupė „The 
House of Twang“ ( JAV).  
06:45 Klausimėlis 07:00 
Kultūros diena  07:30 Šer-
vudo padauža Robinas Hu-
das 2  07:40 Kaimynai pi-
ratai  07:55 44 katės 08:20 
Mūšio laukas. Visuomenės 
atsparumo skatinimo pro-
grama 08:50 Maistas: tie-
sa ar pramanas? Riestainio 
skylė  09:15 Labas rytas, 
Lietuva  12:00 DW nau-
jienos rusų kalba. 12:15 
Kultūrų kryžkelė. Trembi-
ta 12:40 Stop juosta. Pro-
grama apie modernizmo 
architektūrą 13:05 Nacio-
nalinė ekspedicija 14:00 
Gimę tą pačią dieną 14:55 
Po milijono metų 15:45 
Pirmą kartą 15:50 Šervudo 
padauža Robinas Hudas 
2  16:00 Kaimynai piratai 
16:15 Premjera. 44 katės 
16:45 Premjera. Maistas: 
tiesa ar pramanas?Iš elge-
tos – į turčius 17:10 Keis-
tuolė 2 18:00 Kultūros die-
na. 18:30 Gimę tą pačią 
dieną 19:25 Premjera. Iš 
užmaršties prikeltas Versa-
lis. Dingęs Karaliaus Sau-
lės dvaras  20:20 Šimtas. 
Įdomioji tarpukario istorija 
20:30 Panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas. 
Orai 21:30 Premjera. Tolyn 
į kosmosą  23:30 Mūšio 
laukas. Visuomenės atspa-
rumo skatinimo programa 
00:00 DW naujienos rusų 
kalba. 00:15 Dabar pasau-
lyje 00:45 Euromaxx 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 Labas rytas, 
Lietuva 06:30 Žinios. Orai. 
09:20 Senis 10:25 Štut-
garto 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 ro-
jus  17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Gyvenimo spalvos 
20:25 Loterija „Keno Lo-
to“.” 20:30 Panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 
21:30 Ypatingas būrys. So-
cialinės realybės programa  
22:30 Dviračio žinios 23:00 
Premjera. Dingę be žinios 
1  23:45 Komisaras Rek-
sas  00:30 Bloga mergaitė 
01:00 LRT radijo žinios 

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa (1117,1118,1119) 
07:35 Tomo ir Džerio šou 
(1) 08:00 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (19,20) 09:55 
Rozenheimo policija (14) 
10:55 Supermamos (19) 
11:30 Rimti reikalai 2 (19) 
12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (52) 13:00 Pasko-
linta meilė (59) 14:00 Naš-
laitės (91) 15:00 Svajoklė 
(91) 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva 17:30 PREMJERA 
VIDO VIDeO 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 Orai 
19:30 KK2 20:00 Šiandien. 
Po metų 21:00 Rimti reika-
lai 2 (23) 21:30 Žinios 22:20 
Sportas 22:27 Orai 22:30 
VAKARO SEANSAS Termi-
natorius. Genesys 01:00 
Begėdis (3) 02:00 Opera-
cija “Overlord” 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuo-
tės meistrai 3/3s. 06:55 
Čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą 1/128s. 07:25 Kem-
piniukas Plačiakelnis 
11/218s. 07:55 Prieš srovę 
19/6s.  08:55 Meilės sū-
kuryje 3160 10:00 Meilės 
simfonija 1/42,43s. 12:00 
Svotai 14 13:00 Pažadė-
toji 7/2115,2116,2117,2118s. 
15:00 Simpsonai 26/17,18s. 
16:00 TV3 žinios 201 16:25 

TV3 orai 201 16:30 TV Pa-
galba 14/28s. 18:30 TV3 
žinios 282 19:22 TV3 spor-
tas 1 19:27 TV3 orai 282 
19:30 Gero vakaro šou 
6/6s. 20:30 Moterys me-
luoja geriau 12/17s. 21:00 
TV3 vakaro žinios 161 21:52 
TV3 sportas 1 21:57 TV3 
orai 161 22:00 Antrininkas 
22:25 Vikinglotto 41 00:05 
Rezidentas 1/9s. 01:05 X 
mutantai 2/2s. 01:55 Rou-
zvudas 2/6s. 02:45 Ame-
rikiečiai 4/5s. 03:40 Rezi-
dentas 1/9s.  04:30 Pasku-
tinis žmogus Žemėje 4/9s. 
04:55 Svotai 14 

BTV
06:25 Mentalistas (7) 07:20 
Mano virtuvė geriausia (16) 
08:35 Kijevo operatyvinė 
grupė (29) 09:35 Teisin-
gumo agentai (32) 10:35 
Kobra 11 (12) 11:35 Mirti-
nas ginklas (17) 12:35 Visa 
menanti (15) 13:35 Ma-
no virtuvė geriausia (17) 
14:50 Kijevo operatyvinė 
grupė (30) 15:55 Teisingu-
mo agentai (33) 17:00 Info 
diena 17:30 Kobra 11 (13) 
18:30 Mentalistas (8) 19:30 
Mirtinas ginklas (18) 20:30 
Laba diena 21:00 Pabėgi-
mas iš Los Andželo 23:00 
Mirtini priešai 00:55 Visa 
menanti (14)  

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Atlie-
kų kultūra 2/3. 07:00 
„Moterų daktaras“ (3/2) 
08:00 Reporteris 08:50 
Sportas 08:58 Orai 09:00 
Nauja diena 10:00 Kitoks 
pokalbis su Edvardu Žič-
kumi 11:05 „Prokurorai” 
(1/3) 12:10 „Bruto ir Neto” 
(3/35) 12:40 „Meilė kaip 
mėnulis”(1/11,12) 13:45 TV 
parduotuvė 14:00 Nau-
ja diena 15:00 „Prokuro-
rai” (1/4) 16:00 Reporteris 
16:23 Sportas 16:30 Lie-
tuva tiesiogiai 16:58 Orai 
17:00 „Meilė kaip mėnu-
lis” (1/13,14) 18:00 Repor-
teris 18:45 Sportas 18:55 
Orai 19:00 Nauja diena 
19:30 Delfi dėmesio cen-
tre 20:00 Reporteris 20:23 
Sportas 20:30 Lietuva tie-
siogiai 20:58 Orai 21:00 
Gyvenimas 22:00 „Bruto ir 
Neto” (3/38) 22:30 Repor-
teris 23:20 Sportas 23:28 
Orai 23:30 Delfi dėmesio 
centre 00:00 Laikykitės ten 
01:00 „Meilė kaip mėnulis” 
(1/13,14) 02:00 „Bruto ir Ne-
to” (3/38) 02:20 „Prokuro-
rai” (1/3) 03:20 Reporteris 
04:00 Sportas 04:08 Orai 
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04:10 Nauja diena 05:10 
„Prokurorai” (1/4) 

TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 CSI 
kriminalistai 11/1115s. 07:30 
Einšteinas 1/8s.  08:30 Re-
zidentai 4/87s.  09:00 Sta-
tybų gidas 6/5s.  09:30 
Topmodeliai 23/2310s.  
10:30 Simpsonai 8/10,11s. 
11:30 Univeras 7/20,21s.  
12:30 Moderni šeima 7/22s. 
13:00 Vedęs ir turi vaikų 
1/101s.  13:30 Šaunioji įgu-
la 1/13,14s.  14:30 Televi-
trina 13 15:00 Einšteinas 
1/9s. 16:00 CSI kriminalis-
tai 11/1116s. 17:00 Unive-
ras 7/22,23s. 18:00 Vedęs ir 
turi vaikų 1/102,103s. 19:00 
Šaunioji įgula 1/15,16s. 
20:00 Rezidentai 4/88s. 
20:45 Europos taurės krep-
šinio rungtynės. Limožo 
“CSP” – Vilniaus “Rytas” 
22:45 Tryliktas rajonas. 
Ultimatumas 00:40 Tiro-
nas 3/1s. 01:40 Pėdsakai 
1/155s. 02:25 Svieto ly-
gintojai 4/15s. 03:10 Dvi 
merginos be cento 3/9,10s. 
04:00 Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė 4/41s.  

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Visagi-
no Country 2015. Dalyvauja 
grupės „4FUN“ ir „CBSB“.  
07:05 Kultūros diena  07:30 
Šervudo padauža Robinas 
Hudas 2  07:40 Kaimy-
nai piratai  07:55 44 katės  
08:20 Smalsumo genas 
08:50 Maistas: tiesa ar 
pramanas?Aštrumo mėgė-
jai  09:15 Labas rytas, Lie-
tuva  12:00 DW naujienos 
rusų kalba. 12:15 Kultūrų 
kryžkelė. Menora 12:40 
Literatūros pėdsekys. Pro-
grama apie Lietuvos įtaką 
pasaulio kūrėjams 13:05 
Stambiu planu 14:00 Gimę 
tą pačią dieną 14:55 Septin-
tasis dešimtmetis.Ilgas ke-
lias į laisvę  15:35 Klausimė-
lis 15:50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2  16:00 
Kaimynai piratai  16:15 
Premjera. 44 katės  16:45 
Premjera. Maistas: tiesa ar 
pramanas?Riestainio skylė 
17:10 Keistuolė 2  18:00 
Kultūros diena. 18:30 Gi-
mę tą pačią dieną 19:25 
Premjera. Po milijono me-
tų 1 20:15 Mano tėviškė. 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 
20:30 Panorama  21:00 
Dienos tema  21:20 Spor-
tas. Orai  21:30 Elito kinas. 
Laukimas  23:05 Naciona-
linė ekspedicija 00:00 DW 
naujienos rusų kalba. 
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Nedarbas rugsėjį mažėjo iki 8 proc.
Registruotas nedarbas šalyje rugsėjį buvo 8 proc. – 0,2 
proc. punkto mažesnis nei prieš mėnesį ir 0,3 proc. punkto 
mažesnis nei prieš metus. Spalio 1 dieną registruota 137 
tūkst. darbo neturinčių asmenų – 3,2 proc. mažiau nei prieš 
mėnesį ir 5 proc. mažiau nei prieš metus, rodo Užimtumo 
tarnybos duomenys.

Paryžiuje protestuota prieš pagalbinio 
apvaisinimo galimybę vienišoms 
moterims, lesbietėms
Prancūzijos sostinėje apie 74 tūkst. žmonių sekmadienį 
protestavo prieš vyriausybės planus suteikti lesbiečių 
poroms ir vienišoms moterims galimybę susilaukti 
kūdikio panaudojant donoro spermą. 

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 Labas rytas, 
Lietuva 06:30 Žinios. Orai. 
09:20 Senis 10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 
2 11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Gyvenimo spalvos 
13:00 Ypatingas būrys. So-
cialinės realybės programa  
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva 
16:40 Premjera. Ponių ro-
jus  17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba 19:30 Be-
atos virtuvė 20:25 Loterija 
„Keno Loto“.” 20:30 Pano-
rama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“.” 21:30 Euro-
pos futbolo čempionato at-
rankos rungtynės. Ukraina 
– Lietuva. Tiesioginė trans-
liacija iš Charkivo. 23:45 
Vilkolakis 01:30 Euroma-
xx 02:00 LRT radijo žinios 
02:05 Visi kalba 

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa (1123,1124) 07:35 To-
mo ir Džerio šou (3) 08:00 
Volkeris, Teksaso reindžeris 
(23,24) 09:55 Rozenheimo 
policija (16) 10:55 Super-
mamos (1) 11:30 Rimti rei-
kalai 2 (21) 12:00 Bjauru-
sis ančiukas Niujorke (54) 
13:00 Paskolinta meilė (61) 
14:00 Našlaitės (93) 15:00 
Svajoklė (93) 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. PREMJERA 
Vaikis ant ratų 23:20 Kaip 
žaibo trenksmas 01:35 
Aukšta įtampa 03:10 Paži-
nimo klubas 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 3/5s. 06:55 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 
1/130s. 07:25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis 11/220s. 
07:55 Farai 13/6s.  08:55 
Legendinės legendos 
1/5s. 10:00 Meilės simfo-
nija 1/46,47s. 12:00 Svo-
tai 16 13:00 Pažadėtoji 
7/2123,2124,2125,2126s. 
15:00 Simpsonai 26/21,22s. 
16:00 TV3 žinios 203 16:25 
TV3 orai 203 16:30 TV Pa-
galba 14/30s. 17:55 Namų 

idėja su IKEA 2/6s. 18:30 
TV3 žinios 284 19:22 TV3 
sportas 1 19:27 TV3 orai 
284 19:30 Mulan 21:10 
Nepriklausomybės diena. 
Atgimimas 23:35 Konanas 
barbaras 01:45 Geras žmo-
gus  03:35 Antrininkas

BTV
06:20 Mentalistas (9) 07:15 
Mano virtuvė geriausia (18) 
08:35 Kijevo operatyvinė 
grupė (31) 09:35 Teisin-
gumo agentai (34) 10:35 
Kobra 11 (14) 11:35 Mirti-
nas ginklas (19) 12:35 Visa 
menanti (17) 13:35 Ma-
no virtuvė geriausia (19) 
14:50 Kijevo operatyvinė 
grupė (32) 15:55 Teisin-
gumo agentai (35) 17:00 
Info diena 17:30 Kobra 11 
(15) 18:30 Mentalistas (10) 
19:30 Amerikietiškos im-
tynės (39) 21:30 Mirties 
apsuptyje 23:30 Privers-
tinis panirimas 01:15 Visa 
menanti (16) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 TV Eu-
ropa pristato. “Lietuvos 
gelmių istorijos” (2) 07:00 
Laikykitės ten 08:00 Re-
porteris 08:50 Sportas 
08:58 Orai 09:00 Ne spau-
dai 10:00 Atliekų kultū-
ra 10:30 Kaimo akade-
mija 11:05 „Šviesoforas” 
(2/12,13) 12:10 „Bruto ir 
Neto” (3/37) 12:40 „Mei-
lė kaip mėnulis” (1/15,16) 
13:45 TV parduotuvė 14:00 
Gyvenimas 15:00 „Proku-
rorai” (1/6) 16:00 Reporte-
ris 16:48 Sportas 16:58 Orai 
17:00 „Meilė kaip mėnu-
lis” (1/17,18) 18:00 Repor-
teris 18:45 Sportas 18:55 
Orai 19:00 „Moterų dak-
taras“ (3/4) 20:00 Repor-
teris 20:48 Sportas 20:58 
Orai 21:00 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi 22:00 
„Bruto ir Neto” (3/40) 22:30 
Reporteris 23:20 Sportas 
23:28 Orai 23:30 „Pasaulio 
turgūs“ (2). Atėnai 00:00 
„Moterų daktaras“ (3/4) 
01:00 „Meilė kaip mėnu-
lis” (1/17,18) 02:00 „Bruto 
ir Neto” (3/40) 02:20 „Švie-
soforas” (2/12,13) 03:20 
Reporteris 04:00 Spor-
tas 04:08 Orai 04:10 Gy-
venimas 05:10 „Prokuro-
rai” (1/6)

TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 
CSI kriminalistai 11/1117s.  
07:30 Einšteinas 1/10s.  
08:30 Rezidentai 4/89s.  
09:00 Gyvūnų manija 

4/5s. 09:30 Topmodeliai 
23/2312s.  10:30 Simpso-
nai 8/14,15s. 11:30 Unive-
ras 7/24,25s.  12:30 Vedęs ir 
turi vaikų 1/104,105s. 13:30 
Šaunioji įgula 1/17,18s.  
14:30 Televitrina 13 15:00 
Einšteinas 2/1s. 16:00 CSI 
kriminalistai 11/1118s. 17:00 
Univeras 7/26s. 17:30 Uni-
veras 7/27s. 18:00 Vedęs ir 
turi vaikų 1/106,107s. 19:00 
Šaunioji įgula 1/19,20s. 
20:00 Rezidentai 4/90,91s. 
21:00 Žinios 284 21:45 
Sportas 1 21:58 Orai 284 
22:00 Paguoda 00:00 Eu-
rolygos rungtynės. Mila-
no “AX Armani Exchange 
Olimpia” – Kauno “Žalgiris” 
02:10 Pjūklas 2

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Gyvos dai-
nos festivalis „Aš toks vie-
nas“. Bardų festivalis. 2014 
m.  07:05 Kultūros diena 
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2  07:40 
Kaimynai piratai 07:55 44 
katės  08:20 Pasaulio lie-
tuvių žinios 08:50 Mais-
tas: tiesa ar pramanas?Iš 
elgetos – į turčius  09:15 
Labas rytas, Lietuva  12:00 
DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Kultūrų kryžkelė. Ru-
sų gatvė 12:40 7 Kauno 
dienos 13:05 Stilius 14:00 
Gimę tą pačią dieną 14:55 
Iš užmaršties prikeltas Ver-
salis. Dingęs Karaliaus Sau-
lės dvaras  15:50 Šervudo 
padauža Robinas Hudas 
2 16:00 Kaimynai piratai  
16:15 Premjera. 44 katės  
16:45 Premjera. Maistas: 
tiesa ar pramanas? Galin-
gosios porelės  17:10 Keis-
tuolė 2  18:00 Kultūros die-
na. 18:25 Į sveikatą!  18:55 
UEFA salės futbolo Čempio-
nų lygos rungtynės. Kauno 
„Vytis“ – „Barcelona“. Tiesio-
ginė transliacija iš Jonavos.” 
20:30 Panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Spor-
tas. Orai 21:30 Europos ki-
nas. Mylimas vaikas  23:00 
Mano tėviškė. Stanislovas ir 
Liudvika Didžiuliai.  23:15 
Smaragdo miestas  00:00 
DW naujienos rusų kalba. 
00:15 Dabar pasaulyje 
00:45 Veranda. Progra-
ma apie aplinkos estetiką 
01:15 Gyvos dainos festiva-
lis „Aš toks vienas“. Bardų 
festivalis. 2014 m.” 02:15 
Pasaulio teisuoliai 03:25 
Gera muzika gyvai „The 
Gurdjieff Ensemble“ 04:40 
7 Kauno dienos 05:05 Naci-
onalinė ekspedicija
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06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Daiktų 
istorijos 07:00 Klausimė-
lis 07:25 Premjera. Koni ir 
draugai. Tiranozaurų kara-
liaus paslaptis  09:00 La-
bas rytas, Lietuva 09:30 
Žinios. Orai. 12:00 Pasau-
lio dokumentika. Keisčiau-
si pasaulyje 3.Keistenybės  
12:55 Pasaulio dokumen-
tika. Neįtikėtinos gyvū-
nų draugystės 3.Laukinė 
gauja  13:50 Džesika Fle-
čer 9 15:28 Loterija „Keno 
Loto“.” 15:30 Žinios. Orai 
15:45 Sveikinimų koncer-
tas 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai  18:00 Muzikos pa-
šaukti. M. Rostropovičiaus 
labdaros ir paramos fon-
do „Pagalba Lietuvos vai-
kams” labdaros koncertas 
19:30 Stilius 20:25 Lote-
rijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.” 
20:30 Panorama 20:52 
Sportas. Orai. 21:00 Šok 
su žvaigžde 23:10 Tvirti 
vyrukai  00:45 Vilkolakis 
02:25 Pasaulio dokumen-
tika. Keisčiausi pasaulyje 
3.Keistenybės  03:10 Pa-
saulio dokumentika. Neį-
tikėtinos gyvūnų draugys-
tės 3.Laukinė gauja  03:55 
Vienuolynų kelias Lietuvoje 
04:25 Džesika Flečer 9   

06:40 Tomo ir Džerio šou 
(2) 07:05 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai (33,34) 
07:35 “Nickelodeon” valan-
da. Monstrai prieš ateivius 
(25) 08:00 Berniukas Blo-
giukas (4) 08:30 Pažinimo 
klubas 09:00 Ogis ir tara-
konai (25) 09:10 KINO PUS-
RYČIAI Vilis ir pašėlę ratai 
11:00 Spidas Reiseris 13:40 
Načas Libras 15:30 Eksper-
tai 17:25 Kelionių panora-
ma 17:55 Gyvūnų pasaulis 
18:30 Žinios 19:20 Sportas 
19:27 Orai 19:30 SUPER-
KINAS Balerina 21:20 Ne-
brendylos 2 23:25 PREM-
JERA Vakarėlių laivas 01:10 
Vaikis ant ratų 

TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 
Elena iš Avaloro 1/23s.  
07:00 Vėžliukai nindzės 
1/2s. 07:30 Aladinas 
1/128s. 08:00 Elena iš Ava-
loro 1/24s. 08:30 Virtuvės 
istorijos 10/6s. 09:00 Gar-
du Gardu 8/6s. 10:00 Būk 

sveikas! 2/6s. 10:30 Pen-
kių žvaigždučių būstas 7/6s. 
11:00 Misija: dirbame sau 
3/4s. 11:30 Nauji Džonio 
Kapahalos nuotykiai 13:20 
Šanchajaus riteriai 15:45 
Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 4 17:25 Aplink Lie-
tuvą. Žmonės 1/6s. 18:30 
TV3 žinios 285 19:17 TV3 
sportas 1 19:22 TV3 orai 
285 19:25 Eurojackpot 41 
19:30 Turtuolis vargšas 
2/6s. 21:00 Adelainos am-
žius 23:15 Palikti Aliaskoje 
01:20 Konanas barbaras  
03:15 Jūrų pėstininkas 2  
05:45 Televitrina 3

BTV
06:30 Laba diena 07:30 
Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (34) 08:30 
Laba diena 09:00 Sveika-
tos kodas 09:30 Sveikatos 
kodas televitrina 10:00 
Apvalioji planeta (7) 10:35 
Gyvūnai. Laukinė širdis (1) 
11:50 Ekstremalūs išban-
dymai (4) 12:20 Būk eks-
tremalas (31) 12:50 Džei-
mio Oliverio daržovių pa-
tiekalai (5) 13:55 Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai (2) 14:55 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas (35) 15:55 Nusikal-
timų miestas (26) 16:30 
Laisvės karžygiai 17:00 
Betsafe–LKL čempionatas. 
Juventus - CBet 19:30 Mu-
zikinis šou. Vedėjas Algis 
Ramanauskas 22:05 MA-
NO HEROJUS 2 ginklai 00:15 
AŠTRUS KINAS Apgalvota 
žmogžudystė

07:03 Programa 07:04 
TV parduotuvė 07:20 „TV 
Europa pristato. Karo ir 
pokario vaikai. Partizanų 
vaikai“  07:55 „TV Europa 
pristato. Karo ir pokario 
vaikai. Tremtinių vaikai“  
08:30 „Pasaulis iš viršaus“ 
(1/1,2) 09:30 Vantos la-
pas 10:00 „XX amžiaus 
piratai“ 12:00 „Loch Neso 
byla“ (1,2) 14:00 Gyve-
nimas 15:00 Laikykitės 
ten su Andriumi Tapinu. 
N-7. 16:00 Žinios 16:28 
Orai 16:30 „TV Europa pri-
stato. Lietuvos sienų ap-
sauga. Kontrabanda“ (3) 
17:00 Laikykitės ten 18:00 
Žinios 18:28 Orai 18:30 
„Pasaulis iš viršaus“ (1/3) 
19:00 „Moterų daktaras“ 
(3/5) 20:00 Žinios 20:28 
Orai 20:30 „Šviesoforas” 
(2/14,15) 21:30 Dekons-
trukcijos su Edmundu Ja-
kilaičiu 22:30 Žinios 22:58 
Orai 23:00 Laikykitės ten. 
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Pokalbiai. A 00:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/5) 01:00 
„Pagrindinis įtariamasis“ 
(3/2) 03:00 „Šviesoforas” 
(2/14,15) 04:00 Dekons-
trukcijos su Edmundu Jaki-
laičiu 05:00 Gyvenimas 

TV6
06:15 Televitrina 14 06:30 
Jokių kliūčių! 2/206s.  07:30 
Iš peties 8/9s.  08:30 Simp-
sonai 8/14s. 09:00 Vienam 
gale kablys 20/40s.  09:30 
Statybų gidas 6/6s. 10:00 
Autopilotas 3/6s. 10:30 
Didžiosios katės. Nepa-
prastų gyvūnų šeima 1/1s.  
11:30 Jokių kliūčių! 2/207s. 
12:30 Didžiosios katės. Ne-
paprastų gyvūnų šeima 
1/2s. 13:30 Išlikimas 27/1s. 
15:00 Aliaskos geležinke-
liai 2/205s. 16:00 Iš peties 
8/10s. 17:00 Sandėlių karai 
7/11,12s. 18:00 Krovinių ka-
rai 4/8,9s. 19:00 Amerikos 
talentai 12/7s. 20:00 Dai-
nų dvikova 3/16,17s. 21:00 
Žinios 285 21:45 Sportas 1 
21:58 Orai 285 22:00 Me-
las vardan tiesos 01:00 Lin-
kėjimai iš Paryžiaus  02:30 
Paguoda  

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Klausi-
mėlis 06:20 Duokim ga-
ro!  07:45 Auksinis protas 
09:00 Auto Moto 09:30 
Pradėk nuo savęs 10:00 
Į sveikatą!  10:30 Smal-
sumo genas 11:00 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus albumas 
11:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis 12:00 
Kultūrų kryžkelė. Trembi-
ta 12:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė 13:00 ARTS21 
13:30 Alessandro Stra-
della. Opera „Kirkė“ 14:35 
Skamba skamba kankliai 
2019. Koncertas „Žemaiti-
ja“.” 15:40 Kėdainių miesto 
šventė 2019 16:30 Mūšio 
laukas. Visuomenės atspa-
rumo skatinimo programa 
17:00 Klauskite dakta-
ro  18:00 Stambiu planu 
18:55 Pasaulio teisuoliai 
19:40 Dauntono abatija 6  
20:30 Panorama  20:52 
Sportas. Orai  21:00 Kino 
žvaigždžių alėja. Niekada 
nesakyk niekada  23:10 
Fesivalis „nowJapan 2019“. 
Asa Chang & Junray kon-
certas.” 00:30 Dabar pa-
saulyje 01:00 Alessandro 
Stradella. Opera „Kirkė“ 
02:05 Mano tėviškė. Ga-
brielė Petkevičaitė-Bitė 
02:25 Europos kinas. Myli-
mas vaikas  03:50 ARTS21 
04:15 Kelias. 

– stuburo iškrypimas ir šios 
ligos gydymas. Vienas iš jų 
– neva skolioze sergantiems 
vaikams reikėtų apriboti fi-
zinį aktyvumą. Jokiu būdu 
negalima to daryti – vaikas 
privalo išlikti fiziškai aktyvus, 
nes pasyvus gyvenimo būdas 
tik pablogins bendrą vaiko 
sveikatą: padidės nutukimo, 
antsvorio ir kitų lėtinių ligų 
susirgimo rizika.

Nepatarčiau užsiimti savi-
gyda, nes kiekvienas skolio-
zės atvejis yra individualus, 
todėl ligos gydymo planai, 
be abejonių, skirsis. Tėveliai 
turėtų pasikliauti mokslinin-
kų įrodytais gydymo būdais 
– tinkamai pritaikytas fizinio 
aktyvumo planas ir (ligai pa-
žengus) operacinis gydymas 
yra veiksmingiausi skolio-
zės gydymo būdai. Svarbu 
pabrėžti, kad vitaminų ir/ar 
maisto papildų vartojimas 
nepadės išgydyti ligos”.

Į ką tėveliai privalo at-
kreipti dėmesį

Tėveliai privalo atkreipti 
dėmesį į savo atžalos laiky-
seną tuomet, kai jų vaikas 
pradeda intensyviai augti. 
Pirmasis spartaus augimo 
etapas mergaitėms prasi-
deda 4-6 metų, berniukams 
– 6-8 m. Antrąjį etapą paste-
bime ankstyvojoje paauglys-
tėje – mergaitėms prasideda 
nuo 11-14 m., berniukams 
– 13-16 m. Tačiau verta pa-
minėti, kad augančio vaiko 
kūnas nėra simetriškas, o 
augimo etapų metu visų vai-
kų stuburai tikrai nėra tvar-
kingi. Svarbiausia – pastebėti 
nerimą keliančius pokyčius: 
smarkiai aukščiau pakrypęs 
ir/ar atsikišęs petys, pakilęs 
dubuo. Pakilimas-kuprelė, 
matoma juosmeninėje nu-
garos dalyje atrodo tarsi rau-
muo, kadangi stuburas pake-
lia raumenis vienoje pusėje, o 
nuleidžia kitoje. Taip nutinka, 
kai stuburas pradeda suktis 
aplink savo ašį. Pastebėję šią 

asimetriją tėveliai turėtų pa-
sikonsultuoti su gydytoju”,  - 
perspėja D.Stugys.
Prevencija – sveikatos pa-

matas
“Svarbiausi skoliozės pre-

vencijos faktoriai yra sveiki 
įpročiai – taisyklinga sėdė-
sėna ir aktyvus gyvenimo bū-
das. Svarbu įsigyti vaiko ūgiui 
pritaikytą rašomąjį stalą. Vai-
kas privalo sėdėti tiesiai, kū-
no svorį vienodai paskirsčius 
ant abiejų sėdmenų, nuga-
ra atsiremti į kėdės ar suolo 
atramą, galvą truputį palenk-
ti pirmyn.

Masažas ir gydomoji 
mankšta padeda atstaty-
ti raumenų tonuso balansą, 
slankstelių padėtį, lankstu-
mą, kūno judesių funkcijas 
ir stabdo ligos progresavimą. 
Labai padeda ortopediniai 
vidpadžiai, kurie koreguo-
ja laikyseną ir suteikia kojai 
reikalingą atramą. Gydymas 
yra efektyviausias vaikams 
iki 13-14 metų, nes nuo 18 
metų stuburas būna mažai 
paslankus ir išgydyti ligos 
praktiškai neįmanoma.

Žmogaus raumenų tonusas 
ir kūno judesiai turi tinkamai 
funkcionuoti. Trumpi ir aukš-
to tonuso raumenys turi būti 
ištempti tempimo pratimais, 
o žemo tonuso (silpnus) rau-
menis reikėtų stiprinti. Nors 
viskas atrodo paprasta, ta-
čiau rezultatams pastebėti 
reikėtų ilgo, kompleksiško ir 
sistemingo gydymo.

Skoliozės prevencijai re-
komenduojamas nugaros, 
juosmens ir pilvo raumenis 
stiprinantis fizinis užsiėmi-
mas, pavyzdžiui, plaukimas 
baseine. Ši veikla yra palygi-
nus saugesnė nei, pavyzdžiui, 
tenisas ar treniruokliai, kurie 
išbalansuoja nugaros rau-
menis. Bet verta pažymėti, 
kad plaukimas nėra skolio-
zės gydymo būdas, užtat yra 
puikus sprendimas užbėgti 
ligai už akių”. 

Stuburas – vienintelis visam 
gyvenimui: kaip užbėgti už 
akių vaikų skoliozei
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Vilniuje ant pastato sienos išpurkšta svastika, 
rastas, kaip manoma, savadarbis sprogmuo
Anksti ryte J. Balčikonio gatvėje ant „Technopolio“ pastato 
sienos pastebėtas dažais išpurkštas užrašas ir svastikos 
ženklas, o šalia įėjimo durų padėtas plastikinis maišelis 
su daiktu, panašiu į savadarbį sprogmenį. Išminuotojai 
nukenksmino daiktą ir pristatė jį tyrimui. 

Plastiko pakuočių žemės ūkyje 
tvarkymas griežtės
Aplinkos ministerija ketina griežtinti pašaro ir kraiko 
gyvuliams gamyboje panaudotų pakuočių, ypač 
polietileno, tvarkymą. Ūkininkams ir žemės ūkio 
bendrovėms, kurios tinkamai nesutvarkys tokių 
pakuočių, tektų mokėti mokestį už aplinkos teršimą.

LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1
KAUNO 

„ŽALGIRIS“ RUNGT. PER. PRAL. 

4 4 0

4 TAŠKŲ

�
VILNIAUS 
„RYTAS“

RUNGT. PER. PRAL. 

4 4 0

4 TAŠKŲ

�
PANEVĖŽIO 

„LIETKABELIS““
RUNGT. PER. PRAL. 

3 2 1

2 TAŠKŲ

�
KLAIPĖDOS 

„NEPTŪNAS“
RUNGT. PER. PRAL. 

4 2 2

2 TAŠKŲ

� PRIENŲ
„CBET“

RUNGT. PER. PRAL. 

4 2 2

2 TAŠKŲ

�
PASVALIO 
„PIENO 

ŽVAIGŽDĖS“

RUNGT. PER. PRAL. 

4 2 2

2 TAŠKŲ

� UTENOS 
„JUVENTUS“

RUNGT. PER. PRAL. 

4 1 3

1 TAŠKŲ

�
ALYTAUS 

„DZŪKIJA“
RUNGT. PER. PRAL. 

4 1 3

1 TAŠKŲ

9
ŠIAULIŲ 

„ŠIAULIAI“
RUNGT. PER. PRAL. 

4 1 3

1 TAŠKŲ

10
KĖDAINIŲ 
„NEVĖŽIS“

RUNGT. PER. PRAL. 

3 0 3

0 TAŠKŲ

Prienų „CBET“ prieš Klaipėdos 
„Neptūnas“. Tiesioginė televi-
zijos transliacija BTV.

B LAPKRIČIO 10 D. 17.00 
VAL. BETSAFE-LKL VAR-

ŽYBOS: Šiaulių „Šiauliai“ prieš 
Prienų „CBET“. Tiesioginė trans-
liacija internetu DELFI TV.

B LAPKRIČIO 16 D. 17.00 
VAL. BETSAFE-LKL VAR-

ŽYBOS: Vilniaus „Rytas“ prieš 
Prienų „CBET“. Tiesioginė trans-
liacija internetu DELFI TV.

B LAPKRIČIO 23 D. 17.00 
VAL. PRIENŲ KKSC ARE-

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

B GRUODŽIO 1 D. 16.00 VAL. 
PRIENŲ KKSC ARENOJE 

BETSAFE-LKL VARŽYBOS: Prie-
nų „CBET“ prieš Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“. Tiesioginė translia-
cija internetu DELFI TV.

B GRUODŽIO 7 D. 18.00 VAL. 
PRIENŲ KKSC ARENOJE 

BETSAFE-LKL VARŽYBOS: Prie-
nų „CBET“ prieš Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“. Tiesioginė translia-
cija internetu DELFI TV.

B GRUODŽIO 16 D. 18.00 
VAL. BETSAFE-LKL VARŽY-

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

B GRUODŽIO 22 D. 16.00 
VAL. PRIENŲ KKSC ARE-

NOJE BETSAFE-LKL VARŽYBOS: 
Prienų „CBET“ prieš Kauno 
„Žalgiris“. Tiesioginė translia-
cija internetu DELFI TV.

B GRUODŽIO 29 D. 16.00 
VAL. PRIENŲ KKSC ARE-

NOJE BETSAFE-LKL VARŽYBOS: 
Prienų „CBET“ prieš Šiaulių 
„Šiaulius“. Tiesioginė translia-
cija internetu DELFI TV.

B SAUSIO 4 D. 17.00 VAL. 
BETSAFE-LKL VARŽYBOS: 

Klaipėdos „Neptūnas“ prieš 
Prienų „CBET“. Tiesioginė trans-
liacija internetu DELFI TV.

B SAUSIO 12 D. 17.00 VAL. 
BETSAFE-LKL VARŽYBOS: 

Alytaus „Dzūkija“ prieš Prienų 
„CBET“. Tiesioginė televizijos 
transliacija BTV.

Varžybos

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

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

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

Pasvalio „Pieno žvaigždės“ 
prieš Prienų „CBET“. Tiesio-
ginė transliacija internetu 
DELFI TV.

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

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

B LAPKRIČIO 2 D. 17.00 
VAL. PRIENŲ KKSC ARE-

NOJE BETSAFE-LKL VARŽYBOS: 

Arnas Velička tapo tikru 
Prienų herojumi. Keturis 
taškus per 30 paskutinių 
sekundžių pelnęs ir dvi-
taškį su rungtynių sire-
na pataikęs įžaidėjęs at-
vedė Prienų „CBet“ ekipą 
į antrąją pergalę iš eilės 
(2/2).

18 taškų deficitą panaiki-

A. Veliška dvitaškiu su sirena išplėšė pergalę „CBet“

nę prieniškiai po tikro tri-
lerio 79:77 (19:20, 18:29, 
18:17, 24:11) palaužė Kėdai-
nių „Nevėžį“ (0/3), kuris liko 
paskutinis klubas be perga-
lės „Betsafe-LKL“ pirmeny-
bėse šiame sezone.

Rungtynių didvyriu tapęs 
A. Velička sužaidė rezultaty-
viausias karjeros rungtynes 

„Betsafe-LKL“ pirmenybėse 
ir surinko 17 taškų. Įžaidėjas 
rezultatyvumu savo ekipoje 
nusileido tik Skylarui Spen-
ceriui, kuris taip pat sužaidė 
geriausias sezono rungtynes 
ir surinko 20 taškų.

Kėdainiškių neišgelbėjo ir 
keturis asmeninius rekordus 
pagerinęs Laurynas Beliaus-
kas. Snaiperis surinko 24 
taškus, smeigė 5 tritaškius 
iš 9, perėmė 4 kamuolius ir 
surinko 26 naudingumo ba-
lus. Visi šie rodikliai – naujie-
ji L. Beliausko rekordai aukš-
čiausioje Lietuvos krepšinio 
lygoje.

Trečiojo ketvirčio metu 
svečių iš Kėdainių persvara 
buvo pasiekusi ir 18 taškų 
ribą (66:48). Vis dėlto, prie-
niškiai į tai atsakė įspūdingu 
spurtu 17:3 ir priartėjo prie 
savo varžovų 65:69.

Likus žaisti kiek daugiau 
negu pusantros minutės 
Martynas Varnas tolimu 
metimu prieniškių atsiliki-
mą sumažino jau ir iki vieno 
taško – 72:73. Kitoje aikštės 
pusėje Arminas Urbutis pa-
taikė tik vieną baudos meti-
mą, o Mindaugas Lukauskis 
tritaškiu po ilgos pertraukos 
išvedė aikštės šeimininkus į 
priekį (75:74).

Karjeros rungtynes su-
žaidęs Laurynas Beliauskas 
smeigė penktąjį savo tritaš-
kį ir sugrąžino „Nevėžiui“ 
trapią persvarą (77:75). Vis 

dėlto, A. Velička baudų meti-
mais išlygino rezultatą, o po 
nesėskmingo svečių išpuo-
lio, gynėjas su sirena išplėšė 
pergalę prieniškiams.

„Nuo to per didelio pasi-
ruošimo, jau antras rung-
tynes žaidėme per daug 
įsitempę, – po sudėtingos 
pergalės pripažino Mantas 
Šernius. – Pamiršome, ką 
buvome susitarę, visas de-
tales. Kamuoliai krito iš ran-
kų ir jau buvo artime tokio 
momento, kai atrodė, kad 
komanda pasiduos. Padėjo 
kapitonas (aut. Mindaugas 
Lukauskis) keliais tolimais 
metimais ir sugrįžome į 
rungtynes. Žaidėme negra-
žiai, bet laimėjome“.

„Labai skaudus pralaimėji-
mas, – po rungtynių kalbėjo 
Marius Kiltinavičius. – Pra-
laimėjome dėl vaikiškumo. 
Pradėjome daryti klaidas 
ten kur ruošėmės. Jie antro-
je rungtynių pusėje puolime 
darė lygiai tą patį, ką ir pir-
moje. Visus dalykus, kuriuos 
darėme iki pertraukos nesu-
gebėjome daryti po jos.“

„CBet“: Skylaras Spenceris 
20 (8/10 dvit., 24 n.b.), Arnas 
Velička 17, Martynas Varnas 
12 (4/6 trit.), Lukas Uleckas 
8 (11 atk. kam.).

„Nevėžis“: Laurynas Be-
liauskas 24 (5/9 trit., 4 per. 
kam., 26 n.b.), Viny Okouo 12 
(11 atk. kam., 21 n.b.), Julius 
Kazakauskas 9. LKL 

Prienų CBet nuotr.
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Nekilnojamas turtas

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

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

Tel. 8 682 61641.

Išnuomoja
Namą Purvininkų k., Išlau-
žo sen., Prienų r. Tel. 8 610 
30132.

Išsinuomoja
Jauna šeima išsinuomotų 2-3 
k. bt. Prienuose arba Biršto-
ne. Tel. 8 674 67569.

Automobiliai, dalys

Parduoda
„Peugeot 307“ (1,6 l, B, hečbe-
kas, yra kablys, pilkos spalvos, 
papildomas žieminių ratų kom-
plektas, gerai prižiūrėtas). Tel.: 
8 615 16120, 8 683 24215.

Perka

Brangiai perkame 
automobilius,  

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

Naujai įsikūrusi įmonė superka 
visų markių automobilius. Tinka 
ir nevažiuojantys. Tel. 8 604 
38726.

Žemės ūkis

Parduoda
Ūkininkas parduoda nami-
niais 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.

stasė
AsIPAVIČIENĖ

Pirmas spalio turgus buvo 
nedidelis. Nemalonus toks 
metas, kai dar vis lauki ir 
tikiesi bobų vasaros, bet 
oras apniukęs ir žvarbus. 
Pirkėjams bepigu – apsi-
žiūrėjo, apsipirko, ir namo, 
o pardavėjai kantriai stovi 
šiltai apsirengę, užsimovę 
pirštines, trypčioja, šildy-
dami kojas. Juk jų toks dar-
bas – bet kokiu oru laukti 
pirkėjų...

Ne kažin ką tie pirkėjai 
perka, tik būtiniausių maisto 
produktų, daržovių, pieno ir 
jo gaminių. Šaltu oru vyres-
nio amžiaus žmonės linkę 
geriau apsipirkti prekybos 
centruose, kur prekės būna 
netgi pigesnės.

O turguje kilogramas an-
trąja duona vadinamų bulvių 
kainavo 0,3–0,4 euro, mor-
kų – 0,6–0,8 euro, burokėlių 
– 0,5 euro, svogūnų – 0,7–1,2 
euro, pomidorų – 0,6–1,5 eu-
ro, kopūstų – 0,6–1 eurą, čes-
nakų – 5–6 eurus, briuselinių 
kopūstų – 2,5–3 eurus, kala-
fiorų – 1,3–1,5 euro, paprikų 
– 1–1,5 euro.

Ant prekystalių buvo pri-
krauta įvairaus dydžio ir for-
mų moliūgų, žalių ir geltonų 
cukinijų (0,5 euro už kilogra-
mą), salierų gumbų (0,5–1,2 
euro už gumbą), porų (po 
0,6–1 eurą už vienetą). Ry-
šelį petražolių, krapų buvo 
galima nusipirkti už 0,40 
euro. Moliūgų buvo įvairaus 
dydžio, tačiau gražiausiai at-
rodė nelabai dideli moliūgė-
liai, sveriantys kilogramą ir 
mažiau. Už juos pardavėjos 
prašė 0,5–1 euro. Toks ne-
labai didelis moliūgas labai 
tinka troškiniui daryti. Kai 
kas pirko ir didesnių – juk 
artėja Moliūgiadienis bei He-
lovynas.

Nemažai dar buvo obuo-
lių ir kriaušių. Kilogramas 
obuolių kainavo 0,8–1 eurą, 
kriaušių – 1,5–2 eurus, sva-
rainių –1,5–2 eurus, mėlynų 
vynuogių – 0,6–1 eurą, slyvų 
– 1– 1,8 euro, litras spanguo-
lių – 3–3,5 euro, kilogramas 
aviečių (geltonų ar raudonų) 
– 3–3,4 euro. Prasideda di-
desnės šalnos, tad sumažės 
ir uogų, ir obuolių. Rudeninių 
veislių derlius jau baigiasi, o 

Prienų 
turguje

REKLAMA

žieminiai obuoliai keliaus į 
sandėliukus ar rūsius.

Pusė litro šaltalankio sul-
čių kainavo 3 eurus, o toks 
pats kiekis sirupo – 5 eurus. 
Kai kurios moterys siūlė 
pirkti ir spanguolių, ir sva-
rainių sulčių bei sirupo, o 
kainos buvo panašios kaip ir 
šaltalankių. Jau buvo galima 
įsigyti įvairių mišrainių su 
pomidorais ir agurkais, cu-
kinijomis bei moliūgais, o už 
trijų ketvirčių stiklainį teko 
mokėti 1,5 euro.

Iš miško grybautojai dar 
buvo pririnkę ir atnešę par-
duoti grybų: litrinis kibirėlis 
voveraičių kainavo 3 eurus, 
o nemaža krūvelė kitų gry-
bų –7 eurus. Tačiau šį kartą 
grybų buvo nedaug, ir tuos 
pačius greit išpirko. 

Dešimtis naminių vištų 
kiaušinių, kaip ir praeitą 
turgų, kainavo daugiausiai 
2 eurus,  o paukštyno vištų 
– 1,2–1,4 euro. 

Pusės litro stiklainį me-
daus bitininkai siūlė pirkti 
už 3–4,5 euro, o 100 g žie-
dadulkių ar duonelės – už 

3–3,5 euro.
Pusės litro butelis šaltai 

spausto sėmenų aliejaus, 
kaip ir visada, kainavo 3,5 
euro.

Pieno produktų kaina tur-

guje nekinta. Litras pieno 
kainavo 0,5 euro, grietinės 
– 3,4–3,6 euro, už pusę kilo-
gramo sviesto prašė 4 eurų, o 
už kilogramą varškės – 1,8–3 
eurų. Kaip ir anksčiau, nedi-
deli sūriai kainavo maždaug 
1,5 euro, o didesni – 3–4 eu-
rus. Ir buvo pačių įvairiausių 
– suspaustų iš varškės, iš sal-
daus pieno (ar maišytų per-
pus), keptų ir rūkytų. Ožkos 
pieno sūriai kainavo 2,5–4 
eurus, lydyti ir brandinti – 6–
12 eurų už kilogramą.

Ant prekystalių padaugėjo 
paukštienos. Nedidelės apie 
2–2,5 kg sveriančios skrostos 
antys kainavo 8–12 eurų, ki-
logramas žąsienos – 6 eurus, 
vištienos – 4 eurus. 

Paviljone ir dviejuose ki-
oskuose buvo prekiaujama 
šviežia ir rūkyta mėsa bei jos 
gaminiais. Kilogramas rūky-
tų lašinukų kainavo 5,6–6,3 
euro, kumpio – 6,6–7,8 eu-
ro, suktinio – 9–11 eurų, iš-
pjovos – 9–12 eurų, rūkytos 
„pūslės“ – 9–15 eurų.

Šviežios mėsos kainos kol 
kas mažai keičiasi, nors te-

ko girdėti kalbų, kad žada 
didėti. Kilogramas kiaulie-
nos šoninės, kaip ir praeitą 
savaitgalį, kainavo 3,98–4,2 
euro, kumpio – 3,98–4,4 eu-
ro, sprandinės ar karbonado 

Bulves (0,25 Eur/kg). Tel. 8 675 
62639.

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

Maistines bulves, miežius, kvie-
čius ir sėklines pupas. Tel. 8 678 
04167.

Žieminius kviečius ir avižų 
mišinį. Gali atvežti. 2 veršių 
juodmargę karvę Tel. 8 676 
90392.

Pupas „Izabel“, „Fanfara“ ir bal-
tuosius dobilus (3,70 Eur/kg). 
Tel. 8 652 65769.

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

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

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

A. Bagdono PĮ – brangiai ver-
šelius auginti. Moka 6–21 proc. 
Sveria el. svarstyklėmis. Pasii-
ma patys. Tel.: 8 699 93682, (8 
319) 69541.

Viena didžiausių įmonių 
Lietuvoje tiesiogiai perka 
karves, bulius, telyčias. Sveria 
el. svarstyklėmis. Moka 6 ir 
21 proc. PVM. Atsiskaito iš 
karto. Tel. 8 635 07197 (Ri-
čardas Lukauskas). 

– 4,98–5,5 euro, maltos mė-
sos – 3,5–4 eurus. Kilogramą 
jautienos buvo galima nusi-
pirkti už 8,5–12,5 euro. Ki-
logramą paukštyne auginto 
mėsinio viščiuko pardavė už 
2,7 euro.

Gyvūnijos turgavietėje be-
veik ramu. 2–3 prekiautojai 
vištomis už savo augintines 
prašė 5–7 eurų, už gaidžius 
norėjo 5–6 eurų. Gražią kuo-
duotą didelę antį buvo ga-
lima nusipirkti už 10 eurų, 
o žąsį – už 20 eurų. Triušių 
paklausa taip pat minimali. 
Suaugusį triušį buvo galima 
nusipirkti už 20–25 eurus, 
o jauniklį – už 7–10 eurų. 
Mažų triušiukų auginti jau 
niekas neperka, be gražius 
juodai margus 5 paaugusius 
jauniklius vyriškis nupirko 
vaikams.

Netoli turgaus vartų įvai-
riais žuvų konservais pre-
kiaujantis vyriškis turėjo ir 
žuvų mailiaus (mažų žuve-
lių). Upėtakių, amūrų, kar-
pių jaunikliai (20 vnt.) kai-
navo 5–7 eurus, o lynų – 20 
eurų. Taigi, kas norėjo, galėjo 
pirkti ir paleisti į savo van-
dens telkinius, o po metų ki-
tų – džiaugtis užaugusiomis 
žuvimis. Daugiau prekiauto-
jų šviežiomis žuvimis turgu-
je nebuvo.

Ūkininkai, kaip įprasta,i 
prekiavo grūdais. Kainos kol 
kas tos pačios – centneris 
kviečių ir  miežių  kainavo 8–
9 eurus. Pigiau kainavo pras-
tesnės kokybės ir išvaizdos 
javai. Centnerį kombinuotų-
jų pašarų buvo galima nusi-
pirkti už 20–25 eurus, tačiau 
ūkininkai skundėsi, kad visai 
nėra pirkėjų.

Nemažas maišas pašari-
nių runkelių kainavo 3,5–4 
eurus, šiaudų ryšulys – 2 eu-
rus, šieno – 3,5 euro.

40 kg maišą lesalų paukš-
čiukams (mėsiniams) buvo 
galima nusipirkti už 18 eurų, 
dedeklėms vištoms – už 25 
eurus. Didelį gabalą laižomo-
sios druskos karvėms buvo 
galima įsigyti už 3,5 euro.

Artėjant Vėlinėms daugėja 
prekiautojų įvairiaspalvėmis 
chrizantemomis ir našlaitė-
mis. Vazonas chrizantemų 
kainavo1,5–6 eurus, o krū-
melis našlaičių – 0,7–1 eurą, 
didelis vazonas trijų spalvų 
viržių – 2–3 eurus.

Nelabai palankus oras bu-
vo ir prekiautojams dėvėtais 
rūbais ir sendaikčiais. Tikėki-
mės, kad orai dar pagerės ir 
galėsime pasidžiaugti gražiu, 
auksiniu rudeniu dar bent iki 
spalio pabaigos.
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Brangiai visoje Lietuvoje super-
kame galvijus: karves, jaučius, 
telyčias. Vežame į užsienį. At-
siskaitome vietoje. Tel. 8 615 
28106.

Įvairios prekės

Parduoda

DURPIŲ BRIKETAI  
IR MALKOS

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.

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

Įvairias malkas kaladėmis. Pri-
stato. Tel. 8 671 94231.

Nebrangiai sausas skaldytas 
pušines ir beržines malkas. Tu-
rime lapuočio briketų. Atveža. 
Tel. 8 609 14843.

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

Atvešime durpių  
briketų, akmens  
anglių, pjuvenų  

briketų, granulių.  
KOKYBĘ  

GARANTUOJAME. 
Tel. 8 683 13463.

Naujas oda aptrauktas sofas. 
Tel. 8 619 67677.

Nebrangiai naudotas dvi vien-
gules lovas „kušetes“ (0,8 mx2 
m su patalynės dėžėmis, raudo-
nas gobelenas, geros būklės). 
Tel. 8 601 83888.

Naują kuro katilą „Atrama“. Tel. 
8 615 16120.

Naują čekų gamybos kieto kuro 
katilą „Dakon Dor 25 max“ (25 
kW, su dokumentais, kuras: 
malkos, briketai, anglis) Prie-
nuose. Tel. 8 671 43553.

Paslaugos

Šiltnamių g. �, �911� Prienai
mob. tel.: (� ���)�����, (� ��0) �����.

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,  
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

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

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

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦	 statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦	 geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦	 pastato ašių nužymėjimas,
♦	 žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.
UAB „GEONETAS“  

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

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

38124. 

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

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

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

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

Ilgą patirtį turintis meistras 
kokybiškai ir greitai klijuoja 
visų rūšių plyteles. Tel. 8 638 
86086.

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

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

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

 

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

Suteikia garantiją. 

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 
atsijas ir kitus birius krovinius. 
Tel. 8 690 66155.

REKLAMA

♦  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 gami-

name laiptų pakopas, židinius, palan-
ges, virtuvinius stalviršius. 

Tel. 8 687 12363. 

Padėka 
Ne visada žmogaus ir gydytojų kova už gyvenimą pade-

da nugalėti mirtį. Deja. Tačiau širdingai norime padėkoti 
visiems, kurie šioje nelygioje kovoje buvo šalia, kurie ne-
atsisakė padėti, kai to labai reikėjo: Prienų globos namų 
darbuotojams – Dalei Šimukauskienei, Daliai Matulienei, 
Jelenai Konovalovai, slaugytojoms ir jų padėjėjoms, Prie-
nų ligoninės Vidaus skyriaus vedėjai Violetai Purvinie-
nei, gydytojai Snaiguolei Garmuvienei, visam personalui, 
ypatingai Reanimacijos-intensyviosios terapijos skyriaus 
gydytojai Aldonai Matusevičūtei bei kitiems gydytojams, 
nuoširdžioms slaugytojoms, kurie dėjo visas pastangas, 
kad mūsų artimasis įveiktų mirtį ir kančią.

Reiškiame gilią padėką dvasininkams, giedoriams, 
laidojimo namų „Skausmo užuovėja“ darbuotojams už 
parodytą nuoširdumą, stiprybės suteikiantį žodį, buvu-
siems kaimynams, giminėms, pažįstamiems už atjautą ir 
paramą laidojant mylimą dukterėčią, pusseserę Aldoną 
Kandrotaitę-Blažienę. 

Artimieji 

DĖMESIO! 
Spalio 11 d. (penktadienį) į Prienus at-

vyksta gydytojas, kuris biorezonansinės 
kompiuterinės diagnostikos metodu nu-
stato funkcinę sveikatos būklę. Šis dia-

gnostinis metodas padeda teisingai spręs-
ti apie paciento būklę.

Gydytojas pagal apdorotą informaciją 
išaiškina pakenktus organus, siste-
mas, nustato funkcinius sutriki-
mus, jei reikia, skiria gydymą.

Būtina išankstinė registracija 
tel. 8 659 00451  

(vietų skaičius ribotas).

Atliekame įvairius žemės 
kasimo, lyginimo darbus: 
kasame, valome tvenkinius, 
darome pylimus, šlaitus, ly-
giname, tvarkome teritorijas. 
Konsultuojame. Turime patirtį. 
Dirbame kokybiškai. Tel. 8 640 
50090.

Apleistų sklypų tvarkymas, 
medžių ir krūmų kirtimas. 
Kertamo sklypo plotas nuo 
1 ha. Tel. 8 640 23000.

Mobiliuoju juostiniu gateriu 
kokybiškai pjaunu medieną. 
Atvykstu į vietą. Tel. 8 601 
02662.

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

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

Ieškomi pagalbiniai dar-
buotojai darbui Vokietijoje 

(Berlyne ir Rostoke).
Visos soc. garantijos.  

B kategorija privalumas.  
Apmokama kelionė!  
Tel. +370 636 52171.

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

Šilavoto laisvalaikio salėje rug-
sėjo mėn. eksponuojama Prienų 
krašto fotomenininkų darbų 
paroda „Nemunas man“.

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

Pakuonio laisvalaikio salėje-
bibliotekoje rugsėjo mėn. eks-
ponuojama Eglės Targanskie-
nės (Kaunas) tapybos darbų 
paroda.

Vinco Mykolaičio-Putino gim-
tojoje sodyboje-muziejuje (Pi-
lotiškių g. 12, Pilotiškių k., N. 
Ūtos sen.) eksponuojama Ir-
mos Urbonavičienės akvarelės 
miniatiūrų paroda „Raganų 
draustinis: kelionių užrašai“. 
Paroda veiks iki spalio 31 d.
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Spalio 9 d.
TREČIADIENIS

Pasaulinė pašto diena
Tarptautinė diena prieš stichi-

nes nelaimes
Saulė teka 07:33
leidžiasi 18:39

Dienos ilgumas 11.06
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, 

Dionyzas, Liudas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 
naikinti piktžoles, netinkamas 

laikas laistyti.

Spalio 10 d.
KETVIRTADIENIS

Pasaulinė psichinės sveika-
tos diena

Vietos savivaldos diena
Pasaulinė košės diena

Pasaulinė regėjimo diena
Saulė teka 07:35
leidžiasi 18:36

Dienos ilgumas 11.01
Priešpilnis (11 mėnulio diena)

Danielius, Pranciškus, Gilvydas, 
Butautė, Danys

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Spalio 11 d.
PENKTADIENIS

Pasaulinė paliatyviosios pa-
galbos diena

Pasaulinė nutukimo diena
Saulė teka 07:37
leidžiasi 18:34

Dienos ilgumas 10.57
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Germanas, Rimgaudas, Dau-

gvydė, Zinaida, Zina
Tinkamas laikas sėti: 

šaknines petražoles, morkas, 
pastarnokus, ridikus, ridikėlius, 
ropes, grieščius, burokus, svo-

gūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Spalio 12 d.
ŠEŠTADIENIS

Ispanų kalbos diena
Pasaulinė organų donorys-

tės diena
Derliaus diena

Saulė teka 07:39
leidžiasi 18:31

Dienos ilgumas 10.52
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Rudolfas, Serapinas, Gantas, 
Deimintė, Salvinas, Ralfas

Tinkamas laikas sėti: 
burokus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti, kon-

servuoti ir šaldyti vaisius.

Spalio 13 d.
SEKMADIENIS

Europos saugaus eismo diena
Pasaulinė kostiumų diena
Pasaulinė trombozės diena

Saulė teka 07:41
leidžiasi 18:29

Dienos ilgumas 10.48
Pilnatis (14 mėnulio diena)

Eduardas, Mintaras, Nortautas, 
Venancijus, Edvardas, Nortau-

tė, Edgaras
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti, kon-

servuoti ir šaldyti vaisius.

VANDENS TEMPERATŪRA

+8 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+11 KAUNO MARIOS 
+12 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+10 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

40KAUNE 
nSv/val. 

41ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8023 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8510 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų ei-
lutėse, stulpe-
liuose bei pa-
ryškintuose 9 
langelių (3×3) 
kvadratuose.
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Lošimo Nr. 1226
Data: 2019-10-06

    
59 23 08 01 16 60 73 67 39 38 
28 29 15 20 43 02 47 68 50 69 
33 63 55 05 51 04 45 52 62 17 
19 57 24 22 03 71 21 74

 VISA LENTELĖ
41 32 14 49 56 46 64 65 58 
06 40 61

LAIMĖJIMAI ir laimėtojų sk.

 
 
 

17740.00€    1
17.50€ 598
2.00€ 10401
1.00€ 18784

PAPILDOMI PRIZAI
0439994 Automobilis Citro-
en C3
0377599 Automobilis Fiat 
500
0389984 Automobilis Hyun-
dai i20
0110109 Automobilis Peu-
geot 208
0293266 Automobilis Peu-
geot 208
0370859 Automobilis Toyota 
Yaris
0435715 Automobilis VW 
GOLF S-VAN
0203638 Ford Fiesta
038*633 Pakvietimas į TV 
studiją
033*059 Pakvietimas į TV 
studiją
019*202 Pakvietimas į TV 
studiją
020*909 Pakvietimas į TV 
studiją

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
240 000 Eur

Lošimo Nr. 717
Data: 2019-09-30

Tel. 1634
4000 Eur - 717-0040608
4000 Eur - 717-0040659
400 Eur - 717-0021*46
100 Eur - 717-0022*97
100 Eur - 717-0024*03
100 Eur - 717-0041*45
100 Eur - 717-0008*08
100 Eur - 717-0003*55

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
FORD FIESTA, 10 X 500€, 30 
X 100€

SPALIO

9
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VILNIus
+10

+9
SPALIO

10
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+11
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+8 +12+11

SPALIO

11
P E N K TA d I E N I s

SPALIO

12
Š E Š TA d I E N I s

SPALIO

13
s E K m A d I E N I s

SPALIO

14
P I R m A d I E N I s

SPALIO

15
A N T R A d I E N I s

VILNIus
+12

+9
+13
KLAIPĖdA

+7 +14+12

VILNIus
+12

+9
+12
KLAIPĖdA

+8 +12+11

VILNIus
+12

+8
+13
KLAIPĖdA

+8 +14+12

VILNIus
+12

+11
+13
KLAIPĖdA

+10 +13+12

VILNIus
+14

+10
+14
KLAIPĖdA

+9 +13+12

VILNIus
+15

+13
+15
KLAIPĖdA

+13 +14+13

Lošimo Nr. 349
Data: 2019-10-04

SKAIČIAI
15, 19, 20, 45, 49 + 07, 08

LAIMĖJIMAI
5 + 2 19371406.46€   0
5 + 1 427577.80€       0
5 0.00€ 0
4 + 2 4790.70€ 0
4 + 1 285.60€ 2
4 143.10€ 4
3 + 2 70.10€ 6
2 + 2 23.70€ 62
3 + 1 19.40€ 85
3 17.90€ 158
1 + 2 11.00€ 408
2 + 1 7.70€ 1531

PROGNOZĖ: 29 000 000 Eur

ma: Žygio dalyviai renka-
si aikštelėje prie Didžiojo 
Gojaus ąžuolo (artimiausio 
gyvenamo objekto adresas, 
Ąžuolų g. 14, Pakrovų k., 
Stakliškių sen., Prienų r. 
sav.). 10.00–10.20 val. Galu-
tinė 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 edukaci-
nė programa. 11.10–12.20 
val. Antras etapas 6120 m. 
Gojaus miškas – Vyšniūnai 
(Stakliškių sen.). 12.20-
13.00 val. Trumpas susto-
jimas prie sodybos – pa-
skutinės partizanų vado 
Adolfo Ramanausko-Vana-
go slėptuvės. Susitikimas 
su Vyšniūnų kaimo ben-
druomene. 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. Susitiki-
mas su  Aukštadvario regi-
oninio parko darbuotojais 
Gaižiūnų k., Aukštadvario 
sen., Trakų r. sav. 14.50 -
16.40 val. Ketvirtas etapas 
8080 m. Gaižiūnų k., Aukšta-
dvario sen. – Aukštadvaris. 
Trumpaspoilsis Šafarnės 
kaime (Aukštadvario sen., 
Trakų r.). 16.40–17.20 val. 
Finišas aikštelėje prie Aukš-
tadvario bendruomenės 
namų (Dariaus ir Girėno 
g. 2, Aukštadvaris). Žygio 
dalyvius pasitiks ir globos 
Aukštadvario bendruome-
nė. 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, iš-
vykimas į namus. Žygio 
dalyvių registracija tel.: 8 

687 25919, 8 610 01936, 
el. p.: prienu6kuopa@gmail.
com, algis0705@gmail.com. 
Žygio dalyviai iš Aukštadva-
rio į starto vietą Pakrovų 
kaime bus parvežti užsaky-
tu transportu.

Spalio 13 d. – Išlaužo ben-
druomenės šventė „Rudens 
kraitė“. 10.50 val. – Švč. 
Mergelės Marijos statu-
los sugrįžimas į parapiją. 
Iškilmingas restauruotos 
statulos pašventinimas ka-
pinaitėse. 11.00 val. – Padė-
kos Šv. Mišios už parapijos ir 
seniūnijos bendruomenes. 
Liturgijai vadovauja Vilka-
viškio vyskupijos ganytojas 
Rimantas Norvila. 12.30 
val. – Gražiausių sodybų bei 
Metų ūkininko apdovanoji-
mai Bendruomenės salėje. 
Seniūno Tomo rudeninė 
sriuba. Jurgos tortas. Kon-
certinė programa.

Spalio 13 d. 14 val. Balbie-
riškio kultūros ir laisvalaikio 
centre – Arvydo Vilčinsko 
jubiliejinio turo koncertas. 
Bilietų kainos: suaugusiems 
– 5 Eur, mokyklinio amžiaus 
vaikams – 2 Eur. Bilietai 
parduodami Balbieriškio 
miestelio bibliotekoje.

Spalio 15 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio cen-
tre – lietuviškas kino filmas 
„Nematoma“. Bilieto kaina 
5 Eur.

Spalio 16 d. 14 val. Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio 
centre – Trečiojo amžiaus 
universiteto Naujų mokslo 
metų atidarymo šventė.

Spalio 16 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio cen-
tre – spektaklis-tragikome-
dija „Bestuburiada“. Bilietų 
kaina – 8 Eur, moksleiviams, 
studentams, senjorams ir 
neįgaliesiems – 6 Eur. Spek-
taklis sukurtas kartu su 
LMTA (Lietuvos muzikos ir 
teatro akademija).

Spalio 18 d. 15 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio cen-
tre – Kredito unijos „Prienų 
taupa“ 20-mečio šventė. KU 
„Prienų taupa“ – 20 metų 
istorijos puslapiai. Šventinę 
nuotaiką dovanos gero hu-
moro gupė „Kitas kampas“. 
Renginys nemokamas.

Spalio 18 d. 19 val. Skriau-
džių laisvalaikio salėje – ro-
mantinės muzikos vakaras 
„Aš tave myliu. Galbūt...“. 
Renginys nemokamas. Da-
lyvauja atlikėjai iš VDU mu-
zikos akademijos, Kauno 
valstybinio choro, Alšėnų 
laisvalaikio salės, Mari-
jampolės kultūros centro 
Daukšių skyriaus, Mari-
jampolės Trečiojo amžiaus 
universiteto, Kazlų Rūdos 
R. Žigaičio menų mokyklos, 
Balbieriškio, Stakliškių ir 
Veiverių kultūros ir laisva-
laikio centrų. 

Spalio 22 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio cen-
tre – „Geriausios 2019 metų 
KANŲ LIŪTŲ reklamos“. 
Bilieto kaina – 5 Eur. Beveik 
2 valandų programoje – re-
klamos, jau įėjusios į istoriją, 
ateitį keičiantys kūrybiniai 
sprendimai ir istorijos, ku-
rios nepaliks abejingų.

Spalio 23 d. 18 val. Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio 
centre – Natalijos Bunkės 
solinis koncertas. Bilietų 
kaina – 10, 12, 15 Eur. Bi-
lietus galite įsigyti Prienų 
kultūros ir laisvalaikio cen-
tro 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 
autorinė tapybos darbų 
paroda.

Renginiai
Spalio 9 d. 11 val. Prienų 
Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje – Jo-
anos Vigos Čiplytės doku-
mentinės monografijos 
„Dr. doc. Vladas (Ladas) 
Natkevičius (1893–1945)“ 
pristatymas.

Spalio 9 d. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centro Kon-
ferencijų salėje (II aukš-
te):17.00 val. – Mobilio-
grafijos konkurso „Aš – už 
kadro“ nugalėtojų apdova-
nojimai.17.30 val. – Susiti-
kimas su Regimantu Meilu-
čiu – fotografu, fotografijos 
kursų pradedantiesiems ir 
pažengusiems organizato-
riumi ir mokytoju, Kauno 
fotografų klubo valdybos 
nariu.

Spalio 11 d. – Lietuvos asoci-
acijos „Gyvastis“ iniciatyva: 
uždegsime žvakutes organų 
donorams pagerbti. Prie-
nuose žvakutės liepsnos 
Laisvės aikštėje nuo 12 val. 
iki 16 val. Kviečiame visus 
aktyviai prisijungti prie 
akcijos. Daugiau informaci-
jos tel. 8 602 02402 (Edita 
Jakimavičiūtė).

Spalio 12 d. – pėsčiųjų žy-
gis, skirtas Lietuvos Šaulių 
Sąjungos 100-mečiui ir Dai-
navos bei Tauro apygardų 
Lietuvos partizanų atmini-
mui. 24 kilometrų žygis nuo 
Pakrovų kaimo Stakliškių 
seniūnijoje (Prienų r. sav.) 
iki Aukštadvario miestelio 
(Trakų r. sav.) Žygio progra-


