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Prienų „Žiburio“
gimnazijos moksleivės
– tarptautinio konkurso
prizininkės

Vairuotojas ir miško
žvėris. Kaip saugiai
abiem pasidalinti kelią?

Mantvydas

PREKEVIČIUS
Kuo labiau gamta skuba savo metų ratu, tuo greičiau
keičiasi jos spalvos – jau ne
žalios ir spalvingos, o rudos
ar net pilkos.
Atrodo, ką tik džiaugėmės auksiniu rudeniu, o štai
– daugelis medžių jau virto
pilkomis rykštėmis be lapų.
Betrūksta kelių šalnų, sniego – ir netgi žolė mus paliks
visai žiemai tik su niūriomis
spalvomis.

Kalbant apie piliakalnius,
šis gamtos pasikeitimas kartais būna ir į naudą dėl paprasčiausios smulkmenos.
Žalioji medžių lapija dažnai
užgožia viską, ką būtų galima
pamatyti nuo piliakalnio. Rudenį, nukritus lapams, piliakalniai tarsi užsideda akinius
ir leidžia matyti dar toliau.
Tačiau mylintiems gamtą pagrindinis įspūdis išblėsta.
Šįkart lankydami piliakalnius vėl pasukome į Pakuonio kraštą. Nusprendėme surasti rajono pakraštyje esantį
Bačkininkėlių piliakalnį. Galime iš karto išduoti nedidelę

paslaptį, jog tądien lankėme
net kelis piliakalnius ir į Bačkininkėlius važiavome gerokai nusivylę ankstesniais
objektais.
Taigi leidžiamės į kelionę,
bandydami surasti kažką
naujo. Ir iš tikrųjų, nusprendę į Pakuonį keliauti pro Ašmintą, o ne pro Pabališkius,
nudžiungame pamatę, kad
kelias pro mūsų jau lankytą
Pašventupio I piliakalnį yra
padengtas glotniu asfaltu.
Panašu, jog čia nekilo jokių
problemų dėl kelio asfaltavimo darbų – juk lankėmės vos
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nų konsultavimo biuro specialistai kartu su Ūkininkų
sąjunga irgi pagalvojo, kad
būtų gerai tokį darinį įsteigti
Prienų rajone. Atsižvelgdami
į savo galimybes, žinodami
nepavydėtiną šalies finansinę situaciją, entuziastai iš
pradžių norėjo įkurti nedidelį finansinį darinį, lyg ir
šalpos kasą. Vėliau, reikalams
pajudėjus ir įsijungus tikslo siekiantiems žmonėms,
jau atsirado ir kredito unijos vizija.
„Reikia paminėti, kad finansinės įstaigos kelias buvo ilgas ir sudėtingas. 1999
metų vasarą, rugpjūčio mė-

nesį, buvo išrinkti valdymo
organai: Stebėtojų taryba,
Paskolų komitetas, valdyba
ir administratorius. Pirmąja
valdybos pirmininke buvo
išrinkta Birutė Aleknavičienė. Besikurianti finansinė
įstaiga turėjo atitikti nemažai banko reikalavimų. Visgi
prieš 20 metų, spalio 28-ąją,
buvo gauta licencija veiklai.
Kredito unijai įsteigti reikėjo surinkti 15 000 litų įstatyminį kapitalą ir turėti ne mažiau kaip 50 narių. Situacija
buvo sudėtinga, nes kaip tik
tuo metu vyko bankų griūtis,
žmonės nebuvo suinteresuo-

„Prienų taupa“ minėjo 20-ąsias metines

Kaip (ne)galima elgtis
sergant: mitai ir tiesa

Stasė

REKLAMA

ASIPAVIČIENĖ
Spalio 18-ąją Prienų kultūros centre kredito unija „Prienų taupa“ gražiai
paminėjo savo veiklos 20ąsias metines.
Kredito unijos „Prienų taupa“ kūrimosi istoriją pristatė
Stebėtojų tarybos pirmininkė Ona Račkienė, dirbanti
šioje srityje jau 22 metus,
nuo pat kooperatinio judėjimo pradžios.
Pasak O. Račkienės, kooperatinis judėjimas prasidėjo 1997 metais. Tada ir Prie-
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Alytaus rajono meras: gaisro
paveiktuose Miklusėnuose
žmonių sumažėjo
Dėl teršalų, atneštų iš gaisravietės padangų perdirbimo gamykloje „Ekologistika“,
savo namus paliko dalis šalia Alytaus esančių Miklusėnų gyventojų, teigia Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas.
„Tikrai sumažėjo stipriai žmonių pačiuose
Miklusėnuose. Vienai poniai kaip tik prieš
keturias dienas siūliau evakuotis, tai jau
šiandien išvažiavo į Kauną. Bet tikrai labai
sumažėję gyventojų. Vieni pas gimines išvažiavę ir taip toliau“, – BNS pirmadienį sakė
rajono meras.
Alytaus priemiestyje, Miklusėnuose, gyvena per 1 tūkst. žmonių.
Praėjusią savaitę Alytaus rajono savivaldybė pradėjo siūlyti žmonėms iš gaisro padangų perdirbimo gamykloje Alytuje paveiktų
gyvenviečių laikinai apsistoti Daugų slaugos
ligoninėje ar gimnazijos, verslo mokyklos
bendrabučiuose.
Pasak A. Vrubliausko, siūloma savanoriška evakuacija žmonės domisi, tačiau iki
šiol namus paliko tik viena šeima iš Alytaus
miesto.
Į Miklusėnų gyvenvietę vėjas bene visą laiką nuo gaisro pradžios pučia sveikatai pavojingą dūmų šleifą.
Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis,
pirmadienio rytą teršalų – kietųjų dalelių ir
benzeno – koncentracijos Miklusėnuose išliko aukštos.
Gaisras padangų perdirbimo gamykloje
Alytuje kilo trečiadienio naktį. Penktadienį
gaisras lokalizuotas, tačiau ugniagesiai įvykio
vietoje dirba ir toliau, nes padangos gaisravietėje dar smilksta.
Dėl gaisro sukeliamos taršos Alytuje pirmadienį koreguotas ugdymo procesas, uždrausta dirbti Pramonės rajone esančioms
įmonėms, taip pat uždrausta lauko prekyba.
Gaisro skleidžiama tarša siekia ir Prienų
rajoną bei Birštoną. Esant tokio pobūdžio
taršai, gyventojams primygtinai rekomenduojama laikytis šių patarimų:
1. Tie, kurie jaučia tiesioginį poveikį ar diskomfortą (mato juodus dūmus, uodžią specifinį kvapą), evakuotis į priešvėjinę gaisrui
vietą. Ypač rekomenduojame pasišalinti iš
gaisro dūmų paveiktų teritorijų besilaukiančioms, maitinančioms motinoms kartu
su kūdikiais.
2. Visiems būti gerai izoliuotuose uždarose
patalpose, užsidarius langus.
3. Jei patalpose yra mechaninė oro vėdinimo sistema, kondicionavimas ar rekuperacija, išjungti šių sistemų įrenginius.
4. Nevartoti maistui lauke augančių vaisių
daržovių, javų.
5. Visus lauke esančius daiktus, su kuriais
kontaktuojama (lauko baldus, automobilius
ir pan.), gerai nuplauti.
6. Miesto ir aplinkinių vietovių mokyklose
neorganizuoti kūno kultūros pamokų lauke,
darželiuose nevesti vaikų į lauką.
7. Apsaugoti nuo taršos vandens šaltinius:
sandariai uždengti šulinius ir nenaudoti jų
vandens maistui. BNS-NG
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Pociūnų aerodrome apsivertė lėktuvas,
pilotai išvežti į ligoninę

Prienų rajone esančiame Pociūnų aerodrome sekmadienį
apie 13 val. tūpdamas apsivertė lėktuvas, du jame skridę
asmenys išgabenti į ligoninę. Pilotai sunkių sužalojimų
nepatyrė. Lėktuvui sulankstyta priekinė važiuoklė, sudužo
priekinis stiklas, pranešė FB grupė Baltic Aviation.
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asarą keičia ruduo, o rudenį – žiema. Tą taisykle
žinome nuo savo pirmųjų dienų, kai pradėjome suprasti metų laikų kaitą.
Iš tikrųjų – eidami per gyvenimą išmokome daug dalykų. Išmokome daug ką pažinti,
daug ką suprasti, daug ką patys
padaryti. Kiekvienas nuėjome
ir vis dar einame ilgą pažinimo
kelią. Suprantama, tas pažinimas skiriasi.
Vieniems tas pažinimas susijęs su tėvais – daugiau ar
mažiau leidžiantiems pažinti.
Kitiems pažinimas prasidėjo
su jų gyvenimu. Kai pasaulį pradedi pažinti ne per pamokas,
bet per patirtį. Ne vienas, baigęs mokyklą – tą šiltą ir saugų
guolį – tarsi buvo išsviestas per
laivo bortą ir turėjo pats išmokti p plaukti ir pasiekti krantą.
Ir tai nėra pavieniai žmonės.
Mes visi – nesvarbu, kiek žinių
gavome vaikystėje, – pirmuosius savarankiško gyvenimo
žingsnius žengėme su baime
ir sunkiai. Ar galima sakyti, jog
„pateptiesiems“ lengviau? Jokiu būdu. Jeigu eiliniam prasčiokui nuo pirmos akimirkos
yra aišku, kad jis turi kažką daryti, nes kitaip nuskęs jūroje, tai
išmestiesiems su gelbėjimosi
valtimi dar tenka apmąstyti,
ką daryti toliau – dreifuoti ar
irtis link kranto, o gal irtis atgal į laivą?
Pasaulyje yra daug pavyzdžių, kai „pateptieji“ iš šio pasaulio pasitraukia greičiau ir,
negana to, kelis kartus nelaimingesni už prasčioką, kuris
savo gyvenimą pradeda turėdamas tik viltį. Na, dar ir rūbus,
nors ne visada savus.
Ko galime išmokti stebėdami rudenį? Išmokti paties svarbiausio – po rudens ateis žiema. Ką mes bedarytume, kaip
besistengtume, o gal tiesiog ramiai miegotume, – ji ateis. Ir atėjusi neklaus, ar tu jau pasiruošęs? Ar man dar eiti palaukti už
kampo, kol baigsi ruoštis?
Žiema ateina ir pasilieka.
Toks ir žmogaus gyvenimas.
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Mes galime visą dieną miegoti, tačiau laikas juda į priekį. Ir
nors mūsų gyvenime niekas
nepasikeis, tačiau pasaulis per
tą dieną aplink mus pasikeis. Ir
iškyla tik vienas klausimas – ar
mes būsime pasiruošę tam, ar
būtent tos vienos dienos mums
ir pritrūks?
Kodėl niekada negalima
laukti ir tikėtis geriausio? Kodėl
negalima pramiegoti to laiko,
kuris atrodo prastas, kad tiesiai
patektume į jau geresnį laiką?
Nes pasaulis veikia sinchroniškai. Absoliučiai viskas yra susiję. Kiekviena pasaulio detalė –
gyvūnas, augalas, daiktas, oras,
žmogus – susijusi su kitomis
detalėmis. Kiekviena iš jų juda
ir kiekvienas užima tam tikra
vietą bendrame mechanizme.
Jeigu bent vienas iš šių elementų iškrenta, dar nereiškia, kad
pasaulis sustoja. Bet pasaulis
prisitaiko būti be jo.
Jeigu žmogus miršta, ar laikas ir pasaulis sustoja? Ne. Jis
prisitaiko gyventi toliau be jo.
Kai medžiai numeta lapus, ar
miško gyvūnija išmiršta? Ne.
Gyvūnai prisitaiko gyventi prie
medžių be lapų. Ar žmonių grupė arba šeima, iš kurios išeina
vienas žmogus, nustoja egzistavusi? Ne. Ji prisitaiko gyventi
be to žmogaus.
Tačiau yra įvykių, prie kurių prisitaikoma iš anksto, yra
įvykių, prie kurių prisitaikoma jiems įvykus, ir yra įvykių,
prie kurių reikia taikytis jiems
vykstant. Mes žinome, kad ateina žiema ir jai pasiruošiame.
Skaudaus įvykio atveju mes
neturime kito pasirinkimo, tik
prisitaikyti prie to įvykio išliekamųjų reiškinių. Mes ir bandome prisitaikyti.
Tačiau sunkiausia prisitaikyti prie to, kas vyksta. Ypač tada,
kai viskas vyksta lėtai, beveik
nepastebimai, tačiau tvirtai.
Štai, auga vaikai. Jie auga, rodos, lėtai. Po penkis–septynis
centimetrus per metus įvairiais
amžiaus tarpsniais. Tai tik keli, nepastebimi milimetrai per
mėnesį. Mes nekreipiame į tai
dėmesio, rūpinamės tik vaikų
auginimo rutina – mokslais,
maistu, miegu, žaidimais. Tik
retsykiais, ypač rūbų parduo-
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tuvėse, žagtelėjam, kad vaikas
vėl išaugo rūbus – ką tik pirkti
vienu dydžiu didesni rūbai tapo dviem trimis dydžiais per
maži. O pati didžiausia nuostaba būna didelėje salėje girdint žodžius: „Brandos atestatas įteikiamas...“. Štai tuomet
visi tėvai akimirkai sustingsta.
Kas? Jau? 18 metų pralėkė kaip
vėjo gūsis. Bet tai ne tik metai.
18 metų yra rezultatas. Rezultatas ne to, kokia rutina mes
užsiėmėme, kaip padėjome
mokytis ar žaisti, kuo maitinome. O rezultatas to, koks mūsų
vaikas užaugo.
Manome, jau augindami
vaiką kontroliuojame visus jo
procesus. Tačiau nereikia pamiršti, kad esame tobuliausia
kūrinijos forma, galinti mąstyti kur kas daugiau nei bet kuri
kita gyva būtybė. Mes kontroliuojame vaiko fizinius poreikius, tačiau nekontroliuojame
jo mąstymo. Mes galime jį tik
supažindinti su tais mąstymo
rėmais, kurie jam gali būti naudingi. Tačiau tai nereiškia, kad
jis tuos rėmus priims.
Kiekviena gyvenimo akimirka yra ne tik kažkoks procesas,
bet ir pasirinkimas. Jei mums
standartinis laiko praleidimas
atrodo kaip rutina, kitam gali būti egzistencinis postūmis
pakeisti gyvenimą.
Su mažu vaiku žaidžiame
parduotuvę ir atsisakome jam
parduoti ledų, nes jų valgant
auga svoris? Ar tikrai vaikas
tai supras kaip pamoką ir ledų
niekada nepirks ir nevalgys?
O gal kaip tik dėl to, kad draudžiamas vaisius yra saldžiausias, jam kils nuolatinis noras
pažeisti taisykles ir ledus valgyti vietoj maisto? Nežinia. Štai
jums ir pavyzdys, ką reiškia
prisitaikyti prie to, kas vyksta
einamuoju metu.
Lengva būna nuspręsti, kai
įvykis jau įvykęs. Lengva yra
nuspręsti, kai puikiai žinai, kas
įvyks. Ir beveik neįmanoma
nuspręsti, kai gali atsitikti ir
vienaip, ir kitaip.
Į kurią pusę plaukti jūroje?
Kairėn ar dešinėn? Laukti nėra
kada, nes laukiant išseks jėgos
ir vienintelė kryptis, į kurią galėsime keliauti – jūros gelmės.
Todėl visada ir yra sunkiausia suprasti ilgalaikius įvykius.
Net ir patį pasaulį. Jo amžius –

Savivaldybės džiaugiasi didėjančiu
finansavimu, bet nenori dalintis GPM

milijardai metų, vadinasi, mes
esame tik laiko dulkės jo ilgoje
istorijoje. Patys būdami dulkės,
tikimės atsidurti įvykių horizonte – pačioje svarbiausioje
pasaulio akimirkoje, kai spręsis viskas. Tačiau tai yra ilgalaikis procesas, vykstantis visą
laiką. Mes negalime pasakyti,
kas bus, nes pasaulio egzistencija nėra greitai besikeičiantys
metų laikai. Pasaulio egzistencija nėra jau įvykęs procesas.
Tai ilgas procesas, kuris vyksta
nuolat. Dermėje su visu pasauliu esame tarsi tas vaikas, kuris
auga ir net neįsivaizduoja savo
ateities. Netgi jo tėvai neįsivaizduoja, kuo jis taps.
Tačiau visada šioje nežinomybėje yra ir aiškumo. Mes
galime stebėti procesus ir į
juos reaguoti. Ne miegodami,
o veikdami.
Jeigu valgydami pajuntame,
kad neskanu, mes arba liaujamės valgę, arba pridedame
prieskonių į maistą. Jeigu valgydami jaučiame sotumą, mes
nustojame valgyti, o jei alkį –
valgome dar. Jeigu mums šalta, pradedame šildytis, o jeigu
šilta – vėsintis.
Tačiau labai dažnai, mes nusprendžiame nereaguoti ir eiti pamiegoti. Ar namuose bus
šilčiau, jeigu miegosime ir nesišildysime? Ne. Ar taps maistas skanesnis, jei sėdėsime ir
tik žiūrėsime į jį? Ne. Ar ateis
geresni laikai, jeigu sėdėsime
nieko nedarydami, o pasaulis
tuo metu prisitaikys gyventi be
mūsų? Deja, ne.
Štai jums ir atsakymas. Veikti reikia visada, ir mūsų aplinka
be mūsų pačių pagal mūsų norus nepasikeis. Aplinka tik išmoks gyventi be mūsų, su savo norais, savo mintimis, savo
svajonėmis. Suprantama, kad
labiausiai būna sunku, kai nežinome, kokį sprendimą reikia priimti ir kaip elgtis. Tam
retai padeda ir protas. Kodėl?
Nes esame visi skirtingi – jeigu nežinome, kas dedasi mūsų vaiko galvoje, tai net negalime įsivaizduoti, kas dedasi kito
žmogaus galvoje. Ir šioje vietoje
reikia prisiimti atsakomybę ir
rizikuoti. Tačiau guodžia tai, jog
geri darbai, geri žodžiai, geros
mintys niekada nežlugdo.
Netgi per gerumą patekus į
spąstus galima iš to pasimoky-
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Savivaldybės džiaugiasi Vyriausybės planais kitąmet
didinti jų pajamas 12 proc., tačiau dalis jų kritikuoja
sprendimą perskirstyti joms tenkančią gyventojų
pajamų mokesčio dalį. Projekte savivaldybėms
2020-aisiais numatyta 967,391 mln. eurų dotacijų.

ti arba padaryti patį didžiausią
stebuklą. Išgydyti spąstų spendėjus ne tik tam, kad apsaugotume kitus, bet ir jų pačių labui.
Ar tai gyvenimo džiaugsmas?
Tai ne tik džiaugsmas, bet ir
ateitis. Jei tai nebūtų ateitis,
tuomet atsinaujinantys, mūsų
planetą tausojantys energijos
šaltiniai būtų beprasmybė. Didėjantis atliekų perdirbimas
taip pat būtų beprasmybė.
Negana to, ką reiškia išgydyti
žmogų gerumu? Nusišypsokite praeiviui, palinkėkite jam labo ryto. Įteikite moteriai gražų
gėlės žiedą, o vyrą pavaišinkite
saldainiu. Ar kas nors pasikeitė? Geri pavyzdžiai užkrečia labiau negu pyktis ir smurtas.
Pasaulis šiuo metu žengia
pavojingu žingsniu, užsilipęs
ant laivo borto. Žmonės prarado bendruomeniškumą ir
bendrystę ne šiaip sau. Mes
verčiame įstatymais gerbti tai,
kas mums nepatinka. O tai sukelia dar didesnį susierzinimą.
Puikiai pamename, kai mus
vaikystėje bučiuodavo mums
nepatinkantis dėdė ar teta, ir
vien dėl to susitikimas su gimine tapdavo kančia. Lygiai
taip pat dabar esame verčiami
gerbti, mylėti ir taikytis su tuo,
kas mums nepriimtina. Mums
nebeduodama jokios galimybės pasirinkti. Mums įstatymas liepia.
Kai esame verčiami daryti
tai, kas mums nepriimtina, mes
supykstame. O kai supykstame,
geriausia, kad tuo metu niekas
mums nesimaišytų po kojomis.
Bet maišosi. Draugai, giminės,
šeima ir mus mylintis žmogus.
Mes ant jų pykstame ir pasitraukiame nuo jų.
Pasaulis – žmonijos uždelsto veikimo bomba. Ir ji jau veikia. Nebeliko žmogiškumo, nes
mes pradėjome gerbti tai, kas
mums įsakyta, o tai, ko įstatymai neapibrėžia, galime negerbti, galime ignoruoti ir žeminti. Pasidarėme eiliniai pasaulio gyvuliai, skaičiuojantys
galvas, o ne jas naudojantys.
Mums nebereikia bendravimo,
nes manome, kad jis nepakenčiamas, todėl vienu mostu ramia galva viską nutraukiame.
Nebegerbiame nei žmonių,
nei artimųjų. Elgiamės kaip
gyvuliai, norintys ėsti, tuštintis, voliotis ant minkšto pavirRedakcija pasilieka teisę
rankraščius trumpinti ir redaguoti.
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laiškų autorių nuomone.
Kopijuoti, perspausdinti, skelbti laikraštyje
paskelbtą informaciją bei nuotraukas be
redakcijos sutikimo - draudžiama.

šiaus ir daugintis... su bet kuo
ir bet kaip.
Ar žinome, kas bus, kai šis
mūsų supriešinimo procesas
baigsis? Ne. Nežinome. Galime
spėlioti, kad viskas baigsis dar
vienu, beprotišką smurtą pasėsiančiu pasauliniu karu. Tačiau
optimizmo yra. Žmonės bunda.
Šių laikų pažinimas išsilaisvino
nuo vadovėlių ir aiškinimų, ką
reikia daryti. Išsilaisvino ir minties galia. Kiek būtų prirašyta
įstatymų, jie niekada neužgoš
laisvo proto. Į Sibirą intelektualai buvo vežami ne todėl, kad
ten trūko darbo jėgos, o dėl to,
kad tarybinė ideologija nepajėgė jų įveikti.

T

ikiu, kad išauš
diena, kai vėl
gerbsime žmogų ne todėl, jog taip parašyta, bet to norėsime
patys. Gerbsime ne tik
kitą žmogų, bet ir save.
Nes žmogus, nieko nedarantis dėl aplinkinio
pasaulio, dėl greta esančių žmonių, negerbia ir
savęs. Negerbia, nes tokiais veiksmais atsisako
sukurti sau patinkančią
aplinką.

Todėl kiekvienas žmogus
turi veikti. Ne dėl to, kas įvyks,
ne dėl to, kas jau įvyko, bet dėl
to, kas vyksta šiuo metu. Krenta medžių lapai... Kodėl jų nesušlavus šiandien? Rytoj bus
prikritę? Sušluosim dar kartą.
Bet šiandiena dėl mūsų darbo
jau bus kitokia.
Nesutariame su antra puse?
Spręskime tai dabar, tuoj pat.
Dalinkimės savo mintimis, savo skausmu, savo abejonėmis
ir, svarbiausia, savo gėriu. Kad
galėtume žinoti, į kurį krantą
norime plaukti, ir plauktume
lygia, nebanguojančia jūra. Jei
nespręsime to dabar, jūra mus
pasiglemš. Tam, kad mums pasaulis būtų mielesnis, nebūtina
nustatyti kažkokią, savo norais
ir svajonėmis paremtą tvarką. Užtenka to, kad atrastume
taiką ir ramybę, kad šiandiena jau būtų geresnė. Ir tai jau
bus didelis žingsnis, kad būtų
užmirštos net ir sunkiausios
akimirkos, kad rytojus būtų
šviesesnis.
Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
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Tunisas: per antiteroristinį reidą buvo
nukautas džihadistų vadeiva

Lotynų Amerikos šalys domisi Rusijos plaukiojančios
atominės elektrinės projektu. 144 metrų ilgio,
30 metrų pločio ir 21 tūkst. tonų talpos baržoje
„Akademik Lomonosov“, įrengti du 35 megavatų galios
branduoliniai reaktoriai KLT-10S.

Tuniso gynybos ministerija pranešė, kad šalies kariai
per antiteroristinį reidą nukovė organizacijos „AlQaeda“ vadeivą ir sužeidė dar vieną džihadistą.Operacija
prieš Islamiškojo Magribo „al Qaeda“ (AQIM) vyko
kalnuotame Kaserino regione netoli sienos su Alžyru.

Mažųjų savivaldybių reitinge Prienų Prasidėjo „Ąžuolo“ progimnazijos
rajonas – aukščiau vidurkio
sporto aikštyno rekonstrukcija

„Prienų taupa“ minėjo 20-ąsias metines
ATKelta IŠ 1 p.
ti patikėti savo santaupas besikuriančiam naujam bankui.
Tai buvo tikras iššūkis, kurį pavyko įveikti. Iniciatorių
grupė nutarė, kad kiekvienas unijos narys turėtų atsivesti dar 5 naujus narius
– taip didinome kredito unijos narių skaičių. 15 tūkst. litų indėlis buvo iš mūsų pačių
pajų“, – dabar jau su šypsena
20 metų senumo įspūdžiais
ir prisiminimais dalijosi O.
Račkienė.
2003 metais kredito unija „Prienų taupa“ jau turėjo
600 narių ir 1 mln. aktyvų.
Šie skaičiai vis augo, kaip ir
pasitikėjimas finansine įstaiga. Kredito unija vis stiprėjo,
savo indėlius jai patikėjo vis
daugiau žmonių, tarp kurių
buvo daugiausia ūkininkų
ir kaimo gyventojų. Po trejų
veiklos metų gyventojų patogumui buvo atidarytos trys
kasos Jiezne, Veiveriuose ir
Stakliškėse.
2004 metais kredito unijos
„Prienų taupa“ administratoriumi pradėjo dirbti Donatas
Seilius, o valdybos pirmininke – Janina Andriuškevičienė.
Pirmuoju buhalteriu dirbo
Jonas Putkis, kurį 2000 metų pabaigoje pakeitė Violeta
Kirlienė, vėliau tapusi Valdybos pirmininke.
O. Račkienė pasakojo, kad
visada jautė didelę motyvaciją didinti kredito unijos
narių skaičių, nes už tai buvo
skatinami Centrinės kredito
unijos, be to, iniciatyvūs ir
veiklūs žmonės norėjo būti
priekyje ir įrodyti, kad jais
verta pasitikėti. Taigi motyvacija ir juodas darbas davė
rezultatų.
2009 metais kredito unija „Prienų taupa“ jau įsigijo
savo patalpas ir įsikūrė jose
kaip rimta ir patikima įstaiga. „Kredito unijoje dirbančių
žmonių atsidavimas ir iniciREKLAMA

atyva lėmė, kad tapome rimta įstaiga, viena stipriausių
Lietuvoje kooperatine bendrove“, – sakė O. Račkienė,
primindama, kad daugelis
darbuotojų dirba visuomeniniais pagrindais.
Prisiminimais apie kredito unijos kūrimąsi dalijosi ir
pirmoji Valdybos pirmininkė
B. Aleknavičienė.
B. Aleknavičienė kartu su
O. Račkiene ir buvo tie svarbiausi varikliukai, gerų idėjų kūrėjai, kurie ne tik patys
veikė, bet motyvavo ir kitus.
„Pradžia buvo nelengva, pradėjome mokytis nuo mažų
dalykų. Tiesą pasakius, vadovauti buvo nesunku, nes
visi žmonės buvo labai geranoriški“, – kalbėjo B. Aleknavičienė.
Dabartinė kredito unijos
„Prienų taupa“ valdybos pirmininkė V. Kirlienė, dirbanti
jau dvidešimtus metus, pristatė, kad šiuo metu kredito unija turi 3600 narių, 7
milijonus indėlių, 6 milijonus paskolų ir turto už 8,5
milijono.
Paskolų komiteto pirmininkė Onutė Kascėnienė
kalbėjo, kad 20 kredito unijos „Prienų taupa“ darbo ir
veiklos metų jau paženklinti tam tikra branda, noru ir
galimybėmis padėti vieni
kitiems išduodant paskolas.
Kiekvienas klientas patikrinamas, su juo kalbamasi nuvykus į jo gyvenamąją vietą,
susidaroma nuomonė, kuria
vadovaujamasi ateityje. Kadangi viskas kruopščiai ir
sąžiningai tikrinama, kredito
unijoje labai mažai pasitaiko
blogų paskolų. Pasak O. Kascėnienės, pagal galimybes
stengiamasi padėti tiek įmonėms, tiek ūkininkams. „Dėkoju savo komiteto nariams,
dirbantiems dėl bendrų tikslų“, – sakė Paskolų komiteto
pirmininkė.

Lietuvos laisvosios rinkos
institutas (LLRI) praėjusį
antradienį įvertino visas
šalies savivaldybes. Tarp
54 mažesniųjų savivaldybių
Prienų rajonas surinko 57
balus ir dalinasi 20–22 vietomis su Kalvarijos ir Birštono savivaldybėmis.
Tarp geriausiai įvertintų sričių – „Administracija“ ir maksimalų balą gavęs „Transportas“. Pasitempti reikėtų „Komunalinių paslaugų“, „Investicijų ir plėtros“, „Turto valdymo“ ir keliose kitose srityse.
Kaip ir praėjusiais metais,
puikų „Transporto“ įvertinimą lėmė tai, kad 2018 m.
visiems viešojo transporto maršrutams buvo skelbti viešieji konkursai ir visus
juos aptarnavo privatus sektorius.
Pažymima, kad Savivaldybės administracija buvo sąlyginai maža. Tūkstančiui gyventojų teko 5,2 darbuotojo,
kai vidutiniškai – 7,6, tačiau
tai nesutrukdė visų gyventojų
prašymų išnagrinėti laiku.

Savivaldybė išsiskyrė mažesniu nei vidutiniu skolos
lygiu, siekusiu 20,5 proc. pajamų, bet skola, kaip pažymima,
traukėsi lėtai.
Gerai vertinta tai, kad savivaldybė neteikė paslaugų, kurias teiktų privačios įmonės,
o šimtui savivaldybės administracijos darbuotojų teko
11,6 automobilio, kai vidutiniškai tarp mažųjų savivaldybių – 14,3
Jeigu Prienų rajono savivaldybė norėtų pagerinti savo
reitingus, jai, kaip siūlo LLRI
vertintojai, reikėtų pagalvoti,
ar neverta daugiabučių administravimo bei centralizuoto
šilumos tiekimo patikėti privačiam sektoriui. Savivaldybės meras A. Vaicekauskas su
tuo nesutinka. Anot mero, Savivaldybė jau turėjo patirties
su privačiais šilumos tiekėjais:
tik perėmus šilumos tiekimą
iš privataus paslaugos teikėjo
buvo galima sumažinti šilumos kainą gyventojams.

Įpusėjo ruduo. Dienos
trumpėja, saulė vis šykščiau dalina spindulius, todėl ir mūsų nuotaika dažnai būna liūdna.
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokiniai,
norėdami pakelti nuotaiką
ir nuskaidrinti niūrią kasdienybę, per dailės ir technologijų pamokas iš spalvoto
popieriaus gamino erdvinius
pieštukus, skirtus jų moky-

tojams. Šie pieštukai eksponuojami parodoje „Pieštukas
mano Mokytojui“, mokyklos
fojė. Visi mokytojai galės papuošti savo kabinetus spalvotų, mokinių pagamintų
pieštukų komplektais. Mokinius ruošė dailės mokytojos
metodininkės Aušra Deltuvienė ir Rasa Uleckienė.

Prienų r. savivaldybės
informacija 

„Pieštukas mano Mokytojui“

Lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė
Vytautė Kurtovienė 

Spalio 11 d., praėjusį penktadienį, prasidėjo Prienų
„Ąžuolo“ progimnazijos
sporto aikštyno rekonstrukcijos darbai. Darbus
vykdo UAB „Rolana“. Darbų
vertė – 263000 eurų.
Projekto įgyvendinimo
metu bus įrengta dirbtinės
dangos futbolo aikštė (plotas 2610 kv. m), bėgimo takai, rutulio stūmimo (zona)

sektorius, šuoliaduobė, lietaus vandens surinkimo ir
nuvedimo į esamus lietaus
nuotekų tinklus sistema, taip
pat treniruočių laipteliai ir
futbolo vartai bei kamuolio
gaudyklės.
Šiais metais planuojama
paruošti paviršių, o kitų metų
pavasarį užbaigti darbus.
Prienų r. savivaldybės
informacija 

Darbą pradėjo naujas Prienų
r. savivaldybės priešgaisrinės
tarnybos vadas Jonas Kvietkauskas
Spalio 16 d. meras A. Vaicekauskas Prienų r. savivaldybės priešgaisrinės
tarnybos kolektyvui pristatė naują viršininką Joną Kvietkauską. Naujasis
vadovas paskirtas po įvykusio viešojo konkurso. Jis
turi 20 metų vadovaujamo
darbo stažą.
Pristatydamas viršininką
meras linkėjo jam ir jo vadovaujamai komandai sėkmės
bei darnaus darbo ir kvietė
bendradarbiauti su Savivaldybe. Meras vylėsi, kad naujasis vadovas atsineš naujų
idėjų ir sumanymų, kaip sustiprinti tarnybos veiklą. Savivaldybė savo ruožtu ketina
daugiau dėmesio skirti priešgaisrinės materialinės bazės
atnaujinimui.
Kolektyvo šiltai priimtas ir
pasveikintas viršininkas pažadėjo telkti kolektyvą bendram darbui, palaikyti dalykinius ryšius su Savivaldybe,
taip pat bendradarbiauti su
bendruomenėmis, Prienų
priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, policija, seniūnijomis

ir kitomis organizacijomis,
vadovautis atsakomybės,
abipusio supratimo bei pagarbos nuostatomis, siekti
sukurti efektyviai veikiančią
priešgaisrinę tarnybą, tenkinančią darbuotojų ir piliečių
lūkesčius.
Skubiausi darbai, kurie laukia darbą pradėjusio vadovo,
– tarnybos veiklos, materialinės bazės analizė, savanorių
ugniagesių veiklos organizavimas, gaisrinių automobilių
parko ir įrangos atnaujinimo
galimybių paieška.
Prienų r. savivaldybės
informacija 
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Kurdų kovotojai paliko apgultą Sirijos Ras
al Aino miestą

Ketvirtadalis darbuotojų Estijoje norėtų
gauti atlyginimą kartą per savaitę

Keliasdešimt kurdų kovotojų sekmadienį paliko turkų
apgultą Sirijos pasienio miestą Ras al Ainą. Tai gali reikšti,
kad kurdai pagal paliaubų susitarimą ėmė trauktis iš
sutartų vietovių. Turkija į kurdų kontroliuojamą Sirijos
šiaurę įžengė spalio 9 dieną.

2004 m.). Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į areštinę.

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

2019-10-12 apie 00.30
val. Prienų r. sav., sodybos
kieme neblaivus vyras (g.
2000 m.) konflikto metu
panaudojo fizinį smurtą
prieš taip pat neblaivų
brolį (g. 1993 m.). Vadovaujantis LR BPK 140 str.,
vyras sulaikytas ir uždarytas į Alytaus apskr. VPK
areštinę.
2019-10-12 vakare, 21.11
val., GMP pranešė, kad
Prienuose, Vytauto g. reikia pagalbos išnešti ligonę
iš buto 4 aukšte.

2019-10-13 apie 2 val.
Prienų r., Skrynupio k., namuose, kambaryje, neblaivus (0,69 prom. alkoholio)
vyras (g. 1961 m.) smurtavo prieš savo motiną
(g. 1928 m.). Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.

2019-10-13 apie 9.40 val.
Prienų r., Jiezne, moteris (g.
1963 m.) pastebėjo, kad iš
rakinamo garažo pavogtas elektrinis grandininis
pjūklas „Makita“ ir benzininė žoliapjovė (trimeris).
Nuostolis – 550 eurų.
2019-10-13 apie 10,04 val.
gautas pranešimas, kad
Prienų sen., Važatkiemio
k., Debesų g. vidury kelio
nuvirtęs medis. Medis supjaustytas ir patrauktas
nuo važiuojamosios kelio
dangos.

2019-10-14 apie 21 val.
Prienuose, F. Martišiaus g.,
konflikto metu moteris (g.
1978 m.) smurtavo prieš
savo nepilnametę dukrą (g.
REKLAMA

2019-10-14 apie 21.30 val.
Prienuose, Maironio g., namuose, katilinėje, buitinio
konflikto metu vyras (g.
2001 m.) smurtavo prieš
savo tėvą (g. 1977 m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2019-10-15 apie 1.50 val.
Prienų r., Stakliškių sen.,
Giriotiškių k., vyras (g. 1995
m.), atvykęs į negyvenamą
sodybą, pastebėjo, kad iš
rakinamos daržinės buvo
pavogtas jam priklausantis
automobilis „BMW 320“.
Nuostolis – 4000 eurų.

2019-10-15 Alytaus apskr.
VPK Prienų r. PK gautas
moters (g. 1971 m.) pranešimas, kad spalio 12 d. apie
8 val. iš jos sūnaus (g. 2001
m.) buvo pavogtas mobiliojo
ryšio telefonas „IPhone 6S
Plus“. Nuostolis – 400 eurų.
2019-10-16 Prienuose,
patikrinimui sustabdžius
automobilį „Audi 80“, jį vairavęs neblaivus (3,88 prom.
alkoholio) vyras (g. 1977
m.) sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.

2019-10-16 apie 20.40 val.
gautas pranešimas, kad
Prienų r., Šilavoto sen., Stuomenų k., į griovį nuvažiavęs
automobilis „Opel Astra“.
Aiškinantis eismo įvykio
aplinkybes nustatyta, kad
transporto priemonę vairavo neblaivus (2,72 prom.
alkoholio) vyras (g. 1993
m.). Įtariamasis sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.

2019-10-17 apie 21.40 val.
Prienų r., Jiezno sen., Dukurnonių k., namo virtuvėje, konflikto metu neblaivi
(2,10 prom. alkoholio) moteris (g. 1993 m.) smurtavo
prieš savo neblaivią (1,24
prom. alkoholio) motiną (g.
1967 m.). Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
Spalio 18 d. apie 2.40 val.
Alytaus apskr. VPK areštinėje, kameroje, sulaikytoji
bandė sužaloti save. Moteris
pristatyta ir paguldyta į
ligoninę.

Kas ketvirtas darbuotojas Estijoje norėtų gauti
darbo užmokestį bent kartą per savaitę, parodė
šalyje atliktas darbo jėgos tyrimas. Pavyzdžiui, IT
sektoriuje net 40 proc. darbuotojų norėtų gauti
atlyginimą dažniau nei kartą per mėnesį.

Prienų „Žiburio“ gimnazijos moksleivės – tarptautinio
konkurso prizininkės

Rugsėjo 24–27 d. Prienų
„Žiburio“ gimnazijos IV
klasės gimnazistės Ugnė
Karpavičiūtė, Paulina Mozūraitė, Airida Vaikšnytė,
lydimos biologijos mokytojos Rasos Kučinskienės,
atstovavo Lietuvai konkurse „Jaunimas Europos
miškuose“ (Young People
in European Forests) Čekijoje.
Šio konkurso tikslas yra
skatinti jaunimo domėjimąsi
vertingais Europos miškais,
gamtos bioįvairove ir miškininkyste. Birželio mėnesį
merginų komanda iškovojo
pirmąją vietą YPEF nacionaliniame etape ir gavo teisę vyk-

ti į jau devintus metus iš eilės
vykstantį tarptautinį renginį,
kuriame dėl pirmosios vietos
varžėsi iš septynių Europos
šalių atvykusios komandos.
„Žiburio“ gimnazistės Čekijoje pristatė pranešimą „Punios
šilo šlapžemės, kaip vandens
naudotojos ir saugotojos“
(darbo vadovės V. Gustaitytė
ir R. Kučinskienė), atliko teorinių žinių testą, komandines
užduotis miške bei nuotaikingai pristatė Lietuvą. Laisvalaikiu konkurso dalyviai aplankė Lipno parke esantį pasivaikščiojimo taką virš medžių
viršūnių, dalyvavo bendrose
veiklose su bendraamžiais iš
kitų Europos šalių, domėjo-

si miškininkų veikla: mokėsi
kurti laužą, šaudyti strėlėmis,
matuoti medžių aukštį bei
skersmenį. Paskelbus YPEF
konkurso rezultatus paaiškėjo, jog „Žiburio“ gimnazijos
komanda laimėjo antrąją vietą, nusileidusi tik moksleivių
komandai iš Estijos. Džiaugiamės, kad pasiekėme puikių rezultatų ir tinkamai atstovavome Lietuvai.

Dėkojame Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie
Aplinkos ministerijos, Aukštaitijos nacionalinio parko,
Nemuno kilpų regioninio
parko atstovams bei mokytojams, lydėjusiems ir padėjusiems tinkamai pasiruošti
šiam konkursui.

nų gavo spalvinimo knygeles,
puikiai leido laiką su Amsiu.
Susitikimo su pareigūne
metu įgytos žinios pravers
ateityje, padės saugoti save
ir kitus kelyje.

Dėkojame Alytaus apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Prienų rajono
policijos komisariato pareigūnei Inai Raškevičienei ir
Lietuvos policijos bičiuliui

Amsiui už dovanas ir puikiai
praleistą laiką.

„Žiburio“ gimnazijos IV
klasės gimnazistė Paulina
Mozūraitė. Nuotrauka iš asmeninių archyvų

Saugaus eismo pamokėlė „Revuonos“ pagrindinėje
mokykloje

Spalio 14 d. Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos Priešmokyklinio
ugdymo grupės vaikučius
ir I klasės mokinius aplankė Alytaus apskrities VPK
Prienų rajono PK pareigūnė Ina Raškevičienė ir
Lietuvos policijos bičiulis
Amsis.
I. Raškevičienė priešmokyklinės grupės vaikučiams
ir I klasės mokiniams papasakojo, kaip saugiai pereiti
gatvę, aiškino šviesoforo signalų reikšmę, mokė tinkamai prisisegti atšvaitus, supažindino su pėsčiųjų pareigomis, dviratininkų taisyklėmis, priminė, kaip
naudoti atšvaitus,
kaip saugiai pereiti
gatvę, aiškino, kodėl
svarbu automobilyje,
autobuse prisisegti
saugos diržus.
Pamokėlės pabaigoje vaikai labai apsidžiaugė išvydę Lietuvos policijos bičiulį
Amsį. Jis žaidė žaidimus kartu su vaikais. Laikas, praleistas saugaus eismo
pamokėlėje, vaikams
neprailgo, nes dova-

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos Priešmokyklinio ugdymo grupės
mokytoja Daiva Jonykienė

penki žiogai

Prienų rajono savivaldybė matuos savo
krašto žmonių laimės indeksą
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Nepaisant prašymo atidėti „Brexit“, ES
siekia ratifikuoti „skyrybų“ susitarimą

Prienų rajono savivaldybė matuos savo krašto žmonių
laimės indeksą – kartu su iniciatyvine grupe „Laimingas
Prienų kraštas“ sieks išsiaiškinti, kaip žmonės vertina
gyvenimą Prienų krašte. Tyrimų bendrovei „RAIT“ už
apklausą savivaldybė sumokės apie 2 tūkst. eurų.

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.

Penki žiogai. Bačkininkėlių piliakalnis. Atrasti gyvybės ženklai
ATKelta IŠ 1 p.
prieš porą mėnesių!
Pakeliui nusprendę aplankyti mūsų labai palankiai
įvertintą piliakalnį susiduriame su rudenine piliakalnių
lankymo problema. Kelias,
vedantis prie piliakalnio, jau
žliunga. Pačioje aikštelėje
randame ir gilias automobilio provėžas. Panašu, kad piliakalnių lankymas rudens
metu yra ne ką švaresnis už
keliones rudeniniais laukų
keliukais. Suprantama, ne
švara labiausiai rūpinamės,
todėl rekomenduojame keliautojams šiuo metų laiku
įvertinti kelio dangą. Netyčia čia gali įklimpęs likti ne
tik jūsų automobilis, bet gali
būti sudarkytas ir mūsų istorijos paveldui brangus žemės
lopinėlis.
Keliaujame toliau. Pravažiavę Pakuonį, nebandome
toliau važiuoti aklai ir vadovaujamės bent minimaliais
kartografiniais duomenimis,
nes jau ne kartą esame nudegę dėl neapibrėžto piliakalnių buvimo vietos. Tačiau
prie kelio į Piliuoną pastebime puikiai matomą nuorodą į dešinę, link piliakalnio.
Važiuodami ne itin plačiu
keliu sutinkame iš priekio
„atskrendantį“ (turbūt irgi
visus piliakalnius skubantį
aplankyti) baltą automobilį
ir nusprendžiame priekyje
esančiu šlaitu leistis lėtai, kad
spėtume laiku pasitraukti į
šio (matyt, lėktuvų pakilimo)
tako siaurą kelkraštį. Toliau
važiuojame keliuku, vedančiu pro sodybas bei panemune, tikėdamiesi, kad bent
šį piliakalnį (iš tos dienos
aplankytų visų ne itin akivaizdžių piliakalnių) pavyks
pamatyti ir be tikslių geografinių koordinačių.
Važiuodami ir dairydamiesi į už kelių šimtų metrų nuo
kelio esančią pamiškę, staiga sušunkame, ne, ne karo,
o džiaugsmo šūkį. Čia pat
pūpso Bačkininkėlių piliakalnis, gražiai iš trijų pusių apgaubtas miško, tačiau iš ketvirtosios pusės matosi kuo
puikiausiai. Negana to, prie
REKLAMA

jo veda automobiliui skirtas kelias. Ir štai čia vėl susimąstome apie rudeninius
kelius. Mums keliaujant prie
piliakalnio lauko keliukas
dar buvo neblogos būklės,
tačiau po ilgesnio lietaus jis
tikrai bus neišvažiuojamas,
tad rekomenduojame lankytojams automobilį palikti
pagrindinio kelio šalikelėje
ir iki piliakalnio porą šimtų
metrų keliauti pėsčiomis.
Visgi už piliakalnio suradimą
ir priėjimą – dešimtukas. Oi,
tiesa, ne dešimtukas, o žalias
žiogas!
Piliakalnio papėdėje randame mažą bičių avilių
miestelį, bet nedrįsdami
aiškintis,ar gyventojai namuose, skubame prie to
džiaugsmo, kurį jau pastebėjome ir nuo pagrindinio kelio
– laiptų! Laiptus įvertiname
beveik aukščiausia praba, ir
skubame į viršų. Skubame,
nes jau nuo papėdės matome, koks platus šioje vietoje
atsiveria vaizdas į Nemuną
bei apylinkes. Užlipę ant piliakalnio įkvepiame oro. Ne,

ne todėl, kad būtume jo pritrūkę belipdami, o nuo vaizdo ir dėl švelniai pučiančio
šilto vėjo. Norite sužinoti,
kuo grožėjosi šio piliakalnio
statytojai ir įgula? Kviečiame
apsilankyti! Pakuonio kraštą
iš karto skelbiame piliakalnių karaliumi (na, šiek tiek
gal perlenkėm lazdą, bet jeigu turite galimybę, aplanky-

kite bent porą šio krašto piliakalnių).
Vedami panašaus džiaugsmo, koks buvo apėmęs ir užlipus ant Pašlavančio I piliakalnio, bandome išsiaiškinti
Bačkininkėlių piliakalnio istorinę vertę.
Pagal pirmines žinių nuotrupas, archeologiniai tyrimai čia atlikti 1956–1957
m. Piliakalnio aikštelėje rastas 1,2–1,25 m, o aplink piliakalnį buvusioje gyvenvietėje – iki 1,2 m storio kultūrinis sluoksnis. Viršutiniame aikštelės kultūriniame
sluoksnyje rasta akmeninių
židinių, apatiniame – vėlyvojo neolito pusapvalio kulto pastato su plūkta asla ir
atviru židiniu bei grindiniu
liekanų. Tuo tarpu gyvenvietėje rasta I tūkstantmečio
pr. m. e. akmeninių grindinių,
grublėtu ir juodu paviršiumi
keramikos dirbinių liekanų, ūkinių duobių, molinių
verpstelių, geležinė yla, kaltelis. Visi šie radiniai saugomi Lietuvos nacionaliniame
muziejuje.

Nei Vytautas Didysis, nei
nuo paminklo Prienuose į
Nemuną žvelgiantis kunigaikštis Kęstutis midaus (ne,
ne Stakliškių) ant šio piliakalnio negėrė, tačiau piliakalnio
istorija kartu su savo archeologiniais ištekliais išlikusi ir
nėra tokia skurdi kaip daugelio piliakalnių. Tai pamalonina mūsų širdis ir priverčia

VIETA

PATOGUMAS

dairytis atrakcijų turistams.
Ar mums jų reikia? Žinoma!
Juk į gamtą ir piliakalnius važiuojame ne tik pašmirinėti
ar gamtos reikalų atlikti. Viršukalnėje, vos užlipę, randame laužavietę, o nuodėguliai
išduoda, kad laužas čia degė
ne tik per Jonines. Aplink
aiškiai savavališką laužavietę mėtosi ir porą skardinių
nuo sidro. Skardinių randame dar lipdami laiptais (jie
patogūs ir atsisėsti) į piliakalnį. Vadinasi, gyvybė čia egzistuoja! Pirmieji gyvybės ir lankymo požymiai po daugelio
aplankytų piliakalnių. Atsižvelgiant į tai, kad tara nuo
sidro bei alaus gerai išsilaikiusi ir nėra iš pigiausių, be
to, randame vos kelis jos vienetus, galima spėlioti, jog šį
piliakalnį lankė jauni turistai
vos prieš kelias dienas. Na, iš
esmės tai ir buvo didžiausia
turistinė atrakcija – iš rastų
įrodymų įvertinti, ko iš tikrųjų reikia šiuolaikiniam turistui. Gal ant piliakalnio įrengta
akmeninė, gruntą saugantį,
nors ir dirbtinė, laužavietė
suteiktų daugiau žavesio, istorinės dvasios bei noro čia
pabūti ilgiau.
Bačkininkėlių piliakalnį
vertinti turistinės infrastruktūros požiūriu labai sudėtinga. Iš esmės, be laiptų ir be
privažiavimo, piliakalnio lan-

VAIZDAS		

ISTORIJA		

TURIZMAS

kytojai nieko daugiau ir negauna. Tačiau šie patogumai
bei vaizdas nuo piliakalnio
sukuria itin šiltą įspūdį. Bačkininkėlių piliakalnį turistams pritaikytu objektu būtų galima laikyti tokiu atveju, jeigu jį priskirtume prie
apžvalgos objektų, tokių kaip
Birštono, Merkinės ar bet
koks kitas apžvalgos bokštas
(apsižvalgei, ir mauk namo).
Tačiau tokiu atveju dauguma

Todėl iki piliakalnio vedantį
kelią paliekame piliakalnio
atradimo lengvumo kategorijai, laiptus – užkopimo lengvumo kategorijai ir, nelikus
kitų veiksnių, už patogumą
turistams rašome kuolą.
Taigi, pagaliau apžvelgę
Bačkininkėlių piliakalnį, priartėjome prie išvadų ir vertinimų. Piliakalnį atradome
labai lengvai – žalias žiogas.
Užkopėme ypač lengvai – ža-

kitų piliakalnių būtų išvis
nieko verti, o taip įvardinti
juos būtų neetiška. Turint
galvoje, jog turistai keliauja
ne tik automobiliais, bet ir
dviračiais arba pėsčiomis,
galime apibendrinti, kad čia
nėra vietos nei atsisėsti, nei
dviračiui pastatyti, nei maistui pasidėti. Vienintelė vieta
puotai – laiptai. Tačiau vertindami Bačkininkėlių piliakalnio laiptus kaip patogumą
turistams, būtume neteisingi kitų piliakalnių atžvilgiu.

lias žiogas. Vaizdas nustebino ir nudžiugino. Nors nuo
piliakalnio galima apžvelgti
apylinkes tik maždaug 160
laipsnių kampu, tačiau šis
vaizdas – tikrai vertas apsilankymo. Žalias žiogas. Piliakalnio istorija ne išskirtinė,
bet geresnė nei kitų piliakalnių – geltonas žiogas. Turisto
refleksija, kaip bebūtų gaila,
tikrai neigiama. Raudonas
žiogas. Šį žiogą lengvai būtų
panaikinęs net ir mažutis akcentas turistų patogumui.
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Sugriuvus užtvankai Sibire, suimti trys
asmenys

Kašmyro pasienyje per susišaudymą
žuvo devyni žmonės

Trys aukso kasyklos Sibire, kurioje išvakarėse sugriuvus
užtvankai žuvo 15 žmonių, pareigūnai sekmadienį
buvo suimti, pranešė Rusijos institucijos. Užtvanka buvo
pastatyta pažeidžiant saugos taisykles, ir tvirtino, kad
valdžios institucijos net nežinojo apie jos egzistavimą.

Mažiausiai devyni žmonės žuvo per susišaudymą
sekmadienį prie de facto Indijos ir Pakistano sienos
Kašmyre. Pastarosiomis dienomis žuvusiųjų skaičius
padidėjo, Naujajam Deliui sušvelninus judėjimo
suvaržymus ginčijamame regione.

Minėta Tarptautinė elektronikos atliekų Knygos „Šeštadienį, aštuntą valandą“
anglų kalbos mokytoja. Radiena. Kiek jų sukaupiama ir sutvarkoma? pristatymas bibliotekoje
šytojos debiutinė knyga „At-

Spalio 14 dieną pasaulis
mini Tarptautinę elektronikos atliekų dieną. Nors
elektros ir elektroninės
įrangos atliekos yra viena
sparčiausiai augančių atliekų srautų visame pasaulyje,
jų kasmet perdirbama tik
penktadalis.
Prognozuojama, kad 2019
metais pasaulyje susidarys
50 mln. tonų elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Pusę visų gyventojų sukauptų
atliekų sudarys tokie asmeniniai įrenginiai, kaip nešiojamieji ir planšetiniai kompiuteriai, ekranai, televizoriai
ir išmanieji telefonai. Likusią
dalį atliekų sudarys stambesni buitiniai prietaisai, šildymo ir vėsinimo įrenginiai.
Kasmet pasaulyje perdirbant tik penktadalį (20 proc.)
elektros ir elektroninės įrangos atliekų, mažiausiai 40
mln. tonų atliekų patenka
į sąvartynus, sudeginama
arba neteisėtai parduodama ir netinkamai apdorojama, nors 66 proc. valstybių
pasaulyje turi teisės aktus,
įpareigojančius sutvarkyti
elektronikos atliekas. Prognozuojama, kad situacijai
nesikeičiant 2050 metais
elektronikos atliekų kiekis
pasaulyje išaugs iki 120 mln.
tonų per metus.
Ne itin gera padėtis ir EuREKLAMA

ropos Sąjungoje (ES), nors
bendrija ir pirmauja perdirbdama elektronikos atliekas.
ES surenkama ir perdirbama tik trečdalis (35 proc.)
visų atliekų, o per menkas visuomenės švietimas ir informavimas trukdo bendrijos
narėms dalyvauti žiedinės
ekonomikos kūrime. Žiedinė
ekonomika skatina kuo taupiau naudoti turimus ir senkančius gamtos išteklius bei
išmesti kuo mažiau atliekų,
pakartotinai naudoti gaminius (įrangą) ir kuo daugiau
atliekų perdirbti. Atliekų deginimas ir šalinimas sąvartynuose yra paskutinės atliekų
sutvarkymo grandys.
Pagal Europos Komisijos
prognozes kasmet ES šalyse susidarantis elektronikos
atliekų srautas iki 2020 metų
viršys 12 mln. tonų – beveik
trečdaliu didesnis nei 2005aisiais.
Nuo 2019 metų minimali
buitinės elektronikos įrangos surinkimo užduotis, kurią kasmet turi pasiekti ES
valstybės, yra 65 proc. visų
prietaisų, pateiktų rinkai per
pastaruosius trejus metus,
svorio arba 85 proc. susidarančių elektros ir elektronikos atliekų. Siekiama užtikrinti, kad apie 10 mln. tonų
arba maždaug 20 kilogramų
elektronikos atliekų vienam

gyventojui būtų surinkta
atskirai.
Lietuvoje, kaip ir dar keliose ES valstybėse, elektronikos atliekų surinkimo užduotis yra šiek tiek mažesnė. Pagal Lietuvos Vyriausybės nutarimą 2019 metais turi būti
sutvarkyta 60 proc. Lietuvos
rinkai pateiktos elektros ir
elektroninės įrangos, jei yra
įsteigta pakankamai vietų
šioms atliekoms surinkti.
Šįmet rugsėjį paskelbtais
Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2017 metais Lietuvos vidaus rinkai
buvo patiekta 33,85 tonos
buityje ir ne buityje naudojamos elektros bei elektroninės įrangos, o buvo surinkta
13,29 tonos atliekų. Realiai,
anot rinkos dalyvių, šalyje
įrangos parduodama kur kas
daugiau, o tai reiškia, kad ir
susidaro elektronikos atliekų
daugiau. Kaip Lietuvai sekėsi
įvykdyti ES numatytas buityje naudojamos elektronikos atliekų surinkimo ir perdirbimo užduotis, agentūra
duomenų nepateikė.
Pirmąkart Tarptautinė
elektronikos atliekų diena
buvo švenčiama pernai. „WEEE Forum“ skelbia, kad prie
šios iniciatyvos 2018 metais
prisijungė virš 50 organizacijų iš daugiau nei 40 skirtingų
pasaulio šalių. 

Spalio 16 d. Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje vyko Rebekos
Unos knygos „Šeštadienį,
aštuntą valandą“ pristatymas, kuriame dalyvavo
Prienų „Žiburio“ gimnazijos II klasės mokiniai
su lietuvių kalbos mokytojomis Ž. Juršiene bei R.
Pūrienė.
Psichologinė drama „Šeštadienį, aštuntą valandą“
– ilgiausiai rašyta autorės
knyga, jos sukūrimo procesas užtruko dešimtmetį.
2017 m. knygos rankraštis
tapo „Alma littera” organizuojamo paauglių ir jaunimo literatūros konkurso nugalėtojas, išrinktas geriausiu
iš 16 pateiktų kūrinių.
Knygos „Šeštadienį, aštuntą valandą“ tematika – sudėtinga, nes joje kalbama apie
paauglius, patyrusius seksualinę prievartą, emocines
vaikystės traumas ir kitas,
visuomenei ypač jautrias,
problemas. Kalbėdama pagrindinės knygos herojės
Alos – perspektyvios gimnazistės, debatų varžybose narsiai sprendžiančios pasaulio
problemas, laisvalaikiu prižiūrinčios kaimynės vaiką
Jorį, lankančios vienišas senutes ir t.t. – vardu, Autorė
Rebeka Uno susitikime dalyvavusius gimnazistus pakvietė įsijausti į skaudžias patirtis
išgyvenusių paauglių charakterius ir, pasiskirsčius į penkias grupes, stengtis įsivaizduoti, kaip jaučiasi paauglys
su negalia, paauglys, patyręs
draugo savižudybę, smurtą
vaikystėje, užpuolimą, pagalvoti, kaip jaučiasi paauglys,
kuris vaikystėje buvo tėvų
apleistas. Dirbdami grupėse
gimnazistai ieškojo išvardintų situacijų sprendimo būdų,
atvirai diskutavo, papildydami vienas kitą.
Kadangi knygos autorė,
kaip ir pagrindinė knygos
veikėja Ala, labai mėgsta debatus, gimnazistai turėjo galimybę pasitreniruoti lavindami iškalbą ir mąstymą ins-

cenizuotuose debatuose apie
Walt Disney kompanijos simbolį Peliuką Mikį. Dviem drąsiausiems mokiniams reikėjo
per keletą minučių sugalvoti
argumentų, įrodančių, kad

Peliuko Mikio personažas
priklauso suaugusiems, kitiems dviem – kad personažas yra skirtas vaikų pasauliui. Po trumpos diskusijos
autorė skaitė knygos veikėjos
Alos argumentus, kadangi tokia pačia tema debatai vyko
ir knygoje „Šeštadienį, aštuntą valandą“.
Rebeka Una – knygų vaikams ir paaugliams autorė,

junk“ (2015 m.) pelnė dvi
premijas – Prano Mašioto
premiją kaip geriausia knyga vaikams ir paaugliams
bei Metų knygos premiją, už
kurią balsavo visos Lietuvos
skaitytojai. „Atjunk“ taip pat
išrinkta į reikšmingiausių
vaikų knygų šimtuką ir pateko į populiariausių 2016
m. lietuvių autorių grožinės
literatūros knygų penketuką. Kitos rašytojos knygos:
„Pijus ir Nikolas“, „Barbora
ir pelkių senelis“, „Aš esu
Tomas, seklys“, „Labas, aš
Tadas“ ir antroji „Aš esu Tomas, seklys“ dalis „Kiemo seklys Tomas“.
Susitikimas su rašytoja
Rebeka Una 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 

įdomu
Čilės sostinę krečiantys neramumai
pareikalavo trijų gyvybių

Per gaisrą viename Santjago prekybos centre, kuris buvo
nusiaubtas tęsiantis smurtiniams susirėmimams tarp
protestuotojų ir saugumo pajėgų, žuvo trys žmonės.
Neramumai prasidėjo protestu prieš metropoliteno bilietų
kainas, kurios padidėjo nuo 800 iki 830 pesų (1,05 euro).

Vairuotojas ir miško žvėris. Kaip
saugiai abiem pasidalinti kelią?
Kai gamtos fotografas Marius Čepulis vakare arba
paryčiais važiuoja miškingais keliais, automobilio
greičio pedalą atleidžia
ir atidžiai stebi kelią. Ne
todėl, kad ieško puikaus
kadro. Gamtoje šimtus valandų praleidžiantis fotografas puikiai žino, kad iš
miško į kelią bet kurią akimirką gali išbėgti žvėris.
„Klaidingas įsitikinimas,
kad didžiausia tikimybė susidurti kelyje su miško žvėrimis jų rujos metu. Ne dėl
šios priežasties briedžiai,
elniai, stirnos ir kiti žvėrys
vaikšto iš vienos miško pusės
į kitą kirsdami kelią. Jie ieško
maisto. Štai pagrindinė priežastis, kodėl jie keliauja ne
vieną kilometrą. Be to, kelią
jie supranta kaip savo teritoriją, jų gyvenamosios vietos
– miško – dalį. Vadinasi, susidurti su žvėrimis vairuotojai gali
bet kuriuo metų sezonu“, – patirtimi dalijasi
Marius Čepulis.
Važiuodami miškingais keliais turime
pasikliauti tik savimi
ir priimti protingus
sprendimus. Bandyti nuspėti, kaip elgsis
laukinis gyvūnas, yra
beprasmiška. Tačiau yra keletas svarbių miško gyventojų įpročių, kurių žinojimas
gali padėti visiems vairuotojams.
„Žvėrys aktyvūs vakare ir
anksti ryte. Ypač reikia atkreipti dėmesį į du paros
laikotarpius: kelios valandos
saulei nusileidus ir 1 valanda
prieš auštant. Labai didelė tikimybė, kad būtent tada kelyje sutiksite stirną, briedį ar
kitą žvėrį, nes tai yra metas,
kai jie keliauja į savo maitinimosi vietas, o vėliau grįžta į savo teritorijas“, – apie
gyvūnų elgesį pasakoja jau
daugelį metų juos stebintis
fotografas.
Beveik 30 metų automobiREKLAMA

lį vairuojanti Audronė pateko į du eismo įvykius, kurių
metu į kelią iššoko stirna.
Laimei, ji važiavo mažesniu,
nei leistina, greičiu, todėl abu
kartus išvengė didesnių sužalojimų. Deja, stirnos sužalojimų neišvengė. „Pamačiau
žvėrį, einantį per kelią, kai iki
jo buvo pakankamai didelis
atstumas. Praleidau. Atrodė, viskas saugu, kai staiga
jis metėsi atgal į kelią. Net
nespėjau sureaguoti, viskas
įvyko akimirksniu. Susidūrimo nepavyko išvengti“, – pasakoja vairuotoja.
Anot M. Čepulio, nors susidūrimų su stirnomis yra
daug, jos vienos iš atsargiausių žvėrių kelyje. „Prieš kirsdamos kelią jos dažniausiai
sustoja, apsidairo, o to negalima pasakyti apie briedžius.
Iki 800 kg užaugantis miš-

ko žvėris yra pavojingiausias, nes jo elgesys yra visai
neprognozuojamas: eina į
kelią nežiūrėdamas ir nieko nelaukdamas, staiga gali
iššokti“, – įspėja gamtos fotografas.
Be to, turėdamas tvirtas ir
ilgas kojas sugeba peršokti
kelio atitvarus. Susidūrus su
juo pasekmės dažnai būna
tragiškos, nes gyvūnas dėl
didelio svorio įkrinta automobilio saloną.
Dėl žvėrių 2018 m. 3 eismo įvykiuose, kuriuos analizuoja Lietuvos transporto
saugos administracija, žuvo
4 žmonės, sužeisti 5. 2019 m.
į kelią išbėgus briedžiui žuvo
1 žmogus.

Pasak Lietuvos transporto
saugos administracijos (LTSA) pareigūno Stasio Mickevičiaus, nemažai vairuotojų
ignoruoja kelio ženklus, kurie iš anksto įspėja, jog artėjama prie ruožo, kuriame
per kelią gali judėti laukiniai
gyvūnai.
„3 patarimai vairuotojams,
kuriuos privalo prisiminti kiekvienas, važiuojantis
miškų supamais keliais: neignoruoti įspėjamojo ženklo,
būtina sumažinti greitį ir atidžiai stebėti kelią bei tai, kas
vyksta šalia jo. Netgi netoli
kelio pamačius laukinį žvėrį
reikia pristabdyti, nes jis bet
kada gali iššokti į kelią. Šios
iš pirmo žvilgsnio paprastos
rekomendacijos gali padėti išvengti tragiškų avarijos
padarinių“, – pataria saugaus
eismo ekspertas.
Žmonės dažnai nukenčia, kai stengiasi
išvengti susidūrimo
su žvėrimi. Tada jie
staiga metasi į priešpriešinę kelio juostą, tačiau jeigu ja važiuoja kita transporto
priemonė, susidūrimas yra neišvengiamas. Todėl LTSA ekspertas akcentuoja:
jeigu netikėtai prieš
jus iššoko laukinis gyvūnas
– nedarykite staigių manevrų, nes bet koks staigus vairo
pasukimas ar greičio pedalo
paspaudimas automobilį gali padaryti nestabilų. Praradę
kontrolę, kelionę galite baigti
griovyje arba apvirsti.
Vis dėlto jeigu nepavyko
išvengti susidūrimo su žvėrimi, pasirūpinkite savo ir
keleivių saugumu. Įvykus eismo įvykiui, būtina pranešti
bendruoju pagalbos telefonu
112. Dėl visų saugumo reikia
įjungti automobilio avarinę
signalizaciją, pastatyti avarinio sustojimo ženklą, kuris
įspėtų kitus vairuotojus apie
susidariusią situaciją kelyje.
LTSA 

TREČIAdienis,
2019 m. spalio 23 d.,
naujasis gĖlupis



Sirijos kurdai sako atnaujinę operacijas
prieš IS džihadistus

Kurdų pajėgos atnaujino Sirijoje kartu su JAV
vadovaujama koalicija vykdytas karines operacijas prieš
džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“ (IS). Tokia žinia
nuskambėjo tris dienos po to, kai jos buvo priverstos
stabdyti tokias operacijas dėl Turkijos pradėto puolimo.

Pasaulinę rankų plovimo dieną ir
specialistų raginimas nepersistengti
Spalio 15 d. minima Pasaulinė rankų plovimo diena.
Sveikatos specialistai teigia,
kad rankas reikia plauti ne
tuomet, kai jos purvinos, o
kur kas dažniau.
Vis tik socialiniame tinkle pasiteiravus, kaip dažnai žmonės plauna rankas,
specialistai paragino nepersistengti, jeigu tiesioginis
darbas nereikalauja nuolat
tobulai švarių rankų, darykite tai iki dešimties kartų
per dieną. Primenama ir dėl
per intensyvaus dezinfekcinio skysčio naudojimo pasekmių, juo tepti rankas reikėtų
ne daugiau nei du kartus per
dieną, kitu atveju rankos taps
šiurkščios.
„Eurovaistinės“ vaistininkė
Kristina Staivė nustebo sužinojusi, jog daugelis socialiniame tinkle „Facebook“ komentarus palikusių žmonių teigia
rankas per dieną plaunantys
ir 20, ir net 30 kartų. Vaistininkė sako, kad persistengti
nereikėtų, nes sausėja rankos, o be to, nuplaunamas
natūralus ant odos esantis
apsauginis sluoksnis, kuris
jau savaime kovoja su bakterijomis.
„Labai džiugu, kad žmonės
sąmoningi, supranta rankų
plovimo svarbą ir to moko
savo vaikus, moterys primena vyrams. Rankų plovimas

yra įprotis, kurį išugdyti nėra sunku, o tai gali atnešti tikrai daug naudos. Rankų plovimas grįžus iš lauko, prieš
valgant ar gaminant maistą,
paglosčius gyvūną, gali padėti išvengti virusų ir bakterijų“, – sako „Eurovaistinės“
vaistininkė.

Vaistininkai primena taisyklingo rankų plovimo etapus:
> Rankų plaštakos ir riešai
sudrėkinami vandeniu;
> Namuose naudojamas
kietas ar skystas muilas be
antiseptinių priedų;
> Kruopščiai, 15-20 sek.

Pasak jos, jeigu pajutote intensyvesnį rankų sausėjimą,
galima įprastą muilą pakeisti švelnesniu, pavyzdžiui, kurio sudėtyje yra arbatmedžio.
Vaistininkė K. Staivė pataria
nepamiršti ir drėkinti odos
drėkinamuoju kremu, o naktį net ir maitinamuoju rankų
kremu.
Vardindami, kada plauna
rankas, daugelis žmonių sako,
kad plauna jas kaskart po išėjimo į lauką ir vizitų parduotuvėse, užsiimant ruošos darbais virtuvėje, po tualeto, grįžę iš parduotuvės, po darbų
sode ar vos atėjus į darbą.

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. 
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atgarsiai
Rusijoje pavėlavęs keleivis pranešė apie
lėktuve esą padėtą bombą

Libane į protestus renkasi šimtai žmonių

Libano sostinėje Beirute šeštadienį, trečią dieną iš eilės,
šimtai žmonių susirinko protestuoti prieš mokesčių
didinimą ir įtariamą pareigūnų korupciją. Protestuotojai
reikalauja nuodugniai pertvarkyti Libano politinę
sistemą ir skundžiasi įvairiais dalykais, nuo taupymo
priemonių iki prastos infrastruktūros.

Rusijos Ulan Udėje šeštadienį į skrydį pavėlavęs keleivis
pranešė apie lėktuve esą padėtą bombą, todėl į Maskvą
skridusiam laineriui teko atlikti avarinį nusileidimą.
Lėktuve buvo 141 keleivis, įskaitant 10 vaikų ir šešis įgulos
narius.

Nyderlandų prokurorai įtaria,
kad surasta šeima ūkyje buvo
laikyta prieš savo valią

Kūrybinio mąstymo pamokos bibliotekoje

Nyderlandų prokurorai trečiadienį pranešė, kad 58erių vyras, suimtas po to,
kai viename atokiame ūkyje buvo rasta šešių asmenų
šeima, įtariamas laikęs ten
žmones prieš jų valią ir pakenkęs jų sveikatai.
„Vykstant tyrimui šis vyras yra įtariamas prisidėjęs
prie neteisėto laisvės suvaržymo ir žalos kitų asmenų
sveikatai sukėlimo“, – sakoma Nyderlandų prokurorų
pranešime.
Jame priduriama, kad ketvirtadienį įtariamasis turės
stoti prieš tardytoją.
Antradienį buvo pranešta, kad Nyderlandų policija viename atokiame ūkyje,
rūsyje, surado tėvą ir penkis
suaugusius jo vaikus, kurie
ten, kaip pranešama, beveik
dešimtmetį „laukė pasaulio
pabaigos“.
Tėvas ir 18–25 metų vaikai slėpėsi netoli Reinervoldo kaimo šiaurinėje Drentės
provincijoje.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad šeima buvo surasta,
kai vienas iš sūnų sutrikęs
nuėjo į barą netoliese, išgėrė
penkis bokalus alaus ir paprašė pagalbos, pareiškęs,
kad lauke nebuvo devynerius metus.
„Niekada nebuvau susidūręs su tokiais dalykais“, –
REKLAMA

spaudos konferencijoje sakė
vietos meras Rogeris de Grootas (Rogeris de Grotas).
„Policija pradėjo tyrimą
gavusi pranešimą iš asmens,
kuris buvo susirūpinęs dėl
tų žmonių gyvenimo sąlygų“,
– nurodė meras.
„Jie gyveno izoliuotą gyvenimą“, – sakė jis ir pridūrė,
kad šeima sodyboje gyveno
pastaruosius devynerius metus, o keli vaikai apskritai nebuvo oficialiai įregistruoti.
Vietos televizija „RTV
Drenthe“, kuri pirmoji paskelbė naujienas, informavo,
kad šeima „rūsyje gyveno
daug metų, laukdama „pasaulio pabaigos“.
Kai kurie iš išvaduotų asmenų „nė nenutuokė, kad
esama kitų žmonių“, priduriama pranešime.
Atvykę policijos pareigūnai surado už spintelės paslėptus laiptus, vedančius į
rūsį, kur slėpėsi šeimos tėvu
vadinamas vyras ir penki numanomi jo vaikai.
Šeima neturėjo kontaktų
su išoriniu pasauliu ir visiškai išsilaikė iš daržo bei ožkos, pranešė „RTV Drenthe“.
„Tėvas prieš kelerius metus patyrė insultą ir gulėjo
lovoje. Jokių jo žmonos ženklų nebuvo“, – sakoma pranešime.
Rūta Androšiūnaitė -BNS

Spalio 10 d. Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje vyko kūrybinio mąstymo pamokos su
vaikų bei jaunimo rašytoja
Ilona Ežerinyte. Renginyje
kūrybingumą lavino Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos
septintokai ir aštuntokai
su lietuvių kalbos mokytojais I. Drižilauskiene bei
J. Jonyka.
„Nėra tokio darbo ar veiklos, kuriame nebūtų kur
pasireikšti kūrybiškumui“,
– tikino rašytoja, trijų prestižinių Lietuvos vaikų literatūros premijų laureatė, literatūros konkursų laimėtoja
ir nominantė, tarptautinės
vaikų ir jaunimo literatūros
asociacijos IBBY narė bei
kūrybinio rašymo mokytoja Ilona Ežerinytė, pristatydama kūrybiškumo skatinimo metodus. Rašytoja kaip

pavyzdžius pasitelkė muzikantų, rašytojų, politikų ir
verslininkų sėkmės istorijas,
kurie tikslui pasiekti išradingai panaudojo kūrybiškumą.
Buvo įdomu išgirsti, jog garsiam amerikiečių chirurgui
Joseph Murray kilo geneali
mintis atlikti sėkmingą pirmąją inksto transplantaciją
namuose prireikus pakeisti senąjį fortepijoną nauju,
nesutrukdžius savo žmonai,
profesionaliai pianistei, repetuoti. Kilusi netikėta asociacija, jog vienas inkstas
pakeičiamas kitu tarsi du fortepijonai – pelnė chirurgui
ne tik Nobelio premiją, bet
ir atvėrė galimybę gyventi
daugybei žmonių. Kitas mokinių šypsenas kėlęs pavyzdys iš verslo sektoriaus – tai
pačio blogiausio viešbučio
pasaulyje statusą kūrybiškai išnaudojantis Amsterda-

Spalio 18 dieną Ašmintos
daugiafunkciame centre
vyko Rudenėlio šventė,
kurioje karaliavo bulvė,
nes „Bulvė – ir maistas, ir
vaistas“.
Bibliotekininkė R. Šiugždinienė ir laisvalaikio salės renginių organizatorė
R. Vilkienė, pasipuošusios
rudeninėmis skrybėlėmis,
sukosi tarp šventės dalyvių
ir pasakojo, iš kur į Lietuvą
atkeliavo bulvės, kokiomis
naudingomis savybėmis jos
pasižymi, minė mįsles. Eilėraštį apie bulves deklamavo
pirmokės Viktorija Nickutė

ir Gustė Jančiauskaitė, o pasaką apie bulvę Karoliną ir
kopūstą Petrą Povilą sekė ketvirtokės Deimantė Mučekaitė ir Marija Kalinauskaitė.
Pačios didžiausios linksmybės pasipylė varžantis,
kas greičiau moka sodinti
ir kasti bulves. Smagu buvo
pažaisti ir bulvių krepšinį.
O kokia gi šventė be laužo ir
jame keptų bulvių!
Šventės pabaigoje visi valgė keptas bulves ir gyrė, kad
labai skanu, sotu ir sveika.

mo viešbutis „Hans Brinker
Budget“, kuris, neįtikėtina,
bet neatbaido klientų, nors
jame nesilaikoma jokių higienos normų, dažnai nėra
šilto vandens bei demonstruojamas abejingumas atvykusiems svečiams. Rašytojos pristatytoje kūrybiškumo
statistikoje buvo teigiama,
jog visi gimstame kūrybiški,
tik augant, prisitaikant prie
visuomenės keliamų socialinių normų, mokykloje mokantis tik vieno sprendimo
būdo, originalumas pradeda
trukdyti ir suaugus lieka vos
2% kūrybiškų suaugusiųjų,
bet kūrybiškumą kasdien
lavinant ir treniruojantis galima auginti „kūrybiškumo
raumenis“, o vėliau pagerinti
ne tik savo gyvenimo kokybę,
bet ir akademinius ar profesinius pasiekimus.
Po išsamaus kūrybinių me-

todų pristatymo vyko praktinė užsiėmimo dalis. Rašytoja
skatino kūrybiškai pažvelgti
į iš pažiūros labai paprastus
dalykus: į trikampį arba plytą, sugalvojant kuo daugiau
jų panaudojimo būdų. Mokinių išradingumas stebino,
užsiėmimo metu, per vos
keletą minučių, buvo sugalvota daugiau kaip 15 skirtingų plytos panaudojimo būdų,
trikampio – 21.
Susitikimas su rašytoja
Ilona Ežerinyte 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 

Rudenėlio šventė Ašmintos daugiafunkciame centre

Ašmintos bibliotekos
bibliotekininkė
Rasa Šiugždinienė

įdomu
Rusijoje per gaisrą daugiabutyje žuvo septyni
žmonės, įskaitant penkis vaikus

Kaip (ne)galima elgtis sergant: mitai ir tiesa
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gavėjo prašoma pateikti pateisinamas savo elgesio priežastis arba jis kviečiamas į Gydytojų konsultacinę komisiją
pasitikrinti sveikatos.
„Sodros“ specialistai eina į
namus patikrinti, ar žmogus serga ir nepažeidžia
taisyklių
Mitas. „Sodros“ specialistai
niekada į namus nevaikšto
ir gyventojų netikrina. Jeigu
į Jūsų duris pasibeldęs asmuo prisistatė „Sodros“ darbuotoju, greičiausiai tai yra
sukčius.

„Sodra“ tikrina gyventojų sąskaitų išrašus ir pirkimo kvitus – ką žmonės
pirko ir kur buvo sirgdami
Mitas. „Sodros“ specialistai
niekada netikrina jokių kvitų
ar banko išrašų ir nesidomi
gyventojų sąskaitomis.
Galiu ligos išmokos negauti, jeigu nepateiksiu
prašymo „Sodrai“
Iš dalies tiesa. Daugiau
nei pusė gyventojų „Sodrai“
internetu jau yra pateikę neterminuotus prašymus ligos
išmokai gauti, o tai reiškia,
kad vėl susirgus jokių prašymų teikti nereikia.
Jeigu tokio prašymo žmogus nėra pateikęs, galima bet
kada, nelaukiant ligos, prisijungti prie „Sodros“ asmeninės paskyros gyventojui sodra.lt/gyventojams ir pateikti
neterminuotą prašymą ligos
išmokai gauti. Pateikus tokį
prašymą išmokos gali būti skirtos ir už pastarųjų 12
mėnesių laikotarpį iki prašymo pateikimo dienos, jei dėl
jų nebuvo kreiptasi, bet jos
priklausė.
Sergant negalima niekur

eiti iš namų
Mitas. Sergantis žmogus,
jeigu jam nustatytas sveikatą tausojantis režimas, gali
nueiti į vaistinę, parduotuvę ar kitur, kur yra būtinybė
ir nėra grėsmės užtęsti ligos trukmės ir užkrėsti kitų
žmonių.
Suprantama, taisyklės riboja lankymąsi masiniuose
sporto, kultūros renginiuose, pramoginėse kelionėse
ar daryti tai kas gali turėti įtakos žmogaus nedarbingumo
trukmei.
Sergant negalima eiti
į darbą
Tiesa. Ligos išmoka
mokama dėl to, kad susirgęs žmogus nepajėgia
dirbti ir praranda pajamas. Be to, sergant virusinėmis ligomis eiti į
darbą būtų neatsakinga,
nes rizikuojama užkrėsti
kolegas.
Jeigu žmogus gali dirbti ir gauna darbo pajamas
sirgdamas, vadinasi, dėl ligos
darbo pajamų neprarado ir
„Sodra“, gavusi informaciją iš
darbdavio apie žmogaus pajamas nedarbingumo metu,
ligos išmokos nemokės.
Jeigu keliausiu į užsienį,
„Sodra“ sužinos
Tiesa. „Sodra“ keičiasi informacija ir gauna duomenis,
kurie gali būti svarbūs teisei
gauti ligos išmoką iš įvairių
institucijų bei turi rizikos
valdymo informacines sistemas, kurios vertina rizikos
veiksnius, nustato įtartinus
atvejus ir tais atvejais ligos
išmoka neskiriama, ar tokie
žmonės kviečiami į gydymo
įstaigą pasitikrinti sveikatos
ir darbingumo.
„Sodra“ tikrina sergančių
gyventojų socialinių tinklų paskyras
Mitas. „Sodra“ neskaito
gyventojų paskyrų socialiniuose tinkluose. Tačiau dažniausiai skaito darbdaviai,
kaimynai ir kiti žmonės bei
praneša „Sodrai“ anoniminiu
pasitikėjimo telefonu. Dažnai,
pavyzdžiui, darbdavys, kurio
darbuotojas turi nedarbingumo pažymėjimą, praneša



Geologijos tarnyba paskelbė konkursą
gręžiniams arseno kilmei nustatyti

Rusijos vakaruose esančiame Rostovo mieste šeštadienį
kilus gaisrui daugiabutyje žuvo penki vaikai ir du
suaugusieji. Gaisras galėjo kilti dėl elektros prietaisų gedimo
ar neatsargaus elgesio su ugnimi.

Artėjant peršalimo ligų sezonui vis daugiau gyventojų kreipiasi į medikus, jiems
skiriami nedarbingumo pažymėjimai, mokamos ligos
išmokos.
Tačiau, užuot ramiai rūpinęsi savo sveikata, dalis ligonių neramiai žvilgčioja į duris – ar nepasibels „Sodra“ ir
ar nenubaus už „neteisingą“
sirgimą.
Mitų apie tai, ką galima ir
ko negalima daryti sergant
yra nemažai, kartu yra ir aiškių taisyklių, kaip elgtis iš tiesų nepatariama. „Sodra“
pateikia atsakymus į dažnai pasitaikančius klausimus apie elgesį laikino
nedarbingumo metu.
„Sodra“ kontroliuoja,
kaip žmonės elgiasi
sirgdami ir gali nutraukti ligos išmokos
mokėjimą
Tiesa. Laikinas nedarbingumas – tai ne papildomos atostogos ar asmeniniam tobulėjimui skirtas
laikas. Šiuo laikotarpiu žmogus turi visas jėgas sutelkti į
savo sveikatą, o „Sodra“ jam
moka ligos išmoką. Išduodamas nedarbingumo pažymėjimą gydytojas supažindina
pacientą su gydymosi režimu
ir elgesio taisyklėmis, galiojančiomis laikino nedarbingumo metu.
Taisyklių pažeidimais laikoma, kai žmogus nesilaiko
gydytojo nustatyto gydymo
režimo ir neatlieka paskirtų
procedūrų, vartoja alkoholį ir
kitaip svaiginasi, dirba, mokosi, keliauja, dalyvauja kultūros, sporto, pramoginiuose
ar kituose renginiuose arba
elgiasi taip, kad jo veiksmai
gali užtęsti laikino nedarbingumo trukmę.
Elgesio taisyklių pažeidimus gali nustatyti gydytojai,
darbdaviai ir „Sodra“, remdamasi dokumentais, patvirtinančiais elgesio taisyklių pažeidimus. Dažniausiai „Sodra“
pranešimus apie pažeidimus
gauna iš darbdavių, įvairių
institucijų, gyventojų ar gydytojų. Kiekvienas atvejis vertinamas individualiai, išmokos
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„Sodrai“ apie tai, kad jo darbuotojas šiuo metu puikuojasi nuotraukomis iš egzotinių
kraštų ir klausia, ar jo darbuotojas pagrįstai pripažintas laikinai nedarbingu. Tai
gali būti priežastis „Sodrai“
iškviesti gyventoją į Gydytojų
konsultacinę komisiją pasitikrinti sveikatos.
Sirgti neapsimoka, nes
ligos išmokos yra labai
mažos
Mitas. Gyventojai serga ne
todėl, kad „apsimokėtų“ gauti ligos išmoką. Ligos išmoka
kompensuoja dalį gyventojo
prarastų darbo pajamų dėl
to, kad jis susirgo ir negalėjo dirbti bei negavo atlyginimo už tas dienas, kai nebuvo darbe. Ligos socialinio
draudimo esmė ir yra mokėti
įmokas, kad susirgus pačiam
ar šeimos nariui, gautų ligos
išmoką.
Pati ligos išmoka visiškai
priklauso nuo vidutinių gyventojo pajamų, turėtų iki ligos. Jeigu žmogus gavo vidutinį darbo užmokestį, kuris
Lietuvoje 2-ąjį šių metų ketvirtį siekė 1252 eurus arba
beveik 800 eurų į rankas, tokiu atveju už pirmas dvi dienas ne mažesnę nei 62 proc.
išmoką mokės darbdavys, o
nuo trečios dienos „Sodra“
paskirs 37 eurų išmoką per
dieną (mokės apie 30 eurų „į
rankas“). Jeigu žmogus sirgtų
dvi savaites (10 darbo dienų)
tai į rankas gaus apie 300 eurų – maždaug 80 proc. iki ligos turėtų pajamų.
Jeigu sirgsiu „neteisingai“,
„Sodra“ man gali būti skirti baudą
Mitas. „Sodra“ niekada
neskiria jokių baudų gyventojams už elgesio laikino nedarbingumo metu taisyklių
pažeidimus. Nustačius pažeidimą nuo tos dienos nutraukiamas ligos išmokos
mokėjimas. Jeigu nustatoma,
kad taisyklės buvo pažeistos
anksčiau, o gyventojas po to
gavo ligos išmoką, „Sodra“ pareikalaus atlyginti žalą – sugrąžinti tą išmokos dalį, kuri
išmokėta nustačius pažeidimą. SODRA 

Geologijos tarnyba ketvirtadienį paskelbė tarptautinį
konkursą gręžinių gręžimui Raseinių rajone arseno
kilmei nustatyti. Giliausi gręžiniai bus 110 ir 190 metrų
gylio. Lietuvoje aptinkama arseno koncentracija
vandenyje dažniausiai nedaug viršija leistiną normą.
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švietimas
Kauno tardymo izoliatoriaus nuteistieji
tvarkys zoologijos sodo aplinką

Vakarų Krante izraeliečių sargybiniai
nušovė peiliu ginkluotą palestinietį

Kauno tardymo izoliatoriaus nuteistieji tvarkys Kauno
zoologijos sodo aplinką. Kauno tardymo izoliatorius
įsipareigojo pagal poreikį organizuoti nuteistųjų dalyvavimą
Zoologijos sodo teritorijos tvarkymo ir remonto darbuose.
Penki, šeši nuteistieji dirbs teritorijos tvarkymo darbus.

Septyni požymiai, kad jūsų
vaikas tapo „veiperiu“

Politikams vis ieškant būdų, kaip pažaboti elektroninių cigarečių vartojimą
nepilnamečių tarpe, tėvams ir mokytojams svarbu išmokti atpažinti, kad
vaikas garina elektronines
cigaretes.
Bekvapes, mažo dydžio
įrenginius nepilnamečiams
paprasta slėpti, todėl svarbu
atkreipti dėmesį į specifinius
fizinius ir elgesio požymius.
Yra žinoma, kad „atvirų
talpų“ elektroninėse cigaretėse galima įsipilti ne tik
aromatizuotų skysčių, bet
ir narkotinių medžiagų, tačiau šiame straipsnyje nurodomi požymiai aktualūs tik
elektroninius skysčius, o ne
narkotines medžiagas garinančių vaikų tėvams ar mokytojams.
Septyni požymiai, rodantys, kad jūsų vaikas ar mokinys tapo „veiperiu“:
1. Nepaaiškinamas saldus kvapas, sklindantis
nuo vaiko. Paaugliai dažniausiai renkasi elektroninių
cigarečių skysčius su guminukų, uogų, citrinų, arbūzų ir
kitokių skoniais. Tad jei nuo
jūsų vaiko ar mokinio sklinda
nepaaiškinamas saldus kvapas – pasidomėkite, galbūt jis
tapo „veiperiu“.
2. Nebegeria kavos. Pastebima, kad garinant elektronines cigaretes padidėja
jautrumas kofeinui. Tad jei
jūsų vaikas nuolat prašydavo
pinigų kavai ir leisdavo laiką
su draugais kavinėse, bet dabar to nebedaro – gali būti,
kad pradėjo garinti elektronines cigaretes.
3. Padidėjęs troškulys,
džiūstančios lūpos, dažnas vaikščiojimas į tualetą. Dažnas garinamųjų tabako produktų, elektroninių
REKLAMA

cigarečių šalutinis poveikis
– troškulys, sausos burnos,
džiūstančių lūpų efektas.
Todėl atkreipkite dėmesį, jei
jūsų vaikas yra labiau ištroškęs ir dažniau nei įprastai
vaikščioja į tualetą, arba yra
kitų dehidratacijos požymių
(juodi paakiai).
4. Kraujas iš nosies. Garinantys elektronines cigaretes dūmus dažnai išleidžia
pro nosį, o tai gali sausinti nosies gleivinę ir skatinti
kraujo iš nosies tekėjimą.
5. Žaizdelės burnoje ir
rūkoriaus kosulys. Pastebima, kad elektroninių cigarečių vartotojų burnose dažnai
pasitaiko sunkiai gyjančių
mikrožaizdelių, taip pat dažnas ir vadinamasis rūkoriaus
kosulys.
6. Keistos baterijos ir pakrovėjai. Kai kurioms elektroninėms cigaretėms pakrauti reikia paprasto USB
kabelio, tačiau senesnių modelių cigaretėms reikalingos
baterijos, kurias reikia nuolat
krauti. Jei pastebite savo vaiko kambaryje ar tarp daiktų
neaiškias, nuolat kraunamas baterijas – pasidomėkite, jos gali būti nuo elektroninių cigarečių. Taip pat
reiktų atkreipti dėmesį ir su
USB kabeliu kompiuteryje
kraunamus įrenginius – vienas iš jų gali būti elektroninė
cigaretė.
7. Vatos gabalėliai ir metalinės vielutės. Jei tarp savo vaiko daiktų randate nebalintos, organiškos medvilnės gumulėlius arba plonas
metalines vielutes – galite
būti įsitikinę, kad jūsų vaikas garina elektronines cigaretes.
Remtasi “US News”, “Drug
Free” ir “Child mind” duomenimis. GLIK

Vakarų Krante izraeliečių apsaugos darbuotojai
penktadienį nušovė palestinietį, mėginusį užpulti juos
peiliu. Civiliai apsaugos pareigūnai ragino prie jų artėjusį
vyrą sustoti, bet šis nepakluso ir buvo nušautas.

„Dauno“ etiketės įžeidumo labiausiai nesupranta
estai – tarptautinė apklausa
Su genetiniu Dauno sindromo sutrikimu gimusius
žmones stengiamasi vis labiau integruoti į visuomeninį gyvenimą, tačiau ir
įžeidžių etikečių klijavimo
vis dar netrūksta.
Iš visų Baltijos šalių būtent
Estijoje 47 proc. gyventojų
žargoną „daunas“ laiko kvai-

jasi žmonių, turinčių Dauno
sindromą atžvilgiu. Tik 10
proc. lietuvių atrodo galima vadinti žmogų su Dauno
sindromu daunu, Latvijoje
ir Estijoje pakantumo riba
yra aukštesnė ir siekia 13
bei 17 proc.
„Estijoje beveik penktadalis apklaustųjų nemato nieko

lo ar nenormalaus žmogaus
sinonimu, ir tai didžiausias
rodiklis tarp visų šalių. Tuo
tarpu net 88 proc. Lietuvos
gyventojų įsitikinę, kad toks
žmogaus apibūdinimas yra
labai įžeidus.
Spalio 20 dieną minimos
nacionalinės Dauno sindromo dienos proga rinkos tyrimų bendrovė „Nielsen“
skelbia pirmą kartą visose
trijose Baltijos šalyse atlikto
tyrimo, kuriuo siekta išsiaiškinti žodžio „daunas“ vartojimą bei keliamas konotacijas, rezultatus.
Pakantumo lygis Baltijos
šalyse varijuoja
Lietuvos gyventojai dažniau nei latviai ar estai susiduria su situacijomis, kai
pasipiktinus žmogaus elgesiu jis tiesiog apšaukiamas
„daunu“. Tokių respondentų
mūsų šalyje yra 84 proc., Latvijoje ir Estijoje, atitinkamai
75 ir 69 proc.
Etikečių klijavimui nepakantumo daugiausiai Latvijoje – čia net 89 proc. žmonių
teigia, kad jiems toks prasivardžiavimas nepriimtinas.
Lietuvoje taip manančiųjų
yra 88 proc., Estijoje 87 proc.
Požiūris šiek tiek koreguo-

blogo, jei genetinį sutrikimą
turintis žmogus būtų pavadintas daunu. Toks tiesmukumas yra nemandagus,
įžeidus, skaudina ne tik šį
sindromą turinčius žmones,
bet ir jų artimuosius. Paradoksalu, kad 70-90 proc.
Baltijos šalių gyventojų tai
supranta, bet tuomet kaip
susidaro situacijos, kuomet
daunais vadinami su tuo niekaip susiję žmonės?“, – pastebi „Nielsen“ vadovė Baltijos šalims Ilona Lepp.
Lietuvoje visuomenės
nuomonės
tyrimas
Dauno sindromo tematika
atliekamas
nuo 2016
metų kovo
ir duomenys rodo,
kad per keletą metų
tolerancija
žeminančiam žargono klijavimui šalyje sumažėjo.
Šiuo metu nuo 14 iki 10
proc. sumažėjo manančiųjų,
kad žmogus su Dauno sindromu gali būti vadinamas
daunu, o nuo 15 iki 12 proc.

– kad daunu gali būti vadinamas žmogus, neturintis Dauno sindromo. Iš kitos pusės,
net 47 proc. Estijos, 44 proc.
Lietuvos ir 43 proc. Latvijos
gyventojų žodį daunas vis
dar laiko kvailo žmogaus sinonimu.
Norinčiųjų atskirti vaikus
– jau nedaug
Kol viešoji erdvė lūžta nuo Dauno
sindromą turinčių plaukikų, modelių ar
balerinų, Lietuva išgyvena
buvusio ilgo
izoliacijos laikotarpio pasekmes, kuomet
Dauno sindromą turintys
vaikai būdavo nukreipiami
į internatus, o talentų juose net nesistengta ieškoti.
Vis dėlto, Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų
asociacijos vadovė Neringa
Šalugienė pastebi, kad situacija švietimo įstaigose nuolat gerėja.
„Miestuose teigiama dinamika spartesnė, mažesniuose miestuose judama kiek lėčiau. Tačiau ir iš pačių tėvelių
dabar dažniausiai sulaukiame ne baimės ar noro atsiriboti, o klausimo: kuo galėtu-

laikiniai vaikai daro viską,
kaip ir jų bendraamžiai –
užsiima sportu, plaukimu,
gimnastika ir kitais hobiais“,
– teigia N. Šalugienė.
Baltijos šalių visuomenės
nuomonės apklausa atskleidė, kad vaikams su Dauno
sindromu daugiausiai tolerancijos rodoma Lietuvoje.
Čia 49 proc. apklaustųjų pasisako už Dauno sindromą
turinčių vaikų integravimą
bendrojo lavinimo darželiuose ir mokyklose. Latvijoje taip manančių žmonių
yra 36 proc., o Estijoje – 34
procentai.
Atitinkamai mažiausia, arba 37 proc. apklaustųjų dalis
mano, kad pirmiausiai reikėtų nustatyti vaiko gebėjimo
lygį ir tik tuomet spręsti, ar
jį ugdyti bendroje, ar specialioje mokykloje. Už tikslingą atranką pasisako 49 proc.
Latvijos ir 51 proc. Estijos
gyventojų.
Atliekant apklausą atsirado ir manančių, kad su Dauno sindromą turinčių vaikų
ugdymu apskritai nereikia
gaišti laiko, nes tai neva beprasmės pastangos. Lietuvoje ir Estijoje atsirado apie
0,3 proc., o Latvijoje – 1 proc.
tokių respondentų.
„Faktas, kad situacija keičiasi į gerą. Jaučiasi, kad
visuomenė vis labiau pasirengusi priimti žmones
su Dauno sindromu ir nori
jiems padėti“, – sako N. Ša-

me padėti? Anksčiau vaikai
su Dauno sindromu dažniausiai pakliūdavo į specialias mokymo įstaigas, augo
izoliuoti, todėl net ir užaugę
jie negali parodyti viso savo
potencialo. Tuo tarpu šiuo-

lugienė.
„Nielsen“ tarptautinę apklausą atliko šiemet balandį, joje dalyvavo 16-64 metų
žmonės: 1607 respondentai
Lietuvoje, 1608 Latvijoje ir
1610 Estijoje. 
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:02 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios. Orai.
09:20 Senis 10:25 Štutgarto kriminalinė policija
2 11:10 Komisaras Reksas
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto“.”
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimo spalvos
20:25 Loterija „Keno Loto“.”20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas.
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.”
21:30 Ypatingas būrys. Socialinės realybės programa
22:30 Dviračio žinios 23:00
Premjera. Dingę be žinios
1 23:45 Komisaras Reksas
00:30 Bloga mergaitė. Vaidybinis serialas 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Stilius

TV3 orai 211 16:30 TV Pagalba 14/38s. 18:30 TV3
žinios 296 19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai 296
19:30 Gero vakaro šou
6/8s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/25s. 21:00
TV3 vakaro žinios 169 21:52
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai
169 22:00 Paliktieji 22:25
Vikinglotto 43 00:20 Rezidentas 2/1s. 01:15 X mutantai 2/10s. 02:05 Rouzvudas 2/14s. 02:55 Amerikiečiai 4/13s. 03:55 Rezidentas
2/1s. 04:45 Kietuoliai 1/6s.
05:10 Svotai 8

BTV

06:30 CSI. Majamis (3)
07:25 Mano virtuvė geriausia (26) 08:40 Stoties
policija (23) 09:40 Paskutinis faras (2) 10:35 Kobra
11 (6) 11:35 Privatus detektyvas Magnumas (3) 12:35
Visa menanti (25) 13:35
Mano virtuvė geriausia
(27) 14:55 Stoties policija
(24) 16:00 Paskutinis faras
(3) 17:00 Info diena 17:30
Kobra 11 (7) 18:30 CSI. Majamis (4) 19:30 Privatus
detektyvas Magnumas (4)
20:30 Laba diena 21:00
Žemės branduolys 23:45
Prieglobstis 01:45 Detek06:00 Mano gyvenimo tyvų istorijos (6)
šviesa (1146,1147,1148)
07:30 Tomo ir Džerio šou
(11) 07:55 Volkeris, Teksa- 06:13 Programa 06:14 TV
so reindžeris (39,40) 09:55 parduotuvė 06:30 Atliekų
Rozenheimo policija (24) kultūra 07:00 „Moterų dak10:55 Rimti reikalai 2 (29) taras“ (3/8) 08:00 Nauja
11:25 Supermamos (9) diena 09:00 Sėkmės gylis
12:00 Bjaurusis ančiukas 10:00 Kitoks pokalbis su
Niujorke (62) 13:00 Pasko- Edvardu Žičkumi 11:05„Prolinta meilė (69) 14:00 Naš- kurorai” (1/9) 12:10 „Bruto
laitės (101) 15:00 Svajoklė ir Neto” (3/45) 12:40 „Mei(101) 16:00 Labas vakaras, lė kaip mėnulis” (1/29,30)
Lietuva 17:30 VIDO VIDeO 13:45 TV parduotuvė 14:00
18:30 Žinios 19:20 Spor- Nauja diena 15:00 „Prokutas 19:27 Orai 19:30 KK2 rorai” (1/10) 16:00 Repor20:00 Šiandien. Po metų teris 16:23 Sportas 16:30
21:00 Rimti reikalai 2 (31) Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai
21:30 Žinios 22:20 Sportas 17:00 „Meilė kaip mėnulis”
22:27 Orai 22:30 VAKA- (1/31,32) 18:00 Reporteris
RO SEANSAS Sukrėtimas 18:45 Sportas 18:55 Orai
00:55 Begėdis (11) 02:00 18:57 Rubrika “Verslo genas” 19:00 Nauja diena
Nurašytieji
19:30 Delfi dėmesio cenTV3
tre 20:00 Reporteris 20:23
06:10 Televitrina 3 06:25 Sportas 20:30 Lietuva tieTransformeriai. Maskuotės siogiai 20:58 Orai 21:00
meistrai 4/407s. 06:55 Či- Gyvenimas 22:00 „Pone
pas ir Deilas skuba į pagal- prezidente“ (1/3) 22:30
bą 1/138s. 07:25 Kempiniu- Reporteris 23:20 Sportas
kas Plačiakelnis 11/228s. 23:25 Orai 23:27 Rubrika
07:55 Prieš srovę 19/8s. “Verslo genas” 23:30 Delfi
(kart.) 08:55 Meilės sū- dėmesio centre 00:00 Laikuryje 3168 10:00 Meilės kykitės ten 01:00 „Meilė
simfonija 1/62,63s. 12:00 kaip mėnulis” (1/31,32)
Svotai 8 13:00 PažadėtoTV6
ji 7/2155,2156,2157,2158s.
15:00 Simpsonai 27/14,15s. 06:15 Televitrina 3 06:30
16:00 TV3 žinios 211 16:25 CSI kriminalistai 12/1203s.
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07:30 Einšteinas 2/8s.
08:30 Rezidentai 4/99s.
09:00 Statybų gidas
6/7s. 09:30 Topmodeliai
24/2405s. 10:30 Simpsonai 9/5,6s. 11:30 Univeras
7/40,296s. 12:30 Vedęs ir
turi vaikų 2/207,208s. 13:30
Šaunioji įgula 2/10,11s.
14:30 Televitrina 13 15:00
Einšteinas 2/9s. 16:00 CSI
kriminalistai 12/1204s.
17:00 Univeras 7/297,298s.
18:00 Vedęs ir turi vaikų
2/209,210s. 19:00 Šaunioji įgula 2/12,13s. 20:00
Europos taurės krepšinio
rungtynės. Bursos “Tofas”
– Vilniaus “Rytas” 21:45 UEFA čempionų lygos rungtynės. “KRC Genk” – “Liverpool FC” 23:55 Tironas 3/7s.
01:00 Pėdsakai 1/163s.
01:45 Svieto lygintojai 5/5s.
02:35 Dvi merginos be cento 3/21,22s. 03:25 Moterų
lyga. Vyrai, pinigai ir meilė 4/49s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Šventė
Kvėdarnoje 2015. Koncertuoja grupė „Biplan“ 06:50
Šimtas. Įdomioji tarpukario
istorija. 07:00 Kultūros diena 07:30 Šervudo padauža Robinas Hudas 2 07:40
Kaimynai piratai 07:55 44
katės 08:20 Smalsumo genas 08:50 Maistas: tiesa ar
pramanas? Pietūs virš debesų 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. Pokalbių
programa 14:00 Gimę tą
pačią dieną 14:55 Septintasis dešimtmetis.Televizijos
aukso amžius 15:40 Šimtas.
Įdomioji tarpukario istorija
15:50 Premjera. Šervudo
padauža Robinas Hudas
2 16:00 Kaimynai piratai
16:15 Premjera. 44 katės
16:45 Premjera. Maistas:
tiesa ar pramanas?Valstijų
pasididžiavimas 17:10 Keistuolė 3 18:00 Kultūros diena. 18:25 Sporto galia.Atviro vandens plaukimo varžybos prie... 18:55 FIBA
Čempionų lyga. Klaipėdos
„Neptūnas“ – Dižono „JDA“.
Tiesioginė transliacija iš
Klaipėdos.”21:25 FIBA Čempionų lyga. Manresos „Baxi“ – Panevėžio „Lietkabelis“. Tiesioginė transliacija
iš Manresos.” 23:30 Nacionalinė ekspedicija
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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
15:00 Žinios. Orai. 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. Socialinė-ekonominė
programa 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. Bankas 00:00 Mūsų gyvūnai.
Programa apie augintinius
00:30 Bloga mergaitė. Vaidybinis serialas. 01:00 LRT
radijo žinios
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„Boeing“ pilotas 2016-aisiais pastebėjo
problemų dėl „Boeing MAX“ sistemos

Penktadienį Barselonoje mitingavo pusė milijono žmonių,
vakare suintensyvėjo smurtiniai susirėmimai, per kuriuos
radikalūs katalonų separatistai svaidė į policiją akmenis ir
pirotechnikos priemones, o pareigūnai atsakė ašarinėmis
dujomis, guminėmis kulkomis ir vandens patrankomis.
trečiADIENIS

TREČIAdienis,
2019 m. spalio 23 d.,
naujasis gĖlupis

Vienas „Boeing“ pilotas, susijęs su lėktuvų „Boeing 737
MAX“ atestacija, 2016 metais kolegai pasakė, kad per
imituoklio bandymus prastai veikė svarbi skrydžio
valdymo sistema MCAS, rodo dokumentai, kuriuos
penktadienį paskelbė JAV Kongreso tyrėjai.

7/2159,2160,2161s. 15:00
Simpsonai 27/16,17s. 16:00
TV3 žinios 212 16:25 TV3
orai 212 16:30 TV Pagalba
14/39s. 18:30 TV3 žinios
297 19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 297 19:30
Farai 13/8s. 20:30 Moterys meluoja geriau 12/26s.
21:00 TV3 vakaro žinios
170 21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 170 22:00
Baudžiamasis būrys 00:05
Rezidentas 2/2s. 01:05 X
mutantai 2/11s. 01:55 Rouzvudas 2/15s. 02:45 Amerikiečiai 5/1s. 03:40 Rezidentas 2/2s. 04:30 Kietuoliai
1/7s. 04:55 Svotai 9

BTV

06:20 CSI. Majamis (4)
07:15 Mano virtuvė geriausia (27) 08:30 Stoties policija (24) 09:30 Paskutinis
faras (3) 10:30 Kobra 11 (7)
11:30 Privatus detektyvas
Magnumas (4) 12:30 Visa
menanti (26) 13:30 Mano
virtuvė geriausia (28) 14:55
Stoties policija (1) 16:00
Paskutinis faras (4) 17:00
Info diena 17:30 Kobra 11
(8) 18:30 CSI. Majamis (5)
19:30 Privatus detektyvas Magnumas (5) 20:30
Laba diena 21:00 Pragaro
pasiuntinys 22:55 Žemės
06:00 Mano gyvenimo branduolys 01:35 Detektyšviesa (1149,1150,1151) vų istorijos (7)
07:30 Tomo ir Džerio šou
(12) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (41,42) 09:55 06:13 Programa 06:14 TV
Rozenheimo policija (1) parduotuvė 06:30 Vantos
10:55 Rimti reikalai 2 (30) lapas 07:00 „Moterų dak11:25 Supermamos (10) taras“ (3/9) 08:00 Nauja
12:00 Bjaurusis ančiukas diena 09:00 Visi savi 10:00
Niujorke (63) 13:00 Pasko- Laikykitės ten su Andriumi
linta meilė (70) 14:00 Naš- Tapinu. N-7. 11:05„Šviesofolaitės (102) 15:00 Svajoklė ras”(2/18,19) 12:10„Bruto ir
(102) 16:00 Labas vakaras, Neto” (3/46) 12:40 „MeiLietuva 17:30 VIDO VIDeO lė kaip mėnulis” (1/31,32)
18:30 Žinios 19:20 Sportas 13:45 TV parduotuvė 14:00
19:27 Orai 19:30 KK2 20:00 #NeSpaudai 15:00 „ProkuValanda su Rūta 21:00 Rim- rorai” (1/11) 16:00 Reporti reikalai 2 (32) 21:30 Žinios teris 16:23 Sportas 16:30
22:20 Sportas 22:27 Orai Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. 17:00 „Meilė kaip mėnuPREMJERA Sveiki, aš Doris lis” (1/33,34) 18:00 Repor00:20 Begėdis (12) 01:30 teris 18:45 Sportas 18:55
Sukrėtimas 03:30 Alche- Orai 19:00 Nauja diena
mija. VDU karta 04:00 RE- 19:30 Delfi dėmesio centre 20:00 Reporteris 20:23
TROSPEKTYVA
Sportas 20:30 Lietuva tieTV3
siogiai 20:58 Orai 21:00
06:10 Televitrina 3 06:25 #NeSpaudai 22:00 „Bruto
Transformeriai. Maskuotės ir Neto” (3/46) 22:30 Repormeistrai 4/408s. 06:55 Či- teris 23:20 Sportas 23:25
pas ir Deilas skuba į pagal- Orai 23:30 Delfi dėmesio
bą 1/139s. 07:25 Kempiniu- centre 00:00 Gyvenimas
kas Plačiakelnis 11/229s. 01:00 „Meilė kaip mėnu07:55 Gero vakaro šou lis” (1/33,34)
6/8s. 08:55 Meilės sūkuTV6
ryje 3169 10:00 Meilės
simfonija 1/64,65s. 12:00 06:15 Televitrina 3 06:30
Svotai 9 13:00 Pažadėtoji CSI kriminalistai 12/1204s.

07:30 Einšteinas 2/9s.
08:30 Rezidentai 4/100s.
09:00 Vienam gale kablys
20/42s. 09:30 Topmodeliai
24/2406s. 10:30 Simpsonai 9/7,8s. 11:30 Univeras
7/297,298s. 12:30 Vedęs ir
turi vaikų 2/209,210s. 13:30
Šaunioji įgula 2/12,13s.
14:30 Televitrina 13 15:00
Einšteinas 2/10s. 16:00
CSI kriminalistai 12/1205s.
17:00 Univeras 7/299,300s.
18:00 Vedęs ir turi vaikų
2/211,212s. 19:00 Šaunioji
įgula 2/14,15s. 20:00 Rezidentai 4/101s. 20:30 Žinios
200 20:58 Orai 75 21:00
Holograma karaliui 22:55
Tironas 3/8s. 00:00 Pėdsakai 1/164s. 01:00 Svieto lygintojai 5/6s. 01:45
Dvi merginos be cento
3/23,24s. 02:35 Moterų
lyga. Vyrai, pinigai ir meilė 4/50s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Visagino
Country 2015. Koncertuoja
grupė „Baylou“ (Australija) 06:50 Šimtas. Įdomioji
tarpukario istorija 07:00
Kultūros diena 07:30 Šervudo padauža Robinas Hudas 2 07:40 Kaimynai piratai 07:55 44 katės 08:20
Mūšio laukas. Visuomenės
atsparumo skatinimo programa 08:50 Maistas: tiesa
ar pramanas? 2.Valstijų pasididžiavimas 09:15 Labas
rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba. 12:15
Kultūrų kryžkelė. Trembita
12:40 Stop juosta. Programa apie modernizmo architektūrą. 13:05 Nacionalinė
ekspedicija 14:00 Pasaulio
teisuoliai 14:45 Auto Moto
15:10 Kelias į namus. Dokumentinių apybraižų ciklas.
15:40 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas.
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.Karnavalo linksmybės 17:10
Keistuolė 3 18:00 Kultūros
diena. 18:30 Gimę tą pačią
dieną 19:25 Premjera. Kino istorija 20:10 Dainuoju
Lietuvą 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai 21:30 Sinatra.
Viskas arba nieko 23:30 Į
sveikatą! 00:00 DW naujienos rusų kalba. 00:15 Dabar
pasaulyje 00:45 Euromaxx
01:15 Žagarės vyšnių festivalis 2015

12

TREČIAdienis,
2019 m. SPALIO 23 d.,
naujasis gĖlupis

TV PROGRAMA
Jehovos liudytojų diakonas gali tarnauti kaip
šauktinis, nusprendė teismas

Auga pasitikėjimas Prezidentu

Šalies visuomenė vis labiau pasitiki Prezidento
institucija bei kariuomene, rodo „Lietuvos ryto“
skelbiama „Vilmorus“ apklausa. Prezidento institucija
reitinge spalį išliko antra – ja pasitikėjo 71,2 proc.
apklaustųjų (rugsėjį – 67 proc.). Į trečią vietą pakilo
Lietuvos kariuomenė, su 63,4 proc. apklaustųjų (rugsėjį
– 60,2 proc.). Pirmi - ugniagesiai gelbėtojai su 88,8 proc.

Teismas neskundžiama nutartimi atmetė Jehovos liudytojų
diakono skundą dėl šaukimo į kariuomenę. Teismas
konstatavo, jog vyras neatitinka nė vienos iš numatytų
sąlygų, kada asmuo atlikti privalomosios karinės tarnybos
nešaukiamas ir paliko galioti 2017 m. priimtą sprendimą.
PENKTADIENIS
SPALIO

25

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 Krydas:
gimęs kovoti 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
06:00 Mano gyvenimo
šviesa (1152,1153,1154)
07:30 Tomo ir Džerio šou
(13) 07:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris (43,44) 09:55 Rozenheimo policija (2) 10:55
Rimti reikalai 2 (31) 11:25
Supermamos (11) 12:00
Bjaurusis ančiukas Niujorke (64) 13:00 Paskolinta
meilė (71) 14:00 Našlaitės
(103) 15:00 Svajoklė (103)
16:00 Labas vakaras, Lietuva 17:30 Bus visko 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 KK2 penktadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS.
PREMJERA Pabėgimo planas 2 22:55 Nuo sutemų
iki aušros. Kruvini Teksaso
pinigai 00:45 Rokenrola 02:50 Pažinimo klubas
03:15 Sveiki, aš Doris

TV3

7/2162,2163,2164,2165s.
15:00 Simpsonai 27/18,19s.
16:00 TV3 žinios 213 16:25
TV3 orai 213 16:30 TV Pagalba 14/40s. 17:55 Namų
idėja su IKEA 2/8s. 18:30
TV3 žinios 298 19:22 TV3
sportas 1 19:27 TV3 orai 298
19:30 Pokahonta 21:05
Loganas 00:00 Namas
gatvės gale 01:50 Paliktieji 03:45 Pragare 05:20
Svotai 10

BTV

06:25 CSI. Majamis (5)
07:20 Mano virtuvė geriausia (28) 08:40 Stoties
policija (1) 09:40 Paskutinis
faras (4) 10:35 Kobra 11 (8)
11:35 Privatus detektyvas
Magnumas (5) 12:35 Visa
menanti (27) 13:35 Mano
virtuvė geriausia (29) 14:55
Stoties policija (2) 16:00
Paskutinis faras (5) 17:00
Info diena 17:30 Kobra 11
(9) 18:30 CSI. Majamis (6)
19:30 Amerikietiškos imtynės (41) 21:30 Trigubas
X. Aukštesnis lygis 23:30
Pragaro pasiuntinys 01:20
Detektyvų istorijos (8)
06:13 Programa 06:14 TV
parduotuvė 06:30 TV Europa pristato. “Lietuvos
gelmių istorijos” (4) 07:00
Laikykitės ten 08:00 #NeSpaudai 09:00 Greiti pietūs
10:00 Atliekų kultūra 10:30
Kaimo akademija 11:05
„Šviesoforas” (2/20,21)
12:10 „Bruto ir Neto” (3/47)
12:40 „Meilė kaip mėnulis”
(1/33,34) 13:45 TV parduotuvė 14:00 Gyvenimas
15:00 „Prokurorai” (1/12)
16:00 Reporteris 16:20
Sportas 16:28 Orai 16:30
Oponentai 17:00 „Meilė
kaip mėnulis” (1/35,36)
18:00 Reporteris 18:45
Sportas 18:55 Orai 19:00
„Moterų daktaras“ (3/10)
20:00 Reporteris 20:20
Sportas 20:28 Orai 20:30
Oponentai 21:00 Kitoks
pokalbis su Edvardu Žičkumi 22:00 „Bruto ir Neto” (3/47) 22:30 Reporteris 23:20 Sportas 23:28
Orai 23:30 „Pasaulio turgūs“ (4). Tel Avivas 00:00
„Moterų daktaras“ (3/10)
01:00 „Meilė kaip mėnulis” (1/35,36) 02:10 „Bruto ir
Neto” (3/47) 02:30 „Prokurorai” (1/11) 03:30 Reporteris 04:00 Sportas

06:10 Televitrina 3 06:25
Transformeriai. Maskuotės
meistrai 4/409s. 06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/140s. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 11/230s.
07:55 Farai 13/8s. 08:55
Legendinės legendos
TV6
1/7s. 10:00 Meilės simfo- 06:15 Televitrina 3 06:30
nija 1/66,67s. 12:00 Svo- CSI kriminalistai 12/1205s.
tai 10 13:00 Pažadėtoji 07:30 Einšteinas 2/10s.
REKLAMA

08:30 Rezidentai 4/101s.
09:00 Gyvūnų manija
4/7s. 09:30 Topmodeliai
24/2407s. 10:30 Simpsonai 9/9,10s. 11:30 Univeras
7/299,300s. 12:30 Vedęs ir
turi vaikų 2/211,212s. 13:30
Šaunioji įgula 2/14,15s.
14:30 Televitrina 13 15:00
Einšteinas 3/301s. 16:00
CSI kriminalistai 12/1206s.
17:00 Univeras 7/301,302s.
18:00 Vedęs ir turi vaikų
2/213,214s. 19:00 Šaunioji
įgula 2/16,17s. 20:00 Rezidentai 4/102,103s. 21:00
Žinios 298 21:45 Sportas
1 21:58 Orai 298 22:00
Eurolygos rungtynės. Kauno “Žalgiris” – Vilerbano
“ASVEL” 00:20 Holograma
karaliui
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Žagarės vyšnių festivalis 2015.
Koncertuoja Jurga Šeduikytė. 07:00 Kultūros diena 07:30 Šervudo padauža Robinas Hudas 2 07:40
Kaimynai piratai 07:55 44
katės 08:20 Pasaulio lietuvių žinios. Aktualijų programa 08:50 Maistas: tiesa
ar pramanas? 2.Karnavalo
linksmybės 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. 2 d. 14:00 Gimę tą
pačią dieną 14:55 Kino istorija 15:40 Šimtas. Trumpos
istorijos apie dvi Lietuvas.
15:50 Premjera. Šervudo
padauža Robinas Hudas
2 16:00 Kaimynai piratai
16:15 Premjera. 44 katės
16:45 Premjera. Maistas:
tiesa ar pramanas? 3 17:10
Keistuolė 3 18:00 Kultūros diena. 18:30 Gimę tą
pačią dieną. Dokumentinė
apybraiža 19:25 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias – operos
legenda Montserrat Caballe (Ispanija) 20:20 Pirmą kartą 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai 21:30 Europos kinas. Dar ne viskas
baigta 23:00 Klausimėlis
23:15 Smaragdo miestas
00:00 DW naujienos rusų
kalba. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Veranda. Programa apie aplinkos estetiką
01:15 Žagarės vyšnių festivalis 2015 02:20 Sinatra.
Viskas arba nieko 04:40 7
Kauno dienos 05:05 Nacionalinė ekspedicija

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

ŠEŠTADIENIS
SPALIO
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Daiktų
istorijos 07:00 Klausimėlis 07:25 Rikas, Oskaras ir
vaiduokliai.Nuotykių komedija 09:00 Labas rytas,
Lietuva 09:30 Žinios. Orai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Keisčiausi pasaulyje
3.Gyvūnų šėlionės 12:55
Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 3.Geriausi žmogaus
draugai 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 Ištekėjusi už mafijos.Komedija
00:55 Krydas: gimęs kovoti.Sportinė drama
06:40 Tomo ir Džerio šou
(12) 07:05 Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai (41,42)
07:35 Šaunusis Skūbis-Dū
(3) 08:05 Berniukas Blogiukas (8) 08:30 Pažinimo
klubas 09:00 Ogis ir tarakonai (29) 09:10 Tomo ir
Džerio nuotykiai (6) 09:35
KINO PUSRYČIAI Dingęs
Drakonas 11:30 Denis grėsmė visuomenei. Nuotykiai tęsiasi 13:05 Girtas
meistras 2 15:10 PREMJERA Miss XL 17:25 Kelionių
panorama 17:55 Gyvūnų
pasaulis 18:30 Žinios 19:20
Sportas 19:27 Orai 19:30
SUPERKINAS Žvėrelių maištas 21:20 PREMJERA Taip,
mes juodi 23:10 PREMJERA
Diktorius 01:00 Pabėgimo
planas 2

TV3

Žmonės 1/8s. 18:30 TV3 žinios 299 19:17 TV3 sportas
1 19:22 TV3 orai 299 19:25
Eurojackpot 43 19:30 Turtuolis vargšas 2/8s. 21:00
Katvės karalienė 23:40
Žudikės maniakės užrašai
01:25 Baudžiamasis būrys
03:15 Išbadėjusių žaidynės
04:35 Rouzvudas 2/14s.

BTV

06:30 Laba diena 07:30
Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (38) 08:30
Laba diena 09:00 Baltijos
galiūnų komandinis čempionatas. Žagarė 10:05 Brydės 10:40 Kalnų šventovė.
Išgyventi Alpėse (1) 11:55
Ekstremalūs išbandymai
(8) 12:25 Būk ekstremalas
(35) 12:55 Džeimio ir Džimio kulinarinės dvikovos
(3) 14:00 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai
(6) 15:00 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (39)
16:00 Nusikaltimų miestas
(4) 16:30 Laisvės karžygiai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Rytas - Šiauliai 19:30
Muzikinė kaukė. Geriausieji
22:05 MANO HEROJUS Įkaitas 00:50 AŠTRUS KINAS
Košmaras Guobų gatvėje
07:03 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „TV Europa pristato. Nepriklausomybės kovų verpetuose. Kovos su bolševikais“ 07:55
„TV Europa pristato. Nepriklausomybės kovų verpetuose. Lietuva XIX - XX a.
pradžioje“ 08:30 „Pasaulis
iš viršaus“ (1/9,2/1) 09:30
Vantos lapas 10:00 „Kitoks
pokalbis su D.Žeimyte“
10:30 „Pone prezidente”
(1/1,2,3) 12:00 „Loch Neso
byla“ (5,6) 14:00 Gyvenimas 15:00 Laikykitės ten
su Andriumi Tapinu. N-7.
16:00 Žinios 16:28 Orai
16:30 „TV Europa pristato.
Lietuvos sienų apsauga.
Pasienio apsauga 13 - 15
amžiuje“ (1) 17:00 Laikykitės ten 18:00 Žinios 18:28
Orai 18:30 „Pasaulis iš viršaus“ (2/2) 19:00 „Moterų daktaras“ (3/11) 20:00
Žinios 20:28 Orai 20:30
„Šviesoforas” (2/22,23)
21:30 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi 22:30
Žinios 22:58 Orai 23:00
Laikykitės ten. Pokalbiai. I
00:00 „Moterų daktaras“
(3/11) 01:00 „Pagrindinis
įtariamasis“ (4/2)

06:15 Televitrina 3 06:30
Ančiukų istorijos 1/1s.
07:00 Vėžliukai nindzės
1/6s. 07:30 Aladinas 1/132s.
08:00 Ančiukų istorijos
1/2s. 08:30 Virtuvės istorijos 10/8s. 09:00 Gardu
Gardu 8/8s. 10:00 Būk
sveikas! 2/8s. 10:30 Penkių žvaigždučių būstas 7/8s.
11:00 Misija: dirbame sau
3/6s. 11:30 Magiškoji nosis
13:55 Armijoje 15:45 EksTV6
trasensai. Stipriausių mūšis 6 17:25 Aplink Lietuvą. 06:15 Televitrina 14 06:30

Jokių kliūčių! 2/210s. 07:30
Iš peties 8/13s. 08:30
Simpsonai 9/9s. 09:00
Vienam gale kablys 20/42s.
09:30 Statybų gidas 6/8s.
10:00 Autopilotas 3/8s.
10:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
28/2820s. 11:00 Šunys:
nepaprastų gyvūnų šeima
1/3s. 12:00 Jokių kliūčių!
2/211s. 13:00 Beždžionės.
Nepaprastų gyvūnų šeima
1/1s. 14:00 Išlikimas 27/5s.
15:00 Aliaskos geležinkeliai 2/209s. 16:00 Iš peties
8/14s. 17:00 Sandėlių karai
7/19,20s. 18:00 Krovinių karai 5/3,4s. 19:00 Amerikos
talentai 12/11s. 21:00 Žinios
299 21:45 Sportas 1 21:58
Orai 299 22:00 Dingti per
60 sekundžių 00:20 Aukščiausia pavara 22/1s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Klausimėlis 06:20 Duokim garo! 07:45 Auksinis protas
09:00 Auto Moto 09:30
Pradėk nuo savęs. Programa apie ekologiją 10:00
Į sveikatą! 10:30 Smalsumo genas. Mokslo žurnalas 11:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 11:30
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis 12:00 Kultūrų
kryžkelė. Trembita 12:30
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 13:00 ARTS21 13:30
Virsmas. Animacinis filmas
13:40 Kaukai. Animacinis
filmas 13:52 Pono Nakties
laisvadienis. Animacinis
filmas 13:55 Šviesa. Animacinis filmas 14:03 OO.
Animacinis filmas 14:10
Grybų karas. Animacinis
filmas 14:20 Naktis Manhatane. Česlovas Gabalis ir
instrumentinis ansamblis
„Vilniaus divertismentas“.”
15:25 Klasikinė kontrabanda. Solistai Jeronimas Milius
ir Ieva Prudnikovaitė-Pitrėnė 15:50 Šešėlių frontas.
Lietuvos žvalgyba 1918–
1940 16:30 Mūšio laukas.
Visuomenės atsparumo
skatinimo programa 17:00
Klauskite daktaro 18:00
Stambiu planu. Pokalbių
programa 18:55 Pasaulio
teisuoliai 19:40 Dauntono
abatija 6.Serialas 20:30
Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:00 Į dienos šviesą.
Veiksmo trileris 23:05 Lilo ir
Innomine koncertas 00:35
Dabar pasaulyje 01:05 Europos kinas. Dar ne viskas
baigta.Drama 02:35 Pasaulio teisuoliai

sportas
Valdantieji svarstys koalicijos sutarties
nutraukimą su „tvarkiečiais“

17 taškų deficitą panaikinę „CBet“ išsivežė pergalę iš
Pasvalio

Prienų CBet nuotr.

gavęs techninę ir nesportinę
pražangas, kurios virto viena diskvalifikacine.
Paskutinio ketvirčio metu Pasvalio komandą dar
bandė gelbėti Miha Laporninkas, po kurio tritaškio
rezultatas buvo tapęs lygiu
(59:59), tačiau tada iniciatyvos ėmėsi Martynas Varnas – du jo tritaškiai suteikė
„CBet“ šešių taškų persvarą
(65:59).
Po tokio smūgio „Pieno
žvaigždės“ nebeatsigavo ir
turėjo pripažinti Prienų komandos pranašumą.
Vienas pagrindinių pergalės faktorių svečiams buvo
pergalė kovoje po krepšiais.
Ją prieniškiai laimėjo 43:32.
Net 15 kamuolių nugalėtojai sugriebė po Pasvalio komandos krepšiu.
Laimėtojų treneris Mantas Šernius spaudos konfe-

rencijoje visų pirma akcentavo problemas, kurios leido
rungtynių pradžioje šeimininkams pabėgti į priekį.
„Pirmiausia reikia kalbėti
apie tai, kaip varžovus paleidome taip toli. Nesilaikėme
disciplinos, gynėjai perlaikė
kamuolį. Nors ir nepataikėme gerų metimų, nors tokie
turėtų sukristi, leido jiems
nubėgti į greitas į atakas ir
mesti iš po krepšio. Mūsų
puolimas kontroliavo mūsų
gynybą.
Privertėme juos žaisti pozicinį krepšinį, įgavome pasitikėjimą, tada jie pradėjo
dengti baudos aikštelę ir
mūsų snaiperiai mus priartino“, – aiškino M. Šernius.
Tuo tarpu Pasvalio komandos strategas Gediminas Petrauskas sakė, jog jo
komanda netinkamai startavo iš karto po pertraukos.

„Manau, kad trečias kėlinys, praleidome trisdešimt
taškų, kai per pirmą pusę
praleidome mažiau. Iš rūbinės išėjome ne tokie, gavome du tritaškius, iškart minutės pertraukėlė, bet nepažadino komandos. Kai kurių
žaidėjų nepavyko pažadinti
iki pat rungtynių pabaigos.
Sunku įvardinti tą priežastį, bet mes negalime namuose žaisdami taip sugriūti, tas
trečias kėlinys nuvarė į tokią
padėtį, kurioje mes nebuvome per pirmą pusę“, – teigė
G. Petrauskas.
„Pieno žvaigždės“: Paulius
Petrilevičius 14 (9 atk. kam.),
M. Lapornikas 13, Arvydas
Šikšnius 8;
„Cbet“: Martynas Varnas
13, Lukas Uleckas 12, Arnas Velička 11 (6 rez. perd.),
Karolis Guščikas ir Skylaras
Spenceris po 10. LKL 

Daugiausia uždirbę Lietuvos sportininkai – Ž. Ilgauskas,
ninkai Linas Kleiza (17 mln.
Darius Songaila (16
J. Valančiūnas, A. Sabonis eurų),
mln. eurų), ledo ritulininkas
Daugiausiai per karjerą
uždirbusių Lietuvos sportininkų dvidešimtuke – 15
krepšininkų, trys futbolininkai ir du ledo ritulininkai, tarp jų – Žydrūnas
Ilgauskas, Jonas Valančiūnas, Arvydas Sabonis, rodo pirmadienį naujienų
portale delfi.lt paskelbtas
sąrašas.
Lietuvos pilietybę praradusio Jungtinėse Valstijose
gyvenančio Ž. Ilgausko uždarbis, portalo duomenimis,
per karjerą NBA (daugiausia
REKLAMA

Klivlando „Cavaliers“ klube)
atskaičius mokesčius, siekia
65 mln. eurų. Antroje vietoje esančio J. Valančiūno uždarbis „į rankas“ siekia 31
mln. eurų, dabartinio Lietuvos krepšinio federacijos
prezidento A. Sabonio – 25
mln. eurų.
Ketvirtoje sąrašo vietoje
su 21 mln. eurų uždarbiu yra
Kauno „Žalgirio“ treneris Šarūnas Jasikevičius, penktoje
– ledo ritulininkas Dainius
Zubrus su 19 mln. eurų. Dešimtuke taip pat yra krepši-

Darius Kasparaitis (14,6 mln.
eurų), krepšininkai Ramūnas Šiškauskas (14 mln. eurų) bei Donatas Motiejūnas
ir Robertas Javtokas (po 10
mln. eurų).
Sąrašo sudarytojai – delfi.lt
ir žurnalas „Reitingai“ – tvirtina, kad atsižvelgus į infliaciją, anksčiau karjerą baigusių sportininkų atlyginimai
būtų dar didesni. Sudarant
sąrašą be oficialių duomenų
remtasi žiniasklaidos informacija, apklaustų ekspertų
vertinimu. BNS
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Naujieji JAV muitai ES

Rugsėjį visi Seimo „tvarkiečiai“, išskyrus partijos lyderį
Remigijų Žemaitaitį, įkūrė naują frakciją „Lietuvos gerovei“.
Šią savaitę didžioji dalis šios frakcijos narių pasitraukė ir
iš partijos „Tvarka ir teisingumas“. Kol kas jai priklauso tik
Seimo narys Kęstutis Bartkevičius, bet trauksis ir jis.

Prienų „CBet“ (4-2) ir toliau demonstruoja charakterį – šeštajame „Betsafe–
LKL“ ture Manto Šerniaus
auklėtiniai vienu metu
Pasvalio „Pieno žvaigždėms“ (2-4) nusileido 17
taškų, tačiau panaikino
didžiulį deficitą ir, sėkmingiau sužaidę mačo pabaigą, į Prienus grįžo su pergale 71:63 (15:25, 12:13,
30:14, 14:11).
Giliausioje duobėje „CBet“
buvo atsidūrę antrojo kėlinio metu – tada svečių deficitas vienu metu siekė net
17 taškų (19:36).
Tačiau tada prieniškiai
pradėjo lipti aukštyn ir, spurtavę 8:2, į pertrauką išėjo sumažinę atsilikimą (27:38).
Pagreitį įgavę svečiai apsukų nemažino ir po pertraukos – į krepšį skriejo
vienas metimas po kito ir
trečiojo kėlinio pabaigoje
prieniškiams pavyko išsiveržti į priekį, kai iš toli taikliai metė Regimantas Miniotas (50:49).
Iš viso svečiai per trečiąjį
kėlinį pelnė net 30 taškų.
Verta paminėti, jog Prienų
komandoje rungtynių nebaigė vienas iš komandos atakų
organizatorių Devonas von
Oostrumas, rungtynių metu

TREČIAdienis,
2019 m. spalio 23 d.,
naujasis gĖlupis

Vašingtonas penktadienį nustatė naujus importo muitus
rekordinės 7,5 mlrd. JAV dolerių vertės europietiškoms
prekėms. Tai: aviacijos ir kosminių technologijų
sektorius, prancūziški, ispaniški vynai, škotiškas viskis,
sūris, ispaniškas alyvuogių aliejus, vokiški pramonės
produktai, Didžiosios Britanijos tekstilė.
LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kauno
„Žalgiris“

RUNGT. PER. PRAL.

6

6

0

6 TAŠKŲ
Vilniaus
„rytas“

RUNGT. PER. PRAL.

6

5

1

5 TAŠKŲ
PRIENŲ
„CBET“

RUNGT. PER. PRAL.

6

4

2

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

5

3

2

RUNGT. PER. PRAL.

5

2

3

2 TAŠKŲ
Kėdainių
„Nevėžis“

RUNGT. PER. PRAL.

6

2

4

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

6

2

4

RUNGT. PER. PRAL.

6

2

4

2 TAŠKŲ
Utenos
„Juventus“

RUNGT. PER. PRAL.

5

1

4

1 TAŠKŲ
Alytaus
„Dzūkija“

RUNGT. PER. PRAL.

5

1

4

1 TAŠKŲ

Varžybos
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
„CBET“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.

B
Ž. Ilgauskas

LAPKRIČIO 16 d. 17.00 val.
Betsafe-LKL varžybos:

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.

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

B

GRUODžIO 22 d. 16.00 val.

BPrienų KKSC arenoje

2 TAŠKŲ
Pasvalio
„Pieno
žvaigždės“

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

B

BPrienų KKSC arenoje

3 TAŠKŲ
Šiaulių
„Šiauliai“

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

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

BPrienų KKSC arenoje

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

BBetsafe-LKL varžybos:

Klaipėdos „Neptūnas“ prieš Prienų „CBET“. Tiesioginė transliacija
internetu DELFI TV.
SAUSIO 12 d. 17.00 val.

BBetsafe-LKL varžybos:

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

BKKSC arenoje Betsafe-

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

B
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naujasis gĖlupis

Prienų
turguje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Ruduo lepina gražiais orais,
tad šeštadienio rytas buvo
palankus ne tik susiruošusiems į turgų, bet ir patiems
prekiautojams. Jie galėjo
džiaugtis ne tik gera prekyba, bet ir malonia šiluma.
Žinoma, tai, kad pati gam-

ta džiugina žmones, nekeičia nei kainų, nei produktų asortimento, turguje jis
toks, koks būna visada šiuo
metų laiku.
Kilogramas bulvių įprastai
kainavo 0,3–0,4 euro, kopūstų – 0,6 euro, morkų – 0,6–
0,8 euro, paprikų – 1–1,5
euro, agurkų – 0,8– 2 eurus,
pomidorų – 1–1,8 euro, svogūnų – 0,6–1,2 euro, burokėlių – 0,4– 0,5 euro, briuselinių kopūstų – 1,5–2 eurus,
brokolių – 3 eurus, kalafiorų, kaliaropių – 1,5–1,8 euro, česnakų – 5–6 eurus. Ant
prekystalių (ir ant žemės)
buvo prikrauta įvairių formų moliūgų ir žalių bei geltonų cukinijų. Vieni prekiautojai už nemažą ryškiaspalvę
oranžinę daržovę prašė tik
0,5–1 eurą, kiti svėrė ir už kilogramą norėjo 0,3–0,5 euro.
Bet kiekvienas norintis įsigyti moliūgėlių, galėjo rasti jam
patinkantį. Buvo netgi gražių
dekoratyvinių, neįprastų formų moliūgų. Kilogramas salierų gumbų kainavo 2 eurus,
poro gumbas – 0,5– 0,8 euro. Ryšelį petražolių, krapų,
špinatų, svogūnų laiškų buvo galima nusipirkti už 0,5
euro. Kilogramas raugintų
kopūstų kainavo 1–2 eurus,
raugintų agurkų – 1,5–2,5
euro. Taigi, pirkėjai, neskubėkite pirkti, nes galit gana
REKLAMA

SKELBIMAI
daug permokėti, o apsukrūs
prekeiviai tuo ir naudojasi.
Turguje pirmiausia reikia
pereiti ir pasižiūrėti kainas
bei kokybę, o tada pirkti...
Kilogramas obuolių kainavo 0,5–0,8 euro. kriaušių
– 1,2–1,5 euro, svarainių
– 1,5–2 eurus, mėlynųjų vynuogių – 1 eurą, slyvų – 1,3–
1,6 euro, litras spanguolių
– 2,5–3 eurus. Gal ir keista,
bet ant turgaus prekystalių
pūpsojo nemažos krūvos
rudeninių grybų – šilbaravykių, dar vadinamų rudaisiais
baravykais. Jų buvo galima
nusipirkti visai nebrangiai,

už maždaug kilogramo ar
pusantro krūvelę pardavėjai
prašė tik 3–4 eurų. Atrodo,
kad ruduo iš savo dovanų
krepšio iškratė paskutines
dovanas, ir nieko naujo jau
tikėtis neturėtume.
Kai kurios moterys siūlė
pirkti vertingų uogų sirupų
ir sulčių. Pusė litro šaltalankio sulčių kainavo 3 eurus,
toks pats kiekis sirupo – 4,5
euro, 250 g talpos buteliukas
svarainių sirupo kainavo 2,5
euro, o puslitrinis stiklainis
svarainių uogienės – 3 eurus. Uogienių buvo ir įvairesnių –
aviečių, serbentų,
braškių, o pusės
litro stiklainiukas
kainavo 1,8–2 eurus. Pusės litro stiklainis daržovių
mišrainės kainavo
1,2–1,7 euro.
Dabar ruduo,
tad viską, kas užaugo per vasarą,
reikia sudoroti,
kad niekas nenueitų veltui. Ką pasilieka sau, užkonservuoja arba užšaldo, o kas
atlieka – parduoda. Tai kaimo
žmonės daro ir su daržovėmis, ir su išaugintais paukščiais ar triušiais. Kilogramas
naminės vištienos kainavo 4
eurus, antienos, triušienos ar

žąsienos – 6 eurus. Buvo įvairaus dydžio papjautų vištų,
ančių, šiek tiek mažiau kalakutų ir žąsų. Pastarųjų daugiau perkama prieš didžiąsias žiemos šventes.
Dešimtis naminių vištų
kiaušinių kainavo 2 eurus
(pigiau beveik nebuvo), o
paukštyno vištų – 1,2–1,3
euro.
Pusės litro stiklainį medaus pardavė už 3–4, eurus,
indelis bičių produktų – duonelės, žiedadulkių, pikio –
kainavo 3–3,5 euro. Medaus
buvo galima pasirinkti, kokio
nori – grikių, liepų, rapsų ar

pavasarinio, prieš tai pasikalbėjus su bitininku, kuris apie
kiekvieną medaus rūšį gali
įdomiai papasakoti ir pateikti vertingos informacijos.
Šį kartą turguje buvo nemažai šviežios ir šaldytos
žuvies. Kilogramas šviežių
karosų kainavo 2,3–2,5 euro,
karšio – 2,6–2,8 euro, lydekos, upėtakio – 4,9 euro, šamo – 3,5 euro, ešerio – 1,6 euro. Karpių kol kas nebuvo.
Pusės litro butelis naminio
šaltai spausto sėmenų aliejaus kainavo 3,5 euro. Par-

šiais. Jaunas vištaites ir vištas pardavė po 5,5–7 eurus.
Už gražias veislines vištas ir
gaidžius augintojai prašė 10–
17 eurų. Antį (jų buvo daug
ir labai gražių – su kuodais,
margų, pilkų bei bėgikių)
buvo galima nusipirkti už
10 eurų, o už didelį antiną
šeimininkas norėjo 12 eurų.
Kalakutai kainavo 15 eurų,
o už žąsis ir žąsinus prašė
18–25 eurų. Už didelius suaugusius triušius (patinus
ir pateles) augintojai prašė
20–25 eurų, o už nedidelius
jauniklius – 7–10 eurų.
Nepakito ir javų kainos.
Nėra ir daug pirkėjų. Vasarą atrodė, kad ilgai tvyroję
karščiai lems dideles kainas,
tačiau nemaža dalis ūkininkų
šiemet prikūlė dar daugiau
negu pernai. Taigi centneris
kviečių, miežių ar kvietrugių kainavo 8–9 eurus, rugių
– 7–8 eurus, avižų (40 kg) – 6
eurus, o pašarinių miltų – 9–
10 eurų. Kai kurie ūkininkai
turėjo didesniais kiekiais susvertų bulvių, morkų ar burokėlių ir pardavė šiek tiek
pigiau negu perkant po kelis
kilogramus. Maišas pašarinių burokų kainavo 3,5–4 eurus, ryšulys šiaudų – 2 eurus,
ryšulys šieno – 3–3,5 euro.
Daug buvo prekiautojų
įvairiais vaismedžiais, kurie
kainavo 8–10 eurų, taip pat
rudeninių gėlių – chrizantemų ir viržių. Chrizantemų
vazonas kainavo 2–6 eurus,
o viržiai – 1,5–3 eurus.
Šeštadienis buvo ypač palankus prekiautojams dėvėtais ir naujais rūbais, buitine
technika, dviračiais ir kitomis buities bei namų ūkyje
reikalingomis prekėmis.
Spalis eina į pabaigą. Ma-

Nekilnojamas turtas
Perka
Ieško pirkti garažą Prienuose
arba šalia Prienų. Tel. 8 608
79 862.
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
„Scoda Octavia“ (2001 m., B/D,
2 l, 450 Eur). Tel. 8 650 10343.

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.
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.

davėjai kainų nekelia, nes
šis natūralus produktas gerai
perkamas ištisus metus, nors
paprastai labiau žiemą.
Gyvuliukų turgavietėje
kaip ir buvo prekiaujama
naminiais paukščiais ir triu-

lonu, kad laikosi geri orai,
tačiau norėtųsi, kad jie dar
pabūtų kuo ilgiau. Auksinis
ruduo pažėrė tiek daug aukso ir vario spalvų, kad, rodos,
šimtas saulių ant žemės nusileido...

Maistines dideles bulves, rugius, avis pjovimui ir auginimui.
Tel.: (8 319) 41484 (vakare nuo
19 val.), 8 671 42853.
Pašarines bulves. Tel. 8 689
44091.

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.

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

Įvairios prekės
Parduoda

DURPIŲ BRIKETAI
IR MALKOS

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

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

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

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

Paskolos!!! Turimų
paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame

Atvešime durpių

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.

Tel. 8 683 13463.

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

Pigiai lapuočių ir kietmedžio
malkas (skaldytas, kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel.
8 682 31133.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus
ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44884.

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

Statybinę medieną. Pjauname
pagal klientų užsakymą. Taip
pat parduodu malkas. Pristatau savo transportu. Tel. 8 625
83061.

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
Nebrangiai siuvimo mašiną su
spintele. Tel. (8 319) 52913.

Paslaugos

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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.

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

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

skelbimai
Automobilių kėbulo suvirinimo darbai. Atliekami ir kitus
suvirinimo darbus. Tel. 8 679
09957.
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.

Apleistų sklypų tvarkymas,
medžių ir krūmų kirtimas.
Kertamo sklypo plotas nuo
1 ha. Tel. 8 640 23000.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
kokybiškai pjaunu medieną.
Atvykstu į vietą. Tel. 8 601
02662.

Kokybiškai taisau
automatines

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.

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

greblysirbebras@gmail.com

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

Remontuoju ir prijungiu
skalbykles, elektrines virykles, orkaites, džiovykles.
Atvykstu į namus. Suteikiu
garantiją. Tel. 8 647 55929.
Remontuoju automobilius:
tepalų keitimas, važiuoklės,
variklio, suvirinimo ir smulkūs
darbai. Tel. 8 602 64890.

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

TREČIAdienis,
2019 m. spalio 23 d.,
naujasis gĖlupis
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REIKALINGI
Gamybos technologinių įrengimų
aptarnavimo operatoriai
Darbo pobūdis: gamybos linijos technologinių įrengimų priežiūra bei valdymas; gaminamos produkcijos kokybės užtikrinimas; technologinės įrangos išrinkimas, valymas, plovimas, surinkimas; darbas
pamainomis po 12 val.
Reikalavimai: techninis išsilavinimas (aukštesnysis, aukštasis); laikantis maisto saugos ir kokybės reikalavimų atlikti gamybos procesų
valdymą; atsakingumas; kruopštumas; darbštumas; gebėjimas dirbti
komandinį darbą.
Mes jums siūlome: įdomų ir atsakingą darbą stabiliai veikiančioje įmonėje; tobulėjimo ir karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
laiku mokamą atlyginimą; socialines garantijas.
Atlyginimas: 800–1000 Eur, atskaičiavus mokesčius, po bandomojo laikotarpio. 700–800 Eur bandomuoju laikotarpiu. Priklauso nuo
rezultatų.
Kreiptis tel.

8 656 22104.

Ieškomi pagalbiniai
darbuotojai darbui
Vokietijoje (Berlyne ir
Rostoke).
Visos soc. garantijos.
B kategorija privalumas.
Apmokama kelionė!
Tel. +370 636 52171.
Reikalingas meistras, galintis
pastatyti karkasinę verandą
gyvenamajam namui Prienuose. Tel. +370 684 60532.

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

Spalio 23 d.
TREČIADIENIS
Molekulės diena
Tarptautinė snieginio leopardo diena
Saulė teka 08:01
leidžiasi 18:05
Dienos ilgumas 10.04
Delčia (24 mėnulio diena)
Sanginas, Ramvydė, Odilija
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius, netinkamas laikas
tręšti.
Spalio 24 d.
KETVIRTADIENIS
Jungtinių tautų organizacijos diena
Pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena
Tarptautinė klimato kaitos
diena
Saulė teka 08:03
leidžiasi 18:03
Dienos ilgumas 10.00
Delčia (25 mėnulio diena)
Antanas, Daugailas, Švitrigailė,
Rapolas, Gilbertas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, dirbti sodo darbus, netinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti daržoves.
Spalio 25 d.
PENKTADIENIS
Konstitucijos diena
Saulė teka 08:05
leidžiasi 18:01
Dienos ilgumas 09.56
Delčia (27 mėnulio diena)
Krizantas, Švitrigaila, Vaigedė,
Darija, Inga, Krizas
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
saulėgrąžas.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, dirbti sodo darbus, netinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti daržoves.
Spalio 26 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 08:07
leidžiasi 17:58
Dienos ilgumas 09.51
Delčia (28 mėnulio diena)
Liudginas, Mingintė, Evaristas,
Liaudginas, Vita
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
saulėgrąžas.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
Spalio 27 d.
SEKMADIENIS
Vytauto Didžiojo mirties
diena
Žvalgų diena
Kriminalinės policijos diena
Laikas atsukamas vieną valandą atgal
Saulė teka 08:09
leidžiasi 17:56
Dienos ilgumas 09.47
Delčia (29 mėnulio diena)
Ramojus, Tautmilė, Vincentas,
Sabina, Vincas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
Spalio 28 d.
PIRMADIENIS
Simajudas, Vėlių paminėklai
Saulė teka 08:11
leidžiasi 17:54
Dienos ilgumas 09.43
Jaunatis (0 mėnulio diena)
Judas, Tadas, Simonas, Almantė, Gaudrimas, Simas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.

PASKUTINIS PUSLAPIS
Renginiai
Spalio 23 d. 14 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– informacinis-edukacinis
Lošimo Nr. 1228
renginys „Religinių įsitikiData: 2019-10-20
nimų įvairovė Lietuvoje:
iššūkiai ir perspektyvos“
kartu su sociologe Milda
13 32 16 29 50 43 23 74 24 73 Ališauskiene. Renginio metu
10 15 51 45 20 31 30 04 02 33 bus eksponuojama fotografi59 46 54 01 72 58 75 25 22 52 jų paroda „Įvairovės veidai“
55 56 36 35 05 21 66 19
ir dalinamos nemokamos
fotografijų parodos katalogo
VISA LENTELĖ
kopijos.
69 64 41 28 60 42 57 38 17
Spalio 23 d. 18 val. Prienų
07 63 08 39 27 18 68

kultūros ir laisvalaikio centre
– Natalijos Bunkės solinis
koncertas. Bilietų kaina – 10,
16030.00€ 1
12, 15 Eur. Bilietus galite
21.00€ 457
įsigyti Prienų kultūros ir lais2.00€
8926
valaikio centro bilietų kasoje
3.00€
6109
darbo dienomis 17.00–18.00
val. Bilietų užsakymas – darPAPILDOMI PRIZAI
bo dienomis 10.00–12.00
0197020 Automobilis TOYOval. ir 13.00–16.45 val. tel.
TA RAV4 HYBRID
(8 319) 60 373 taip pat – bi011*885 Pakvietimas į TV lietai.lt
LAIMĖJIMAI ir laimėtojų sk.

studiją

033*498 Pakvietimas į TV Spalio 25 d. 15 val. kviečiame į minėjimą-koncertą,
studiją
skirtą Lietuvos bosų ka027*801 Pakvietimas į TV
raliaus Antano Kučingio
studiją
120-osioms gimimo meti010*876 Pakvietimas į TV nėms paminėti. Dalyvaustudiją
ja A.Kučingio vaikaičiai
PROGNOZĖ: Aukso puode – - pianistė doc. J.Šleinytė
ir K.Šleinys, VDU muzikos
280 000 Eur
akademijos prof. T.Ladigos
studentai, koncertmeisterė R.Blaškytė, meno mokyklos mokiniai. Renginys
nemokamas.

Lošimo Nr. 719
Data: 2019-10-14

Spalio 25 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– respublikinis romansų
Tel. 1634
vakaras „Ilgesio dainos“. BiAutomobilį „Ford Fiesta“ - 719- lieto kaina – 3 Eur. Vakaro
0010089
svečias – Vilniaus miškų
500 Eur - 719-0020*36
urėdijos folkloro ansamblis
„Nalšia“, vadovė Audronė
100 Eur - 719-0002*41
Vakarinienė. Vakaro vedėja
100 Eur - 719-0014*90
Loreta Sungailienė.
100 Eur - 719-0031*76

Spalio 27 d. 13 val. Šilavoto
laisvalaikio salėje – tradicinė
Šilavoto seniūnijos rudens
šventė „Ruduo ant gimtinės

Sekančio tiražo prizas:
1 x 10 000€, 5 x 1000€, 40
x 100€

Lošimo Nr. 351
Data: 2019-10-18
SKAIČIAI
06, 09, 31, 43, 44 + 06, 09

LAIMĖJIMAI

4+2

4235.40€ 0

4+1

283.70€

6

4

119.90€

3

3+2

53.00€

10

2+2

20.20€

111

3+1

20.10€

109

3

16.00€

189

5+2

40480297.16€ 0

1+2

11.00€

472

5+1

495021.90€

0

2+1

8.40€

1634

5

139770.90€

0

Sudoku

tako“. Gražiausių seniūnijos
sodybų konkurso nugalėtojų
apdovanojimai, seniūnaitijų
rudens gėrybių stalų varžytuvės „Ir skanu, ir gražu“,
vakaronė, kurios metu gerą
nuotaiką ir skambias dainas
dovanos muzikantas Aloyzas
Rutkauskas.

fundis“ nariai, melsdamiesi
už mirusiuosius, giedos Švč.
Jėzaus Vardo rožinio trečiąją dalį – Garbingąsias
paslaptis.

Parodos

Prienų rajono savivaldybėje
(2 aukšte) eksponuojama
Spalio 29 d. 18 val. Prie- dailininko Vlado Tranelio
nų kultūros ir laisvalaikio autorinė tapybos darbų
centre – kino filmas (Tado paroda.
Vidmanto komedija) „Pats
sau milijonierius“. Bilieto Prienų kultūros ir laisvalaikio centre eksponuojama
kaina – 5 Eur.
Rimanto Daugino autoriSpalio 30 d. 19 val. Balbie- nė tapybos darbų paroda
riškio kultūros ir laisvalaikio „Paslaptis“. Paroda veiks iki
centre – Stakliškių kultūros ir lapkričio 15 d.
laisvalaikio centro mėgėjų teatro spektaklis „Tarpukario Prienų krašto muziejuje iki
meilė“.Vaidina Stakliškių ir spalio 25 d. eksponuojama
Aukštadvario saviveiklinin- Reginos Katkienės autorinių
lėlių paroda „Baltas gyvenikai. Įėjimas nemokamas.
mo medis“.
Spalio 31 d. 16 val. Prienų
Justino Marcinkevičiaus vie- Šilavoto laisvalaikio salėje
šojoje bibliotekoje – kunigo rugsėjo mėn. eksponuojama
Algirdo Toliato knygos „Se- Prienų krašto fotomenininkų

iššūkiai ir perspektyvos“
kartu su sociologe Milda
Ališauskiene. Renginio metu
bus eksponuojama fotografijų paroda „Įvairovės veidai“
ir dalinamos nemokamos
fotografijų parodos katalogo
kopijos.
Pakuonio laisvalaikio salėjebibliotekoje eksponuojama
Jurgitos Juškaitės-Jakaitienės
grafikos ir tapybos darbų
paroda „Lapė po lova“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje
eksponuojama Eglės Targanskienės tapybos darbų
paroda.

Vinco Mykolaičio-Putino
gimtojoje sodyboje-muziejuje (Pilotiškių g. 12, Pilotiškių
k., N. Ūtos sen.) eksponuojama Irmos Urbonavičienės
akvarelės miniatiūrų paroda
„Raganų draustinis: kelionių
užrašai“. Paroda veiks iki
spalio 31 d.

Spalio
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+13
+13

KLAIPĖDA
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+12 +12
Spalio

28

+11 +13

PIRMADIENIS

+11
+12

KLAIPĖDA

VILNIUS

kmadienio SMS“ sutiktuvės. darbų paroda „Nemunas
man“.
Lapkričio 1 d. 17 val. Prienų Kristaus Apsireiškimo Naujosios Ūtos laisvalaikio
bažnyčioje – Garbės slė- salėje eksponuojama Prienų
piniai išėjusiems atminti. meno mokyklos dailės klasės
Dalyvauja Giedotojų grupė mokinių tapybos paroda
„De profundis“, Nacionali- „Spalvos ir mintys“.
nio Kauno dramos teatro
Spalio 23 d. 14 val. Prienų
aktorius Henrikas Savickis
kultūros ir laisvalaikio centre
(skaitovas).Minint visų Am– informacinis-edukacinis
žinybėn išėjusiųjų dieną
renginys „Religinių įsitiki– Vėlines, grupės „De pronimų įvairovė Lietuvoje:

+9 +12

+9 +13

Prienų sporto arenoje eksponuojama fotografo AlgiSpalio A N T R A D I E N I S
manto Barzdžiaus fotografijų
paroda „Laimingi Afrikos
vaikai“. Tai unikali galimybė
pažinti ne tik fotografo Algimanto Barzdžiaus kūrybą,
KLAIPĖDA
VILNIUS
+1 +7
+5 +8
bet ir daugiau sužinoti apie
kitų kultūrų vaikų emocijas
bei pastebėti šiuos kultūri- VANDENS TEMPERATŪRA
nius skirtumus, užfiksuotus
+9 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
fotografijose.
+12 KAUNO MARIOS
+13 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+12 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

29

+2
+9

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

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)
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TREČIAdienis,
2019 m. SPALIO 23 d.,
naujasis gĖlupis

GAMA RADIACINIS FONAS

42
41

KAUNE

nSv/val.

ALYTUJE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
7865 nSv/val.
ČERNOBYLIO AE
8110 nSv/val.

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

