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Apdraudusiems gyvūnus
–– dalies draudimo įmokų
kompensacijos

DUOBLIENĖ
Šiais metais rugsėjo 11 d.
net 18-oje Lietuvos miestų, tarp jų ir Prienuose, buvo uždegtos žvakutės už
kiekvieną Lietuvos organų
donorą bei jų artimuosius.
Akcija skirta Pasaulinei ir
Europos organų donorystės
dienai paminėti bei organų
donorams pagerbti.
Dažnai recipientai ir jų šeimos neturi galimybės tiesiogiai ištarti ačiū už išsaugotą
gyvybę, tad šia iniciatyva jau

Laima
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Cukrinio diabeto konferencija:
dėmesys vyresnio amžiaus žmonėms

10 radioaktyviausių vietų
pasaulyje

Stasė

Norite būti sveiki
– rudenį venkite
rankos paspaudimo ar
pakštelėjimo į skruostą

REKLAMA

ASIPAVIČIENĖ
Spalio 3 dieną Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ligoninės
Kauno klinikų Endokrinologijos klinikoje vyko kon-

ferencija „Į pacientą orientuota priežiūra, dirbant su
pagyvenusiais pacientais,
sergančiais cukriniu diabetu“.
Konferencijoje dalyvavę
medikai pabrėžė, kad ypač
daug rūpesčių kelia vyresnio amžiaus pacientai, kurie

ne visada supranta šios ligos
pavojingumą ir laiku nesusirūpina nei mityba, nei fiziniu
aktyvumu. Specialistai dalijosi mintimis, kaip spręsti
šią problemą, kad į kovą su
šia lėtine liga labiau įsijungtų
ir patys sergantieji, ir jų šeiNUKelta Į 2 p. 

mo koeficientas būtų papildomai didinimas 1,83 procentinio punkto, o 2021 metais
– 1,91 punkto. Taip pat siūloma įpareigoti Vyriausybę, kad
ji iki 2020-ųjų birželio 1 dienos pasiūlytų, kaip tobulinti
indeksavimą, o jis apimtų tiek
bazinę, tiek individualią pensijų dalį.
Pagal dabartinę tvarką nuo
kitų metų pradžios pensijos
turėtų būti indeksuojamas
naudojant koeficientą 1,0811.
Dėl to vidutinė senatvės pensija turėtų augti 8,11 proc. iki

maždaug 374 eurų, o vidutinė pensija su būtinuoju stažu – iki 395 eurų. Kiek didėtų pensijos, jei būtų pritarta
prezidento pataisoms, nenurodoma. Lėšų spartesniam
pensijų didinimui G. Nausėda
siūlo gauti mažinant lengvatą
žemdirbių dyzelinui bei didinant su ne darbo pajamomis
susijusius pajamų mokesčio
(GPM) tarifus. Tai numatančios Akcizų be Gyventojų pajamų mokesčio įstatymų pataisos taip pat užregistruotos
Seime. BNS

Prezidentūra: didesnėms pensijoms
per 2 metus reikės apie 65 mln. eurų
Prezidento Gitano Nausėdos
siūlomas spartesnis pensijų didinimas valstybei per
artimiausius dvejus metus
kainuos papildomai apie 65
mln. eurų.
Spartesniam iš valstybės
biudžeto finansuojamos bazinės pensijos indeksavimui
kitąmet reikės maždaug 31,8
mln. eurų, o 2021 metais – dar
33,2 mln. eurų.
Prezidentūros Seime registruotos Socialinio draudimo
pensijų įstatymo pataisos numato, kad kitąmet indeksavi-

DUOBLIENĖ
Kaip ir kiekvieną rudenį, taip ir praėjusį
penktadienį Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
sąjungos (LASS) Prienų rajono filialo nariai
susirinko aptarti nuveiktų darbų, pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais.
Apie nuveiktus darbus kalbėjusi LASS Prienų rajono filialo tarybos pirmininkė Irena
Karsokaitė priminė, kad šiuo metu filiale – 80
narių. Darbingo amžiaus yra 18 narių: iš jų 6
dirba, 10 neturi darbo, 2 žmonės registruoti Darbo biržoje. Dauguma narių – vyresnio
amžiaus žmonės, turintys didelių specialiųjų
poreikių bei gyvenantys kaimo vietovėse. Per
ataskaitinį laikotarpį organizacija pasipildė
vienu nariu, neteko vieno. Jo atminimas buvo pagerbtas tylos minute.
Jau septyneri metai filialo kabinetas yra
įsikūręs Prienų švietimo pagalbos tarnybos
patalpose. Pasak I. Karsokaitės, patalpos nedidelės, tačiau esant būtinybei galima pasinaudoti ir kitomis tarnybos patalpomis.
Ji trumpai priminė apie socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektą, kuriam lėšų skyrė Neįgaliųjų reikalų
departamentas.
„Bendraudami vieni su kitais, atkreipdami
dėmesį į kitų galimybes ir pasiekimus, žmonės gali atrasti motyvą būti ne pasyviu ir pagalbos laukiančiu, bet aktyviu ir siekiančiu
rezultatų individu“, – sakė I. Karsokaitė.
Siekiant didinti regėjimo neįgaliųjų savarankiškumą, sprendžiant dėl negalios kylančias problemas, tenkinant bendravimo poreikį, filialo nariams buvo teikiamos dienos
užimtumo paslaugos. Moterys saviraišką ir
kūrybiškumą lavino rankdarbių būrelyje –
padedamos profesionalios vadovės, gamino
įvairius dirbinius.
Filiale lankėsi ir Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės,
skaitė paskaitas įvairiomis temomis, mokė
mankštos pratimų, atliko kūno sudėties analizę, konsultavo sveikos gyvensenos klausimais, organizavo viktorinas.
Bendravimo valandėlėse psichologų padedami grupės nariai padėjo vieni kitiems
spręsti gyvenimiškas problemas, įgijo daugiau pasitikėjimo, diskutavo tarpusavio tolerancijos klausimais, buvo nuteikiami pozityviam gyvenimui.
I. Karsokaitės teigimu, netekus regėjimo
arba esant labai mažam jo likučiui, žmogaus
NUKelta Į 5 p. 
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Ligoninės pasitikrinti nuo onkologinių ligų
kvies asmeniniais kvietimais

Lietuvis tapo ekstremalaus bėgimo
pasaulio vicečempionu

Siekiant sumažinti mirtingumą nuo gimdos kaklelio, krūties
ir storosios žarnos vėžio, ligoninės profilaktiškai pasitikrinti
nuo šių ligų kvies asmeniniais kvietimais su nustatytu vizito
laiku pas paskirtą gydytoją. Kvietimus žmonėms ketinama
siųsti nuo 2021 metų.

Londone vykusiame OCR pasaulio čempionate
geriausiai pasirodė Dainius Liutkus, pasiekęs
didžiausią pergalę savo karjeroje. Jis iškovojo 2
vietą 30-34 metų amžiaus grupėje. Šiais metais
varžybose dalyvavo daugiau nei 3000 sportininkų.

Cukrinio diabeto konferencija:
dėmesys vyresnio amžiaus žmonėms
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mos nariai.
Apie geriatrinių (senyvų)
pacientų prižiūrą kalbėjo
LSMU Medicinos akademijos Slaugos fakulteto Geriatrijos klinikos profesorė Vita
Lesauskaitė. Anot jos, cukriniu diabetu sergančių vyresnio amžiaus pacientų mirštamumas didesnis, tikėtina
didesnė negalia bei kitų nepageidaujamų reiškinių rizika. Ne paslaptis, kad senyvo
amžiaus žmonės turi ir daug
gretutinių ligų, į kurias reikia
atsižvelgti skiriant gydymą
vienais ar kitais medikamentais. Tačiau gydytojai taip pat
turi prisiminti, jog kiekvienas
pacientas turi teisę kontroliuoti savo gyvenimą. Tad ir
pacientai, ir juos gydantys
gydytojai turi rasti bendrą
sprendimą, kad liga būtų kuo
geriau kontroliuojama.
Apie pagyvenusių žmonių mitybos aspektus kalbėjo Kauno klinikų slaugytoja
diabetologė Aušra Krivolap,
kuri akcentavo, jog senyvo
amžiaus žmonių metabolizmas yra lėtesnis negu jaunų,
tad jiems reikia mažiau energijos normaliam fiziniam aktyvumui ir kūno masei palaikyti. Tačiau jeigu žmogus
aktyviai sportuoja ir intensyviai dirba, reikia vartoti
daugiau visaverčio maisto.
Labai svarbu tiek jauniems,
tiek vyresnio amžiaus pacientams taikyti visavertę mitybą ir fizinį aktyvumą, nes
tik sportuodamas ir judėdamas žmogus pagerina savo
gyvenimo kokybę ir kontroliuoja ligą.
Norėdamas kontroliuoti
ligą sergantysis cukriniu diabetu turi gerai žinoti, kaip tai
padaryti. Endokrinologijos
klinikos specialistė Virginija Bulikaitė savo pranešime
„Į pacientą orientuotas CD
mokymas“ teigė, kad labai
svarbu kokybiškai pateikti
pacientui reikalingą informaciją. „Mokymas turi būti
pritaikytas individualiems
Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai

paciento poreikiams ir priklausyti nuo įvairių veiksnių“,
– sakė pranešėja. Paprastai
geriausi rezultatai gaunami,
kai šiame procese dalyvauja
ir sergančiojo šeimos nariai.
Visgi pirmiausia tenka nustatyti mokymo poreikį, surinkti duomenis apie paciento
problemas ir poreikius, sužinoti šeimos narių požiūrį į ligą ir paties paciento motyvaciją. Žmogus turi pats norėti
kuo daugiau žinoti apie savo
ligą, jos eigą, žinoti, kaip su
ja susigyventi, kaip kontroliuoti, kad kuo mažiau būtų
šalutinių poveikių.
Išsamų pranešimą „Į pacientą orientuota priežiūra
– savipriežiūra“ skaitė Birutė Bartkevičiūtė, Geriatrijos
klinikos doktorantė, Endokrinologijos klinikos slaugos vadovė, kuri yra ir Prienų–Birštono diabeto klubo
„Versmė“ pirmininkė.
B. Bartkevičiūtė kalbėjo,
kad paciento savipriežiūros
tikslai yra specifiniai, išmatuojami, tinkami ir savalaikiai. Savipriežiūros augimą didina pozityvūs santykiai su priežiūros teikėjais,
pagalba įveikiant aplinkos
kliūtis (netinkama mityba,
mažas fizinis aktyvumas).
Savipriežiūros gebėjimai ir
ištvermingumas yra lemiami veiksniai mažinant neįgalumą, kurį sukelia cukrinio diabeto komplikacijos.
Tačiau yra ir veiksnių, kurie
trukdo cukrinio diabeto savipriežiūrai. Tai – emocinis
sielvartas, depresija ir su tuo
susijęs nerimas.
Savikontrolės įgūdžių pacientui padeda įgyti pakartotinos mokymosi patirtys, kitų
asmenų stebėjimas, žodinis
paskatinimas ir palaikymas
bei naujai interpretuojama
patirtis. Pranešime buvo
įvardinti savikontrolės ištekliai ir palaikomosios priemonės, tokios kaip individualus vertinimas, pagalba mokantis savikontrolės įgūdžių,
įskaitant ir susidorojimą su
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problemomis bei reguliarią
aukštos kokybės klinikinę
priežiūrą ir kt.
B. Barkevičiūtė paminėjo
ir keturis diabetu sergančio
asmens priežiūros principus.
Visų pirma – priežiūra turi
būti personali, koordinuota,
įgalinanti, o asmuo turi būti
slaugomas oriai, su užuojauta ir pagarbiai.
Iš tikrųjų cukriniu diabetu sergantys žmonės dažnai pasigenda tinkamo personalo dėmesio, ne visada
jiems suprantamai paaiškinami elementarūs dalykai.
Tai yra didžiulis minusas,
kurį reikia nedelsiant panaikinti ir suteikti pacientams
kuo daugiau žinių apie jų ligą bei galimas komplikacijas
ir kaip jų išvengti. Be abejo,
jaunesni pacientai yra imlesni naujovėms, žinioms ir jas
greičiau įsisavina, o senyvo
amžiaus žmonės paliekami
likimo valiai.
Konferencijoje docentas
Jonas Čepulis skaitė išsamų pranešimas „Į pacientą
orientuotas, individualizuotas cukrinio diabeto gydymas“, o Endokrinologijos klinikos psichologė Laura Dirgytė kalbėjo apie į pacientą
orientuotą komunikaciją ir
jos ypatumus.
Konferencijoje apie į pacientą orientuoto, individualizuoto cukrinio diabeto mokymo sėkmę kartu dirbant
endokrinologui ir slaugytojai diabetologei kalbėjo doc.
gydytoja endokrinologė Lina
Radzevičienė ir diabeto slaugytoja Janina Baniulienė, taip
pat ir kiti pranešėjai.
Iš tikrųjų konferencijoje
dalyvavę diabeto slaugytojai
turėjo puikią galimybę papildyti žinias ir pritaikyti jas
savo pacientams.
Tad reikia tikėtis, kad laikui bėgant pagerės cukriniu
diabetu sergančių žmonių situacija, jie gaus daugiau vertingų žinių iš savo slaugytojų
diabetologų, ir draugystė su
liga bus lengvesnė.

Kelionė į save
Kiekvieną iš mūsų lydi nepakeičiama bendrakeleivė
– praeitis. Kiekvieną pasitinka viliokė nepažįstamoji
– ateitis. Tačiau tikrą gyvenimo skonį, tikrą gyvenimo vėjų gaivą gali pajusti
tik sugebėdamas džiaugtis
šia diena.
Spalio 8 dieną Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos filiale Veiverių bibliotekoje vyko pedagogės, dailininkės keramikės Violetos Ubarevičės
tapybos darbų parodos „Kelionė“ pristatymas. Bibliotekininkės Oksanos pakviesta
menininkė mielai sutiko vėl,
nors trumpam, sugrįžti į Veiverius ir praskaidrinti rudenines darganas veiveriškių
širdyse. Darbų autorės laukė gausus būrys bendraminčių, vaikystės draugių, buvusių mokinių, kolegų, Antano
Kučingio meno mokyklos
keramikos specialybės jaunųjų menininkų, o Veiverių
Antano Kučingio mokytojos
metodininkės Agnės Sipavičienės fleita atliekamo muzikinio kūrinio užburiantys
garsai susirinkusius meno
mylėtojus pakvietė į nuostabią kelionę po dailininkės

Violetos kūrybos pasaulį,
įtraukė į menininkės įtaigų
pasakojimą apie nelengvą
jos, kaip kūrėjos, kelią.
„Kiek save atsimenu, piešiau visur, kur galėjau: ant žemės, laikraščių, knygų, sienų,
nors tai buvo draudžiama“,
– savo prisiminimais dalinosi autorė. Nuo pat vaikystės
Violeta nieko kito nenorėjo,
tik tapti dailininke. Pabaigusi
aštuonias klases, tėvams nieko nesakiusi, nuvažiavo stoti mokytis į Kauno Stepono
Žuko dailės technikumą, bet,
nežinodama datų, pavėlavo
– stojamieji jau buvo pasibaigę. Po ilgų bandymų pavyko
įstoti į Kauno dailės instituto keramikos specialybę. „Tai
nebuvo mano išsvajotoji meno sritis, bet ilgainiui patiko,
ir tuos metus prisimenu kaip
gražiausius savo gyvenime“,
– sako kūrėja.
Dar studijuodama VDU
dailės pedagogiką menininkė gavo pasiūlymą dirbti Veiverių A. Kučingio meno mokykloje, turėti savo
keramikos klasę ir mokyti
vaikus keramikos, piešimo
ir tapybos. Vaikai, paaugliai
ir suaugusieji noriai rinkosi
šiuos mokslus. Šioje mokykloje Violeta dirbo 15 metų.
Pedagoginio darbo patirtis
– 30 metų. Darbas pareika-

lavo daug įdirbio – nebuvo
programų, pačiai teko galvoti užduotis, jas išbandyti ir
tik tuomet vesti užsiėmimus.
Laiko sau ir kūrybai nelikdavo. „Namuose augo du vaikai,
vienas po kito susirgo tėvai,
vyras išvyko į užsienį uždarbiauti. Nelengva buvo vienai.
Kūrybinį alkį patenkindavo
darbas su mokiniais, vienas
kitas individualus užsakymas“, – sako Violeta.
Šiuo metu menininkė gyvena viename iš gražiausių
Lietuvos kampelių – Kulautuvoje. Pagaliau turi daug
laisvo laiko sau, savo pomėgiui tapyti ir kurti. „Supratau, kad tinkamai atsiverti
kūrybai galima tik su Dievo
malone, tyloje, susikaupus,
–atvirauja pašnekovė ir kreipiasi į parodos lankytojus:
– Jūsų vertinimai, už kuriuos
būsiu labai dėkinga, gali atsakyti į klausimą, ar nepavėlavau?“
Veiverių bibliotekoje paroda bus eksponuojama visą
spalio mėnesį. Bibliotekininkės dėkoja visiems, prisidėjusiems prie renginio organizavimo, o ypač nuolatinei
skaitytojai ir rėmėjai Linutei
Pažėrienei.
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šeštą kartą buvo kviečiama
viešai, visiems kartu padėkoti kiekvienam organų donorui, kurių Lietuvoje yra
net 1675.
Prienų Laisvės aikštėje taip
pat sužibo iš raudonų žvakučių sudėliota širdis, reiškianti
pagarbą donorams ir begalinį
dėkingumą donorų artimiesiems, kurie sunkią netekties
akimirką nesudvejojo – dovanojo savo artimojo organus ir

gelbėjo gyvybes kitiems.
Prie Prienų rajono savivaldybės inicijuotos akcijos prisijungė ne tik įstaigų ir organizacijų atstovai, bet ir daugybė praeivių. Nežinia, ar kurią
nors žvakutę uždegė žmogus,
gyvenantis su donoro paaukotu organu, ar jo artimasis,
bet akcijai abejingų nebuvo.
Tikimasi, kad tokios iniciatyvos paskatins žmones daugiau su artimaisiais kalbėti
apie organų donorystę ir iš-

reikšti apsisprendimą po mirties paaukoti savo organus.
Akcijos metu keliolika žmonių užpildė sutikimą, kad po
jų mirties organai ir audiniai
būtų atiduoti transplantacijai.
Norintys išreikšti tokią savo
valią gali tai bet kada padaryti visose medicinos paslaugas teikiančiose įstaigose.
Juk dovanoti organai daro
stebuklus – grąžina sunkiai
sirgusį žmogų į visavertį gyvenimą.

Pagerbiant organų donorus liepsnojo žvakutės
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atgarsiai
Pasiekus susitarimą su kurdais, Sirijos kariai
pasiųsti į šiaurę atbaidyti turkų

Kaip akimirka prabėgo
pirmasis mokslo metų mėnuo. Kai gamtoje sodrią žalumą pakeitė gelsva aukso
spalva, netruko ateiti ir
spalis. Šėldamas, besitaš-

kydamas spalvotais lapų
purslais, jis dovanojo kasmetinę šventę – Tarptautinę mokytojų dieną.
Didžiuojamės Jumis, mokytojos, kad ugdote tokį

žmogų – žadinate mąstymą,
vedate pažinimo keliu, drąsinate nebijoti iššūkių.
Spalio 4 dieną Prienų
„Ąžuolo“ progimnazijos Ašmintos pradinio ugdymo
skyriaus mokytojas R. Margelevičiūtę, R. Vaitauskaitę,
V. Žiūkienę sveikino Ašmintos laisvalaikio salės renginių organizatorė R. Vilkienė,
bibliotekininkė R. Šiugždinienė ir Pakuonio seniūnijos
socialinė darbuotoja J. Ruseckienė. Mokinukai rašė sveikinimo žodžius su piešinukais
ir siuntė spalvotus laiškus
mokytojoms.
Ašmintos laisvalaikio salės
renginių organizatorė
Rima Vilkienė 

Tarptautinio projekto „Energijos santarvė ir
klimatas“ koordinatorių susitikimas Italijoje



Anykščių rajone žuvo į kombainą
įtrauktas vyras

Sirija išsiuntė karius į šiaurinę šalies dalį atbaidyti
Turkijos pajėgų, kovojančių su kurdų kovotojais.
Nors Sirijoje buvo atstumti, kurdų mažuma per nuo
2011 metų kilusį karą išsikovojo faktiškai autonominį
regioną, apimantį apie 30 proc. šalies teritorijos.

Spalvotas laiškas mokytojai

TREČIAdienis,
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Anykščių rajone, Ažuožerių kaime žuvo į kombainą
įtrauktas vyras. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas apie 18.25 val. gavo pranešimą, kad
kombaino grūdų bunkeris įtraukė žmogų. Atvykę
gelbėtojai iš kombaino ištraukė žuvusį vyrą.

Škėvonių bendruomenė
dalyvavo projekte 2019 m.
nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimo 2017–2019 metų
veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo konkurso paraiška kurią
laimėjo ir galės įgyvendinti.
Škėvonių bendruomenė jau
iš finansuojamo projekto
įgyvendino švietėjišką, bei
sportinę veiklas: Rudenėlio

šventė ,Jurginų šventė. Kurių
metu buvo įtraukta socialinės
rizikos vaikai, bendruomenės
vaikai, senjorai kitų bendruomenių nariai, tai -Vienkiemio
bendruomenė, Nemajūnų
bendruomenės santalka, Siponių krašto bendruomenė Birštono kurorto bendruomenė,
Matiešionių krašto bendruomenė atstovai bei pirmininkai.
Škėvonių bendruomenė įsigijo sportinės įrangos (mobilų
krepšinio stovą, futbolo vartus, paspirtukus), sportinėms

šventėms. Škėvonių bendruomenė dar turi įgyvendinti kitas veiklas -istorinio
leidinio apie Škėvonių, Ivoniškio bei Lengveniškio gyventojus, dar šventėms rengti inventoriaus tai muzikinio
centro, palapinės, lauko baldų. Dar planuojama dalyvauti Moliūgiadienio šventėje ir Kalėdinėje vakaronėje
kurioje bus įteiktos dovanos
bendradarbiavusioms bendruomenėms ir pristatomas
leidinukas. 

Kauno regiono savivaldybių administracijų darbuotojų ir
politikų 3-osios pramoginės sporto žaidynės Prienuose
Spalio 7–11 dienomis mes,
Prienų „Žiburio“ gimnazijos biologijos ir anglų kalbos mokytojos, lankėmės
„2Erasmus+“ KA2 projekto
„Energijos santarvė ir klimatas“ koordinatorių susitikime E. Amaldi licėjuje,
Italijoje, Bitetto mieste.
Susitikime taip pat dalyvavo Prancūzijos, Ispanijos bei
Graikijos mokyklų atstovai.
Susitikimo metu aptarėme
tolimesnes projekto veiklas,
klausėmės pranešimo apie
CLIL (integruotas turinio ir
kalbos mokymasis) metodo
privalumus gamtos mokslų pamokose, vykstančiose
užsienio kalba, dalyvavome
seminare apie Etwinning
platformos, užtikrinančios
sklandų projekto partnerių
bendravimą ir bendradarbiavimą, taikymą, su miesto
mere bei kitais savivaldybės
REKLAMA

atstovais diskutavome apie
projekto svarbą. Šiais metais
Bitetto miestas vykdo projektą „Waste Free“ (Miestas
be atliekų), todėl merė pasidžiaugė, kad atliekų mieste
sumažėjo iki 75 kg vienam
gyventojui per metus, perdirbama daugiau kaip 80
proc. atliekų. Taip pat apsilankėme ekologiškai tvariame ūkyje „Masseriadel
Duca“, kuriame gaminamas
aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių
aliejus, pieno produktai, taip
pat elektra bei biodujos. Visa
tai užtikrina ūkio poreikius
bei tiekiama ir kitiems vartotojams.
Lankėmės ir Torre Guaceto
saugomoje teritorijoje – valstybiniame gamtos draustinyje ir rezervate, kuris svarbus
dėl ekologinių, augalijos, faunos, hidrogeomorfologinių

ir natūralistinių aplinkos
savybių kaip ES programos
„Natura 2000“ ir susijusios
Italijos programos „Bioitaly“
dalis Apulijos regione.
Teko pabuvoti natūralioje saugomoje druskų gavybos įmonėje „Le Saline“, kuri
svarbi ir bioįvairovės požiūriu, druskos gamyba ir eksportu.
Smagu, jog teko ir pakeliauti – apsilankėme Bitonto,
Alberobello, Bari bei Trani
miestuose. Labai džiaugiamės, kad dalyvaujame projekte „Energijos santarvė ir
klimatas“ ir galime savo veiklomis kartu su kitų mokyklų atstovais prisidėti prie
ekologinių problemų sprendimo.
Prienų „Žiburio“ gimnazijos biologijos ir anglų kalbos
mokytojos metodininkės
Rasa Kučinskienė ir
Vilija Gustaitytė 

Spalio 12 d. Prienų sporto arenoje vyko Kauno regiono savivaldybių administracijų darbuotojų ir
politikų 3-osios pramoginės sporto žaidynės. Tinklinio, smiginio, „Bassalo“,
irklavimo treniruokliais,
stalo teniso, „Donut Hockey“, plunksnos metimo
rungtyse kovėsi Birštono,
Jonavos, Kauno r., Kaišiadorių, Kėdainių, Raseinių
ir Prienų r. savivaldybių
komandos.
Prienų r. savivaldybės me-

ras Alvydas Vaicekauskas vadovų rungtyje laimėjo 2-ąją
vietą. Linksmojo tinklinio
rungtyje mūsų savivaldybės
komanda – Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyr.
specialistė R. Revuckienė
ir Žemės ūkio skyriaus vyr.
specialistas A. Rutkevičius
– taip pat buvo antra. Mūsų komanda, kurią sudarė
administracijos direktorė J.
Zailskienė, Tarybos narys V.
Kupstas, Kultūros, jaunimo
ir sporto skyriaus vedėjas R.
Šiugždinis, Prienų seniūni-

jos raštvedė R. Laukaitienė,
laimėjo sidabrą ir plunksnos
metimo rungtyje.
Bendroje komandinėje įskaitoje Prienų rajono savivaldybė iškovojo garbingą
2-ąją vietą.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie atstovavo Prienų rajono savivaldybei, taip
pat Prienų kūno kultūros ir
sporto centro kolektyvui už
puikiai suorganizuotas žaidynes.
Prienų r. savivaldybės
informacija
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verta žinoti
Per Turkijos antpuolį Sirijoje sekmadienį
žuvo 26 civiliai – stebėtojai

Turkijos prezidentas neigia pranešimus
apie IS kovotojų pabėgimus iš kalėjimų

Mažiausiai 26 civiliai sekmadienį žuvo šiaurės rytų
Sirijoje, tęsiantis Turkijos ir jos remiamų sukilėlių grupių
antpuoliui prieš kurdų pajėgas, pranešė stebėtojai. Dešimt
žmonių žuvo per Turkijos antskrydį, kurio metu smogta
automobilių vilkstinei. Joje važiavo civiliai ir žurnalistai.

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

2019-10-04 gautas moters
(g. 1980 m., gyv. Prienų m.)
pareiškimas, kad 2019-0930 apie 16.00 val. gyvenamosiose patalpose sūnus
(g. 2007 m.) papasakojo,
kad paauglys (apie 15 metų
amžiaus) nuo šių metų
rugsėjo mėnesio (tikslios
dienos nežino) reikalavo
iš jo pinigų, po 50 eurų
kasdien. Kadangi sūnus iš
paauglio nusipirko elektroninę cigaretę už 30 eurų,
turi mokėti pinigus, kad
šis jo neįskųstų. Nuo to
laikotarpio sūnus iš namų
išnešė ir jam sumokėjo
590 eurų.
2019-10-04 apie 16.15
val. Prienų m. moteris (g.
1968 m., gyv. Prienų r. sav.)
vairavo automobilį būdama
neblaivi (2,89 prom. alkoholio). Moteris sulaikyta ir
uždaryta į areštinę.
2019-10-05 apie 17.45 val.
Prienų r. sav., gyvenamosios
lauko virtuvės kambaryje,
kilus konfliktui, neblaivus
(2,18 prom. alkoholio) vyras (g. 1964 m.) smurtavo
prieš irgi neblaivią (1,52
prom. alkoholio) žmoną (g.
1972 m.). Vyras sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.

2019-10-05 apie 12.20 val.
Prienų r. sav., savo sodybos
kieme, rastas vyro (g. 1956
m.) lavonas be išorinių
smurto žymių. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas mirties
priežasčiai nustatyti.
2019-10-05 apie 21.00 val.
Prienų r. sav., kelyje Balbieriškis– Jiestrakis– Plutiškės
sustabdytas automobilis
REKLAMA

„Opel Astra“, kurį vairavo
neblaivus (2,41 prom. alkoholio), neturintis teisės vairuoti vyras (g. 1984 m., gyv.
Prienų r. sav.). Automobilis
„Opel Astra“ neįregistruotas
nustatyta tvarka, jam neatlikta privalomoji valstybinė
techninė apžiūra, nedraustas civilinės atsakomybės
draudimu. Vyras sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.
2019-10-06 apie 18.58 val.
gautas pranešimas, kad Prienų sen., Bagrėno k., Laukų
g. dega pirtis. Degė pastato
vidus, prie kamino. Išardyta
apie 2 m² medinių dailylenčių, apšiltinimo medžiagos
prie kamino. Išgelbėtas 1
m atstumu stovintis ūkinis
pastatas ir už 10 m esantis
gyvenamasis namas.

2019-10-07 per pietus, 14.5
val., gautas moters pranešimas, kad Prienuose, Kęstučio g., negali susisiekti su
kaimynu, jis neatsiliepia į
telefono skambučius ir neatidaro durų, galimai sutrikusi
sveikata. Laužtuvu atidarius
langą ir patekus į vidų, rastas
sąmoningas, bet negalintis
pajudėti vyras (g. 1941 m.).
Jis įkeltas į GMP automobilį.
2019-10-08 gautas pranešimas, kad Pienuose, Pušyno
g. dviejų aukštų mūriniame
name užvirė šildymo katilas,
daug garų, gali užsidegti.
Gaisro pavojaus nebuvo.
2019-10-09 apie 19 val.
Prienų r., Stakliškių sen.,
Lepelionių k., namo terasoje
neblaivus vyras (g. 1977 m.)
smurtavo prieš savo seserį
(g. 1978 m.). Įtariamasis iš
įvykio vietos pasišalino, jis
nesulaikytas. Įvykis tiriamas.

2019-10-10 Alytaus apskr.
VPK Prienų r. PK gautas
įmonės vadovės (g. 1968 m.)
pareiškimas, kad iš bandos,
kuri ganėsi aptvare Prienų r.,
Balbieriškio sen., Medvišių k.,
pavogta viena angusų veislės karvė. Nuostolis – 2000
eurų.
2019-10-10 apie 14 val.
Prienuose, Kauno g., patikrinimui sustabdžius auto-

Turkijos prezidentas paneigė pranešimus apie
džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS, ISIS)
pabėgimus iš kalėjimų, Turkijai vykdant karinę
invaziją į šiaurės Siriją. Bijomąsi, jog atsitraukus JAV
pajėgoms, pabėgs 10 tūkst. įkalintų kovotojų.

Apdraudusiems gyvūnus –– dalies
draudimo įmokų kompensacijos

Iki šių metų gruodžio 31 d.
ūkininkai gali kreiptis paramos dėl ūkinių gyvūnų
draudimo įmokų dalies
kompensavimo. Parama
teikiama pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020
metų programos (KPP)
priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių,
gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su
ūkinių gyvūnų draudimo
įmokų kompensavimu.
Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 2 390
550 Eur.
Kompensuojama 70
proc.
Parama gali būti teikiama
ūkininkams, kurie galvijus,
arklius, avis, ožkas,
kiaules bei naminius
paukščius apdraudė
nuo ūkinių gyvūnų
užkrečiamųjų ligų, dėl
kurių privalo būti išnaikinti visi į rizikos
grupę susirgti ta liga patenkantys ūkyje
esantys ūkiniai gyvūnai. Ligos protrūkio
faktą oficialiai turi patvirtinti Valstybinės
maisto ir veterinarijos
tarnyba. Kritinių ligų
sąraše šiuo metu yra
apie 30 pavojingų ligų, tarp
jų – galvijų maras, avių ir
ožkų maras, kiaulių vezikulinė liga, mėlynojo liežuvio
liga, Tešeno liga, avių (ožkų)
raupai, Rifto slėnio karštinė,
gumbelinė, afrikinė arklių
liga, vezikulinis stomatitas,
Venesuelos arklių virusinis
encefalomielitas, klasikinis
kiaulių maras, afrikinis kiaulių maras, kontaginė galvijų
pleuropneumonija, paukščių
mobilį „Audi A6“, jį vairavęs
neblaivus (1,73 prom. alkoholio) vyras (g. 1984 m.)
sulaikytas.
2019-10-11 apie 15.20 val.
Prienų r. sav. neblaivus vyras
(g. 1971 m.) konflikto metu

gripas, Niukaslo liga, snukio ir
nagų liga, Aujeskio liga, juodligė, galvijų tuberkuliozė,
galvijų bruceliozė, enzootinė
galvijų leukozė, avių ir ožkų
bruceliozė ir kt.
Anksčiau buvo kompensuojama 65 proc., o dabar – iki
70 proc. draudimo įmokos,
neviršijant nustatytos maksimalios kompensuojamos
sumos. Draudimo sutarties,
įskaitant jos pakeitimus, laikotarpis turi būti ne ilgesnis
kaip vieneri metai.
Ūkinių gyvūnų laikytojams
patirtos išlaidos gali būti kompensuojamos, jei paraiška buvo pateikta iki draudžiamojo
įvykio. Įvykus draudžiamajam įvykiui, draudimo išmokos suma paramos gavėjui

nų laikytojai paraišką dalies
draudimo įmokų kompensavimui teikia toje savivaldybėje,
kurioje įregistruota jų žemės
ūkio valda.
Draudimo įmoka – pateikus paraišką
Prieš teikiant paramos paraišką, būtina sudaryti draudimo sutartį su viena draudimo įmonių – AAS „BTA
Baltic Insurance Company“,
„ERGO Insurance SE“, AAS
„Gjensidige Baltic“, AB „Lietuvos draudimas“. Draudimo
įmoką reikia sumokėti tik po
paramos paraiškos pateikimo
savivaldybei dienos. Prieš
sudarydami draudimo sutartį tiek fiziniai, tiek juridiniai
asmenys turi atlikti draudimo

Gyvūnai gali susirgti bet kada. Apdraudus juos nuo ligų,
palengvėja ūkininko finansinė našta. (Dariaus Šypalio nuotr.)

negali viršyti draudžiamojo
įvykio metu patirto nuostolio
dydžio. Pagal draudimo sutartį
numatoma padengti apdraustos gyvūnų rūšies nuostolio
suma (draudimo suma) turi
viršyti 20 proc. pareiškėjo vidutinės metinės praėjusių trejų metų laikotarpio draudžiamosios ūkinių gyvūnų rūšies
vertės.
Paraiškos priimamos savivaldybėse. Ūkinių gyvū-

paslaugų pirkimus. Jei pareiškėjas nėra perkančioji organizacija ir draudimo paslaugų
vertė mažesnė kaip 58 tūkst.
Eur, draudimo sutarčiai sudaryti jis turi gauti ir kartu su paraiška pateikti ne mažiau kaip
3 skirtingų draudimo įmonių

panaudojo fizinį smurtą
prieš neblaivią sugyventinę
(g. 1990 m.). Vadovaujantis
LR BPK 140 str., vyras sulaikytas ir uždarytas į Alytaus
apskr. VPK areštinę.

gautas pranešimas, kad Prienų sen., Giraitiškių k. nuvirtęs
medis ant kelio. Kelio dalis
atlaisvinta.

2019-10-11 apie 16.55 val.

2019-10-12 apie 00.30 val.
Prienų r. sav., sodybos kieme
neblaivus vyras (g. 1993 m.)

komercinius pasiūlymus (su
lygiaverčiais paslaugų teikimo sąlygas apibūdinančiais
parametrais), iš kurių atrenkamas pasiūlymas su nurodyta mažiausia kaina. O kai
perkamų draudimo paslaugų
vertė lygi ar didesnė kaip 58
tūkst. Eur, pirkimai organizuojami vadovaujantis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo
plėtrai ir valstybės biudžeto
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių,
paslaugų ar darbų pirkimo
taisyklėmis. Jei pareiškėjai
yra perkančiosios organizacijos, ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų pirkimai organizuojami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatomis.
Paramos gavėjui suteikta galimybė avansą,
t. y. 50 proc. mokėtinos
paramos sumos, gauti
anksčiau. Jei suskaičiuota galutinė mokėtina paramos suma mažesnė už
išmokėtą avanso sumą,
paramos gavėjas privalo grąžinti gautą avansą
ar jo dalį NMA. Bendra
paramos gavėjui išmokėta paramos suma, įskaitant išmokėtą avanso sumą,
negali viršyti paramos gavėjui apskaičiuotos mokėtinos paramos sumos. Parama mokama neatsižvelgiant
į tai, ar draudžiamasis įvykis
įvyko, ar ne.

UžsK. Nr. 034

konflikto metu panaudojo
fizinį smurtą prieš taip pat
neblaivų brolį (g. 2000 m.).
Vadovaujantis LR BPK 140
str., vyras sulaikytas ir uždarytas į Alytaus apskr. VPK
areštinę.

atgarsiai

Kazachstaną per dvi valandas supurtė du
žemės drebėjimai

Latvijos vyriausybė rezervavo valstybės iždo lėšų
Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos
(ES) padariniams Latvijos ekonomikai švelninti.
Rezervuota174 tūkst. eurų šių metų biudžeto išlaidų, o
artimiausiųjų metų – po 2,3 mln. eurų kasmet.

Kartu nuveikiam daug

Apdovanoti mobiliografijos konkurso dalyviai ir
nugalėtojai
DUOBLIENĖ
Trečiadienį buvo apdovanoti mobiliografijos konkurso „Aš – už kadro“ nugalėtojai. Šį konkursą organizavo Prienų kultūros
ir laisvalaikio centras. Konkurse dalyvavo 21 dalyvis,
pateikęs 79 nuotraukas.
Konkursui atsiųstos Prienų krašto nuotraukos turėjo
būti nufotografuotos mobiliaisiais telefonais arba planšetėmis, o jose užfiksuota
visa, ko širdis geidžia: gamtos, architektūros, kultūros,

tautinio paveldo objektai,
žmonės ir jų kasdienybė ar
šventės, pažintinių maršrutų vietos ir kvapą gniaužiantys vaizdai iš paukščio
skrydžio.
Konkurso nuotraukas vertino profesionalūs fotografai:
Rimvydas Strikauskas, Vladas Tranelis ir Arūnas Aleknavičius.
Pirmąsias vietas laimėjo
Pranas Krupavičius ir Atėnė
Žukovaitė, antrąsias – Karolina Alaburdaitė ir Giedrė
Laurinaitienė, trečiąsias –
Laima Duoblienė ir Paulina
Šaltytė.
Prienų KLC feisbuko lankytojų simpatijų prizas atiteko Karolinai Alaburdaitei.
Konkurso dalyvius sveikino Prienų KLC direktoriaus

pavaduotoja Ligita Gediminienė, Prienų rajono savivaldybės Kultūros, sporto
ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis. Jie
džiaugėsi, kad konkurse dalyvavo įvairaus amžiaus dalyviai, kad jie yra ne tik eiliniai telefonų vartotojai, bet
ir fotografai, o jų pateiktose
nuotraukose užfiksuota daug
mūsų krašto išskirtinių žmonių bei įvykių. Jie linkėjo ir
toliau fotografuoti bei laukti
antrojo konkurso.
Vertinimo komisijos pirmininkas R. Strikauskas džiaugėsi, kad komisijai buvo daug
darbo, nes atsiųstose nuotraukose užfiksuota unikalių
kadrų, pastebėta daug smulkių ir ne visiems į akis krentančių detalių.

Visiems konkurso dalyviams buvo įteiktos Prienų
KLC padėkos (prizininkams
– ir diplomai) bei pati didžiausia dovana – mobiliografijos mokymai, kuriuos
vedė lektorius Regimantas
Meilutis, fotografas, fotografijos kursų pradedantiesiems
ir pažengusiems organizatorius ir mokytojas, Kauno
fotografų klubo valdybos
narys.
Mokymų metu R. Meilutis
pateikė daug naudingų patarimų: kokį telefoną rinktis,
jei norite turėti šiuo metu geriausiai fotografuojantį, į kokius pagrindinius parametrus atkreipti dėmesį, kaip
telefonu padaryti aukštos
kokybės ir įdomesnių nuotraukų.

Spalio 1–2 dienomis Birštono savivaldybės mero
patarėja Rimantė Kurkauskaitė ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji kalbos tvarkytoja
Kristina Šalčiūtė dalyvavo
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir ryšių su visuomene
agentūros „Headline“ organizuojamuose Lietuvos
narystės Europos Sąjungoje komunikacijos mokymuose.
Dviejų dienų mokymuose
apžvelgta ES komunikacijos
problematika: visuomenės ir
žiniasklaidos interesuotumo,
regionų skirtumai, komunikacijos formos, vidinė ir išorinė komunikacija. Mokymų
metu aptartas ES komunikacijos procesas, pagilinti
komunikacijos planavimo,

darbo su socialiniais tinklais,
darbo su žiniasklaida, kūrybiškumo ir kiti įgūdžiai.
Mokymus vedė komunikacijos srities specialistai:
Domantas Širvinskas – apie
socialinių tinklų naujoves,
Tomas Bartninkas – apie
kūrybišką mąstymą ir drąsą komunikacijoje, gerųjų
pavyzdžių analizę, Akvilė
Kavaliauskaitė – apie kūrybiškumo vaidmenį, istorijų kūrimą, tekstų rašymą ir
institucinę komunikaciją,

Mindaugas Bilauskas – apie
darbą su žiniasklaida.
Europos Sąjungos komunikacijos žmogus šiandien
turi ne tik informuoti, bet
ir sudominti – žinia turi atkreipti dėmesį, nepradingti
informacijos sraute. Komunikatorius turi būti įsigilinęs
į savo srities problematiką,
pasirengęs atsakyti į specifinius klausimus. Būti inovatyvus – nuolat kintančioje
aplinkoje reikalingi kūrybiški komunikacijos sprendi-

mai, turėtų būti veiksmingai
išnaudojamos naujų technologijų teikiamos galimybės.
Mokymų metu visiems
valstybės įstaigų komunikacijos specialistams palinkėta daugiau drąsos – ieškoti
balanso tarp išsišokimo ir
profesionalumo, būti kūrybiškiems ir truputį pamaištauti.

Mokymuose apie ES ir institucijų komunikaciją: svarbiausia
– profesionalumas, inovatyvumas, kūrybiškumas
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Latvijos vyriausybė rezervavo iždo lėšų
„Brexit“ padariniams švelninti

Kazachstaną sekmadienio pavakarę supurtė du žemės
drebėjimai, pietrytiniame šalies regione įvykę su maždaug
dviejų valandų pertrauka. 4,8 balo stiprumo žemės
drebėjimas įvyko 470 kilometrų į šiaurės rytus nuo
Almatos, o 4,0 stiprumo - vos 13 kilometrų nuo pirmojo.

Laima
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Birštono savivaldybės
administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus
informacija 

ATKelta IŠ 1 p.
gyvenimo kokybė pablogėja, jam sunkiau buityje, pasikeičia informacijos priėmimo būdas. Norintieji yra
aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis, kurios
šiek tiek palengvina žmonių
gyvenimą. Šiais metais buvo
gauti „kalbantys“ rankinis
ir stalinis laikrodžiai, virtuvinės svarstyklės, termometrų, taip pat didinamųjų
stiklų, grotuvų įgarsintoms
knygoms skaityti, elektroninių skaičiuotuvų, atraminių
lazdelių ir kt.
Knygos mylėtojai, susibūrę
į klubą „Gyvenimo spalvos“,
grotuvų pagalba klauso įgarsintų knygų, jas aptaria, diskutuoja. Klubo nariai renkasi įvairias knygas – ne tik romanus, bet domisi pasaulio
naujienomis, moksliniais išradimais, kurie įskaityti LAB
žurnaluose. Vis populiaresnė
tampa virtualioji aklųjų biblioteka ELVIS.
Regėjimo neįgaliesiems
pati sunkiausia – informacinė atskirtis, todėl filiale teikiamos asistento paslaugos.
Filiale veikia meno mėgėjų
kolektyvas „Puriena“, kuriam
jau 11 metų vadovauja Onutė Matusevičiūtė. Ansamblyje dainuoja ne tik regėjimo
negalią turintys žmonės, bet
ir kiti bendruomenės nariai.
Per metus ansamblis dalyvavo net 15-oje koncertų.
Filialo nariai keliavo po
Lietuvą, buvo nuvykę į neregiams pritaikytą spektaklį
„Balta drobulė“ Kauno valstybiniame dramos teatre,
žiūrėjo regos negalią turintiems asmenims pritaikytą
filmą „Šuns tikslas“ su garsiniu vaizdavimu, lankėsi Kauno paveikslų galerijoje, kur
vyko paroda „The Blinddate“
(Aklasis pasimatymas) iškiliuoju raštu, kurią neregiai

galėjo liesti, bei dalyvavo kituose renginiuose.
I. Karsokaitė dėkojo savivaldybės bei Socialinių paslaugų centro darbuotojams,
paramos ir labdaros fondo
„Maisto bankas“ savanoriams bei visiems, kurie juos
supranta ir padeda spręsti
iškilusias problemas.
Anot I. Karsokaitės, tai, kas
paminėta ataskaitoje, – tik
maža dalelė darbų. Pasiūlymui filialo darbą įvertinti teigiamai plojimais pritarė visi
susirinkusieji.
Kartu pasidžiaugti nuveiktais darbai atvyko didelis
būrys bičiulių. Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė
dėkojo už nuveiktus darbus
ir bendruomeniškumą, galimybę kartu dirbti bei linkėjo atrasti daug naujų veiklų.
Prienų rajono socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė priminė, kad
jų centras teikia asmeninio
asistento paslaugą ir kvietė
ja pasinaudoti. LAB Kauno
padalinio vyr. bibliotekininkė
(atstovė regionams) Skaidra
Grabauskienė paragino naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis, primindama, kad teikiama nauja paslauga, t.y. galima gauti dovaną –iš pateikto sąrašo išsirinktą spausdintą knygą.
Nuoširdžiausios svečių padėkos ir linkėjimai buvo skirti visiems, kurie nepasiduoda
negaliai, o ypač Prienų filialo
tarybos pirmininkei Irenai
Karsokaitei ir ansamblio „Puriena“ vadovei Onutei Matusevičiūtei.
Šaunų koncertą surengė
ansamblis „Puriena“, kurio
nare trumpam tapo ir vicemerė L. Jakinevičienė, o
skambias dainas kartu su ansambliečiais dainavo ir ko ne
visi susirinkusieji.
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įdomu
Kosove balsadėžes atidarę pareigūnai
atsidūrė ligoninėje

Silpstant naftos paklausai, svarsto dar
labiau sumažinti gavybą

Daugiau nei 20 Kosovo centrinės rinkimų komisijos
pareigūnų atsidūrė ligoninėje dėl sveikatos problemų,
kurios kilo atidarius penkias iš Serbijos gautas balsadėžes,
sekmadienį pranešė Kosovo valdžia. 26-iems pareigūnams
pasireiškė alerginė reakcija ir odos problemos.

Artėjant gruodį įvyksiančiam susitikimui, Naftą
eksportuojančių valstybių organizacija (OPEC) ir jos
sąjungininkai svarsto galimybę dar labiau sumažinti
„juodojo aukso“ gavybą, nes pasaulio naftos rinka yra
persotinta ir vis daugėja paklausos silpimo ženklų.

10 radioaktyviausių vietų pasaulyje

Branduolinės radiacijos
debesų kaltininkai, kaip ir
pasekmės, kartais paaiškėja tik po daugelio metų.

trijų aktyvių reaktorių. Be to,
dėl išsiliejimo prie baseino,
naudojamo užterštoms nuotekoms kaupti, buvo užteršta

neigiamo radioaktyvumo
poveikio. Teritorija šiuo metu yra apleista, neleidžiama
jos lankyti.

Černobylis

Fukušima

Tačiau akivaizdu, kad radioaktyvieji elementai, tokie kaip plutonis ir uranas,
naudojami elektros energijai
ir branduoliniams ginklams
gaminti, yra kenksmingi
žmonėms, gyvūnams, augalams ir aplinkai. www.atliekos.lt dalinasi 10 radioaktyviausių pasaulio vietų, kurias
atsitiktine tvarka išskiria
www.worldatlas.com.

Fukušimos pakrantė Ramiajame vandenyne. Branduolinė jėgainė buvo visiškai uždaryta, tačiau į aplinką vis
tiek patenka didžiulis kiekis
radioaktyviųjų atliekų. Manoma, kad visiškai uždaryti elektrinę prireiks keturių
dešimtmečių.
2. Semipalatinsko
poligonas
(Kazachstanas)

3. Černobylis
(Ukraina)
1986 metų balandžio mėn.
Černobylio atominė elektrinė pateko į didžiulį gaisrą
po gedimo atliekant saugos
patikrinimą. Sąmoningas
saugos sistemų išjungimas,
reaktoriaus konstrukcijos
trūkumai ir netinkamai sukonstruotos reaktoriaus
šerdys lėmė perkaitimą, su-

ropą, sukūrimo lenktynes.
Mokslininkai skubėjo sukurti branduolinį ginklą, o pats
projektas buvo pavadintas
Manheteno projektu. Hanfordas buvo pasirinktas ga-

bombų gamybai, ir dėl to
susidarė didelis kiekis radioaktyviųjų medžiagų. Nors
JAV vyriausybė bandė apriboti atliekų poveikį aplinkai,
ši teritorija vis dar yra radio-

Sibiro chemijos kombinatas buvo naudojamas urano
ir plutonio sodrinimui, prieš
jį paverčiant toksiškų cheminių ir radioaktyviųjų atliekų
saugykla. Šiandien milijonai

Hanfordas

Semipalatinskas

1. Fukušima
(Japonija)
2011 metais Japonijos Ramiojo vandenyno pakrantėje
įvyko 9–9,1 balo žemės drebėjimas, sukėlęs cunamį ir
sunaikinęs Fukushima Daiichi atominę elektrinę. Nors
atominė elektrinė žemės
drebėjimo atveju turėjo automatiškai išsijungti, tačiau
to neįvyko ir radioaktyviosios medžiagos nutekėjo iš
REKLAMA

Kazachijos stepę Sovietų Sąjunga panaudojo kaip
branduolinių ginklų bandymo vietą šaltojo karo metu.
Manoma, kad Semipalatinsko branduoliniame poligone
buvo išbandyta iki 400 branduolinių ginklų. Ši teritorija
buvo laikoma negyvenama,
nors joje gyveno daugiau nei
0,5 mln. žmonių. Manoma,
kad daugiau nei 200 tūkst.
žmonių vis dar kenčia nuo

keliantį nekontroliuojamą
garą ir atvirą grafito gaisrą,
kuris į atmosferą išmetė radioaktyvius dūmus. Katastrofa paveikė 6 mln. žmonių,
žalai suvaldyti buvo skirta 18
mlrd. JAV dolerių.
4. Hanfordas
(JAV)
1943 metais JAV įsitraukė
į naikinamo ginklo, kuris galėtų pakankamai sustabdyti
Adolfą Hitlerį užvaldant Eu-

myklos, kuri aprūpintų praturtintu plutoniu ir gamintų
branduolines bombas, vieta.
Hanfordas gamino didžiulį kiekį radioaktyviųjų elementų, reikalingų 60 tūkst.

aktyvi ir susijusi su daugybe
vėžio susirgimų aplinkiniuose miestuose.
5. Sibiro chemijos
kombinatas
(Rusija)

litrų radioaktyviųjų skysčių
yra nedengtuose baseinuose, o nesandariose talpyklose kaupiama maždaug 113
tūkst. tonų kietų radioaktyviųjų atliekų.

Sibiro chemijos kombinatas

įdomu
Per dujų sprogimą Rytų Kinijoje žuvo devyni,
sužeista 10 žmonių
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Lukiškių memorialui numatyti 0,5
mln. eurų bus išleisti komunaliniams
mokesčiams

Devyni žmonės sekmadienį žuvo rytinėje Kinijos dalyje,
kai restorane sprogo dujos. Per sprogimą buvo smarkiai
apgadintas ne tik restoranas, bet ir šalia veikiančios
parduotuvės. Dešimties sužeistų žmonių būklė yra stabili. Į
įvykio vietą buvo pasiųsta daugiau nei 200 gelbėtojų.

Užsitęsus diskusijoms dėl Lukiškių aikštės memorialo
sostinėje, jam šiemet numatytus 0,5 mln. eurų Kultūros
ministerija siūlo skirti kultūros įstaigų komunaliniams
mokesčiams padengti.

10 radioaktyviausių vietų pasaulyje
laivų, pakrautų branduolinėmis atliekomis.
8. Goias
(Brazilija)
1987 metais įvyko apiplėšimas apleistoje ligoninėje. Du
vyrai, ieškantys metalo laužo,
įsilaužė į ligoninę ir joje apti-

ralystės rajone branduolinė
sodrinimo įmonė buvo pastatyta plutonio praturtinimui.
Kasdien piko metu gamykla
išleido į jūrą 8 mln. litrų radioaktyviųjų nuotekų. 1957
metais gamyklą nusiaubė
didžiulis gaisras, į atmos-

problemų.
10. Majakas
(Rusija)
Šaltojo karo metu Majako
regione Rusija pastatė nemažai atominių elektrinių.
1957 metų rugsėjo 29 dieną
regione įvyko didžiulė bran-

Mailuu-Suu

6. Mailuu-Suu
(Kirgizija)
Skirtingai nuo Kazachstano poligono, kuris buvo naudojamas kaip branduolinių

dėl iškastose urano vietose
laidojamų nuodingų atliekų.
Šiame regione vykstantys
drebėjimai „pažadina“ palaidotas atliekas.

elektrinių ar ginklų. Tačiau
devintajame dešimtmetyje vyriausybės negebėjimas
stebėti veiklos savo pakrantėje bei Šveicarijos ir Italijos

Somalio pakrantė

ginklų bandymo vieta, Mailuu-Suu buvo gausu urano,
paskatinusio Sovietų Sąjungą šioje vietoje užsiimti urano kasyba. Ši Kirgizijos teritorija yra viena iš labiausiai
užterštų teritorijų pasaulyje

7. Somalio pakrantė
(Afrika)
Somalio pakrantė Afrikoje gali atrodyti keista vieta
radioaktyviųjų elementų
paieškai. Somalyje ar kaimyninėse šalyse nėra atominių

kompanijų poreikis čia šalinti branduolines atliekas privedė prie masinio pavojingų
medžiagų šalinimo Somalio
pakrantėje. Manoma, kad Italijos įmonė nuskandino Somalio pakrantėje trisdešimt

Goias metalo laužo ardykla
REKLAMA

Sellafieldas - Windscale gamykla

ko vėžio terapijos prietaisą.
Jų dėmesį patraukė blizganti mėlyna medžiaga, kurią jie
nešė kartu su mašina. Nežinodami, kad tvarko radioaktyvųjį elementą, įsibrovėliai
paskambino šeimos nariams,
draugams ir kaimynams, kad
ir jie pamatytų švytintį objektą. Dėl radioaktyvumo keturi
žmonės mirė, o daugiau kaip
250 žmonių buvo paguldyti
į ligoninę. Nors Vyriausybė
ėmėsi radioaktyviosios medžiagos šalinimo, tačiau ji
pasklido radioaktyviosiomis
dalelėmis dideliame plote.
9. Sellafieldas
(Jungtinė Karalystė)
Sellafieldas primena Hanfordą. Šiame Jungtinės Ka-

ferą išmetęs radioaktyvius
dūmus. Šis incidentas tapo
skaudžiausia branduolinė
avarija per visą Jungtinės Karalystės istoriją. Dėl nuotekų
išmetimo į jūrą mirė daugybė
jūros žinduolių, o dėl įkvėpto užteršto oro tūkstančiai
žmonių turėjo kvėpavimo

duolinė katastrofa, priskirta
6 lygiui (palyginimui – Černobylis priskiriamas 7 lygiui). Iki šiol nežinoma, kiek
dėl šio įvykio žuvo žmonių.
Nors buvo bandoma išvalyti
radiaciją, aplink katastrofos
esanti teritorija vis dar yra
labai užteršta. 

Majakas (po avarijos)

Majakas (1948 m.)
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sveikata
Ugniagesiams pavyko suvaldyti gaisrus pietų
Kalifornijoje

Sirijos kurdai: beveik 800 IS kovotojų
artimųjų pabėgo iš stovyklos

Pietų Kalifornijoje siautę miškų gaisrai šeštadienį nurimo,
todėl buvo panaikintas nurodymas evakuotis. Iki tol namus
teko palikti 100 tūkst. žmonių. Iki šeštadienio ugnis už
maždaug 32 kilometrų į šiaurę nuo Los Andželo esančiame
rajone sunaikino 3 200 hektarų žemės.

Dalis daržovių šiemet
brangesnės nei pernai
Šiemet dalis daržovių brangesnės nei pernai, tačiau
vasarą ūkininkus alinusi
sausra šiek tiek sumažino morkų kainas, o didelis
eksporto poreikis į trečiąsias šalis kilstelėjo bulvių
kainas, sako daržovių augintojai.
Tuo metu mažmeninės
prekybos tinklų atstovai teigia, jog nuo rugpjūčio daržovių kainos mažėja.
Daržovių augintojų asociacijos vadovė Zofija Cironkienė sako, kad pernai ūkiuose
bulvių kaina svyravo nuo 10
iki 22 centų už kilogramą,
šiemet – nuo 15 iki 25 centų.
Anot jos, labiau brango geresnės kokybės bulvės, kurių
daugiau ir eksportuota.
„Padidėjo poreikis bulvių
eksportui į trečiąsias šalis, tai
dabar jau nebėra preteksto
kainoms mažėti. Morkos kol
kas daugiau tik vidaus rinkoje, todėl ta kaina po truputį krenta“, – BNS sakė Z.
Cironkienė.
Pasak jos, labiausiai šiemet
pigo plautos morkos ir tam
įtakos turėjo sausra. Morkų
kaina pernai ūkiuose siekė
nuo 26 iki 30 centų, o šiemet
– nuo 18 iki 28 centų.
„Šiemet buvo labai sudėtinga pradžia, morkos augo
prastai, augintojams neužteko pajėgumų visus pasėlius
palieti. Ten, kur buvo nelieta, morkų produkcija žymiai
prastesnė ir tas neišvaizdžias
morkas stengiamasi greičiau
parduoti, kad nereikėtų sandėliuoti, tai ir rinkoje yra gerokai pigesnių morkų. Jų vidinė kokybė nėra prastesnė,
skiriasi tik išvaizda“, – sakė
asociacijos vadovė.
Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centro duomenimis, rugsėjo pabaigoje
augintojų ūkiuose bulvių vidutinė kaina buvo 17,7 proc.
didesnė nei pernai tuo pačiu
REKLAMA

metu, baltagūžių kopūstų –
30,4 proc., burokėlių – 29,4
proc. didesnė. Svogūnų ir
plautų morkų vidutinės kainos buvo mažesnės atitinkamai 3,5 ir 3,6 procento.
Pasak mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ komercijos vadovės Vilmos Drulienės, daržovių kainos, palyginti su pernai, yra nežymiai
didesnės, tačiau pastebima
kainų mažėjimo tendencija.
„Kai kurios daržovės vis
dar šiek tiek brangesnės nei
praėjusiais metais, bet tikimės, jog geras derlius šias
kainas dar sumažins, nes
nuo rugpjūčio besitęsianti
kainų mažėjimo tendencija
dar nesustojo. Kainos, spalį
palyginti su rugpjūčiu, sumažėjusios 25-50 proc.“, – BNS
teigė V. Drulienė.
Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centro didžiųjų
mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse Lietuvoje
išaugintų ilgavaisių agurkų
vidutinė kaina mažėjo 17
proc., trumpavaisių agurkų
– 8 proc., pomidorų – 7,8
procento.
Svogūnai praduotuvėse
brango 54,3 proc., baltagūžiai kopūstai – 48,8 proc.,
burokėliai – 31,4 proc., supakuotos bulvės – 18,6 proc.,
nesupakuotos morkos – 2,2
proc., o nesupakuotos bulvės
pigo 4,1 procentais.
Anot Z. Cironkienės, derlius šiemet – vidutinis, panašus į praėjusių metų, tačiau produkciją prekybos
tinklams tiekiantis ūkiai sodino daugiau bulvių, burokėlių, todėl šiemet jų užauginta
daugiau nei pernai.
Erika Alonderytė -BNS

Kurdų pareigūnai pranešė, kad beveik 800 džihadistų
judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) užsienio kovotojų
artimųjų pabėgo iš perkeltųjų asmenų stovyklos šiaurės
Sirijoje, kur vyksta Turkijos karinė operacija. Ain Isaos
stovykloje „dabar nebėra sargybinių“.

Norite būti sveiki – rudenį venkite rankos
paspaudimo ar pakštelėjimo į skruostą
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centras bei vaistinių tinklas
„Eurovaistinė“ informuoja,
kad šalyje siaučiant peršalimui ir prasidedant gripui,
verta atsisakyti rankos paspaudimo ar pakštelėjimo
į žandą.
Minint pasaulinę rankų
plovimo dieną sveikatos specialistai primena, kad tinkamai, dažnai ir laiku plaunant
rankas galima išvengti daugelio ligų.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro Epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėja Galina Zagrebnevienė sako, kad
nors šiuolaikinė visuomenė
daug žino apie infekcines ligas, užsikrėtimo jomis būdus
bei daugelio ligų prevencijos
principus, vis dar manoma,
kad plauti rankas reikia tik
tuomet, kai jos purvinos.
„Kol esame sveiki, dažniausiai nesusimąstome, kad daugelio ligų išvengtume laiku ir
tinkamai nusiplovę rankas.
Atrodytų, kad apie būtinybę
plauti rankas visi puikiai žinome, taip pat puikiai žinome, kaip tai tinkamai daryti.
Ne paslaptis, kad daugelis iš
mūsų skeptiškai žiūri į medikų „pamokymus“, nes plauti
rankas yra savaime suprantama. Norint išvengti ligų, plauti rankas reikėtų ne tik kai jos
purvinos, o kiekvieną kartą
grįžus iš lauko, prieš valgant
ar gaminant maistą, ar paglosčius gyvūną“, – detalizuoja gydytoja epidemiologė.
Vietoje rankos paspaudimo – nuoširdi šypsena
„Eurovaistinės“ vaistininkė
Rasa Keraitė dalinasi patirtimi, kad mikroorganizmai,
besikaupiantys ant rankų,
bene lengviausias kelias plisti ligoms. Vaistininkai ragina
kuo dažniau plauti rankas, o
šaltuoju metų sezonu, ypač
pradėjus plisti gripo viru-

sui dar ir vengti prisilietimų
– net mandagaus rankos paspaudimo.

Mus supančioje aplinkoje
daugybė ligų sukėlėjų – žmogus visada liečia daiktus, ku-

„Visi mes per dieną paliečiame įvairiausių paviršių, būna, kad sloguojantys ar kosintys žmonės pamiršta burną ir
nosį prisidengti vienkartine
servetėle, o tą daro paprasčiausiai ranka. Taip ant rankų kaupiasi mikroorganizmai, kurie gali būti perduoti
spaudžiant ranką draugui
ar kolegai. Jei neturite rankoje vienkartinės nosinaitės
arba nespėjote jos ištraukti,
patartina nusičiaudėti arba
kosėti į sulenktą alkūnę. Taip
mikroorganizmai „užstrigs“
jūsų rūbuose, kuriuos galima
išskalbti, išlyginti ir taip nukenksminti užkratą“, - sako
vaistininkė.
Pasak jos, ūminės virusinės
kvėpavimo takų infekcijos,
gripas plinta oro lašeliniu būdu, tiesiogiai kontaktuojant,
pavyzdžiui, sergančiam žmogui paspaudus ranką.
„Susitarkime ir nemanykime, kad tai yra nemandagumo ženklas – visą peršalimo
sezono metą sveikinkimės
ir atsisveikinkime tiesiog
mandagiai linktelėdami galva, nusišypsodami. Verčiau
neapsikabinkime, venkime
pakštelėjimų į skruostą – kuo
artimesnis kontaktas, tuo didesnė tikimybė pasigauti infekciją“, – pataria „Eurovaistinės“ specialistė.
Higienos paisymas – saugumo garantas

riuos anksčiau jau lietė kažkas kitas, prie kito žmogaus
taip pat dažniausiai liečiamės
rankomis, užtenka paprasto
kontakto parduotuvėje perduodant pinigus ir tai gali
tapti vienu pagrindinių ligos
šaltiniu.
Jeigu suaugęs žmogus suvokia rankų plovimo svarbą,
pasak vaistininkės, būtina
įprotį dažnai plauti rankas
formuoti ir vaikams. Bene
didžiausia klaida rankų plovimui skirti vos kelias sekundes
ar jas tik nulieti vandeniu.
„Rankų plovimą paverskite
savotiška meditacija ir laiku
sau. Tai turi būti kruopštus
procesas. Plaunant rankas
labai svarbi ir trukmė, sudrėkinus ir išmuilavus rankas iki
pat riešų, po tekančiu vandeniu jas laikykite kol nusiplaus
visi nešvarumai ir muilo likučiai. Naudoti muilą yra būtina, nes šis turi antibakterinių
savybių“, – sako specialistė ir
sausinti rankas rekomenduoja tik su popieriniu rankšluosčiu, kurį panaudojus reikėtų iš
karto išmesti į šiukšlių dėžę.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro Epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėja Galina Zagrebnevienė priduria,
kad vandens čiaupą taip pat
reikėtų užsukti naudojantis
rankšluosčiu, nes prieš plovimą prie jo buvo liestasi nešvariomis rankomis.

„Dar vienas praktiškas patarimas. Nusiplovę rankas
viešame tualete, pvz., oro
uoste, degalinėje ar kavinėje,
išeidami stenkitės duris atidaryti alkūne ar vienkartine
servetėle. Juk nesate tikri, kad
durų rankeną lietė žmogus
švariomis rankomis“, – sako
G. Zagrebnevienė.
Dezinfekcinis skystis – ne
dažniau nei du kartus per
dieną
Tiesa, jeigu nusiplauti rankų nėra galimybės, visada
pravartu rankinėje turėti specialaus antibakterinio rankų gelio, kuris valo ir apsaugo rankas, neleidžia vystytis
bakterijoms. Visgi „Eurovaistinės“ vaistininkė R. Keraitė
pataria juo nepiktnaudžiauti,
naudoti iki 2 kartų per dieną,
nes jautresnę odą turintiems
žmonėms gali ją išsausinti,
pasireikšti alerginės reakcijos ar net atsirasti natūralus
atsparumas.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro teikiamos rankų
plovimo taisyklės
> Rankų plaštakos ir riešai
sudrėkinami vandeniu;
> Namuose naudojamas
kietas ar skystas muilas be
antiseptinių priedų;
> Kruopščiai, 15-20 sek.
rankos muiluojamos trinamaisiais ir sukamaisiais judesiais, ypač riešai, tarpupirščiai, pirštų galiukai, nagai,
nykščiai;
> Muiluotos rankos nuplaunamos tekančio vandens srove. Vanduo turi tekėti nuo riešo pirštų link;
> Nuplautos rankos nusausinamos vienkartiniu popieriniu rankšluosčiu ar servetėle;
> Vandens čiaupas užsukamas su panaudotu vienkartiniu rankšluosčiu ar servetėle, kuri išmetama į šiukšlių
dėžę. 

įdomu
Popiežius Pranciškus paskelbė šventuoju
britą kardinolą J. H. Newmaną

Pasaulinę kiaušinių dieną: kuo naudingi sveikatai ir
ar lietuviai vartoja pakankamai?

REKLAMA

jospūdžiu bei cukraus kiekiu,
yra dažna nutukimo priežastis. Tai – ne tik Vakarų Europos, bet ir Lietuvos gyventojus kamuojanti problema.
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, nuo viršsvorio ir jo sukeliamų ligų
kenčia 58,7 % visų europiečių ir 26,3 % lietuvių.
Naudingi ir sergantiems,
ir sportuojantiems
Amerikos mokslininkų
teigimu, įtraukus kiaušinius
į kasdienę mitybą, gali sušvelnėti metabolinių sutrikimų simptomai. Konektikuto
universiteto Mitybos mokslų departamento tyrimas atskleidė, jog vartojant mažiau
angliavandenių bei kasdien
suvalgant 3 kiaušinius, metabolinius sutrikimus patiriančio žmogaus organizme

dozė ryte gerina glikeminę
kontrolę ir padeda išvengti
dažnų diabeto komplikacijų
– skausmo, nervų pažeidimų,
širdies ar regos sutrikimų.
Kiaušinių gausus racionas
ypač svarbus sportuojantiems ir sporto pagalba metantiems svorį. Taip yra todėl, jog kiaušiniuose gausu
baltymų ir amino rūgščių,
padedančių atstatyti raumenų audinius po intensyvios treniruotės. Ne veltui šis
produktas laikomas baltymų
įsisavinimo etalonu – moksliniai tyrimai rodo, kad vištos kiaušinis yra vienintelis
produktas, kurį organizmas
įsisavina iki 97–98 %.
Svarbu ir tai, jog kiaušiniai
yra vienas iš nedaugelio natūralių vitamino D šaltinių.
Šaltuoju metų laiku šios žmo-

padidėja gerojo cholesterolio
kiekis, sumažėja atsparumas
insulinui, menksta kitos širdies ir kraujagyslių ligų profilio rizikos.
Pasak Australijos Sandraugos mokslo ir pramonės tyrimų organizacijos, daugiausiai teigiamų pokyčių vartojant kiaušinius pastebi nuo
antrojo tipo cukrinio diabeto
kenčiantys žmonės. Australų
tyrėjai nustatė, jog suvartodami du kiaušinius per dieną diabetikai gali gerokai pagerinti kraujo bei gliukozės
rodiklius. Diabetu sergantiems žmonėms rekomenduojama kiaušinius rinktis
pusryčiams. Didelė baltymų

gaus imuninei sistemai, kaulams, augimo procesams itin
svarbios medžiagos trūkumą
jaučia per 90 % Lietuvos gyventojų. Vitaminas D padeda
įsisavinti kalcį ir stabdo raumenų nykimą, o jo deficitas
gali sukelti dažnus peršalimus, astmą, diabetą, depresiją ar net vėžinius susirgimus.
Nevalgantiems trynių vertėtų prisiminti, jog vitamino D
atsargos slypi būtent šioje
kiaušinių dalyje.
Kuo tamsesnis trynys, tuo
maistingesnis kiaušinis?
Anot mitybos specialistų,
siekiant gauti visą organizmui naudingų vitaminų ir
mineralų kompleksą, būti-



Kanados premjeras per mitingą vilkėjo
neperšaunamą liemenę

Popiežius Pranciškus sekmadienį šventaisiais paskelbė
penkis asmenis, įskaitant ir britų kardinolą Johną Henry
Newmaną (Džoną Henrį Niumaną) – vieną iš Katalikų
Bažnyčios garsiausių atsivertėlių, taip pat „Brazilijos motina
Terese“ vadinamą vienuolę.

Antrą spalio penktadienį
minima Pasaulinė kiaušinių diena, skirta atkreipti
dėmesį į kiaušinių naudą
bei svarbą žmogaus organizmui.
Skirtingų šalių gyventojai
šią šventę mini savaip – australai renka geriausius patiekalus su kiaušiniais gaminantį restoraną, indai, brazilai ar austrai rengia edukacines programas, tuo tarpu
lietuviai po mažu įtvirtina
tradiciją pusryčiams kepti
kiaušinienę sau, šeimai ar
draugams.
Nors vakaruose nuo 1996ųjų minima šventė Lietuvoje
dar tikrai nekonkuruoja su
Užgavėnių antradieniu, visgi tiek mitybos specialistai,
restoranų savininkai, tiek ir
kiaušinių gamintojai pastebi vienareikšmiškai
augantį patiekalų su
šiuo vertingu produktu populiarumą. Bene
ryškiausiai tai iliustruoja Vilniuje, Kaune
bei kituose miestuose
populiarių ilgųjų pusryčių (brunchų) favoritais pastaraisiais
metais tapę Benedikto kiaušiniai, avokado
skrebučiai bei įvairūs
sumuštiniai su kiaušiniu.
Apie tai, jog vartotojai dažniau įtraukia
kiaušinių patiekalus į savo mitybą, geriausiai liudija
bendras jų vartojimas – 2017
m. vienam lietuviui per metus vidutiniškai tekdavo 258
kiaušinių, 2018 m. šis skaičius jau siekė 318 vienetų. Didėjantis kiaušinių vartojimas
gali būti susijęs su vis dažniau pasirodančiomis specialistų išvadomis, jog kiaušiniai
ne tik veiksmingai aprūpina
organizmą maistingomis medžiagomis, bet ir padeda kontroliuoti svorį, mažina metabolinių bei širdies sutrikimų
simptomus.
Širdies ir kraujagyslių metabolinis sindromas, pasireiškiantis padidėjusiu krau-

TREČIAdienis,
2019 m. spalio 16 d.,
naujasis gĖlupis

na rinktis kokybiškus kiaušinius. Neretai vis dar manoma, jog kiaušinio maistingumą sufleruoja trynio
spalva – neva kuo tamsesnis
trynys, tuo kiaušinyje daugiau maistinių medžiagų ir
vitaminų. Vis dėlto kiaušinio maistinę vertę lemia tai,
kuo maitinamos vištos ir kokiomis sąlygomis jos gyvena
– sveikos, laisvai judančios
ir be antibiotikų auginamos
vištos deda kokybiškesnius
kiaušinius. Tuo tarpu trynio
spalvą lemia tai, kokie ingredientai naudojami paukščių
pašarui. Pavyzdžiui, burokėliai tryniui suteiks tamsesnę,
o kukurūzai ar kitos šviesios
grūdinės kultūros – šviesesnę spalvą.
„Kaušinis – paukščio lytinė ląstelė, todėl tai yra savaime sveikas ir pačios gamtos
nuo įvairaus galimo žalingo poveikio apsaugotas
produktas. Bet net ir jo
kokybė priklauso nuo
to, kokiomis sąlygomis
augo jį padėjęs paukštis.
Jei višta nepatiria streso,
yra sveika, maitinama kokybiškais pašarais, šios
savybės persiduos kiaušiniui, o galiausiai – ir jį
valgančiam žmogui. Ilgainiui kokybiškų kiaušinių
vartojimas neišvengiamai prisidės prie geresnės mūsų sveikatos bei
savijautos“, – teigė bendrovės „Groward Group“
kiaušinių verslo vadovas Tomas Rumelaitis.
Jis pabrėžia, jog tam, kad
vištos dėtų kokybiškus kiaušinius, būtų laimingos ir sveikos be antibiotikų, būtinos
išskirtinės laikymo sąlygos.
Antibiotikų vakcinas rekomenduojama keisti eteriniais
aliejais, 10 valandų miego ciklu, kruopščiu paukštidžių
valymu, dezinfekavimu, pagal natūralų paros ritmą parenkamu apšvietimu. Tokios
sąlygos lemia aukštesnį higienos ir žemesnį streso lygį
paukščiams, tad pastarieji
gerokai rečiau serga ir jiems
gydyti antibiotikai tiesiog nereikalingi. 

Kanados ministras pirmininkas Džastinas Triudoper
rinkimų kampanijos mitingą vilkėjo neperšaunamą
liemenę ir buvo saugomas gausaus apsaugininkų būrio
po to, kai sulaukė grasinimo. Rinkimų kampanijos metu
fiksuojamas internetinių neapykantos žinučių srautas.
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švietimas
Taifūnas „Hagibis“ Japonijoje pareikalavo 19
gyvybių, 16 žmonių dingę

Šilalėje inicijuotas mandatų atėmimas iš
dviejų savivaldybės tarybos narių

Japonijoje siaučiantis galingas taifūnas „Hagibis“ pareikalavo
19 žmonių gyvybių, o 16 žmonių yra laikomi dingusiais,.
Taifūnas taip pat šalyje sukėlė didžiulių potvynių. Remiantis
„Kyodo News“ skaičiavimais, paremtais vietos pranešimais,
apie 100 žmonių yra sužeisti.

Šilalėje pradėtas procesas siekiant panaikinti tarybos
narių „tvarkiečių“ Arvydo Petkaus ir Stasio Skalausko
mandatus. A. Petkus rugsėjo pabaigoje sulaikytas
neblaivus prie vairo, S. Skalauskas anksčiau rugsėjį
teisėsaugai įkliuvo su 50 litrų naminės degtinės.

Prakalbinkime medį sava kalba

Knygos „Draugystė ant
straublio galo“ pristatymas
pradėjo karpybibliotekoje vaikščioti,
ti popierių ir kurti koliažus.
Kartą gyveno laaabai didelis dramblys ir maža pelytė. Juodu buvo geriausi
draugai.
„Tik ar gali draugystė būti tokia didelė, kad ją galėtų
pakelti tik dramblys arba ji
tilptų mažoje pelytės širdelėje?“ – vaikų klausė dailininkė Aušra Kiudulaitė, spalio
4 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje pristatydama pačios
iliustruotą knygą „Draugystė ant straublio galo“. Knyga yra patekusi į geriausių
knygų vaikams penketuką,
2017 metais dalyvavo Knygos meno konkurse ir pelnė
gražiausios knygos premiją
už vaikiškos vaizduotės pajautimą ir profesionalią jos
išraišką. Taip pat knyga jau
yra išleista prancūzų ir rumunų kalbomis.
Knygos „Draugystė ant
straublio galo“ pristatymo
metu vaikai turėjo galimybę
išgirsti dramblio Džeraldo ir
pelytės Patricijos nuotykius
kitaip, nes dailininkė A. Kiudulaitė knygą pasakojo kartais įterpdama įvykių ar istorijų, kurių nebuvo knygoje.
Vėliau dalyviai žaidė smagų
ir įtraukiantį žaidimą „O jeigu
aš būčiau…“, kuris puikiai atspindėjo knygos „Draugystė
ant straublio galo“ turinį.
Po linksmo vaizduotės žaidimo vaikai įsijautę žiūrėjo į
autorės paruoštas skaidres,
klausėsi dailininkės pasakojimo apie žymų prancūzų
dailininką Henrį Matisse‘ą,
kuris po ligos, negalėdamas
REKLAMA

Dailininkė taip pat atskleidė
paslaptį, ko reikia, kad koliažas pavyktų – reikia tik kelių
dalykų: žirklių, popieriaus,
klijų ir skraidinančios vaizduotės. Skaidrėse demonstruodama ornamentais, dėmelėmis, langeliais ištapytus
popieriaus lapelius, ji skatino
vaikus pasitelkti fantaziją ir
paspėlioti, ką būtų galima iš
šių lapelių iškirpti. Vaikai, į
juos žiūrėdami, matė debesis, medžius, namus, tvoras,
gyvūnus ir daug kitų dalykų.
Vėliau dailininkė išdalino
vaikams visą pluoštą tokių
pačios išmargintų lapelių, o
vaikai, naudodami žirkles ir
klijus, ėmė kurti knygos iliustracijas, paveikslus. Viešnia
džiaugėsi originaliais darbeliais ir teigė, kad kūrybinės
dirbtuvės ją įkvepia, nes per
kiekvieną susitikimą vaikai
leidžia akimirkai prisiminti,
koks paprastas ir kartu visiškai stebuklingas yra pasaulis
vaikystėje.
Renginyje dalyvavo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos antrokai su mokytoja
R. Bartkute. Susitikimas su
dailininke Aušra Kiudulaite
buvo organizuotas įgyvendinant projektą „Literatūrinės
dirbtuvės. Laisvai, linksmai
ir kūrybingai“. Projektą vykdo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyrius, iš
dalies finansuoja Lietuvos
kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė.
Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija 

Prieš mėnesį VŠĮ „Meninė
drožyba“ pradėjo vykdyti projektą finansuojamą
2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių investicinių fondų
„Pagalba darbingiems
bedarbiams, socialinę
atskirtį patiriantiems ir
neaktyviems asmenims
prisijungti prie darbo
rinkos Prienų mieste“.
Projekto tikslas prisidėti
prie ,,Vietos plėtros strate-

ti savo sumanymus - išmokti
draugauti su medžiu.
Kiekvieno namuose surastume naudojamų medinių
daiktų, bet niekada nesusimastėme ar sunku tą daiktą
pagaminti vartojant pačius
paprasčiausius įrankius, ar
sunku parinkti medį ir kokio
gabalėlio reikia tam daiktui
pagaminti. Visų šių paslapčių mokomasi projekto metu
ir nors kartais gal atrodo jau
lyg ir viską supratai tave pa-

gijų įgyvendinimas“ tikslo pagerinti miestų bendruomenių narių padėtį darbo
rinkoje, nes motyvuotas,
aktyvus ir suinteresuotas
asmuo norės integruotis į
darbo rinką bei kurtis kuo
palankesnes gyvenimo
sąlygas.
Projekto vykdytojai kvietė prieniečius dalyvauti
projekte skleisdami
informaciją internetinėje erdvėje ir laukė
tų, kurie nori išbandyti save besimokindami medžio paslapčių. Kartais galima savęs paklausti „o kam
man to reikia“ , bet
galima tiesiog ateiti ,
išbandyti save ir tada
nuspręsti ar aš galiu
išmokti ir įgauti kitokios patirties. Projekte dalyvaujantis
jaunimas taip ir padarė, kiekvienas turėdamas savo tikslą ateina
kiekvieną penktadienio ir
šeštadienio popietę bandyti savo jėgas ir realizuo-

sitinka nauji iššūkiai ir naujos medienos paslaptys. Visa
tai galima sužinoti ir išmokti
tik dalyvaujant projekte.
Visų paslapčių moko patyrę meistrai Algimantas Sakalauskas ir Kęstutis Grigonis.
Šie meistrai moka prakalbinti medį įvairiomis kalbomis
ir suteikia jam įvairiausius
pavidalus nuo paprastos len-

telės naudojamos virtuvėje
iki aukščiausio koplytstulpio, kuriuo žavisi į Lietuvą
atvykstantys svečiai. Meis-

trų padedami kai kurie projekto dalyviai jau įgyvendino pirmuosius savo sumanymus –pasigamino šaukštus, o kai kurių sumanymai
dar tik įpusėjo. Kiekvieną

informuosime VŠĮ „Meninė drožyba“ internetiniame puslapyje kiekvieną
mėnesį.
VŠĮ „Meninė drožyba“
kviečia prisidėti dalyvauti

sugalvotą idėją galima įgyvendinti tam tik reikalingas
užsispyrimas ir truputis pagalbos šalia esančio
meistro.
Projektas dar tik
prasidėjo tad dalyvių
dar laukia ilgas mokymasis medžio drožėjo
amato, paskaitos apie
simboliką ir stogastulpių architektūrines
tradicijas, užsiėmimai
su psichologu, mokymasis tarpusavio
bendravimo ir savęs
pažinimo.
Kiekvienas meistras siekia išugdyti
naują meistrą, o gal
iš šio projekto dalyvių tarpo atsiras norinčių su šiuo
amatu susidraugauti. Kaip
sekasi projekto dalyviams

projekte ir naujus dalyvius,
visiems norintiems vietos,
medienos, įrankių ir meistrų dėmesio tikrai pakaks.
(Užsiėmimai vyksta kiekvieną penktadienį nuo
17 val. ir šeštadienį nuo
10 val. ; adresu Vilniaus g.
16, Prienai).
Išbandykite savo jėgas ir
tik tada nuspręsite ar jums
to reikia. Kviečiame tėvelius su savo atžalomis (nuo
14 metų) apsilankyti mokymuose, gal šeimos palaikymas padės pasirinkti
ir savo profesiją.
Projekto vadovė
R. Milušauskienė 

TV PROGRAMA
Naujajame Orleane sugriuvus viešbučiui
žuvo vienas, sužeisti 18 žmonių

Niujorke per šaudymą klube žuvo
mažiausiai 4 žmonės

Naujajame Orleane sugriuvus keliems viršutiniams
viešbučio aukštams, kurie buvo remontuojami, šeštadienį
žuvo vienas asmuo, o dar mažiausiai 18 žmonių buvo
sužaloti. Ugniagesiai iš pastato evakavo statybininkus,
sugriuvus viršutiniams aukštams – nuo šešto iki aštunto.
trečiADIENIS
SPALIO
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios. Orai.
09:20 Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė policija
2 11:10 Komisaras Reksas
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 14:00 Žinios. Sportas.
Orai. 14:20 Laba diena,
Lietuva 16:40 Premjera.
Ponių rojus 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 Kas
ir kodėl? 18:30 Klauskite
daktaro 19:30 Gyvenimo
spalvos 20:25 Loterija „Keno Loto“.” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 Ypatingas
būrys 22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Dingę be
žinios 1 23:45 Komisaras
Reksas 00:30 Bloga mergaitė. Vaidybinis serialas
01:00 LRT radijo žinios

galba 14/33s. 18:30 TV3
žinios 289 19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai 289
19:30 Gero vakaro šou
6/7s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/21s. 21:00
TV3 vakaro žinios 165 21:52
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai
165 22:00 Pasiutę šunys
22:25 Vikinglotto 42 00:00
Rezidentas 1/12s. 01:00 X
mutantai 2/6s. 01:50 Rouzvudas 2/10s. 02:40 Amerikiečiai 4/9s. 03:30 Rezidentas 1/12s. 04:20 Paskutinis
žmogus Žemėje 4/15,16s.
05:10 Svotai 3

BTV

06:15 Mirtinas ginklas (21)
07:10 Mano virtuvė geriausia (21) 08:30 Stoties policija (18) 09:30 Teisingumo
agentai (37) 10:30 Kobra
11 (1) 12:30 Visa menanti
(20) 13:30 Mano virtuvė
geriausia (22) 14:50 Stoties policija (19) 15:55 Teisingumo agentai (38) 17:00
Info diena 17:30 Kobra 11
(2) 18:30 Mentalistas (12)
19:30 Mirtinas ginklas (22)
20:30 Laba diena 21:00
Jaguaro kerštas 22:55 Kitos 48 valandos 00:50 Visa
menanti (19) 01:40 Detek06:05 Mano gyvenimo tyvų istorijos (1)
šviesa (1131,1132,1133)
07:35 Tomo ir Džerio šou
(6) 08:00 Volkeris, Teksa- 06:13 Programa 06:14 TV
so reindžeris (29,30) 09:55 parduotuvė 06:30 Atliekų
Rozenheimo policija (19) kultūra 07:00 „Moterų dak10:55 Supermamos (4) taras“ (3/5) 08:00 Repor11:30 Rimti reikalai 2 (24) teris 08:50 Sportas 08:58
12:00 Bjaurusis ančiukas Orai 09:00 Nauja diena
Niujorke (57) 13:00 Pasko- 10:00 Kitoks pokalbis su
linta meilė (64) 14:00 Naš- Edvardu Žičkumi 11:05„Prolaitės (96) 15:00 Svajoklė kurorai” (1/6) 12:10 „Bruto
(96) 16:00 Labas vakaras, ir Neto” (3/40) 12:40 „MeiLietuva 17:30 VIDO VIDeO lė kaip mėnulis” (1/19,20)
18:30 Žinios 19:20 Sportas 13:45 TV parduotuvė 14:00
19:27 Orai 19:30 KK2 20:00 Nauja diena 15:00 „ProkuŠiandien. Po metų 21:00 rorai” (1/7) 16:00 ReporRimti reikalai 2 (27) 21:30 teris 16:23 Sportas 16:30
Žinios 22:20 Sportas 22:27 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai
Orai 22:30 VAKARO SEAN- 17:00 „Meilė kaip mėnulis”
SAS Susišaudymas 00:15 (1/21,22) 18:00 Reporteris
Begėdis (7) 01:20 Naktis 18:45 Sportas 18:55 Orai
19:00 Nauja diena 19:30
su uošviu
Delfi dėmesio centre 20:00
TV3
Reporteris 20:23 Sportas
06:10 Televitrina 3 06:25 20:30 Lietuva tiesiogiai
Transformeriai. Maskuotės 20:58 Orai 21:00 Gyvenimeistrai 4/402s. 06:55 Či- mas 22:00 „Bruto ir Neto”
pas ir Deilas skuba į pa- (3/43) 22:30 Reporteris
galbą 1/133s. 07:25 Kem- 23:20 Sportas 23:28 Orai
piniukas Plačiakelnis 23:30 Delfi dėmesio cen11/223s. 07:55 Prieš srovę tre 00:00 Laikykitės ten
19/7s. 08:55 Meilės sū- 01:00 „Meilė kaip mėnukuryje 3164 10:00 Meilės lis” (1/21,22) 02:10 „Bruto
simfonija 1/52,53s. 12:00 ir Neto” (3/43)
Svotai 3 13:00 PažadėtoTV6
ji 7/2135,2136,2137,2138s.
15:00 Simpsonai 27/4,5s. 06:15 Televitrina 3 06:30
16:00 TV3 žinios 206 16:25 CSI kriminalistai 11/1120s.
TV3 orai 206 16:30 TV Pa- 07:30 Einšteinas 2/3s.
REKLAMA

08:30 Rezidentai 4/93s.
09:00 Statybų gidas
6/6s. 09:30 Topmodeliai
23/2315s. 10:30 Simpsonai 8/20,21s. 11:30 Univeras 7/30,31s. 12:30 Vedęs ir turi vaikų 1/110,111s.
13:30 Dvi merginos be
cento 3/13,14s. 14:30 Televitrina 13 15:00 Einšteinas
2/4s. 16:00 CSI kriminalistai
11/1121s. 17:00 Univeras
7/32,33s. 18:00 Vedęs ir
turi vaikų 1/112,113s. 19:00
Šaunioji įgula 2/2,3s. 20:00
Rezidentai 4/94s. 20:30
Žinios 196 20:58 Orai 71
21:00 Drakono akys 22:55
Tironas 3/4s. 00:00 Pėdsakai 1/159s. 00:55 Svieto
lygintojai 5/1s. 01:45 Dvi
merginos be cento 3/15,16s.
02:35 Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė 4/45s
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Gyvos
dainos festivalis „Aš toks
vienas“. 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 Smalsumo genas. Mokslo žurnalas 08:50
Maistas: tiesa ar pramanas?
2.Čempionų valgis 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba. 12:15 Kultūrų kryžkelė.
Menora 12:40 Literatūros
pėdsekys. Programa apie
Lietuvos įtaką pasaulio kūrėjams. 13:05 Stambiu planu 14:00 Pasaulio teisuoliai 14:45 Šimtas. Įdomioji
tarpukario istorija. Laidų
ciklas apie 1919 metų įvykius 14:55 Žiemgalos dainius. Algimantas Vincentas
Raudonikis 15:50 Premjera.
Šervudo padauža Robinas
Hudas 2 16:00 Kaimynai
piratai 16:15 Premjera.
44 katės 16:45 Premjera.
Maistas: tiesa ar pramanas?
2.Kasdieninė/Kasdienė (?)
duona 17:10 Keistuolė 3
18:00 Kultūros diena. 18:30
Gimę tą pačią dieną 19:25
Premjera. Po milijono metų 1 20:15 Mano tėviškė.
Juozas Zikaras. 1 d. 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai
21:25 FIBA Čempionų lyga.
Sasario „Dinamo“ – Panevėžio „Lietkabelis“. Tiesioginė transliacija iš Sasario.”
23:30 Nacionalinė ekspedicija 00:20 DW naujienos
rusų kalba. 00:35 Dabar
pasaulyje 01:05 Brandūs
pokalbiai

KetvirtADIENIS
SPALIO
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios. Orai.
09:20 Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė policija
2 11:10 Komisaras Reksas 12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto“.”
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos 20:25
Loterija „Keno Loto“.” 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30
Gyvenk be skolų 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera.
Bankas 00:00 Mūsų gyvūnai 00:30 Bloga mergaitė
01:00 LRT radijo žinios
06:05 Mano gyvenimo
šviesa (1134,1135,1136)
07:35 Tomo ir Džerio šou
(7) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (31,32) 09:55
Rozenheimo policija (20)
10:55 Supermamos (5)
11:30 Rimti reikalai 2 (25)
12:00 Bjaurusis ančiukas
Niujorke (58) 13:00 Paskolinta meilė (65) 14:00 Našlaitės (97) 15:00 Svajoklė
(97) 16:00 Labas vakaras,
Lietuva 17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 2 (28)
21:30 Žinios 22:20 Sportas
22:27 Orai 22:30 VAKARO
SEANSAS Kolibrio efektas
00:30 Begėdis (8) 01:35
Susišaudymas 03:00 Alchemija. VDU karta 03:30
RETROSPEKTYVA

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Transformeriai. Maskuotės
meistrai 4/403s. 06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/134s. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 11/224s.
07:55 Gero vakaro šou
6/7s. 08:55 Meilės sūkuryje 3165 10:00 Meilės
simfonija 1/54,55s. 12:00
Svotai 4 13:00 Pažadėtoji 7/2139,2140,2141,2142s.
15:00 Simpsonai 27/6,7s.
16:00 TV3 žinios 207 16:25
TV3 orai 207 16:30 TV Pa-

TREČIAdienis,
2019 m. spalio 16 d.,
naujasis gĖlupis
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Ankstyvą šeštadienio rytą Niujorke per šaudymą
nelegaliame privačiame socialiniame klube žuvo
mažiausiai keturi žmonės, o trys buvo sužeisti. Brukline
įvykusio incidento motyvas ir tikslios aplinkybės kol kas
nežinomos, niekas nesuimtas.

galba 14/34s. 18:30 TV3 žinios 290 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 290 19:30
Farai 13/7s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/22s.
21:00 TV3 vakaro žinios 166
21:52 TV3 sportas 1 21:57
TV3 orai 166 22:00 Jūrų pėstininkas. Užnugaris 23:45
Rezidentas 1/13s. 00:45
X mutantai 2/7s. 01:35
Rouzvudas 2/11s. 02:25
Amerikiečiai 4/10s. 03:20
Rezidentas 1/13s. 04:10
Paskutinis žmogus Žemėje
4/17,18s. 05:05 Svotai 4

BTV

Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu. N-7.

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
CSI kriminalistai 11/1121s.
07:30 Einšteinas 2/4s.
08:30 Rezidentai 4/94s.
09:00 Vienam gale kablys
20/41s. 09:30 Topmodeliai
24/2401s. 10:30 Simpsonai
8/22,23s. 11:30 Univeras
7/32,33s. 12:30 Vedęs ir
turi vaikų 1/112,113s. 13:30
Šaunioji įgula 2/2,3s. 14:30
Televitrina 13 15:00 Einšteinas 2/5s. 16:00 CSI kriminalistai 11/1122s. 17:00 Univeras 7/34,35s. 18:00 Vedęs
ir turi vaikų 2/201,202s.
19:00 Šaunioji įgula 2/4,5s.
20:00 Rezidentai 4/95s.
20:30 Žinios 197 20:58 Orai
72 21:05 Naša Raša 3/51s.
21:30 Naša Raša 3/48s.
22:00 Eurolygos rungtynės.
Kauno “Žalgiris” - Madrido
“Real” 00:15 Tironas 3/5s.
01:25 Pėdsakai 1/160s.
02:10 Svieto lygintojai 5/2s.
03:00 Dvi merginos be cento 3/17,18s. 03:45 Moterų
lyga. Vyrai, pinigai ir meilė 4/46s.

06:15 Mentalistas (12)
07:10 Mano virtuvė geriausia (22) 08:30 Stoties
policija (19) 09:30 Teisingumo agentai (38) 10:30
Kobra 11 (2) 11:30 Mirtinas
ginklas (22) 12:30 Visa menanti (21) 13:30 Mano virtuvė geriausia (23) 14:50
Stoties policija (20) 15:55
Teisingumo agentai (39)
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 (3) 18:30 Mentalistas
(13) 19:30 PREMJERA Privatus detektyvas Magnumas
(1) 20:30 Laba diena 21:00
Vienišas vilkas Makveidas
23:15 Jaguaro kerštas 01:05
Visa menanti (20) 01:55 De- 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Šventė Kvėtektyvų istorijos (2)
darnoje 2015 06:50 Šimtas.
Įdomioji tarpukario istorija.
06:13 Programa 06:14 TV Laidų ciklas apie 1919 metų
parduotuvė 06:30 Vantos įvykius 07:00 Kultūros dielapas 07:00„Moterų dakta- na 07:30 Šervudo padauras“ (3/6) 08:00 Reporteris ža Robinas Hudas 2 07:40
08:50 Sportas 08:58 Orai Kaimynai piratai 07:55 44
09:00 Nauja diena 10:00 katės 08:20 Mūšio laukas.
Laikykitės ten su Andriumi Visuomenės atsparumo
Tapinu. N-7. 11:05 „Švieso- skatinimo programa 08:50
foras”(2/14,15) 12:10„Bruto Maistas: tiesa ar pramanas?
ir Neto” (3/41) 12:40 „Mei- 2.Kasdienė duona 09:15
lė kaip mėnulis” (1/21,22) Labas rytas, Lietuva 12:00
13:45 TV parduotuvė 14:00 DW naujienos rusų kal#NeSpaudai 15:00 „Proku- ba. 12:15 Kultūrų kryžkelė.
rorai” (1/8) 16:00 Repor- Trembita 12:40 Stop juosta.
teris 16:23 Sportas 16:30 Programa apie modernizLietuva tiesiogiai 16:58 Orai mo architektūrą. 13:05 Na17:00 „Meilė kaip mėnu- cionalinė ekspedicija 14:00
lis” (1/23,24) 18:00 Repor- Gimę tą pačią dieną 14:55
teris 18:45 Sportas 18:55 Po milijono metų 1 15:50
Orai 19:00 Nauja diena Premjera. Šervudo padauža
19:30 Delfi dėmesio cen- Robinas Hudas 2 16:00 Kaitre 20:00 Reporteris 20:23 mynai piratai 16:15 PremjeSportas 20:30 Lietuva tie- ra. 44 katės 16:45 Premjera.
siogiai 20:58 Orai 21:00 Maistas: tiesa ar pramanas?
#NeSpaudai 22:00 „Bruto 2.Padėkos dienos laimėtoir Neto” (3/44) 22:30 Repor- jai 17:10 Keistuolė 3 18:00
teris 23:20 Sportas 23:28 Kultūros diena. 18:30 Gimę
Orai 23:30 Delfi dėmesio tą pačią dieną 19:25 Ricentre 00:00 Gyvenimas mantas Bagdonas. Pasaulio
01:00 „Meilė kaip mėnu- imtynių čempionas 20:30
lis” (1/23,24) 02:10 „Bruto Panorama 21:00 Dienos
ir Neto” (3/44) 02:30 „Pro- tema 21:20 Sportas. Orai
kurorai” (1/8) 03:30 Repor- 21:30 Sinatra: Viskas arba
teris 03:50 #NeSpaudai nieko 23:30 Nacionalinis
04:00 Sportas 04:08 Orai turtas 00:00 DW naujienos
04:10 #NeSpaudai 05:00 rusų kalba.
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TV PROGRAMA
Amsterdame policija sulaikė 130 klimato
aktyvistų

Naujos Europos Komisijos paskyrimas
gali būti atidėtas iki gruodžio

Nyderlandų policija šeštadienį sulaikė 130 protestuotojų
prieš klimato kaitą, užblokavusių vieną pagrindinių
tiltų Amsterdamo centre. Tuo metu Paryžiuje to paties
aplinkosaugos judėjimo „Extinction Rebellion“ aktyvistai
sutrikdė eismą prie Prancūzijos parlamento.
PENKTADIENIS
SPALIO
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:02 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios.
Orai. 09:20 Senis 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 2 11:10 Komisaras Reksas 12:00 Gyvenimo spalvos 13:00 Ypatingas būrys
13:58 Loterija „Keno Loto“.”
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Visi kalba 19:30 Beatos virtuvė 20:25 Loterija
„Keno Loto“.” 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai. 21:29
Loterija „Jėga“.” 21:30 Auksinis protas 22:55 Rokis
Balboa 00:35 Klausimėlis 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Nacionalinė ekspedicija 02:00 LRT radijo žinios
02:05 Visi kalba 03:00 LRT
radijo žinios 03:05 Kas ir
kodėl? 03:30 Šventadienio
mintys 04:00 LRT radijo žinios 04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus
06:05 Mano gyvenimo
šviesa (1137,1138,1139)
07:35 Tomo ir Džerio šou
(8) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (33,34) 09:55
Rozenheimo policija (21)
10:55 Supermamos (6)
11:30 Rimti reikalai 2 (26)
12:00 Bjaurusis ančiukas
Niujorke (59) 13:00 Paskolinta meilė (66) 14:00 Našlaitės (98) 15:00 Svajoklė
(98) 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 Pabėgimo planas
23:15 Nuo sutemų iki aušros 01:20 Laivas vaiduoklis
02:55 Pažinimo klubas
03:20 Kolibrio efektas

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25
Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/404s. 06:55
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/135s. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
11/225s. 07:55 Farai 13/7s.
08:55 Legendinės legendos 1/6s. 10:00 Meilės
simfonija 1/56,57s. 12:00
Svotai 5 13:00 PažadėtoREKLAMA

Europos Parlamento pirmininkas nurodė, kad naujos
sudėties Europos Komisija darbą tikriausiai pradės
mėnesiu vėliau nei planuota, europarlamentarams
atmetus kelis kandidatus. Planuota, kad kandidatų į ES
komisarus klausymai bus baigti iki spalio 23 dienos.

ji 7/2143,2144,2145,2146s.
15:00 Simpsonai 27/8,9s.
16:00 TV3 žinios 208 16:25
TV3 orai 208 16:30 TV Pagalba 14/35s. 17:55 Namų
idėja su IKEA 2/7s. 18:30
TV3 žinios 291 19:22 TV3
sportas 1 19:27 TV3 orai 291
19:30 Karališka drąsa 21:15
Galingieji reindžeriai 23:50
Kodėl būtent jis? 01:55 Pasiutę šunys 03:35 Pabėgimas į Galvestoną 05:05
Svotai 5

BTV

06:10 Mentalistas (13)
07:05 Mano virtuvė geriausia (23) 08:20 Stoties
policija (20) 09:20 Teisingumo agentai (39) 10:20
Kobra 11 (3) 11:20 Privatus
detektyvas Magnumas (1)
12:20 Visa menanti (22)
13:20 Mano virtuvė geriausia (24) 14:50 Stoties
policija (21) 15:55 Teisingumo agentai (40) 17:00
Info diena 17:30 Kobra
11 (4) 18:30 CSI. Majamis
(1) 19:30 Amerikietiškos
imtynės (40) 21:30 Žudikai 00:15 Vienišas vilkas
Makveidas 02:15 Visa menanti (21) 02:55 Detektyvų
istorijos (3)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 TV Europa pristato. “Lietuvos
gelmių istorijos” (3) 07:00
Laikykitės ten 08:00 Reporteris 08:50 Sportas
08:58 Orai 09:00 #NeSpaudai 10:00 Atliekų kultūra 10:30 Kaimo akademija 11:05 „Šviesoforas”
(2/16,17) 12:10 „Bruto ir
Neto” (3/42) 12:40 „Meilė kaip mėnulis” (1/23,24)
13:45 TV parduotuvė 14:00
Gyvenimas 15:00 „Prokurorai” (1/9) 16:00 Reporteris 16:48 Sportas 16:58 Orai
17:00 „Meilė kaip mėnulis”
(1/25,26) 18:00 Reporteris
18:45 Sportas 18:55 Orai
19:00 „Moterų daktaras“
(3/7) 20:00 Reporteris
20:48 Sportas 20:58 Orai
21:00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi 22:00
„Bruto ir Neto” (3/45) 22:30
„Pasaulio turgūs“ (3) 23:00
Tarptautinis turnyras „Bushido“ KOK 2019m. 00:00
„Moterų daktaras“ (3/7)
01:00 „Meilė kaip mėnulis” (1/25,26) 02:10 „Bruto ir Neto” (3/45) 02:30
„Prokurorai” (1/9) 03:30
Reporteris 04:00 Sportas
04:08 Orai 04:10 Gyvenimas 05:10 Atliekų kultūra

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30
CSI kriminalistai 11/1122s.
07:30 Einšteinas 2/5s.
08:30 Rezidentai 4/95s.
09:00 Gyvūnų manija
4/6s. 09:30 Topmodeliai
24/2402s. 10:30 Simpsonai 8/24,25s. 11:30 Univeras 7/34,35s. 12:30 Vedęs
ir turi vaikų 2/201,202s.
13:30 Šaunioji įgula 2/4,5s.
14:30 Televitrina 13 15:00
Einšteinas 2/6s. 16:00 CSI
kriminalistai 12/1201s.
17:00 Univeras 7/36,37s.
18:00 Vedęs ir turi vaikų
2/203,204s. 19:00 Šaunioji įgula 2/6,7s. 20:00 Rezidentai 4/96,97s. 21:00
Žinios 291 21:45 Sportas 1
21:58 Orai 291 22:00 Karibų piratai: Pasaulio pakrašty 01:25 Pjūklas 3
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Šventė
Kvėdarnoje 2015 07:00
Kultūros diena 07:30 Šervudo padauža Robinas
Hudas 2 07:40 Kaimynai
piratai 07:55 44 katės
08:20 Pasaulio lietuvių žinios 08:50 Maistas: tiesa
ar pramanas? 2.Padėkos
dienos laimėtojai 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba.
12:15 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 12:40 7 Kauno
dienos 13:05 Mūsų miesteliai. Išlaužas. 1 d. 14:00
Gimę tą pačią dieną 14:55
Rimantas Bagdonas. Pasaulio imtynių čempionas
15:50 Premjera. Šervudo
padauža Robinas Hudas
2 16:00 Kaimynai piratai
16:15 Premjera. 44 katės
16:45 Premjera. Maistas:
tiesa ar pramanas?.Gėrio ir
blogio kova 17:10 Keistuolė 3 18:00 Kultūros diena.
18:30 Gimę tą pačią dieną
19:25 Vytautas Landsbergis
– laisvės keliu 20:15 Mano
tėviškė. Juozas Zikaras. 2
d. 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 Europos
kinas. Žudikas amžiams.
Kriminalinė drama 23:00
Klausimėlis 23:15 Smaragdo miestas.Fantastinis serialas 00:00 DW naujienos
rusų kalba. 00:15 Dabar
pasaulyje 00:45 Veranda.
Programa apie aplinkos
estetiką 01:15 Šventė Kvėdarnoje 2015 02:15 Sinatra:
viskas arba nieko 04:15 Tiltai. Trumpametražis vaidybinis filmas

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Daiktų
istorijos 07:00 Klausimėlis 07:25 Lola ant žirnio.
Drama 09:00 Labas rytas,
Lietuva 09:30 Žinios. Orai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Keisčiausi pasaulyje
3.Netikėti išpuoliai 12:55
Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 3.Šuniška meilė 13:50
Džesika Flečer 9 15:28 Loterija „Keno Loto“.” 15:30
Žinios. Orai 15:45 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
Euromaxx 18:30 Vakaras
su Edita 19:30 Stilius 20:25
Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.” 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai. 21:00
Šok su žvaigžde 23:10 Ana
Marija muilo operų šalyje. Romantinė komedija
00:45 Rokis Balboa.Veiksmo drama. 02:25 Pasaulio
dokumentika. Keisčiausi
pasaulyje 3.Netikėti išpuoliai 03:10 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 3.Šuniška meilė 03:55 Euromaxx
04:25 Džesika Flečer 9

7/7s. 11:00 Misija: dirbame
sau 3/5s. 11:30 Normas,
lokys iš Šiaurės 13:15 Nemirtingųjų kronikos. Nuostabūs sutvėrimai 15:45
Ekstrasensai. Stipriausių
mūšis 5 17:25 Aplink Lietuvą. Žmonės 1/7s. 18:30
TV3 žinios 292 19:17 TV3
sportas 1 19:22 TV3 orai
292 19:25 Eurojackpot 42
19:30 Turtuolis vargšas
2/7s. 21:00 Lenktynininkė
ir gangsteris 23:30 Auklė
nakčiai 01:15 Jūrų pėstininkas. Užnugaris 02:45
Atkeršyti bet kokia kaina
04:25 X mutantai 2/7s.
05:45 Televitrina 3

BTV

21:30 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu 22:30
Žinios 22:58 Orai 23:00
Laikykitės ten. Pokalbiai. V
00:00 „Moterų daktaras“
(3/8) 01:00 „Pagrindinis
įtariamasis“ (4/1) 03:00
„Šviesoforas” (2/18,19)
03:40 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu 04:40
Gyvenimas 05:40 „Šviesoforas” (2/18)

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30
Jokių kliūčių! 2/208s.
07:30 Iš peties 8/11s.
08:30 Simpsonai 8/24s.
09:00 Vienam gale kablys 20/41s. 09:30 Statybų gidas 6/7s. 10:00 Autopilotas 3/7s. 10:30 Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai 28/2818s. 11:00
Šunys: nepaprastų gyvūnų
šeima 1/1s. 12:00 Jokių
kliūčių! 2/209s. 13:00 Šunys: nepaprastų gyvūnų
šeima 1/2s. 14:00 Išlikimas 27/3s. 15:00 Aliaskos
geležinkeliai 2/207s. 16:00
Iš peties 8/12s. 17:00 Sandėlių karai 7/15,16s. 18:00
Krovinių karai 4/12,13s.
19:00 Amerikos talentai
12/9s. 21:00 Žinios 292
21:45 Sportas 1 21:58 Orai
292 22:00 Dviveidis 00:55
Karibų piratai: Pasaulio pakrašty 03:45 Taksi 2

06:30 Laba diena 07:30
Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (36) 08:30
Laba diena 09:00 Sveikatos kodas 10:05 Apvalioji
planeta (9) 10:40 Neramūs
metai 11:55 Ekstremalūs
išbandymai (6) 12:25 Būk
ekstremalas (33) 12:55
Džeimio ir Džimio kulinarinės dvikovos (1) 14:00
Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (4) 15:00
Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (37) 16:00
Nusikaltimų miestas (2)
16:30 Laisvės karžygiai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Nevėžis - Neptūnas 19:30 Muzikinė kaukė.
Geriausieji 22:05 MANO
HEROJUS Atminimo diena 06:00 Lietuvos Respubli06:40 Tomo ir Džerio šou 00:20 AŠTRUS KINAS Šė- kos himnas 06:05 Klausi(7) 07:05 Broliai meškinai. tonas manyje
mėlis 06:20 Duokim gaNuotykių ieškotojai (37,38)
ro! 07:45 Auksinis protas
07:35 Šaunusis Skūbis-Dū
09:00 Auto Moto 09:30
(1) 08:05 Berniukas Blo- 07:03 Programa 07:04 TV Pradėk nuo savęs. Progragiukas (6) 08:30 Pažinimo parduotuvė 07:20 „TV Eu- ma apie ekologiją 10:00 Į
klubas 09:00 Ogis ir tara- ropa pristato. Nepriklauso- sveikatą! 10:30 Smalsukonai (27,28) 09:20 KINO mybės kovų verpetuose.“ mo genas. Mokslo žurnaPUSRYČIAI Kung Fu Panda 1918-1920 m. savanoriai las 11:00 Kultūrų kryžke11:05 Denis - grėsmė vi- 07:55 „TV Europa prista- lė. Vilniaus albumas 11:30
suomenei 13:00 Aš - šni- to. Nepriklausomybės ko- Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
pas 14:55 Sachara 17:25 vų verpetuose. Kovos su sąsiuvinis 12:00 Kultūrų
Kelionių panorama 17:55 bermontininkais“ 08:30 kryžkelė. Trembita 12:30
Gyvūnų pasaulis 18:30 Ži- „Pasaulis iš viršaus“ (1/5) Kultūrų kryžkelė. Rusų ganios 19:20 Sportas 19:27 09:00 Tarptautinis turny- tvė 13:00 ARTS21 13:30
Orai 19:30 SUPERKINAS. ras „Bushido“ KOK 2019m. Gioachino Rossini. Opera
PREMJERA Lino. Nuotykiai 10:00 Vantos lapas 10:30 „Sevilijos kirpėjas“ 16:05
katino kailyje 21:15 PREM- Šerlokas Holmsas ir dak- Nacionalinis turtas. KomJERA Kvailių nėra 23:30 taras Vatsonas. Pažintis pozitorius Vaclovas AuPREMJERA Metas veikti (1) 12:00 „Loch Neso by- gustinas 16:30 Mūšio lau01:10 Pabėgimo planas la“ (3,4) 14:00 Gyveni- kas. Visuomenės atsparumas 15:00 Laikykitės ten mo skatinimo programa
TV3
su Andriumi Tapinu. N-7.
06:15 Televitrina 3 06:30 16:00 Žinios 16:28 Orai 17:00 Klauskite daktaro
Elena iš Avaloro 1/25s. 16:30 „TV Europa pristato. 18:00 Stambiu planu 18:55
07:00 Vėžliukai nindzės Lietuvos sienų apsauga. Pasaulio teisuoliai 19:40
1/4s. 07:30 Aladinas Muitinė“ (2) 17:00 Lai- Dauntono abatija 6 20:30
1/130s. 08:00 Elena iš kykitės ten 18:00 Žinios Panorama 20:52 Sportas.
Avaloro 1/26s. 08:30 Vir- 18:28 Orai 18:30 „Pasaulis Orai 21:00 Kino žvaigždžių
tuvės istorijos 10/7s. 09:00 iš viršaus“ (1/6) 19:00 „Mo- alėja. Žvilgsnis į žmogGardu Gardu 8/7s. 10:00 terų daktaras“ (3/8) 20:00 žudystę 23:10 Festivalis
Būk sveikas! 2/7s. 10:30 Žinios 20:28 Orai 20:30 „nowJapan 2019“ 00:15
Penkių žvaigždučių būstas „Šviesoforas” (2/18,19) Dabar pasaulyje 00:45
Gioachino Rossini.

sportas
Iranas pažadėjo atsakyti į ataką prieš
tanklaivį prie Saudo Arabijos krantų

„CBet“ išsivežė pergalę iš Utenos nepaisant
rekordinio klaidų skaičiaus
Prienų „CBet“ (3/2) komanda pasiekė šio sezono
„Betsafe–LKL“ klaidų rekordą, tačiau tai nesutrukdė iškovoti trečią pergalę
iš eilės.
Manto Šerniaus auklėtiniai svečiuose 76:65 (18:16,
19:15, 23:16, 16:18) nugalėjo Utenos „Juventus“ (1/4)
ekipą.
Iki šiol šiame „Betsafe–
LKL“ sezone daugiausiai
suklydusi buvo „Šiaulių“
komanda, kuri mače su
ta pačia „Juventus“ prarado kamuolį 23 sykius.
„CBet“ Utenoje klydo 28
kartus.
Nepaisant spragų žaidimo organizavime, Prienų komanda nuo antrojo
kėlinio ėmė veržtis į priekį ir trečiajame ketvirtyje
turėjo solidų pranašumą
– 60:44. Tiesa, jį Utenos
komanda ėmė mažinti:
Arnas Beručka trečią kėlinį
baigė tolimu metimu, o ketvirtąjį ketvirtį šeimininkai
pradėjo pelnydami 6 taškus
be atsako – 53:60.
Po pusketvirtos minutės
trukusio taškų bado „CBet“ jį
nutraukė: Vaidas Čepukaitis
ir Karolis Guščikas pridėjo 3

baudos metimus, o Mindaugas Lukauskis tritaškiu grąžino komandai dviženklę
persvarą – 66:55.
Šis pranašumas tapo lemtingu ir sunkiai panaikinamu „Juventus“ ekipai, kuriai
sušvelninti rezultatą pavyko
(61:70), bet dėl pergalės kovoti šansų nebebuvo.

„Juventus“ ekipa strigo su
tolimais metimais, kurių pataikė 3 iš 23 (13 proc.). Smarkiai buvo pralaimėta ir kova
po krepšiu: uteniškiai atkovojo 24 kamuolius, o prieniškiai – 44.
Į Uteną, kur žaidė praėjusį
sezoną, grįžę K. Guščikas ir V.

strigusio „Juventus“ komandos puolimo.
„Pirmąkart susiduriu su
situacija, kai komanda gerai darbuojasi gynyboje, bet
puolime negali padaryti nieko. Metame 65 taškus jau
kelintose rungtynėse – čia
problema. Nenoriu iškart

sakyti, kad čia talento ar žaidėjų stoka, nes laisvas turi
pataikyti, baudas – taip pat.
Su trimis tritaškiais laimėti...
Gaila truputį.
Triskart metėme iš po
krepšio ir prametėme, tai
nežinau... Reikia darbuotis puolime. Na ką, mesime,
daug mesime, daug dirbsime su pasipriešinimais.
Neįtikėtina, atrodo neturėjome tų problemų. Aišku,
gal truputį mus išmuša
ritmo stoka. Marius ir
Darius atkeliavo tiesiai
į rungtynes – nėra taip
paprasta“, – kalbėjo Ž.
Urbonas.
M. Šernius po mačo
taip pat neliko patenkintas savo komandos
žaidimu.
„Manau, kad abi komandos nežaidė gerai, krepšinis buvo pakankamai klampus. Gal
mes kiek daugiau norėjome. Kad ir klydome,
bet noras žaisti kartu
šiandien padėjo. Vis dar lipdomės, bandome vienas kitą
suprasti tiek gynyboje, tiek
puolime, bet jau norisi kokybės kiekvienose rungtynėse
ir kuo mažiau klaidų – tiek
statistinių, tiek tų, kurios
nesimato“, – šnekėjo „CBet“
strategas. LKL 

Trečiajame kėlinyje dominavusi „CBet“ ekipa KMT
turnyrą pradėjo užtikrinta pergale Šilutėje
Prienų „CBet“ ekipa vargo
du kėlinius iki kol sugebėjo
perimti rungtynių iniciatyvą ir pabėgti nuo NKL pirmenybių atstovės „Šilutės“.
Pirmajame Karaliaus Mindaugo taurės etape „CBet“
ekipa užtikrintai 86:68
(20:22, 17:17, 127:10, 22:19)
susitvarkė su „Šilute“ ir prieš
atsakomąsias rungtynes įgavo 18 taškų persvarą. Atsakomosios rungtynės Prienuose bus žaidžiamos spalio
22-ąją.
Į kitą taurės etapą pateks
komanda turinti geresnį taškų santykį po dviejų rungREKLAMA

tynių.
Prieniškių gretose išsiskyrė etatinis „CBet“ lyderis
Arnas Velička, kuris surinko
18 taškų ir 25 naudingumo
balus. Jam puikiai talkino
po keturis tritaškius smeigę
Martynas Varnas bei Lukas
Uleckas atitinkamai surinkę
16 ir 14 taškų.
„Šilutės“ gretose rezultatyviausiai žaidė komandos
kapitonas Andrius Gaidys
bei praėjusį sezoną „Betsafe–LKL“ pirmenybėse rungtyniavęs Valdas Vasylius.
Abu krepšininkai surinko po
14 taškų.

„Šilutė“ jau pačioje rungtynių pradžioje pademonstravo, kad yra nusiteikusi
rimtai ir pirmojo kėlinio pabaigoje turėjo 7 taškų pranašumą 22:15.
„CBet“ ekipai niekaip nepavyko perlaužti rungtynių
ir po pirmosios rungtynių
dalies turėjo besivejančiųjų
rolę – 37:39.
Trečiąjį kėlinį prieniškiai
pradėjo galingu spurtu 9:0 ir
taip sugebėjo persverti rungtynių svarstykles į savo pusę
(46:39). Svečiai prieš lemiamą ketvirtį sugebėjo įgyti dviženklį pranašumą ir nutolti
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Didmiesčiai ruošiasi atsisakyti dešinio
posūkio lentelių, bet naudos nesitiki

Iranas šeštadienį pažadėjo nepaliksiąs be atsako atakos
prieš vieną jo tanklaivių prie Saudo Arabijos krantų. Laivą
valdanti bendrovė pranešė, kad per incidentą laivo korpusą
apgadino du atskiri sprogimai. Šis incidentas įvyko po
virtinės iki šiol neišaiškintų atakų prieš laivus.

Čepukaitis (8 atk. kam.) pelnė po 12 taškų. Tiek pat pridėjo ir Skylaras Spenceris, o
Arnas Velička su 14 taškų buvo rezultatyviausias „CBet“
gretose.
„Juventus“ komandai
Shannonas Scottas surinko
13 taškų, 9 pridėjo Julius Jucikas, 8 – Bryantas Crawfordas (6 rez. perd.).
Ž. Urbonas po susitikimo
labiausiai apgailestavo dėl

TREČIAdienis,
2019 m. spalio 16 d.,
naujasis gĖlupis

dar labiau – 64:49.
Ketvirtajame kėlinyje prieniškiai savo persvarą tik dar
labiau padidino, kuri turės
įtakos atsakomosiose rungtynėse Prienuose.
„CBet“: Arnas Velička 18 (6
atk. kam., 6 rez. perd., 25 n.b.),
Martynas Varnas 16 (4/5
trit.), Lukas Uleckas 14 (4/8
trit.), Skylaras Spenceris 10
(6 atk. kam.).
„Šilutė“: Valdas Vasylius
(1/5 dvit., 4/6 trit., 0/5 baud.,
10 atk. kam.) ir Andrius Gaidys
po 14, Paulius Poška 13 (1/6
trit.), Omaras Alstonas 12 (6
atk. kam.). LKL 

Didžiųjų miestų savivaldybės rengiasi nuo 2020 metų
pradžios sankryžose atsisakyti lentelių su žaliomis
dešiniojo posūkio rodyklėmis, tačiau didelės naudos
iš tokio sprendimo nesitiki. Šios rodyklės leidžia atlikti
posūkį į dešinę, esant draudžiamam šviesoforo signalui.

LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kauno
„Žalgiris“

RUNGT. PER. PRAL.

5

5

0

5 TAŠKŲ
Vilniaus
„rytas“

RUNGT. PER. PRAL.

5

5

0

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

5

3

2

3 TAŠKŲ
PRIENŲ
„CBET“

RUNGT. PER. PRAL.

5

3

2

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

5

2

3

2 TAŠKŲ
Šiaulių
„Šiauliai“

2

3

2 TAŠKŲ
Pasvalio
„Pieno
žvaigždės“

RUNGT. PER. PRAL.

5

2

3

2 TAŠKŲ
Utenos
„Juventus“

RUNGT. PER. PRAL.

5

1

4

1 TAŠKŲ
Alytaus
„Dzūkija“

RUNGT. PER. PRAL.

5

1

4

1 TAŠKŲ
Kėdainių
„Nevėžis“

RUNGT. PER. PRAL.

5

1

4

1 TAŠKŲ

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

B

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

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

LAPKRIČIO 10 d. 17.00 val.
Betsafe-LKL varžybos:
Šiaulių „Šiauliai“ prieš Prienų

B

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

B

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

B

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

B

GRUODžIO 7 d. 18.00 val.

RUNGT. PER. PRAL.

5

„CBET“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.

BPrienų KKSC arenoje Bet-

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

BBetsafe-LKL varžybos:
Kėdainių „Nevėžis“ prieš Prienų
„CBET“ Tiesioginė transliacija internetu DELFI TV.

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

B

GRUODžIO 29 d. 16.00 val.

BPrienų KKSC arenoje Bet-

safe-LKL varžybos: Prienų„CBET“
prieš Šiaulių „Šiaulius“. Tiesioginė
transliacija internetu DELFI TV.
SAUSIO 4 d. 17.00 val. Betsafe-LKL varžybos: Klaipėdos „Neptūnas“ prieš Prienų
„CBET“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.

B
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Prienų
turguje

SKELBIMAI

ASIPAVIČIENĖ
Darganotas ir vėsus šeštadienio rytas nebuvo palankus nei turgaus prekiautojams, nei pirkėjams.
Pustuštė buvo ir naujoji
turgavietė, nes beveik nebuvo prekiautojų dėvėtais rūbai
ir kitokiais sendaikčiais. Kiek
geriau pasisekė tiems pardavėjams, kurie savo prekes buvo išsidėstę paviljone. Bent
lietus nelyja ant prekių, nors
vėjas ir pučia.
Nedaug buvo ir prekiautojų daržovėmis, mėsa ir kitais
produktais. Toks turgaus štilis bus iki didžiųjų žiemos
švenčių, o vėliau tęsis maždaug iki kovo mėnesio.
Daugelio prekių kainos
nesikeičia arba po truputį
didėja. Į akis krito raugintų
kopūstų kaina: pereitais metais už kilogramą mokėjome
1 eurą, o šiemet kai kurie pardavėjai kainą pakėlė iki 1,5

veik visos daržovės baigiamos nuimti ir dedamos į rūsius saugojimui. Kas turėjo
atliekamų, jau baigia išparduoti ar prigamino mišrainių.
Trijų ketvirčių stiklainis mišrainės kainavo 1,5–1,7 euro.
Šį kartą nemažai buvo moliūgų. Už didelį oranžinį moliūgą, sveriantį maždaug 5
kilogramus, šeimininkas
prašė 2 eurų, už mažesnius
– 1 eurą ar dar mažiau. Kas
daug jų prisiaugino, nežino,
ką su jais daryti – juk daug
nesuvalgysi...
Miestiečiai (turintys kur
laikyti) kai kurių daržovių,
tokių kaip bulvės, burokėliai
ar morkos, stengiasi dabar
nusipirkti didesnius kiekius
pigiau.
Kilogramas gražių lietuviškų obuolių kainavo 0,7–1 eurą, kriaušių – 1,2 euro, slyvų
– 1–1,3 euro, svarainių – 1,5–
2 eurus, litras spanguolių –
3–3,5 euro, pusė kilogramo
aviečių (geltonų) – 1,5–1,8
euro, kilogramas mėlynųjų
vynuogių – 1 eurą.
Pieno ir jo produktų kainos nesikeičia. Litras pieno
kainavo 0,5 euro, grietinės
– 3,4–3,6 euro, kefyro – 0,6
euro, pusė kilogramo varškės

3,5 euro. Nepaisant šviežios
žuvies įvairovės, daugelis
pirko pamėgtą šaldytą žuvį.
Populiarumo nusipelnė jūros lydeka, kai kas pirko šaldytų skumbrių arba lašišos
gabaliukų. Beveik kiekvieną
šeštadienį prekiaujama ir
pigesniais nei parduotuvėje
žuvų konservais (po 1 eurą
už dėžutę), o dėžutė menkės
kepenėlių konservų kainavo
1,5 euro.
Šviežios mėsos buvo galima įsigyti dviejuose kioskuose, o rūkytos – bent penkiose
vietose. Kilogramas kiaulienos šoninės kainavo 3,98–4,2
euro, kumpio – 3,98–4,4 euro, kauliukų – 3,98–4,79 euro, sprandinės ar karbonado
(nugarinės) – 4,98– 5,5 euro,
išpjovos – 5,25–5,6 euro. Kilogramą maltos mėsos buvo
galima įsigyti už 3,5–4,2 euro. Mėsa ir jos gaminiai buvo
pigesni kioskuose.
Netrūko ir papjautų naminių paukščių; vištų, ančių bei
žąsų. Kilogramas vištienos
kainavo 40 eurus, antienos
ir žąsienos – 6 eurus. Tiek
pat prašė ir už triušio skerdieną.
Gausus pasirinkimas buvo
rūkytos ir sūdytos mėsos ga-

duktas yra perkamas visais
metų laikais. Dabar žmonės
neblogai perka ir kanapių
aliejų, kurio 250 ml buteliukas kainavo 4 eurus. Jį vartoja
kaip vaistą.
Nustebino atneštų parduoti grybų gausa. Matyt, tai jau
paskutinis turgus, kai buvo
galima nusipirkti grybų. Indelis (litro talpos) kainavo 2
eurus, toks pats indelis kazlėkų – 3 eurus, nemažas indas
paberžių kainavo 5 eurus, o
dar didesnis su paberžiais ir
šilbaravykiais – 7 eurus. Grybautojai užtikrino, kad visi
grybai sveiki, nesukirmiję.
Ūkininkai pardavė grūdus tokia pačia kaina kaip ir
pereitą turgų, nerimaudami,
kad jau kuris laikas mažai kas
perka. Centnerį miežių, kviečių ar kvietrugių siūlė pirkti
už 8–9 eurus, pašarinių miltų – už 10 eurų. Centneris kukurūzų kainavo 13–15 eurų,
grikių – 8 eurus. Kombinuotieji pašarai (paukščiams ar
gyvuliams) kainavo nuo 0,35
iki 0,4 euro už kilogramą. Kiti
prekiautojai dar turėjo mineralinės druskos karvėms bei
mineralinių priedų.
Daugelis žmonių iš rudens
perka vaismedžių sodinukus,

euro. Ir galite negalvoti, kad
jų kopūstai geresnės kokybės
ar skonio. Tas pat ir su kai kuriomis kitomis prekėmis.
Kilogramas bulvių kainavo
0,3–0,4 euro, kopūstų (raugimui) – 0,6 euro, salotinių
– 0,8–1 eurą, burokėlių – 0,5
euro (nevirtų) ir 1 euras (virtų). Kilogramą morkų buvo
galima nusipirkti už 0,7–1
eurą, svogūnų – už 0,7–1,2
euro, brokolių – už 3–3,5
euro, žiedinių kopūstų – už
1,2–1,5 euro, saldžiųjų paprikų – už 1–1,2 euro, agurkų
– už 0,8–1,8 euro, pomidorų
– už 1–1,8 euro, česnakų – už
4–5 eurus. Turguje česnakai
brangūs, o štai prekybos centre kilogramas kainuoja 2,3
euro. Beje, lietuviški agurkai
ir pomidorai baigiasi, netrukus teks valgyti atvežtinius.
Jau įpusėjo spalis, tad be-

– 0,8–1,5 euro, sviesto – 3,8–
4 eurus. Sūrių taip pat netrūko, nors juos išperka gana
greitai. Sūrių kainos svyravo
nuo 1,5 iki 4,5 euro, kadangi
priklausė nuo dydžio ir svorio.Panašiai kainavo ir kepti
bei rūkyti sūriai. Buvo ir ožkos pieno sūrių, kurie kainavo 2–4 eurus. Šalia pieno
produktų, dažna moterėlė
turėjo atsinešusi ir naminių
vištų kiaušinių. Dešimtį nedidelių kiaušinių pardavė už
1,4 euro, o už didesnius prašė
1,8–2 eurų. Paukštyno vištų
kiaušinių buvo galima nusipirkti už 1,2–1,3 euro.
Šeštadienį jau buvo galima įsigyti šviežios ir šaldytos žuvies. Kilogramas šviežio karpio kainavo 3,7–3,9
euro, karšio – 1,6–2,2 euro, strimelių – 0,9–1,6 euro,
starkio – 6,99 euro, šamo –

minių. Kilogramas sūdytų ir
prieskoniais pagardintų arba
rūkytų lašinukų kainavo 5,6–
5,8 euro, sprandinės ar lašinukų su nugarine (su kaulu
ar be jo) – 7,3–7,8 euro, rūkytų lašinukų su kumpiu – 6,8–
7,8 euro, vytintos ar rūkytos
išpjovos – 9,8–10,9 euro. Kilogramą dešros buvo galima
nusipirkti už 6–8,5 euro, dešrelių – už 5,8–6,2 euro.
Medaus kainos irgi nesikeičia – pusės litro stiklainį
pardavė už 3–4,5 euro. Medus šiemet nebrangus, o ir
pasirinkti galima, kokio nori
– grikių, liepų, rapsų ar pavasarinio. Indelis bičių duonelės ar žiedadulkių kainavo
2,5–3,5 euro.
Pusės litro butelis naminio
šaltai spausto sėmenų aliejaus kaip ir anksčiau kainavo
3,5 euro. Šis natūralus pro-

kad jie iki šalčių dar spėtų
prigyti ir įsišaknyti. Buvo galima pasirinkti,ko nori arba
ko reikia – trešnių, abrikosų,
riešutmedžių ar įvairių veislių žemaūgių obelaičių. Visi
medeliai kainavo nuo 8 iki 10
eurų. Kadangi daugelis vaismedžių buvo vazonuose, tad
pirkėjai mažiau rizikavo, kad
medelis neprigis.
Nemažai buvo prekiautojų rudeninėmis gėlėmis
– viržiais, chrizantemomis,
našlaitėmis. Viržiai kainavo
1,5–3 eurus, našlaitės – 0,5
euro už krūmelį, o chrizantemos – 2–6 eurai už vazoną.
Kai kuriuose vazonuose buvo
sukomponuota net trijų spalvų gėlės.
Kitą savaitgalį pranašaujami šaltesni orai, tad turguje
dar labiau sumažės prekių
ir žmonių.

Stasė
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Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, Kaunas) atsiliepti mirusios Marcelės Žigienės turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis. 2019 m. spalio 22 d. 10.00 val.
Jūs kviečiami atvykti Prienų r., Stakliškių sen., Pikelionių k.
prie paveldimo žemės sklypo (kad. Nr. 6953/0001:274),
suderinti jo ribas su gretimu žemės sklypu (proj. Nr.9614), kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Prašome atsiliepti mirusio Petro Kandratavičiaus turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis. 2019 m. spalio
22 d. 13.30 val. Jūs kviečiami atvykti Prienų r., Stakliškių
sen., Stakliškių k. prie paveldimo žemės sklypo (kad. Nr.
6953/0002:214), suderinti jo ribas su gretimu žemės sklypu (proj. Nr.956-2), kuriam nurodytu laiku bus atliekami
kadastriniai matavimai.
Prašome atsiliepti mirusio Jono Jaskutėlio turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis. 2019 m. spalio 22 d. 14.30
val. Jūs kviečiami atvykti Prienų r., Stakliškių sen., Stakliškių
k. prie paveldimo žemės sklypo (kad. Nr. 6953/0006:47),
suderinti jo ribas su gretimu žemės sklypu (proj. Nr.9561), kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Prašome atsiliepti mirusios Veronikos Pugačiauskienės
turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis. 2019 m. spalio 23 d. 9.00 val. Jūs kviečiami atvykti Prienų r., Stakliškių
sen., Stakliškių k. prie paveldimo žemės sklypo (kad. Nr.
6953/0006:71), suderinti jo ribas su gretimu žemės sklypu (proj. Nr.950), kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Prašome atsiliepti mirusios Stasės Andrulevičienės turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis. 2019 m. spalio
23 d. 11.00 val. Jūs kviečiami atvykti Prienų r., Stakliškių
sen., Stakliškių k. prie paveldimo žemės sklypo (kad. Nr.
6953/0003:174), suderinti jo ribas su gretimu žemės sklypu (proj. Nr.951-3), kuriam nurodytu laiku bus atliekami
kadastriniai matavimai.
Prašome atsiliepti mirusios Benadiktos Karpavičienės
turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis. 2019 m. spalio
23 d. 11.30 val. Jūs kviečiami atvykti Prienų r., Stakliškių
sen., Stakliškių k. prie paveldimo žemės sklypo (kad. Nr.
6953/0006:58), suderinti jo ribas su gretimu žemės sklypu (proj. Nr.951-4), kuriam nurodytu laiku bus atliekami
kadastriniai matavimai.
Prašome atsiliepti mirusio Jono Grybausko turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis. 2019 m. spalio 23 d. 11.30
val. Jūs kviečiami atvykti Prienų r., Stakliškių sen., Stakliškių
k. prie paveldimo žemės sklypo (kad. Nr. 6953/0006:58),
suderinti jo ribas su gretimu žemės sklypu (proj. Nr.9514), kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Prašo atsiliepti mirusio Juozo Gribausko turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis. 2019 m. spalio 23 d. 11.30 val. Jūs
kviečiami atvykti Prienų r., Stakliškių sen., Stakliškių k. prie
paveldimo žemės sklypo (kad. Nr. 6953/0006:58), suderinti
jo ribas su gretimu žemės sklypu (proj. Nr.951-4), kuriam
nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, paveldėjimo dokumentus ar įgaliojimus. Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir
geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, Kaunas arba tel.
8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus tęsiami.

Nekilnojamas turtas
Parduoda
Komercines patalpas
Komercines patalpas mediniame pastate (48 kv. m.)
Prienuose, J. Basanavičiaus
6-1. Tel. 8 655 43852.

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

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

Automobiliai, dalys
Parduoda
Savivartį „Gaz-53“ (B/D, yra
TA, tvarkingas, 1500 Eur). Tel.
8 677 49813.

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 naminiais pašarais šertų vištų
(broilerių) skerdieną. Kaina
– 4 Eur/kg. Parduodame
antis ir žąsis. Atvežame. Tel.
8 608 39334.

Parduodami šiltnamiai su
polikarbonato danga. Polikarbonato danga, stogeliai.
Dabar taikomos akcijos. Garantija 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 veršelius nuo 2 sav. iki 8 sav.
amžiaus. Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš
karto. Tel. 8 612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
G e ra i į m i t u s i u s ,
liesus ir traumuot u s ga l v i j u s ( A B
„Krekenavos agrofirma“ kainomis).
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima patys. Tel.: 8 699 93682, (8
319) 69541.
Viena didžiausių įmonių
Lietuvoje tiesiogiai perka
karves, bulius, telyčias. Sveria
el. svarstyklėmis. Moka 6 ir
21 proc. PVM. Atsiskaito iš
karto. Tel. 8 635 07197 (Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.

DURPIŲ BRIKETAI
IR MALKOS

8 mėn. avinuką, mišrūnes avytes ir Romanovų veislės avį. Tel.
8 655 35350.

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.
REKLAMA

Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.

Pigiai lapuočių ir kietmedžio
malkas (skaldytas, kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel.
8 682 31133.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.

Sausas skaldytas pušines ir
ąžuolines malkas. Atveža ir mažais kiekiais. Tel. 8 609 14843.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus
ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44884.

Atvešime durpių
briketų, akmens
anglių, pjuvenų
briketų, granulių.
KOKYBĘ
GARANTUOJAME.

Tel. 8 683 13463.
Viengubo pjovimo 2,5 cm storio
ąžuolo lentas, natūraliai džiovintas 3 metus (3 m ilgio - 2,6
kub. m, trumpesnes (įvairaus
ilgio) - 1,4 kub. m). Tel. 8 699
54179, info@skaidris.lt

Paslaugos

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

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

Įvairios prekės
Parduoda

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

skelbimai

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

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

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

Paskolos!!! Turimų
paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

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

Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas. Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Gaminame betoną, kalkinį
skiedinį, šulinio žiedus (nuo
0,7 iki 3 m), įvairią gelžbetoninę produkciją. Vežame
žvyrą, smėlį. Atliekame metalo tekinimo ir suvirinimo
darbus. Tel. 8 687 95399.
Liejame pamatus, betonuojame. Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame
dailylentes, dedame visų tipų
grindis, klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros
instaliacijos ir griovimo darbus.
Klojame trinkeles. Lankstome
skardas. Tel. 8 600 96399.

Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname, šiltiname ir dažome namų
fasadus. Statome karkasinius
namus. Kasame pamatus, mūrijame, tinkuojame, betonuojame,
montuojame tvoras, atliekame
langų apdailą, montuojame langus ir duris. Tel. 8 620 85350.
Ilgą patirtį turintis meistras
kokybiškai ir greitai klijuoja
visų rūšių plyteles. Tel. 8 638
86086.

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

Santechnikos darbai: vamzdžių keitimas, metalinių vamzdžių sriegimas, klozetų tvarkymas ir keitimas, nerūdijančių kriauklių skylių gręžimas.
Profesionalia įranga atkišu
kanalizacijas. Katilų prijungimas ir kiti santechnikos darbai.
Atvykstu ir savaitgaliais bei į
rajonus. Tel.: 8 684 55308 arba
8 619 54866.
Kokybiškai taisau
automatines
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Apleistų sklypų tvarkymas,
medžių ir krūmų kirtimas.
Kertamo sklypo plotas nuo
1 ha. Tel. 8 640 23000.
Mobiliuoju gateriu pjauname
medieną iki 9 m ilgio, išpjauname („kreizuojame“) lentas
kliento kieme. Pjauname ir
nedidelius kiekius. Tel. 8 610
03983.
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

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

Darbo skelbimai
Reikalinga

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

Krovinių pervežimas iki 10 t.
Gali pasikrauti krovinį su kranu.
Tel. 8 677 49813.

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

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

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

Spalio 16 d.
TREČIADIENIS
Pasaulinė maisto diena
Boso diena
Mažosios Lietuvos gyventojų
genocido diena
Saulė teka 07:47
leidžiasi 18:22
Dienos ilgumas 10.35
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Aurelija, Galius, Jadvyga, Margarita, Gutautas, Dovaldė, Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė,
Greta, Gretė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

PASKUTINIS PUSLAPIS
Renginiai

Lošimo Nr. 1227
Data: 2019-10-13

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

Spalio 18 d. 19 val. Skriaudžių laisvalaikio salėje – romantinės muzikos vakaras
„Aš tave myliu. Galbūt...“.
Renginys nemokamas. Dalyvauja atlikėjai iš VDU muzikos akademijos, Kauno
valstybinio choro, Alšėnų
laisvalaikio salės, Marijampolės kultūros centro
Daukšių skyriaus, Marijampolės Trečiojo amžiaus
universiteto, Kazlų Rūdos
R. Žigaičio menų mokyklos,
Balbieriškio, Stakliškių ir
Veiverių kultūros ir laisvalaikio centrų.

Spalio 16 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre – spektaklis-tragikomedija „Bestuburiada“. Bilietų
kaina – 8 Eur, moksleiviams,
studentams, senjorams ir
VISA LENTELĖ
neįgaliesiems – 6 Eur. Spek19 23 65 55 52 71 26 36 59 taklis sukurtas kartu su
72 05 18
LMTA (Lietuvos muzikos ir
teatro akademija).
LAIMĖJIMAI ir laimėtojų sk.
Spalio 22 d. 18 val. Prienų
Spalio 17 d.
Spalio
18
d.
13
val.
Ašmintos
kultūros ir laisvalaikio cen18946.00€ 1
KETVIRTADIENIS
parke
–
Rudenėlio
šventė
tre – „Geriausios 2019 metų
17.00€ 658
Tarptautinė kovos su skurdu
„Bulvė – ir maistas, ir vais- KANŲ LIŪTŲ reklamos“.
1.50€
11801
diena
tas“. Mįslės apie bulves, įvai- Bilieto kaina – 5 Eur. Beveik
1.00€
18546
Tarptautinė kredito unijų
rios estafetės „Bulvių krep- 2 valandų programoje – rediena
šinis“, šokinėjimas su bulvių klamos, jau įėjusios į istoriją,
PAPILDOMI PRIZAI
Atšvaitų diena
maišais, lauže keptos bulvės ateitį keičiantys kūrybiniai
0149523 Automobilis Fiat
Saulė teka 07:49
(prašome į šventę atsinešti sprendimai ir istorijos, ku500
leidžiasi 18:19
po 5 bulves). Esant blogam rios nepaliks abejingų.
Dienos ilgumas 10.30
0372198 Automobilis Hyunorui, šventė vyks Ašmintos
Pilnatis (19 mėnulio diena)
dai i20
laisvalaikio salėje.
Ignacas, Kintautas, Gytė, Marijonas, Margarita, Ignotas
Tinkamas laikas sėti:
burokus.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

Spalio 18 d.
PENKTADIENIS
Saulė teka 07:51
leidžiasi 18:17
Dienos ilgumas 10.26
Pilnatis (20 mėnulio diena)
Lukas, Liubartas, Kęsmina,
Vaiva
Tinkamas laikas sėti:
burokus.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
Spalio 19 d.
ŠEŠTADIENIS
Tarptautinė archeologijos
diena
Saulė teka 07:53
leidžiasi 18:14
Dienos ilgumas 10.21
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Akvilinas, Izaokas, Paulius,
Geisvilas, Kantrimė, Kleopatra,
Laura, Povilas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

62 07 28 53 61 15 58 21 06 50
63 48 29 75 54 57 02 17 25 38
51 46 09 66 74 20 45 16 44 73
40 35 56 14 68 49 31 64

0227750 Automobilis Peugeot 208
Spalio 18 d. 15 val. Prienų

Spalio 23 d. 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre – Natalijos Bunkės
solinis koncertas. Bilietų
kaina – 10, 12, 15 Eur. Bilietus galite įsigyti Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro bilietų kasoje darbo
dienomis 17.00–18.00 val.
Bilietų užsakymas – darbo
dienomis 10.00–12.00 val. ir
13.00–16.45 val. tel. (8 319)
60 373 taip pat – bilietai.lt

dailininko Vlado Tranelio
autorinė tapybos darbų
paroda.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centre eksponuojama
Rimanto Daugino autorinė
tapybos darbų paroda „Paslaptis“.

Prienų krašto muziejuje iki
spalio 25 d. eksponuojama
Reginos Katkienės autorinių lėlių paroda „Baltas
Spalio 27 d. 13 val. Šilavoto gyvenimo medis“.
laisvalaikio salėje – tradiŠilavoto laisvalaikio salėje
cinė Šilavoto seniūnijos
rugsėjo mėn. eksponuorudens šventė „Ruduo ant
jama Prienų krašto fotogimtinės tako“.
menininkų darbų paroda
Lapkričio 1 d. 17 val. Prie- „Nemunas man“.
nų Kristaus Apsireiškimo
bažnyčioje – Garbės slėpiniai išėjusiems atminti.
Dalyvauja Giedotojų grupė
„De profundis“, Nacionalinio Kauno dramos teatro
aktorius Henrikas Savickis
(skaitovas). Minint visų

Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje eksponuojama
Prienų meno mokyklos
dailės klasės mokinių tapybos paroda „Spalvos ir
mintys“.
Spalio 23 d. 14 val. Prienų

0014287 Automobilis Toyota Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje – LiudviYaris
0055348 Ford Fiesta
0012179 Ford Fiesta
001*227 Pakvietimas į TV
studiją
005*440 Pakvietimas į TV
studiją
011*800 Pakvietimas į TV
studiją
017*257
studiją

Pakvietimas į TV

PROGNOZĖ: Aukso puode –
260 000 Eur

Lošimo Nr. 718
Data: 2019-10-07
Tel. 1634
5000 Eur - 718-0032881
500 Eur - 718-0026*11
500 Eur - 718-0037964
500 Eur - 718-0016206

500 Eur - 718-0032422
Spalio 20 d.
500 Eur - 718-0027379
SEKMADIENIS
500 Eur - 718-0007066
Pasaulinė statistikos diena
Tarptautinė virėjų diena
50 Eur - 718-003**81
Saulė teka 07:55
Sekančio tiražo prizas:
leidžiasi 18:12
1 x 7000€, 5 x 700€, 100 x
Dienos ilgumas 10.17
70€
Delčia (22 mėnulio diena)
Irena, Gedas, Deimina, Adelina, Adelė
Sudoku
Tinkamas laikas sėti:
lapines petražoles, krapus, kalendras, pankolius, špinatus,
salotas, lapinius burokėlius, salierus, porus, saulėgrąžas, laiškinius svogūnus, agurkus, smidrus, kopūstus (ir žiedinius).
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

statymas. Dalyvaus knygos
autorius.

Spalio 18 d. 15 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre – Kredito unijos „Prienų
taupa“ 20-mečio šventė. KU
„Prienų taupa“ – 20 metų
istorijos puslapiai. Šventinę
nuotaiką dovanos gero humoro gupė „Kitas kampas“.
Renginys nemokamas.
Spalio 23 d. 14 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre – informacinis-edukacinis renginys „Religinių
Lošimo Nr. 350
įsitikinimų įvairovė LietuvoData: 2019-10-11
je: iššūkiai ir perspektyvos“
kartu su sociologe Milda
SKAIČIAI
Ališauskiene. Renginio
08, 12, 13, 39, 44 + 04, 09
metu bus eksponuojama
fotografijų paroda „ĮvaiLAIMĖJIMAI
rovės veidai“ ir dalinamos
5+2
29507060.23€ 0
nemokamos fotografijų par5+1
904193.40€
0 odos katalogo kopijos.
5

248378.70€

4+2

2996.40€ 0

4+1

232.60€ 4

4

100.40€ 7

3+2

53.50€

0

2+2

18.70€

132

17.20€

156

3

13.70€

239

1+2

9.30€

554

2+1

7.40€

1630

TREČIADIENIS

+14
+18

KLAIPĖDA

VILNIUS

+13 +16
Spalio

17

+13 +17

KETVIRTADIENIS

+11
+15

KLAIPĖDA

VILNIUS

+11 +14
Spalio

18

+12 +14

P E N K TA D I E N I S

+12
+18
KLAIPĖDA

VILNIUS

+11 +17

+13 +14

Š E ŠTA D I E N I S

Spalio

19

+12
+18
KLAIPĖDA

VILNIUS

+10 +18

+11 +16

S E KM A D I E N I S

+13
+18
KLAIPĖDA

VILNIUS

+12 +17
Spalio

21

+13 +17

PIRMADIENIS

+14
+17
KLAIPĖDA

VILNIUS

+12 +18

Amžinybėn išėjusiųjų dieną
– Vėlines, grupės „De profundis“ nariai, melsdamiesi
už mirusiuosius, giedos
Švč. Jėzaus Vardo rožinio
trečiąją dalį – Garbingąsias
paslaptis.

+13 +14

kultūros ir laisvalaikio cenSpalio A N T R A D I E N I S
tre – informacinis-edukacinis renginys „Religinių įsitikinimų įvairovė Lietuvoje:
iššūkiai ir perspektyvos“
kartu su sociologe MilKLAIPĖDA
VILNIUS
da Ališauskiene. Renginio
+12 +19
+12 +15
metu bus eksponuojama
fotografijų paroda „ĮvairoVANDENS TEMPERATŪRA
Parodos
vės veidai“ ir dalinamos
Prienų rajono savivaldybė- nemokamos fotografijų +9 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
je (2 aukšte) eksponuojama parodos katalogo kopijos. +11 KAUNO MARIOS
+12 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+11 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

22

+13
+20

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

6

3+1

16

20

0053492 Automobilis VW ko Narcizo Rasimo knygos
„Mėlynos purienos“ priGOLF S-VAN
0041284 Ford Fiesta

Spalio

Spalio

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 39 000 000 Eur
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų eilutėse, stulpeliuose bei paryškintuose 9
langelių (3×3)
kvadratuose.

(šio numerio atsakymai)

16

TREČIAdienis,
2019 m. SPALIO 16 d.,
naujasis gĖlupis

GAMA RADIACINIS FONAS

40
41

KAUNE

nSv/val.

ALYTUJE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
7689 nSv/val.
ČERNOBYLIO AE
8510 nSv/val.

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

