
REKLAMA

Politikai nenori bendrauti su verslo atstovais? 

Jiezno grafystės Pacų muziejuje apsilankius

2019 m. laPkričio 6 d., Nr. 85 (2115) 
T R E Č I A D I E N I S

NAUJASIS
GĖLUPIS

Parduotuvių 
lentynose 
– tik saugūs vartoti 
pieno produktai

Senų padangų 
priėmimas 
atliekų aikštelėse 
ribojamas – kol kas 
nevežkite

5

5

Moliūgai: netikėti 
faktai apie jų 
naudą sveikatai, 
kurių nežinojote

7

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

kaina 0,50 €

Dėl padangų gais-
ro Alytuje pajamas 
prarandantiems ūki-
ninkams žala bus at-
lyginama pirmiausia 
tiems, kurie pajamų 
netenka šiuo metu, 
sako žemės ūkio mi-
nistras Andrius Pa-
lionis.

Jo teigimu, Vyriau-
sybė trečiadienį keti-
na  įpareigoti Alytaus 
rajono savivaldybės 
administraciją kas dvi 
savaites pateikti infor-
maciją apie nuostolius 
Finansų ministerijai, 
kad būtų apmokė-
ta žala. 

„Dabar pagrindinis 
dalykas, kad žmonės, 
kurie turėjo pasto-
vias pajamas ir dabar 
jų nebeturi, kad jiems 
užtikrintume pajamų 
praradimą. Trečiadie-
nį Vyriausybės pasita-
rime turėtume priimti 
protokolinį sutarimą, 
kad Alytaus rajono 
savivaldybė, kadangi 
tiktai jos teritorijoje 
kol kas yra patvirtinta 
zona, tai galėtų pateik-
ti susidariusią žalą kas 
dvi savaites ir galėtų 
gauti apmokėjimus, 
kompensaciją“, – žur-
nalistams pirmadienį 
po neformalaus mi-
nistrų pasitarimo dėl 
žalos atlyginimo sakė 
A. Palionis.  

Anot jo, dėl žalos 
atlyginimo nukentė-
jusiems ūkininkams, 
nedirbantiems gaisro 
paveiktoje teritorijo-
je, bus sprendžiama 
vėliau, atlikus visus 
tyrimus. Ministras pa-
kartojo, kad dėl žalos 
galės kreiptis ir nu-
kentėjusios įmonės, ir 
ūkininkai, kurie nebu-
vo užterštoje teritori-
joje, bet iš jų nesuper-
kamas pienas. 

Pasak jo, kol kas ne-
aiškus nuostolių mas-
tas, tačiau „kiek reikės, 
tiek ir bus pinigų už 
įrodytą žalą“. BNS

a. Palionis: 
kompensacijas 
pirmiausia gaus 
dabar pajamų 
netekę ūkininkai 
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Paskutinę spalio dieną vy-
kusiame Prienų rajono sa-
vivaldybės tarybos posėdy-
je svarstyta 18 klausimų. 
Vieno klausimo svarsty-
mas buvo atidėtas, vienam 
sprendimui nepritarta.

Pristatyti nauji darbuo-
tojai

Posėdyje dalyvavo naujasis 
Vyriausybės atstovas Kau-
no ir Marijampolės apskri-
tyse Andrius Cechanavičius. 
Jis gerai pažįstamas prie-
niškiams, nes kelerius me-
tus yra dirbęs Savivaldybės 
administracijos Investicijų 
skyriaus vedėju. A. Cecha-
navičius kvietė bendradar-

biauti siekiant, kad priimami 
teisės aktai būtų kokybiški, o 
kilus neaiškumams, iš anksto 
konsultuotis. 

Tarybai buvo pristatyti ne-
seniai pareigas pradėję eiti 
Prienų rajono savivaldybės 
priešgaisrinės tarnybos virši-
ninkas Jonas Kvietkauskas ir 
Savivaldybės administracijos 
Statybos ir ekonominės plė-
tros skyriaus vedėjas Tomas 

Žvirblys.
J. Kvietkauskas Prienų 

krašte taip pat gerai pažįs-
tamas, nes 28 metus dirbo 
Prienų rajono policijos ko-
misariate. Jis sakė, kad turi 
daug minčių, kaip palengvin-
ti priešgaisrinės tarnybos 
pareigūnų buitį bei darbo 
sąlygas, ir tikisi savivaldybės 
darbuotojų bei Tarybos narių 
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Jiezne dažno praeivio dė-
mesį patraukia ant pasta-
to pakabinta lentelė su už-
rašu „Jiezno grafystės Pacų 
muziejus“. 

Koks tai muziejus, jei net 
internetiniame puslapyje jo 
nerasime? O šį muziejų įkū-
rė vieną iš išlikusių trijų Pacų 
dvaro statinių prieš 15 metų 
įsigijęs savamokslis istorikas, 
baldžius, Pacų giminės tyri-
nėtojas Vytautas Gusas. Tik 
išėjęs į pensiją jis sugrįžo iš 
Kauno į Jiezną ir pradėjo at-

statinėti ir įrenginėti įsigytą 
pastatą, su gausiu istoriniu 
palikimu. 

Pacų atmintis gyva
Jiezne jaučiama čia gyve-

nusių ir rezidavusių didikų 
Pacų dvasia, jų buvimo pėd-
sakų dar galima pamatyti 
keliose vietose. Tai įrodymai, 
kad čia gyveno didingi grafai, 

ne tik įnešę didelį indėlį į Jiez-
no miestelio istoriją, bet nu-
sipelnę ir visai Lietuvai. 

Jiezno praeitį ir Pacų gimi-
nės gyvenimą puikiai yra iš-
nagrinėjęs savamokslis isto-
rikas Vytautas Gusas. Per 15 
metų jis yra sukaupęs nema-
žai įvairiausios medžiagos 
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kunigas algirdas Toliatas: „Geriausias „Tėve mūsų“– 
dvidešimt kartų per dieną ištarta padėka“
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Spalio 31 d. Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešojo-
je bibliotekoje surengtos 
net dviejų kunigo Algirdo 
Toliato knygų „Sekmadie-
nio SMS. 

Mažieji tekstai“ ir „Ramybė 
tau“ sutiktuvės. Šis renginys 

NUKelta Į 3 p. 
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Šiaurės ir Baltijos šalių centro-dešiniųjų 
lyderiai pripažino Astravo grėsmę Lietuvai
Šiaurės ir Baltijos šalių centro-dešiniųjų partijų lyderiai 
Vilniuje priėmė pareiškimą, kuriuo pripažįstama Astravo 
atominės elektrinės Lietuvai keliama grėsmė. Dokumentą 
pasirašė Norvegijos premjerė ir Danijos, Suomijos, Latvijos, 
Švedijos centro-dešiniųjų partijų lyderiai.

Seimo narys: Valstybė turėtų padengti 
nuostolius kelyje susidūrus su gyvūnais
Laukinių gyvūnų padarytą žalą eismo įvykio metu 
turėtų padengti ne per avariją nukentėję žmonės, o 
valstybė, jei gyvūnai yra ne privati nuosavybė. Tokią 
Laukinės gyvūnijos įstatymo pataisą siūlo Seimo 
vicepirmininkas Remigijus Žemaitaitis.  

rEDakToriaUS SaVaiTĖ
mantvydas

PREkEVIČIUS

Ruduo, panašu, kėsinasi 
ne tik mus nuliūdinti sa-

vo pilkuma, bet ir nuplauti lie-
tumi. Deja, toks jau tas ruduo, 
atsijojantis grūdus nuo pelų 
ir parodantis tikrąjį mūsų pa-
saulio veidą – neuždengtą nei 
lapais, nei sniegu.

Žvelgiant pro langą į vietoj 
visą vasarą žaliavusių medžių 
styrančias pilkas rykštes, gali-
ma pastebėti smulkias, vis dar 
išlikusias detales. Pavienius la-
pus. Nors dauguma medžių jau 
nusimetė vasaros rūbą, tačiau 
keli ištvermingiausi lapeliai 
vis dar liko. Kai kurie jų išliks ir 
per visą žiemą. Vieni, šąlantys 
ir laukiantys... atvirai šnekant, 
nieko, tik savo egzistencijos 
pabaigos.

Žiūrint į tuos lapus tenka 
susimąstyti apie žmogišku-
mą. Kodėl? Pasaulyje irgi yra 
daug žmonių, kurie jaučiasi 
niekam nereikalingi ir laukia 
tos paskutinės savo egzisten-
cijos dienos. 

Atrodytų, elementaru ir aiš-
ku, tačiau ar lengva mums su-
vokti, kas darosi šių žmonių 
galvose? Apie ką jie mąsto? 
Daugelis pasakytume dviems 
žodžiais „jiems sunku“. Tačiau, 
ar tikrai tai tėra „sunku“? Šiuo 
vienu trumpu žodžiu, kurį išta-
riame per kelias sekundes, mes 
sugebame apibūdinti žmogaus 
gyvenimo valandas, dienas, 
mėnesius, metus. Tai yra mū-
sų akimirkos sunkumas, kurį 
jie išgyvena net kelerius metus. 
Tiesiog visą amžinybę...

Atėjo ruduo. Linksmybės, 
nuotykiai ir darbai laukuose 
baigti. Visi spaudžiamės į šil-
tus ir jaukius namus, leidžiame 
laiką ten, kur šilta. Trumpai ta-
riant, pradedame gyventi ka-
merinėje aplinkoje – uždaroje 
nuo visuomenės. Nors einame 
apsipirkti, į įvairius renginius, 
tačiau jau patiriame mažiau 
viešumo ir tas viešumas, kuris 
mums lieka, tampa intymesnis. 
Jeigu vasarą galime kapstytis 
savo darže ir su gretimame 
sklype dirbančiu kaimynu su-
sirėkauti per didesnį atstumą, 

tai rudenį su kaimynu einame 
į vieną trobą, sėdame prie sta-
lo ir kalbamės jau vos metro ar 
keliasdešimties centimetrų ats-
tumu. Bendraujame intymiau. 
Tačiau su glaudesne publika. 
Jeigu būdami lauke, mes mato-
me daug praeinančių žmonių, o 
jie mato mus, tai būnant viduje, 
mus mato tik vienas konkretus 
asmuo. Arba niekas.

Ir štai tada mes patiriame 
vienišumą. Pasibaigus vasarai, 
tampame sąlyginiais atsiskyrė-
liais, nuo šalčio besislepiančiais 
nedidelėse „kišenėse“. 

Per tokį vienišumą mes ga-
lime suprasti, kas tai yra ben-
druomeniškumas ir bendrys-
tė. Kiek mes esame bendruo-
meniški?

Antai, jeigu vasarą laksto-
me po įvairius renginius, daž-
nai būname gamtoje, o žiemą 
užsidarome kambarėlyje, ar 
galima sakyti, kad esame ben-
druomeniški? Ne itin bendruo-
meniški.

Tačiau kokia yra bendruo-
meniškumo svarba? Bendruo-
meniškumas yra žmogišku-
mas. Žmogus turi bendravimo 
bei kalbos dovaną tam, jog ben-
drautų su kitais žmonėmis. Už-
sidarydami į mažus, rudeniš-
kus kambarėlius, paslepiame 
save nuo žmonių, ne tik patys 
nebendraudami, bet ir atimda-
mi šią galimybę iš kitų. Neben-
draudami mes skriaudžiame 
ne tik save, bet ir tuos, kuriems 
reikia mūsų bendravimo.

Pamindami ben-
druomenišku-
mą, paminame 

ir žmogiškumą. 

Pavyzdžiui, namuose turi-
me televizorių, telefoną, kom-
piuterį, maisto ir minkštą sofą. 
Juk puiku – gyvename turėda-
mi tiek daug visko ir dar ryšį 
su išoriniu pasauliu! Tačiau 
ar daiktai yra žmogiškumas? 
Ar žodžiai, kuriuos išgirstame 
iš televizoriaus yra žmogiškas 
bendravimas? Ar žodžiai, ku-
riuos parašome telefonu arba 
kompiuteriu, yra žmogiškas 
bendravimas? Suprantama, ne. 
Nes mes nejuntame emocijų ir 
gauname tik mažytę dalį grįžta-

mojo ryšio. 
Pabandykite atsistoti ir kal-

bėtis su siena. Arba jūs arba 
jūsų namiškiai pagalvos, kad 
jums labai negerai su galva. 
Pabandykite kalbėtis su televi-
zoriumi. Ar sklandus buvo po-
kalbis? Ar televizorius pagyrė 
jus už tai, ką jūs jam pasako-
jot? Ne. Bendravimas yra dvie-
jų žmonių pokalbis, o ne vieno 
monologas arba pokalbis su 
šaltais daiktais, nerodančiais 
emocijų.

Ar tą akimirką, 
kai jums buvo 
blogai, televizo-

rius jus apkabino ir pa-
guodė?

Ar tą akimirką, suprato-
te, kad apkabinti gali tik kitas 
žmogus, o daiktai tėra daiktai? 
Tačiau tai, kas svarbiausia, glū-
di giliau.

Mes patys užsirakiname nuo 
bendravimo jau tą akimirką, 
kai įsigiję daiktus pasakome, 
jog dabar bus lengviau ben-
drauti. Mes savo artimą žmo-
gų ir apskritai bet kokį žmogų 
paverčiame daiktu. Kam mums 
susitikti su žmogumi, jei galiu 
pakalbėti su juo telefonu. Mes 
patys jį uždarome ir užrakina-
me į kambariuką. Beje, lygiai 
taip pat ir save.

Džiaugiamės gerėjančiomis 
gyvenimo sąlygomis, įvairia 
technika, mūsų teises ginan-
čiais įstatymais ir visai nejun-
tame, jog žmogus tapo daiktu. 
Statistiniu daiktu. 

Mes išmokome išraiškingai 
skaityti statistikas: 

– „Afrikoj nuo šlaito nurie-
dėjo autobusas, žuvo 30 žmo-
nių.“

– Oho, tu matai, kokia nelai-
mė, einam vakarienės valgyti.

– Eime, bet, žinok, sugedo 
mūsų televizorius.

– Ką? Kaip? Tai kaip dabar 
be televizoriaus, nesąmonė 
kažkokia, kažin koks meistras 
dirba vakarais, reikia būtinai 
sutaisyti, nes šokių projektą šį 
vakarą turi rodyti! (šioje vie-
toje neretai būna ir kitokios 
leksikos).

Mums žmogus pasidarė ne-
besvarbus. Jis – statistinis vie-
netas. Pagal dabartinius įstaty-

mus, žmogus gali būti kuo nori, 
kaip nori, ir apskritai – mes sa-
vo valstybėje skaičiuojame ne 
žmones, o gyventojus ir mokes-
čių mokėtojus. Todėl žmogaus 
sąvoka mūsų gyvenime varto-
jama tik tuomet, kai yra mini-
mos aukos, mirusieji, žuvusieji. 
Gyvų žmonių nebėra. 

Išmokome vertinti daiktus, 
maisto produktus, mokesčius, 
o žmones paliekam likimo va-
liai, nes jie svarbūs tiek, kiek su-
daro kokį nors skaičių. 

Jei įvyksta žmogžudystė, mes 
mielai „dedame į šuns dienas“ 
žudiką ir siūlome savus me-
todus, kaip su juo susidoroti. 
Teismas, žinoma, įvertina vis-
ką pagal įstatymus ir išsiunčia 
žmogų „ugdytis“ tarp tokių pa-
čių asmenų. Istorija baigta. Ar 
bent kas nors susimąstome, 
kokį siaubą mirties akimirką 
patyrė nužudytasis? Ne. Nes jis 
statistinis nužudytųjų vienetas. 
Jo nebėra, istorija baigta, nėra 
ką apie tai kalbėti, nes tai per 
žiauru mums žinoti. Apsimes-
kime, kad nieko neįvyko. Svar-
biausias lieka kaltininko klausi-
mas... kaip su juo susidoroti. 

O kodėl žmonės, kurie išgy-
veno karą, jo siaubus ir matė 
laukuose besimėtančius iš-
darkytus lavonus, niekada ne-
kalba apie jokias mirtis ir karo 
bijo labiausiai? Kodėl tie, kurie 
nematė karo, taip nori naikinti 
kitus žmones? Gal dėl to, kad 
nematydami padarinių susi-
kuriame dirbtinėmis gėlėmis 
puoštas iliuzijas. Gal todėl ir 
tampame žudikais, nes net ne-
įsivaizduojame, kokia baisi ir 
žiauri yra mirtis?

Dažnai galvojame, kad kitas 
žmogus yra tik statistinis daik-
tas, ir visiškai nesukame dėl 
jo galvos. Sakote ne? Taip nė-
ra? Tada iškyla klausimas, ar 
dažnai pasirūpiname svetimu, 
nepažįstamu žmogumi? Sku-
bame padėti, jeigu matome, 
kad žmogus parkrito ir nėra 
aplinkui nieko kito, kas galė-
tų padėti? Jeigu yra kas kitas, 
numojame ranka: pagalba yra, 
susitvarkys. O gal nesusitvar-
kys? Gal kaip tik tų dviejų mū-
sų rankų ir pritrūks jo gyvybei 
išgelbėti?

Visada manome, kad tokie 
blogi dalykai kaip sunki liga 
ir mirtis nutinka tik kitiems. 
Suprantama, visiems artimie-

siems beveik nuolat guodžia-
mės, kad tuoj mirsime, net ir 
neturėdami jokio realaus to 
įrodymo, tačiau žmonėmis lai-
kome tik tuos, kurie sėdi prie 
mūsų stalo per Kūčių vakarie-
nę. Nes kiti turi savo šeimas ir 
savo artimuosius, kuriais turi 
pasirūpinti jų šeimos. Tačiau 
ar tikrai žinome, kad tos šeimos 
gali jais pasirūpinti ir apskritai 
žino apie esančią arba artėjan-
čią nelaimę?

Žmonės, kurie nu-
sprendžia pasi-
traukti iš gyve-

nimo, mums taip pat 
yra daiktai, statistiniai 
vienetai.

Tik juos dar skirstome į „blo-
giečius“ ir „geriečius“. Geriečiai 
yra tie, kurie visada šypsojosi, 
gyveno gana viešą gyvenimą, 
kartais televizoriuje pasiro-
dydavo, o blogiečiai – tie, ku-
rie visada buvo paniurę, daug 
gerdavo alkoholio ir „aiškiai 
matėsi“, jog savo gyvenime 
nieko nepasiekė ir nepasieks. 
Tik klausimas, ar žiūrėdami į 
televizorių arba į bare geriantį 
žmogų mes galime atsakyti, kas 
yra jo viduje?

Kaip mes, sudaiktinę žmo-

nes pagal jų išvaizdą ir priklau-
somybę konkrečiai žmonių 
grupei (mano šeima, mano gi-
minė, mano kaimas ir visa kita, 
kas ne mano), galime atsakyti, 
kuo gyvena žmogus, kokios 
emocijos jį užplūdę ir kas yra 
jo viduje? Į tai be bendravimo 
atsakyti negalima. Bet teisti ir 
skirstyti esame pirmi.

Žinome, jog nuolat pirmau-
jame savižudybių skaičiumi, 
bet savižudybių prevenciją 
priskiriame tik įstaigoms. Bet 
palaukit! Visi šie žmonės turėjo 
šeimas ir draugus! Kaip įstaiga 
gali išspręsti problemą, jeigu 

jos nesprendžia jam artimiau-
si žmonės?

O gal ta šeima tiesiog nieko 
nežino? 

Ar įmanoma nuslėpti sa-
vo jausmus nuo šeimos? Į šį 
klausimą turbūt lengviausiai 
atsakytų tie, kurie savo šeimo-
se buvo neištikimi, ir dar labai 
ilgą laiką. Tačiau ir be šių žmo-
nių pagalbos galima atsakyti, 
kad žmonės moka apsimeti-
nėti ir sėdėti prie Kūčių stalo su 
dirbtinomis kaukėmis. Beveik 
tokiomis kaip Užgavėnių. Tu 
matai šalia savęs sėdintį žmo-
gų, bet net nenumanai, kas yra 
po kauke.

Tada reikia kelti labai pa-
prastą klausimą – iš kur insti-
tucijos gali sužinoti apie gre-
siančią bėdą, jeigu to nežino 
šeima? Atsakymas tik vienas 
– iš pašalinių žmonių, kurie tai 
mato. Tačiau, jeigu žmones lai-
kome statistiniais vienetais ir 
kitų šeimų problemomis, ar 
norėsime jiems padėti? 

Turbūt atsirastų daug tokių, 
kurie pasakytų – taip, ir tai bū-
tų labai džiugu. Tačiau savižu-
dybė mūsų šalyje yra... ne, ne 
tabu, o didžiausia gėda. Gėda 
ir žmogui, kuris apie tai iš ti-
krųjų galvoja, gėda ir jo šeimai. 
Jautrius savo emocijoms ir gy-

venimo veiksniams žmones 
vis dar vadiname psichikos li-
goniais, net nesusimąstydami, 
kad visi turime psichologinių 
problemų, kad jos gali bet ku-
rią dieną paaštrėti, ir patys to-
kiais tapsime. Todėl, vengdami 
užsitraukti artimųjų bei pačio 
žmogaus pyktį, bijome jam pa-
siūlyti kokią nors pagalbą. Bent 
jau pabūti su juo ir pasikalbėti, 
palinksminti, kad tai bent šiek 
tiek užgožtų jo tamsias mintis. 
Ir padarome pačią didžiausią 
klaidą, nes matydami artėjan-
čią bėdą, apie ją žinodami ir 
nieko nedarydami vieną dieną 
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JAV pasiuntinys sukritikavo ES dėl „blogo 
signalo“ Balkanams
Vašingtono pasiuntinys Vakarų Balkanams pirmadienį 
sukritikavo Europos Sąjungą dėl sprendimo atidėti 
derybas su Šiaurės Makedonija ir Albanija dėl narystės 
bloke.Praėjusį mėnesį priimtas ES sprendimas 
išprovokavo pykčio ir nusivylimo bangą.

Graikijoje sunkvežimio priekaboje su 
šaldytuvu aptiktas 41 migrantas
Šiaurės Graikijoje sunkvežimio priekaboje su šaldytuvu 
pirmadienį aptiktas 41 migrantas, pranešė policija. 
Pareigūnai sulaikė sunkvežimio vairuotoją iš Gruzijos. 
Migrantai, tikriausiai afganų kilmės, jaučiasi gerai.

sulaukiame tos istorijos epilo-
go – mirties. 

Šioje vietoje galima prieš-
tarauti, galima pulti kryžiumi, 
kad tai netiesa, bet patys tam-
pame žmogžudžiais. Žmog-
žudžiais, kurie žinodami, kad 
žmogus mirs, jam nepadėjome 
ir ramia galva leidome numir-
ti. Leidome išeiti žmogui, kuris, 
atsikratęs tos minties, galbūt 
vieną dieną būtų atradęs vaistą 
nuo vėžio, savo gamtosauginiu 
sprendimu išgelbėjęs pasaulį 
nuo taršos arba išgelbėjęs mū-
sų vaiko gyvybę.

Ir tada tenka susimąstyti. 
Kas yra blogiau? Leisti išeiti ar 
išgelbėti gyvybę, nors tai už-
trauks kažkam gėdą, o mūsų 
atžvilgiu – pyktį? 

Bet kuris žmogus ir bet ku-
rio žmogaus gyvybė yra neį-
kainojama. Nes žmogus nėra 
statistinis vienetas. Visi esame 
unikalūs, ir kiekvienas iš mūsų 
turi galimybę pakeisti pasaulį. 
Bet kuria linkme. Tačiau daž-
niausiai sudieviname asmenis, 
kurie mums yra palankūs savo 
ideologija ir mus pagiria už mū-
sų pagalbą ir darbus, paminda-
mi kitus žmones. Taip tampa-
me bejausmiai ir visus žmones 
paverčiame daiktais, nes svar-
biausias mums lieka tik mūsų 
siauras šeimos ratas – „tie, ku-
rie verti būti žmonėmis“.

Pamiršome žmogiškumą ir 
nekreipiame dėmesio į kitus 
žmones netgi tada, kai jiems 
reikalinga bet kokia pagalba. 
Pamiršome žmogiškumą ir ki-
tų mums skiriamą dėmesį pri-
imame kaip kišimąsi į mūsų 
uždarą šeimos ratą, ne tik atsi-
sakome pagalbos, bet ir panie-
kiname tuos, kurie pabandė 
mums padėti. 

Užsidarome rudeniškame 
rate – vienoje trobelėje, kurio-
je gali būti tik vienas, mūsų pa-
geidaujamas asmuo, o visi kiti 
už durų yra tik pliki medžiai, 
neturintys nieko vertingo ir ne-
turintys teisės įeiti į mūsų trobą 
netgi tam, kad perspėtų apie ar-
tėjantį pražūtingą gaisrą. 

Tik nuo mūsų priklauso, ar 
galime padėti šiems žmonėms. 
Tik nuo mūsų priklauso, ar ži-
nodami paslaptį ją slėpsime ir 
leisime įvykti blogiausiam, ar 
žengsime bet kokį žingsnį, kad 
ši problema taptų žinoma ir 
sprendžiama.

organizuotas įgyvendinant 
projektą „Gurmanų restora-
nas. Dienos pietūs: šviežia 
knyga 17.00“.

Pasiklausyti kunigo Algir-
do Toliato susirinko pilnutė-
lė bibliotekos salė jo gerbėjų. 
Kunigas juokavo, kad bibli-
otekos direktorės atkaklu-
mas davė rezultatą – po ke-
lių kvietimų jis sugebėjo rasti 
laiko ir atvykti į Prienus. 

Modernūs varpai 
Penkių knygų autorius pa-

pasakojo, kad visos jo knygos 
gimė neplanuotai. Pirmosio-
se trijose – pamokslai. 

„Pradėjus dirbti polici-
jos kapelionu iškilo klausi-
mas, kaip surinkti žmones 
į šv. Mišias. Sugalvojau, kad 
galima telefonu išsiuntinėti 
priminimus. Žinutėse rašau, 
apie ką bus pamokslas, kokia 
idėja ir dar pridedu intrigą. 
Šios SMS žinutės – moder-
nūs varpai. Pirmąsias žinu-
tes-kvietimus siųsdavau tik 
patiems artimiausiems drau-
gams, šie siųsdavo kitiems, ir 
jos pasiekė tūkstančius. Net 
negalintys ateiti prašydavo 
neišbrauti iš kviečiamųjų są-
rašo, nes šis tekstas, tarsi mi-
ni pamokslas, juos lydėdavo 
visą savaitę“, – pasakojo ku-
nigas apie sugulusius į knygą 
„Sekmadienio SMS. Mažieji 
tekstai“ kvietimus į Mišias, 
išsiųstus per maždaug pen-
kerius metus. 

A. Toliatas pasakojo, kad 
atsibudus šeštadienio rytą 
pirma mintis būna: „Duok, 
Dieve, gerą mintį, kad sugal-
vočiau, kokią žinutę išsiųsti“ 
– juk norisi, kad žodžiai būtų 
iš širdies į širdį. 

Pokalbiai apie 
būties tiesas 

Vos prieš savaitę pasiro-
džiusi penktoji A. Toliato 
knyga „Ramybė tau“ taip pat 
gimė labai netikėtai. Prieš ke-
tverius metus Knygų mugėje 
pristatinėdamas savo pirmą-
ją knygą kunigas susitiko su 
ispanu Francesco Miralleso. 
Knyga gimė iš jų ilgų, ko ne 

kunigas algirdas Toliatas: „Geriausias „Tėve mūsų“ – dvidešimt 
kartų per dieną ištarta padėka“

iki paryčių trukusių pokal-
bių. Beje, paskutinysis jų su-
sitikimas vyko Birštone, kur 
ir buvo baigta knyga. Knyga 
unikali ir tuo, kad pirmiausia 
išėjo ispanų kalba. 

Knygoje kunigas kalba apie 
būties tiesas, ragina ir liūdėti, 
ir juoktis iš širdies – negyven-
ti „per viduriuką“, atvira šir-
dimi priimti Dievo dovanas, 
įveikti baimes, nedrąsumus 
ir išlaisvinti save, su meile 
priimti vienas kitą. 

Susitikimo metu kunigas 
sakė, kad dangus prasideda 
žemėje, o pats ilgiausias ke-
lias – nuo galvos iki širdies, 
kad ieškant Dievo nereikia 
važiuoti į tolimas piligrimi-
nes keliones, nes jis – čia pat, 
šalia mūsų, ragino nebijoti 
išsikalbėti, išmokti tiesą ar 
nemalonų dalyką kitam pa-
sakyti su meile. 

Renginio metu skambėjo 
mokytojos Romos Ruočkie-
nės giedamos giesmės, o no-
rintys galėjo įsigyti kunigo 
A. Toliato knygų ir gauti au-
toriaus autografą.

Po susitikimo su 
skaitytojais ku-
nigas Algirdas 

Toliatas atsakė į keletą 
klausimų. 

Jūs šiuo metu laikomas 
vienu iš populiariausių 
kunigų. Iš kur toks popu-

liarumas? 
Nieko specialiai aš neda-

rau, tai nėra mano tikslas. 
Dariau ir darau tai, kuo tikiu, 
kuo gyvenu, kas man gera, 
ir tuo gerumu dalinuosi su 

kitais. Tai galiu palyginti su 
ėjimu į kalnus – kai tu eini ir 
matai supantį grožį, tuo gro-
žiu daliniesi su kitais. Žino-
mumo pridėjo kelionės po 
Lietuvą pristatant knygas ir 
susitinkant su skaitytojais. 
Pritariu šv. Augustinui, kuris 
yra pasakęs: „Aš esu jūsų ga-
nytojas, bet su jumis aš esu 
tokia pat avelė.“ 

Vilniaus Švč. Mergelės 
Marijos Ramintojos baž-
nyčia ilgus metus buvo už-
daryta ir paversta sandė-
liu. Kaip ryžotės tokiam 
dideliam darbui – prikelti 
bažnyčią?

Ši bažnyčia priklauso vals-
tybei, kuri ją perdavė Vidaus 
reikalų ministerijai. Aš, kaip 
policijos kapelionas, ėmiausi 
iniciatyvos šią erdvę pavers-
ti susibūrimų vieta. Žinoma, 
ne vienas dirbau, bet kartu 
su pareigūnais ir labai dide-
le tikinčiųjų bendruomene. 
Darbai užtruko kelerius me-
tus (viskas dar ir dabar ne-
baigta), o koplyčia buvo at-
šventinta pernai, birželio 8 
d. Pastatas yra trijų aukštų. 
Viršutiniame aukšte yra ko-
plyčia, o kitų aukštų erdvė-
se vyksta kultūriniai, edu-

kaciniai renginiai. Man labai 
smagu, kad po vienu stogu 
telpa ir maldos namai, ir sa-
vanorystė, ir įvairios veiklos, 
o labai skirtingai mąstantys, 
daugiau ar mažiau tikintys 
žmonės čia atranda vietą ge-
riems darbams. 

Gyvenimas nuolat keičia-
si. Ar keičiasi Bažnyčia? 

Bažnyčia labai saugo savo 
tradicijas, todėl prieš ką nors 
keičiant viskas turi būti labai 
gerai apgalvojama ir pasve-
riama. Judesio ir naujovių 
reikia, bet tai reikia daryti iš-
mintingai – pirmiausia reikia 
gerai pagalvoti, ar nebus taip, 
kaip į Australiją įvežus triu-
šių, o jiems labai greitai pri-
sidauginus, šalį ištiko ekolo-
ginė tragedija. Tuomet buvo 
įvežta lapių, kad tuos triušius 
išgaudytų. Lapės triušių ne-
gaudė, ir iš vienos problemos 
pasidarė dvi. Dabar į Austra-
liją negalima įvežti jokių au-
galų ar gyvūnų. Bažnyčios 
pokyčiai gali paveikti sielą, o 
tai daug jautriau nei Austra-
lijos gamta. Bažnyčia ragina 
ieškoti naujovių, bet skatina 
tai daryti neskubant.

Kalbant apie Bažnyčią 
ir pokyčius, žmonėms pir-
miausia užkliūva, kodėl 
nepanaikinamas celiba-
tas. Kodėl? 

Celibatas nėra tikėjimo 
klausimas, tai disciplinos 
klausimas. Tai galima paly-
ginti su kariuomene. Juk ka-
riai, išvykdami pusmečiui ar 
metams į misijas, vyksta vie-
ni, be šeimų. Ne todėl, kad ka-
riams būtų sunkiau, bet kad 
jie galėtų visiškai atsiduoti 
misijai ir tarnystei. 

Taip, kunigas neturi patir-
ties, kaip auginti ir auklėti 
vaikus, bet juk AIDS gydan-
tis gydytojas taip pat neser-
ga šia liga, bet apie ligą žino 
daugiau nei sergantysis. Jei 
kunigas ne teoriškai, bet re-
aliai tampa iki sielos gelmių 
atsakingu už savo parapijos 
žmones, už tuos, kuriuos gy-
venimas jam duoda, tai prak-
tinė jo šeiminė patirtis yra 
pakeičiama šia patirtimi. Bet 
jei taip neatsitinka, tuomet 
gyvenimas pasidaro „dėl sa-

vęs“, ir tai nėra naudinga nei 
žmonėms, nei pačiam kuni-
gui. Siekiamybė yra aukštes-
ni tikslai ir vertybės, tik ne vi-
sada tai pavyksta. Aukštesnių 
tikslų siekimas ir yra celibato 
prasmė. 

Argumentas, kad jei būtų 
panaikintas celibatas, atsi-
rastų daugiau kunigų, var-
gu ar teisingas. Protestantų 
bažnyčioje nėra celibato, bet 
prie seminarijų taip pat eilės 
nestovi. 

Dvasingumo reikia. Jį ga-
lima palyginti su sveikata 
– kai sveikata gera, nelabai 
kas ja rūpinasi, bet sunega-
lavę prisimename daktarus. 
Ir su dvasingumu panašiai 
– tik kai užklumpa bėda ar 
praradimas, žmogus ima ir 
susimąsto. O gal ir be bėdos 
galime būti sąmoningi? 

Esate policijos kapelio-
nas. Ko palinkėtumėt ne-
drausmingiems vairuoto-
jams? 

Sakyk nesakęs, pamoks-
lauk nepamokslavęs, tai ne-
padeda. Dažniausiai žmones 
paveikia, kai patys pamato 
nedrausmingo elgesio pa-
sekmes, kai išgyvena patys. 
Supratimas ir požiūris pasi-
keičia, kai avarijoje netenka-
ma artimo žmogaus ar pats 
žmogus padaro avariją. Sun-
ku pasakyti, kaip keisti tą ne-
tinkamą vairavimo kultūrą. 
Vidinė disciplina būtina.

Labai daug kas priklauso 
nuo jaunosios kartos – nuo 
mažų dienų turime skiepy-
ti tam tikrus dalykus, tai ir 
užaugę jų laikysis. Juk dabar 
mums jau įprasta prisisegti 
diržą, užsidėti šalmą. 

Ko dažniausiai linkite 
žmonėms?

Labai daug kas priklauso 
nuo nusiteikimo ir požiūrio 
į gyvenimą. Todėl aš linkiu 
žmonėms pradėti dėkoti ir 
ieškoti, už ką padėkoti. Pra-
dėjus dėkoti, pradedi maty-
ti tuos dalykus, už ką galima 
dėkoti. Tai paprastas daly-
kas, bet labai „pagaunantis“. 
Dvidešimt kartų per dieną 
padėkoti – geriausias „Tėve 
mūsų“. 

Ačiū už pokalbį. 
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parengta pagal alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 

ir kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-10-23  vakare, 17.28 
val., gautas pranešimas, 
kad Veiverių sen. A-5 kelio 
32–33 km eismo įvykyje 
susidūrę du automobiliai. 
Pagalbos neprireikė, vai-
ruotojai pildė techninio 
eismo įvykio deklaraciją.

2019-10-24 Alytaus aps-
kr. VPK Prienų r. PK gau-
tas ,,Regitra“ Kauno filialo 
Prienų grupės darbuotojo 
pranešimas, kad tądien apie 
13.45 val. kreipėsi moteris 
(g. 1983 m.), kuri pageida-
vo registruoti automobilį 
„BMW 640 D X-DRIVE“, 
kuris nuo 2018 m. liepos 9 
d. yra ieškomas Vokietijos 
Respublikoje.

2019-10-25 apie 19.00 val., 
Prienų m., namuose, nepil-
nametis, kuriam nustatytas 
0,63 prom. girtumas, pa-
vartojo fizinį smurtą prieš 
motiną (g. 1964 m.) ir tėvą 
(g. 1961 m.). Nepilnametis  
sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

2019-10-25 apie 13.54 val. 
gautas pranešimas, kad Vei-
verių sen., Papilvio k. Šilo g. 
prieš 20 min. namuose už-
sidegė puodas, namai pilni 
dūmų. Pranešėjas puodą už-
gesino, kambarius išvėdino. 
Į verdantį puodą savininkas 
netyčia buvo įpylęs benzi-
no, kuris užsidegė. Apdegė 
neveikiantis šaldytuvas. 
Savininkas nenukentėjo, 
po medikų apžiūros vykti į 
ligoninę atsisakė. 

2019-10-26  apie 18.17 val. 
gautas pranešimas, kad Pa-
kuonio sen., Antakalnio k., 
Ilgojoje g. dega padangos. 

ATgARSIAI
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M. Gorbačiovas perspėja dėl „milžiniško“ 
branduolinių ginklų keliamo pavojaus
Buvęs Sovietų Sąjungos lyderis Michailas Gorbačiovas 
pareiškė, kad pasaulis yra atsidūręs „milžiniškame“ pavojuje 
dėl pasaulio galių turimų branduolinių ginklų, tvyrant 
įtampai po Šaltojo karo pabaigos. 

Prancūzijoje plėšikai automobiliu rėžėsi 
į katedrą ir pagrobė brangenybių
Prancūzijos pietvakariuose plėšikai anksti 
pirmadienį automobiliu įsirėžė į viduramžių 
katedrą, kur nupjovę metalinius virbus pagrobė 
sidabro taurių ir kitų neįkainojamų bažnytinių 
brangenybių, pranešė vietos pareigūnai.

10x10 m plote degė įvairios 
šiukšlės, padangos. Užge-
sinta. Apie įvykį informuota 
aplinkos apsauga. 

2019-10-27 vakare, 19.23 
val., gautas pranešimas, 
kad Balbieriškio sen., kelio 
Alytus–Kaunas ruože prie 
Vazgaikiemio k. ant kelio 
nuvirtęs medis. Supjaustyti 
trys ant kelio užvirtę medžiai 
ir patraukti nuo važiuojamo-
sios kelio dalies, nušluota 
kelio danga. 

2019-10-27 apie 16 val. Prie-
nų r., Bagrėno k., namuose, 
konflikto metu neblaivi (1,28 
prom. alkoholio) moteris (g. 
1964 m.) smurtavo prieš 
savo motiną (g. 1931 m.). 
Nukentėjusioji dėl galvos 
sumušimo išvežta į Prienų 
ligoninę. Įtariamoji sulaikyta 
ir uždaryta į areštinę.

2019-10-27 į Alytaus apskr. 
VPK Prienų r. PK kreipėsi 
moteris (g. 1952 m.), kuriai 
spalio 26 d. apie 10.15 val. 
telefonu paskambinę sukčiai, 
prisistatę policijos pareigūnu 
ir banko atstovu, iš jos išvilio-
jo 1192 eurus.

2019-10-27 apie 02.30 val 
Alytaus apskr. VPK Prienų r. 
PK gautas moters (g. 1973 m., 
gyv. Prienų r.) pareiškimas, 
kad apie 01.40 val. Prienų 
r., buto koridoriuje, neblai-
vus (1,61 prom. alkoholio) 
sugyventinis (g. 1971 m.), 
kilusio konflikto metu stipriai 
stūmė ją į sieną, sukeldamas 
fizinį skausmą. Sugyventinis 
laikinai sulaikytas 48 val. ir 
uždarytas į Alytaus apskrities 
VPK areštinę. 

2019-10-29 apie 19 val. 25 
min. Prienuose, Pramonės 
g., neblaivi (1.58 prom. alko-
holio) moteris (g. 1976 m.), 
vairuodama jai priklausantį 
automobilį „Kia Venga“, at-
sitrenkė į elektros oro linijų 
stulpą ir jį apgadino. Įtaria-
mojo sulaikyta ir uždaryta 
į areštinę. Taip pat, Prienų 
rajono PK priešgaisrinei gel-
bėjimo tarnybai pranešė, kad 
reikia po eismo įvykio pa-
traukti stulpą. Buksyravimo 
lynu nuo gatvės patrauktas 
nuvirtęs elektros stulpas, 
nuplauta kelio danga.

Politikai nenori bendrauti su verslo atstovais? 
pagalbos. 

Antrą mėnesį Statybos ir 
ekonominės plėtros skyriui 
vadovaujantis T. Žvirblys 
kalbėjo, kad yra nusiteikęs 
rimtam ir produktyviam 
darbui. 
Klausimas dėl išmokų se-

niūnaičiams – atidėtas
Tarybos narys Gintautas 

Bartulis pristatė sprendimo 
projektą, kuriuo keičiamas 
birželio mėnesį priimtas 
sprendimas „Dėl veiklos, ku-
ria gali būti verčiamasi turint 
verslo liudijimą, fiksuotų pa-
jamų mokesčio dydžių nusta-
tymo“. Tarybos nario teigimu, 
tokį sprendimo projektą jis 
inicijavo, sulaukęs verslu už-
siimančių žmonių prašymų ir 
pastabų. Balsų dauguma (17 
pritarus, penkiems – ne, vie-
nam susilaikius) nuo Naujų-
jų metų bus papildytas Vers-
lo liudijimus įsigyjantiems 
gyventojams taikomų 
lengvatų sąrašas ir dir-
bantiems (tarnaujan-
tiems) asmenims bus 
taikoma 50 procentų 
lengvata (šiuo metu nu-
statytas lengvatos dydis 
– 0 proc.). 

Svarstant sprendimo 
projektą dėl išmokos 
seniūnaičiams dydžio 
nustatymo ir seniūnai-
čio išlaidų, susijusių su 
jo veikla, apmokėjimo 
ir atsiskaitymo tvarkos apra-
šo patvirtinimo buvo nutarta 
šio sprendimo priėmimą ati-
dėti, nes būtina jį papildyti ir 
pakeisti kai kurias nuostatas. 
Visi pasisakę Tarybos nariai 
pritarė, kad seniūnaičių išlai-
das reikia kompensuoti.

Be diskusijų buvo patvir-
tintas Nevyriausybinių or-
ganizacijų veiklos aktyvini-
mo programos lėšų skyrimo 
ir jų panaudojimo tvarkos 
aprašas bei leista Prienų ra-
jono savivaldybės adminis-
tracijai įsigyti du tarnybinius 
lengvuosius automobilius, 
skirtus pacientams lankyti 
namuose. Įsigyti automobi-
liai bus perduoti Prienų ir 
Balbieriškio pirminės svei-
katos priežiūros centrams 

valdyti, naudoti ir disponuoti 
patikėjimo teise.

Pritarta vandentiekio 
tinklų statybos projek-

tui Naujosios Ūtos kaime, 
patvirtintos Savivaldybės 
2020 metų prioritetinės 

kryptys
Po diskusijų vienbalsiai 

buvo pritarta Prienų rajono 
savivaldybės administraci-
jos projekto „Vandentiekio 
tinklų bei vandens gerinimo 
įrenginių statyba Naujosios 
Ūtos kaime“ įgyvendinimui. 
Tarybos nariai domėjosi, ko-
dėl pasirinktas būtentNaujo-
sios Ūtos kaimas, nes proble-
mų dėl kokybiško vandens 
tiekimo yra ir daugelyje ki-
tų vietovių. Naujosios Ūtos 
seniūnas Algis Aliukevičius 
paaiškino, kad situacija – tra-
giška, nes vandens bokštas 
yra kitoje kelio Prienai–Mari-
jampolė pusėje, dėl to įvyksta 
daug gedimų, o remontuoti, 

ypač žiemą, labai sunku. Van-
dens trasa taip pat yra tragiš-
kos būklės, nes tiesta daugiau 
nei prieš 50 metų. Rita Ketu-
rakienė pasiūlė išanalizuoti 
visos savivaldybės vandens 
tiekimą ir parengti studiją, 
nes ši sritis turėtų būti pri-
oritetinė. 

Vienbalsiai buvo pritarta, 
kad Savivaldybės administra-
cija atliktų šio projekto veiklų 
projektavimo ir statybos dar-
bų užsakovo funkcijas. 

Taryba patvirtino Prienų 
rajono savivaldybės 2020 
metų prioritetines kryptis. 
Tai – socialinio verslo ska-
tinimas; edukacinių veiklų 
plėtra; poeto Justino Marcin-
kevičiaus 90-ųjų gimimo me-
tinių paminėjimas; vaikų die-

nos centrų plėtra; vaikų vasa-
ros atostogų užimtumo didi-
nimas; jaunimo užimtumo ir 
iniciatyvų skatinimas; ben-
druomenių sveikatos stipri-
nimas ir monitoringas; asme-
nų, kuriems nustatyta proto 
negalia ar psichikos sutriki-
mai, integracija ir užimtu-
mas bendruomenėje; Prienų 
krašto identiteto aktualizavi-
mas. Apibrėžiant prioriteti-
nes kryptis buvo atsižvelgta 
į sritis, kurios šiuo metu yra 
aktualiausios Prienų kraš-
to vystymuisi, verslo skati-
nimui, įvairių visuomenės 
grupių užimtumo, įtraukimo 
į veiklas didinimui. Nustaty-
tos prioritetinės kryptys leis 
nevyriausybinėms organi-
zacijoms, bendruomenėms, 
ūkininkams, kitiems subjek-
tams savo 2020 metais pla-
nuojamas veiklas orientuo-
ti pagal Tarybos nustatytas 
prioritetines kryptis.

Nepriimtas sprendi-
mas dėl atstovų dele-

gavimo į Prienų rajono 
verslo tarybą

Svarstant sprendimo 
projektą dėl atstovų de-
legavimo į Prienų rajono 
verslo tarybą, Tarybos na-
riai Audrius Narvydas ir 
Arūnas Vaidogas suabejo-
jo tokios tarybos nauda, o 
Egidijus Visockas pasiūlė 
iš viso nedeleguoti atsto-
vų. Į šią tarybą buvo siū-

loma deleguoti merą Alvydą 
Vaicekauską ir tris Savival-
dybės tarybos narius: Dovilę 
Ručytę, Cezarą Pacevičių ir 
Gintautą Bartulį. Meras pa-
aiškino, kad šią tarybą inici-
juoja Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų Prienų 
atstovybė, jos veiklai pritaria 
ir ūkininkai, o Savivaldybės 
tarybos atstovai kviečiami 
dalyvauti. Kandidatams į ta-
rybą nusišalinus, neužteko 
balsų priimti sprendimui dėl 
atstovų delegavimo. Spren-
dimo projektui pritarė 9 Sa-
vivaldybės tarybos nariai, 
nepritarė – 6, trys – susilai-
kė. Argumentų, kodėl Vers-
lo taryboje nereikia politikų, 
nebuvo išsakyta – vieniems 
turbūt nepatiko kandidatai, 

Prienų rajono savivaldybės 
priešgaisrinės tarnybos virši-

ninkas Jonas Kvietkauskas.

Vyriausybės atstovas Kauno 
ir Marijampolės apskrityse 

Andrius Cechanavičius.

Savivaldybės administracijos 
Statybos ir ekonominės plė-
tros skyriaus vedėjas Tomas 

Žvirblys.

VšĮ Mokslinių ir taikomųjų 
projektų centro direktorius 

Algimantas Venckus.

Apie Naujosios Ūtos kaimo gyventojų 
problemas dėl geriamojo vandens kal-

bėjo seniūnas A. Aliukevičius. 
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Iranas paskelbė ketinantis toliau pažeidinėti 
branduolinę sutartį
Iranas paskelbė ketinantis toliau pažeidinėti susitarimą 
dėl jo branduolinės programos, pripažinęs, kad dabar turi 
dvigubai daugiau uždraustų pažangių urano sodrinimo 
centrifugų ir kuriantis naują prototipą, veiksiantį 50 kartų 
sparčiau negu centrifugos, leidžiamos šiuo susitarimu.

Kijevui ir prorusiškiems separatistams 
nepavyko atsitraukti nuo fronto linijos
Karo krečiamoje Rytų Ukrainoje Kijevui ir Maskvos 
palaikomiems separatistams vėl nepavyko atitraukti 
savo pajėgų nuo svarbaus fronto linijos ruožo. Donecko 
srities separatistai davė signalą - paleido baltos spalvos 
raketą, bet ukrainiečių pajėgos į jį neatsakė.

Alytaus regione esančio-
se didelių gabaritų ir kitų 
atliekų surinkimo aikšte-
lėse (Rūšiavimo centruo-
se) ribojamas naudotų 
padangų priėmimas. Tai 
padaryta atsižvelgiant į 
susidariusią ekstremalią 
situaciją po padangų per-
dirbimo gamykloje Alytu-
je kilusio gaisro.  

Naudotų padangų priė-
mimas sustojo visoje šalyje 
– jų perdirbimo įmonėms 
sugriežtinti reikalavimai, 
vyksta patikrinimai. Įmo-
nės faktiškai nebesurenka 
padangų ir jos kaupiasi. Į 
aikšteles atvežamų padan-
gų kasmet padidėja jų keiti-
mo metu, kuris dabar kaip 
tik ir prasideda.  

Kiekvienoje atliekų surin-
kimo aikštelėje vienu metu 
leidžiama laikyti skirtingą 
maksimalų padangų kiekį 
– nuo 12 iki 45 tonų, tai pri-
klauso nuo aikštelės dydžio. 
Už viršytą maksimalų limi-
tą gresia didžiulės aplinko-
sauginės baudos ir atsako-
mybė. Tad pasiekus leistiną 
ribą, padangos į aikšteles 
nebus priimamos. 

Senų padangų priėmimas atliekų aikštelėse 
ribojamas – kol kas nevežkite

„Esame didžiausi atliekų 
tvarkytojai regione ir mums 
tenka labai didžiulė atsako-
mybė. Savo veiklą vykdome 
nenusižengdami nei aplinko-
saugos, nei priešgaisriniams 
reikalavimams. Šiandienos 
situacija, kurios padarinius 
jaučia ne tik Alytus, bet ir 
visa Lietuva, parodė, kad pi-
giais būdais sutvarkyti atlie-
kų neįmanoma. Tam turi būti 
skiriamas labai didelis dėme-
sys - ir finansinės investicijos, 
ir techninis aprūpinimas, ir 
didžiulė moralinė atsako-
mybė“, - sakė Alytaus regio-
no atliekų tvarkymo centro 
(ARATC) direktorius Algir-
das Reipas.  

Įsakymą stabdyti naudotų 

padangų priėmimą, jei yra 
pasiektas vienu metu leidžia-
mų laikyti naudotų padan-
gų kiekis, jis pasirašė spalio 
18 dieną. 

„Šiuo metu dauguma aikš-
telių dar nėra perpildytos, 
tačiau gyventojams pradė-
jus vežti padangas, o perdir-
bimo įmonėms jų nesuren-
kant, maksimalias leistinas 
ribas pasieksime labai greit. 
Nuolat ieškome galimybių 
išvežti padangas iš aikštelių, 
tačiau situacija yra sudėtin-
ga ir labai tikimės gyventojų 
supratimo“, -  sakė ARATC rū-
šiavimo centrų veiklos orga-
nizavimo padalinio vadovas 
Linas Brazauskas. 

Jis priminė, kad įsigijus 

naujas padangas, nebetin-
kamas naudoti reikia pa-
likti įmonėje, iš kurios buvo 
įsigytos naujos. 

Septyniose Alytaus regi-
ono savivaldybėse veikia 
19 didelių ir kitų atliekų 
surinkimo aikštelių. Šiose 
aikštelėse iš vieno gyven-
tojo nemokamai priima-
mas vienas padangų kom-
plektas per metus. Padangų 
tvarkymo kaštai nėra įskai-
čiuojami į vietinę rinkliavą 
– juos padengia gamintojai 
importuotojai. 

Naudotos padangos su-
daro apie 9 proc. regiono 
atliekų  aikštelėse surenka-
mų atliekų kiekio. 

ARATC inf. 

Aikštelėse surinktos padangos, kaip ir kitos atliekos, laikinai saugomos iki 
perdavimo jas tvarkančioms įmonėms.   (Erikos Avižienienės nuotr. )

Žemės ūkio ministerija 
informuoja, kad Valsty-
binės maisto ir veterina-
rijos tarnybos (VMVT) 
nurodymu iš prekybos 
atšaukta tik dalis pieno 
produktų ir vartotojams 
nereikėtų baimintis pirk-
ti pieno produktų, šiuo 
metu esančių parduotu-
vių lentynose. 

Prekyboje neturi būti jo-
kių pieno gaminių, kurių ga-
myboje naudotas žaliavinis 
pienas, supirktas iš gaisro 
paveiktos teritorijos.

Sprendimas iš rinkos su-
rinkti 382 t pieno gaminių 
buvo priimtas vadovau-
jantis atsargumo principu, 

Parduotuvių lentynose – tik saugūs vartoti 
pieno produktai

įvertinant faktus, jog šių pro-
duktų gamyboje buvo panau-
dotas galimai kenksmingo-
mis medžiagomis užterštas 
žaliavinis pienas.

Valstybinės maisto ir ve-

terinarijos tarnybos duo-
menimis, įmonių produkci-
joje kenksmingų medžiagų 
nustatyta nebuvo. Produktų 
gamyboje buvo panaudota 
iš viso apie 2 proc. žaliavinio 

pieno, supirkto iš gaisro pa-
veiktų teritorijų, skaičiuo-
jant nuo bendro į įmones 
pristatyto žaliavinio pieno 
kiekio.  

Įmonės UAB „Rokiškio 
sūris“, UAB „Rokiškio pie-
nas“, UAB „Varėnos piene-
lis“, UAB „Rivona“ ir UAB 
„Marijampolės pieno kon-
servai“ iš tokio sumaišy-
to pieno pagamino apie 
1 tūkst. tonų įvairios pro-
dukcijos, kurios didžioji 
dalis apie 70 proc. sulaikyta 
įmonių produkcijos sandė-
liuose ir į rinką nepateko, o 
patekę į rinką produktai iš 
jos buvo pašalinti.

ŽŪM inf. 

bet kitų nebuvo pasiūlyta, ki-
ti abejojo dėl tokios tarybos 
reikalingumo, dar kitiems 
neįtiko mero paaiškinimas 
apie tarybos veiklą...

Svarstyta ir daug kitų 
klausimų

Tarybai buvo pateikti du 
prašymai atleisti nuo 2018 
m. nekilnojamojo turto mo-
kesčio, tačiau jiems nebuvo 
pritarta. 

Be diskusijų buvo pritarta 
biudžeto pakeitimams, Jiez-
no paramos šeimai centro 
šeimynoms, įsikūrusioms 
Ašmintos ir Pakuonio kai-
muose, valdyti, naudoti ir 
disponuoti patikėjimo teise 
perduotas Prienų rajono sa-
vivaldybei nuosavybės tei-
se priklausantis ilgalaikis ir 
trumpalaikis turtas, kurio 
bendra vertė yra beveik 10 
tūkst. eurų, Šilavoto pagrin-
dinei mokyklai perduota dėl 
paprastojo remonto 121,6 
tūkst. eurų padidėjusi tur-
to vertė.

Buvo pritarta, kad į Nepri-
klausomų kandidatų į savi-
valdybės valdomų įmonių 
valdybų narius atrankos ko-
misiją būtų deleguota me-
ro pavaduotoja Loreta Jaki-
nevičienė, pakaitiniu nariu 
–Tarybos narys Deividas 
Dargužis. 

Vienbalsiai patvirtinti Prie-
nų rajono savivaldybės soci-
alinio būsto ir savivaldybės 
būsto nuomos tvarkos ap-
rašai. Pakeitimų prireikė pa-
sikeitus LR Paramos būstui 
įsigyti ar išsinuomoti įstaty-
mui bei Prienų rajono savi-
valdybėje šių funkcijų vyk-
dymą perdavus Socialinės 
paramos ir sveikatos sky-
riui. Apraše yra panaikinta 
prievolė Prienų rajono sa-
vivaldybei iš lėšų, gautų už 
savivaldybės būstų nuomą, 
apmokėti išlaidas, susijusias 
su pastato bendro naudojimo 
objektų administravimu bei 
nuolatine technine priežiūra 
ir nuomos administravimu. 
Šias išlaidas turės mokėti so-
cialinį ar savivaldybės būstą 
nuomojantis asmuo (šeima). 
Savivaldybės būsto fondo ir 
savivaldybės socialinio būsto 
fondo sąrašus tvirtinti įgalio-
tas Savivaldybės administra-
cijos direktorius.

Taryba patvirtino Tarny-
binių lengvųjų automobilių 
įsigijimo, nuomos ir naudo-
jimo Prienų rajono savival-
dybės valdomose bendrovė-
se, viešosiose ir biudžetinėse 
įstaigose taisykles bei pakeitė 
Prienų rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biu-
ro teikiamų paslaugų kainų 
sąrašą (vadovaujantis Svei-
katos apsaugos ministro įsa-
kymu, mažėja Privalomojo 
higienos įgūdžių mokymo 
specialiosios programos H10 
kaina). 

Pristatyta informacija 
apie rengiamą Savival-
dybės strateginį plėtros 

planą
Posėdžio pabaigoje VšĮ 

Mokslinių ir taikomųjų pro-
jektų centro direktorius Al-
gimantas Venckus pristatė 
informaciją apie rengiamą 
Prienų rajono savivaldybės 
strateginį plėtros planą iki 
2028 m. Jis supažindino su 
atliktų analizių duomenimis 
ir diskusijos metu gauta in-
formacija, pateikė esamos 
situacijos apibendrinimą, 
atkreipė dėmesį į savivaldy-
bės stiprybes ir silpnybes, 
skatino daugiau dėmesio 
skirti kasdienei rinkodarai, 
verslo skatinimui ir investi-
torių pritraukimui, turizmo 
informacijai, dviračių takų 
plėtrai, rekreacinių teritori-
jų įrengimui, vietinių kelių 
būklės gerinimui. 

Pasak A.Venckaus, pateik-
ta informacija yra tik tarpi-
nė, planas dar neteikiamas 
tvirtinti. Galutinis strateginio 
plėtros plano dokumentas 
Savivaldybės tarybai tvirtinti 
turi būti pateiktas 2020 metų 
sausio mėnesį. 

Posėdžio pabaigoje Tary-
bos narys A. Narvydas per-
skaitė iš savivaldybės gautą 
atsakymą į paklausimą.

Meras A. Vaicekauskas in-
formavo, kad gauta duomenų 
apie užterštumą, atsiradusį 
po gaisro Alytuje. Mero tei-
gimu, duomenų kol kas gau-
ta nedaug, o gautieji – negąs-
dina. Gavus daugiau tyrimų 
rezultatų, informacija bus 
paviešinta. 

Kitas Tarybos posėdis nu-
matytas lapkričio 27 d. (tre-
čiadienį).



6 TREČIADIENIS, 
�019 m. LAPkRIČIO 6 D., 
NAUjASIS gĖLUPIS ISTORIjA

REKLAMAREKLAMA

Pakistano dvasininkas svarsto tolesnius 
žingsnius, neatsistatydinus premjerui
Vienas radikalus Pakistano dvasininkas, paskatinęs 
dešimtis tūkstančių savo sekėjų surengti eiseną Islamabade, 
pirmadienį ruošiasi aptarti su opozicijos politikais savo 
tolesnius žingsnius, premjerui neatkreipus dėmesio į jo 
raginimo atsistatydinti iki sekmadienio.

„Baltika“ nutraukė gamybą Estijoje
Estijos drabužių siuvimo ir prekybos bendrovė 
„Baltika“, veikianti ir Lietuvoje, nuo šio mėnesio 
nutraukė gamybos padalinių Estijoje veiklą ir pradėjo 
jų likvidavimo procedūras. Tai reiškia daugiau kaip 
300 darbo vietų panaikinimą, rašo Estijos dienraštis 
„Postimees“.

apie Pacų giminę, sudaręs 
jos genealoginį medį, išnagri-
nėjęs gausybę istorinių šal-
tinių ir nustatęs, kur stovėjo 
Pacų dvaro rūmai, kur buvo 
kiti įvairios paskirties pas-
tatai. Pasak istoriko mėgėjo, 
kai kurių autorių istoriniuo-
se aprašymuose jis aptiko 

daug netikslumų. Architek-
tūra, daile besidomintis vy-
ras, išstudijavęs archyvuose 
prieinamą medžiagą, nusta-
tė, kaip atrodė išnykęs rūmų 
kompleksas. 

Vytautas žino visus buvu-

sių grafų rūmų ansamblio 
pastatų parametrus ir ne-
sunkiai gali parodyti dar iš-
likusius pamatus, paslėptus 
po kultūriniu sluoksniu. Pa-
gal mūro techniką nustatyta, 
kad tai XVI amžiaus darbas. 
Remiantis istoriniais šalti-
niais, nustatyta, kad  pirmuo-
sius dvarus Jiezne pastatė 
Holovčinskis 1507 metais, 
vėliau jie atiteko karaliui Žy-
gimantui Senajam, o Pacai 
įsikūrė šiek tiek vėliau, apie 

Jiezno grafystės Pacų muziejuje apsilankius
atKelta IŠ 1 p. 1633 metus. Dokumentai 

byloja, kad nuo 1633 metų 
Jiezną valdė didikai Pacai, 
čia buvo jų giminės reziden-
cija. Pasak rašytinių šaltinių, 
prie Jiezno ežero ištaigingus 
rūmus 1643 metais pasta-
tydino Steponas Kristupas 
Pacas, kuris pastatė Jiezne ir 
pirmąją katalikų bažnyčią. Ją 

1670 metais pašventino vys-
kupas Kazimieras Pacas. Vė-
liau, 1770 metais, bažnyčia 
buvo padidinta ir išpuošta, 
po didžiuoju altoriumi įreng-
ta kripta. 

Istoriniai šaltiniai teigia, 

kad Pacų giminė Lietuvo-
je žinoma nuo XIV amžiaus. 
V. Gusas patikina, kad Pacai 
buvo žinomi Italijoje nuo 
700 metų. Kaip ir visi Lietu-
vos didikai, jie kildino save 
iš romėnų. Tai, be abejo, se-
na ir garbinga giminė, ilgus 
amžius turėjusi reikšmę is-
torijoje. Apie Pacus ir kitas 
su jais susijusias garsias as-
menybes, istorinius įvykius 
V. Gusas gali pasakoti be ga-
lo. Nelabai tokius istorinius 

vingius išmanančiam žmo-
gui gana sunku susigaudyti 
tų žymių ir garsių asmenybių 
labirinte.

Rūmai buvę didžiuliai ir 
prabangūs

Pacų rūmai Jiezne savo ar-
chitektūra ir išdėstymu labai 
panašūs į tuo pačiu laikotar-
piu statytą Pažaislio vienuo-
lyno ansamblį. Pašnekovas 
neša vieną po kito įvairius 
istorinius dokumentus, lei-
dinius, enciklopedijas, me-
no istorijos žinynus ir seno-
vinius piešinius, nuotraukas. 
Iš tikrųjų, surinkti tokį milži-
nišką kiekį duomenų galėjo 
tik žmogus, visiškai atsida-
vęs šiam darbui ir turintis 
didžiulę motyvaciją – išsi-
aiškinti istorinę tiesą, Pacų 
rūmų vietą ir apie jų didybę 
papasakoti Jiezne gyvenan-
tiems žmonėms ir tiems, ku-
rie atvyks į Jiezną, norėdami 
artimiau pažinti grafų Pacų 
gyvenimą.

V. Gusas pasakoja, kad Pa-

cų giminės atstovai Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje 
užėmė labai aukštas parei-
gas, dalyvavo svarbiausiuo-
se istoriniuose įvykiuose. 
Griūvant Abiejų Tautų Res-
publikai, Pacai dalyvavo su-
kilimuose, todėl caro valdžia 
atėmė iš jų Jiezno rūmus bei 
visus dvarus ir turtus. V. Gu-
sas puikiai žino Pacų giminės 
istoriją, žino, kas su kuo ir ko-
dėl buvo susituokę, ar daly-
vavo didžiojoje politikoje. Ge-

neologiniame medyje yra su-
dėta bene 80 asmenų, susiju-
sių tvirtais giminystės ryšiais. 
Pasak V.Guso, rūmai buvę di-
džiuliai ir labai prabangūs, 

papuošti marmuru, tokiu pa-
čiu, kuris buvo naudojamas 
Pažaislyje. Istoriją ir archi-
tektūrinius Lietuvos pamin-
klus tyrinėjantis V. Gusas tei-
gia, kad daugiau tokių inter-
jerų, be Pažaislio vienuolyno 
bažnyčios ir Šv.Kazimiero ko-
plyčios Vilniaus arkikatedro-
je bazilikoje, Lietuvoje, ko ge-
ro, nėra. Jis pasakojo, kad tuo 
metu, kai buvo statomi Jiezno 
rūmai ir Pažaislio vienuoly-
no bažnyčia, K. Z.Pacas davė 
nurodymus pavaldiniams, 
kad, atplukdžius marmurą iš 
Gdansko, Jieznui skirta dalis 
būtų atgabenta į rūmus kartu 
ir su akmentašiu, kuris jį ap-
dirbs ir papuoš jo bei žmonos 
kambarius.

Pacų rūmų kompleksą su-
darė septyni korpusai: šeši 
dviaukščiai šonuose ir vienas 
triaukštis centre. Jo kampuo-
se stovėjo bokštai. 

Pacų Jiezno rūmai buvo 
unikalūs ne tik savo puošnu-
mu ir dydžiu. Pagal pirminį 
planą rūmai turėjo priminti 
metų kalendorių: šviesa į jų 
vidų turėjo patekti pro 365 
langus, svečiai į rūmus ga-
lėjo patekti pro 12 vartų, o 
kambarius turėjusios jungti 
52 durys – tiek, kiek metuo-
se savaičių.
Atranda istorinių neatiti-

kimų
V. Guso gyvenamajame 

būste stovi jo paties ranko-
mis padarytas Pacų rūmų 

komplekso maketas. Pasak 
pašnekovo, maketą jis su-
meistravo vadovaudamasis 
keliais istorinės  medžiagos 
šaltiniais ir  dailininko Na-

poleono Ordos paveikslu bei 
išlikusių dvaro pastatų išsi-
dėstymu. 

Beje, V. Gusas mano, kad 
Jiezno rūmai ir Pažaislio 
kompleksas buvo labai pa-
našūs ne tik savo architek-
tūra, bet ir parametrais. At-
vertęs albumus, knygas apie 
Pažaislį, pašnekovas rodo vi-
sus sutapimus ir kai kuriuos 

skirtumus. Sudėliojus viską 
į tokią sudėtingą mozaiką, 
gaunamas jau beveik (gali-
ma sakyti) Pacų rezidenci-
jos vaizdas.

V. Gusas, jau daug metų 
dirbantis įsigytame dvaro 
rūmų pastate, savo rankomis 
padaręs ne tik rūmų maketą, 

bet ir išdrožinėjęs Pacų her-
bą, surinkęs daug istorinės 
medžiagos, sako, kad atran-
da daug neteisingų teiginių, 
faktų iškraipymo atvejų. Ypač 

daug abejonių V. Gusui kelia 
S. Moravskio aprašymai, jis 
nelinkęs sutikti ir  su kai ku-
rių paveldosaugininkų bei 
istorikų nuomonėmis. Nori 
nenori, bet turi tikėti, kad šis 
žmogus yra atsidavęs grafų 
Pacų gyvenimo tyrinėjimui, 
Jiezno istorijos puoselėjimui. 
Gali kas nori jį laikyti keistuo-
liu ar fanatiku, bet toks yra jo 

gyvenimo būdas ir tikslas – 
išsaugoti istorinį ir kultūrinį 
paveldą ateities kartoms.
Išlikusius objektus reikia 

saugoti
Iš buvusio Pacų dvaro pas-

tato, manoma, buvusios ka-
rietinės, Vytauto kvietimu iš-
einame pasižvalgyti po grafų 
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Susirgus premjerui, G. Nausėda su 
Norvegijos premjere tarėsi telefonu
Premjerui Sauliui Skverneliui dėl pablogėjusios sveikatos 
atšaukus pirmadienio susitikimą su Norvegijos premjere, 
su ja telefonu kalbėjosi prezidentas Gitanas Nausėda. 
Nei prezidento atstovai, nei Norvegija nekomentuoja, ar 
pokalbio metu buvo aptarti ir galimi šnipų mainai su Rusija.

Kauno oro uostas šiemet jau aptarnavo 
milijoną keleivių
Kauno oro uostas šiemet jau aptarnavo milijoną keleivių 
– dviem mėnesiais anksčiau nei pernai. Pagal jų skaičių 
ir pasiūlytų krypčių rodiklį matyti, kad tai geriausi metai 
oro uosto istorijoje, pranešė Lietuvos oro uostai. 

ĮDOmU

rūmų teritoriją. Kadangi pu-
čia labai žvarbus vėjas, daug 
kur nevaikštome, tačiau pa-
šnekovas turi ką papasakoti 
ir apie Jiezno bažnyčią, greta 
stovėjusią senąją rotušę, tur-
gaus aikštę bei netoliese tvo-
ros palaidotus žmones, žuvu-
sius per susidorojimus.

Perėję per gatvę sustoja-
me prie dar vieno išlikusio 
Pacų rūmų komplekso stati-
nio, kuris irgi priklauso pri-
vačiam asmeniui. Po truputį 
čia vyksta darbai, kai kada ir 
renginiai. Kaip pasakoja V. 
Gusas, šiame pastate buvo 
aptiktos 6 vertingos batali-
nės freskos, tarp jų ir „Byčino 
mūšis“, „Žalgirio mūšis‘, „Cha-
tino mūšiai“ ir kt. Pastato 
kieme dar matosi duobės su 
sienų pamatų fragmentais. 
Daug ką sunaikino laikas ir 
žmonės, išvogę statyboms 
tinkamus daiktus. Be abejo, 
niekas mūsų valstybėje tikrai 
nesiims atstatyti Pacų rūmų, 
kurie apimtimi prilygtų Val-
dovų rūmams. Tam reikia la-
bai daug lėšų ir daug darbo. 
V. Gusas turi Prienų savival-
dybės 2011 metais pareng-
tus dokumentus, kuriose 
rašoma, kad „prieš projek-
tavimo ir tvarkymo darbus 
būtina atlikti istorinius, ar-
cheologinius, polichromijos 
ir architektūrinius tyrimus, 
nustatyti gynybinių pylimų 
ir sienų vietą, kurdonero 
orientaciją (turimi šaltiniai 
prieštaringi). Pagal naujus 
duomenis tikslinti vertingą-
sias savybes“. 

Seniūnas Algis Bartusevi-
čius daugeliui V. Guso idėjų 
pritaria ir kartu ieško gali-
mybių išsaugoti kultūrinį 
paveldą, kuris Jiezną daro pa-
traukliu turistams bei miesto 
svečiams.
Ko norėtų Vytautas Gusas, 

arba kam parašys testa-
mentą...

V. Gusas supranta, kad Pa-
cų rūmų niekas Jiezne neat-
statys, tačiau nori, kad būtų 
užkonservuota teritorija, kad 
rūmų komplekso vieta būtų 
pažymėta ir išdėta plytelė-
mis. Pasak V. Guso, tam dide-
lių tyrimų ir investicijų nerei-
kia, tik didelio noro. Juk jau 
dabar į Jiezną atvyksta ne-
mažai turistų iš įvairių Lietu-
vos vietų, taip pat iš Lenkijos, 
kur ir šiuo metu gyvena Pacų 
palikuonys. Nemažai žmonių 
užeina į Vytauto Guso įkurtą 
„Jiezno grafystės Pacų muzie-
jų“ ir palieka pačius nuošir-
džiausius atsiliepimus, kad 
garbaus amžiaus žmogus 
stengiasi ateities kartoms iš-
saugoti tai, kas buvo svarbu 
to meto Lietuvai, jos istorijai. 
Anot V. Guso, paveldosaugi-
ninkai turi daugiau dėmesio 
skirti išlikusiems objektams, 
sutvarkyti turgaus aikštę bei 
šiukšlynus ir krūmynus. Juk 
reikia turistams parodyti, 
kur stovėjo rūmai, kur buvo 
aikštė, fontanai. Tokioje vie-
toje neturi augti bulvės. Teri-
torija prie kultūros paveldo 
objektų turi atitikti reikala-
vimus, viskas turi būti daro-
ma pagal tai reglamentuo-
jančius įstatymus. Paveldo 
savininkai turi tvarkytis pa-
gal įstatymus, o savivaldybė 
– taip pat.

Būdamas jau garbingo am-
žiaus, V. Gusas sako (nežinau 
– juokais ar rimtai), jeigu ar-
timiausiu metu jam nepa-
vyks pasiekti, kad būtų pa-
žymėtas rūmų perimetras ir 
sutvarkytos viešosios erdvės 
(šiukšlynai ir šabakštynai), 
jis parašys testamentą Lietu-
vos Respublikos Prezidentui. 
Taigi, Prezidentas jau turės 
kažką daryti... 

Moliūgas tinkamas ne tik 
skaptavimui ir namų deko-
ravimui šią dieną. 

Kartais pamirštama ir ne 
visų mėgstama oranžinė dar-
žovė savyje slepia daugybę 
vitaminų ir mineralų, kurių 
taip reikia sklandžioms įvai-
rių organų funkcijoms užti-
krinti ir apsisaugoti nuo ligų. 
Todėl BENU vaistininkas Ma-
rius Lukštaraupis rekomen-
duoja neskubėti išmesti mo-
liūgo, kurio galbūt nepavyko 
gražiai išskaptuoti, taip pat ir 
visų jame esančių sėklų. Jos, 
anot vaistininko, nemažiau 
naudingos organizmui nei 
minkštimas. 

Jau 5000 metų prieš mūsų 
erą Pietų Amerikoje sukultū-
rinti moliūgai buvo aktyviai 
naudojami: iš jų minkštimo 
gamindavo įvairius patieka-
lus, sėklos buvo naudojamos 
aliejaus spaudimui, o žievė 
atstojo indus. Tai įrodo, kad 
ši daržovė yra itin universa-
li. Beje, nors gausi vitaminų 
ir mineralų, yra visiškai ne-
kaloringa.

Beta karotino šaltinis
Moliūgai pasižymi didele 

nauda sveikatai, jie yra vieni 
svarbiausių beta karotino šal-
tinių. Nemažai atliktų moksli-
nių tyrimų rodo teigiamą ryšį 
tarp mitybos, kurioje gausu 
beta karotino, ir sumažėjusios 
prostatos ar storosios žarnos 
vėžio rizikos – daugiau šios 
medžiagos organizme turin-
tys žmonės buvo mažiau lin-
kę sirgti vėžiu ir kitomis lėti-
nėmis ligomis. 

„Beta karotinas yra galin-

gas antioksidantas. Vartojant 
maisto produktus, kuriuose 
gausu šios medžiagos, gali su-
mažėti tam tikrų rūšių vėžio 
išsivystymo rizika, jie gali pa-
dėti sumažinti astmos ir šir-
dies ligų riziką, atitolinti senė-
jimą ir kūno degeneraciją. Bet 
koks nurytas beta karotinas 
organizme pavirsta vitaminu 
A“, - apie moliūguose esančio 
karotenoido naudą pasakoja 
vaistininkas.

Moliūgų sėklos – geram 
kraujospūdžiui

Moliūgų sėklos yra vienas 
iš geriausių natūralių magnio 
šaltinių, padedančių kontro-
liuoti kraujospūdį, mažinti 
širdies ligų riziką ir reguliuo-
ti cukraus kiekį kraujyje. Ne-
didelėje saujelėje jų yra maž-
daug pusė rekomenduojamo 
dienos magnio kiekio, taigi, 
baigę skaptuoti šią daržovę 
Helovino vakarėliui, neišmes-
kite jos sėklų.

„Moliūgų sėklos turtingos 
antioksidantų ir magnio, ku-
rie padeda sumažinti krau-
jospūdį, o sėklose esanti ląs-
teliena, kalis ir vitaminas C 
palaiko gerą širdies sveikatą. 
Taip pat teigiamą poveikį gali 
sukelti azoto oksido fermen-
tai, esantys moliūgų sėklų 
aliejuje – jie išplečia krauja-
gysles, pagerina kraujotaką 
ir sumažina apnašų augimo 
arterijose riziką“, - teigia M. 
Lukštaraupis.

Be to, moliūgų sėklos – pui-
kus cinko šaltinis. Kartu su vi-
taminu C cinkas padeda sti-
printi imunitetą, tad artėjant 
virusinių susirgimų sezonui, 
moliūgų sėklos gali tapti pui-
ku organizmo atsparumą di-
dinančiu užkandžiu.

Visokeriopai naudinga 
daržovė

Augaliniai junginiai, esan-
tys moliūgų sėklose ir minkš-
time, puikiai padeda absor-

Moliūgai: netikėti faktai apie jų 
naudą sveikatai, kurių nežinojote

buoti gliukozę į audinius ir 
žarnas, taip pat subalansuoja 
kepenų gliukozės kiekį. Be to, 
moliūguose esantys vitaminai 
C ir E bei beta karotinas pa-
laiko akių sveikatą ir padeda 
apsisaugoti nuo senėjimo su-
keltos žalos.

„Moliūgai kupini skaidulų. 
Jos lėtina cukraus absorb-
cijos į kraują greitį, taip pat 
skatina reguliarų tuštinimą-
si ir sklandų virškinimą. Taip 
pat, valgant šią daržovę, su-
mažėja nutukimo ir bendro 
mirštamumo rizika, atsistato 
sveika veido ir plaukų spalva, 
padaugėja energijos ir išlieka 
tinkamas kūno masės indek-
sas. Tai – visokeriopai sveika-
tai naudinga daržovė“, - sako 
BENU vaistininkas.

Taigi, atėjus moliūgų der-
liaus nuėmimo metui, stenki-
tės šį augalą naudoti sriubose, 
troškiniuose, įvairiuose kepi-
niuose. Nepamirškite, kad ir 
moliūgų sėklos gali tapti pui-
kiu sveiku užkandžiu, todėl 
drąsiai pripildykite namų len-
tynas šiuo rudens simboliu – 
organizmas gaus daug vertin-
gų vitaminų ir mineralų. 
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Po Naujųjų – nauji reikalavimai, kuriais 
siekiama efektyviau diagnozuoti insultą
Įsigaliojus naujovėms, greitosios medicinos pagalbos 
dispečeriai, priimdami skambutį, turės sužinoti, ar nėra 
nukarusi viena paciento veido pusė, ar jis vienodai gali 
pakelti, suspausti abi rankas, ar nėra sutrikusi paciento 
kalba, ar ji logiška.

Turkija vėl pažadėjo išsiųsti IS narius atgal 
į jų šalis
Turkija išsiųs „Islamo valstybės“ (IS) narius atgal į 
jų kilmės šalis, pirmadienį paskelbė vidaus reikalų 
ministras. Sostinėje Ankaroje jis sakė, jog Turkijos 
laikomi šios ekstremistų organizacijos nariai bus 
sugrąžinti nepaisant to, kad šalys atėmė iš jų pilietybes.

ATgARSIAI

Gimtinės takais atėjo 
ruduo

Laima
DUOBLIENĖ

Kaip kasmet ateina ruduo, 
taip kiekvieną rudenį Ši-
lavoto seniūnijos žmonės 
renkasi į tradicinę rudens 
šventę „Ruduo ant gimtinės 
tako“, kad po darbų atsi-
kvėptų, kad kartu pajustų, 
jog metų triūsas nenuėjo 
niekais, kad užuostų duo-
nos ir žemės kvapą. 

Susirinkusius į rudeniš-
kai išpuoštą Laisvalaikio sa-
lę ir jos prieigas seniūnijos 
žmones pasveikino Šilavoto 
seniūnė Neringa Pikčilingie-
nė. Ji džiaugėsi, kad darbš-
tūs seniūnijos žmonės rado 
laiko nors vieną pusdienį 
atidėti darbus ir susirinko į 
būrį. Juk taip gera būti kar-
tu, pasikalbėti, pasidalinti 
džiaugsmais bei rūpesčiais 
ir kartu praleisti šventadie-
nio pusdienį. 

LR Seimo nario ir žemės 

ūkio ministro Andriaus Pa-
lionio sveikinimus šilavotiš-
kiams perdavė jo padėjėja 
Valė Petkevičienė. 

„Turbūt nėra svarbesnės 
sąvokos už sąvoką „bendrys-
tė“, kuri padeda kurti naujus 
pasaulius. O šventės pava-
dinimas „Ruduo ant gimti-
nės tako“ tarsi yra gražaus 
ir dosnaus rudens įprasmi-
nimas. Juk kiekvienas žmo-
gus eina savo gyvenimo, sa-
vo gimtinės keliu, o tie keliai 
atveda į vieną didžiulį kelią, 
kuriame visi paliekame sa-
vąjį pėdsaką“, – kalbėjo V. Pet-

kevičienė. 
Sveikindama visus su gra-

žia švente, Seimo nario pa-
dėjėja sakė, kad atvežta saldi 
dovana – skruzdėlynas – sim-
boliškai įprasmina indėlį kie-
kvieno bendruomenės nario, 
kuris tarsi skruzdėlė neša po 
šapelį į bendrą darbų rezulta-
tą, bendrą mūsų ir ateinančių 
kartų ateitį. 

Seimo nario A. Palionio 
vardu V. Petkevičienė padė-
kojo nuolatiniams šios šven-
tės rėmėjams ir pagalbinin-

kams: UAB „ Radė“ vadovui 
Albertui Cikanavičiui, UAB 
„Kesberta“ vadovui Robertui 
Grabauskui, Socialinių pas-
laugų centro darbuotojoms 
Laimai Valkauskienei ir Ju-
ditai Lučkienei. 

Prienų rajono savivaldy-
bės tarybos narys Aleksas 
Banišauskas, pasidžiaugęs į 
šventę susirinkusiu gražiu ir 
draugišku būriu šilavotiškių, 
kuriuos jungia bendrystės 
saitai, jų santykius palygino 
su žmonių, gyvenančių Lon-
done, tarpusavio santykiais. 
Pasak neseniai Jungtinėje Ka-
ralystėje viešėjusio Alekso, 
ten gyvenantys žmonės jau 
seniai nebeturi to, ką turime 
mes – senų, gilių tradicijų, šil-
to ir nuoširdaus bendravimo. 
Jis linkėjo ir toliau puoselėti 
šiuos jausmus ir kartu kurti 
Šilavoto krašto bei visos Lie-
tuvos ateitį. 

Kiekviename seniūnijos 
kaime yra daugybė gražiai 
tvarkomų ir prižiūrimų so-
dybų, kurių šeimininkų ku-
riamas grožis džiugina ne tik 
juos pačius, bet ir aplinkinius. 
Prienų rajono savivaldybės 
konkurso „Tapkime žydinčia 
savivaldybe“ nugalėtojais ta-
po Marijos Cinelienės sody-
ba, esanti Prienlaukio kaime, 

bei Juodaraisčio kaimo gy-
ventojų Airinos ir Mindaugo 
Radzevičių sodyba. 

Be šių sodybų, seniūnijoje 
yra ir daugiau gražiai besi-
tvarkančių. Šilavoto seniū-
nė N. Pikčilingienė džiaugė-
si, kad seniūnija kasmet vis 
labiau gražėja, o seniūnijos 
darbuotojams reikia rašy-
ti vis mažiau protokolų ir 
raginimų dėl neprižiūrimų 
ir apleistų sklypų, nenušie-
nautų pakelių. Padėkomis ir 
dovanomis buvo apdovano-
ti išpuoselėtų sodybų ir dau-
giabučių kiemų šeimininkai: 
Auksė ir Rolandas Aleksan-
dravičiai, Daiva ir Jonas Oli-
šauskai, Agnė ir Andrius Bu-
bliai, Edita Abramavičiūtė ir 
Remigijus Radžiūnas, Ona 
Nijolė Žiobienė. 

Į trumpą neakivaizdinę ke-
lionę po seniūnaitijas pakvie-
tė Šilavoto laisvalaikio salės 
kultūrinių renginių organi-
zatorė Saulė Blėdienė. Ji pa-
pasakojo apie kiekvienos se-
niūnaitijos išskirtinumus, čia 
gyvenančius ir gimtąjį kraštą 
garsinančius žmones. 

Seniūnaitijų atstovai daly-
vavo rudens gėrybių patie-
kalų varžytuvėse „Ir skanu, 

ir gražu“. Ir kuo tik nevaišino 
išradingos šeimininkės! Jies-
trakio seniūnaitijos atstovai 
pagamino „Jaunystės elek-
syrą“, kurį supylė į Jiestrakyje 

užaugusio nemažo arbūzo vi-
dų. Šilavotiškiai vaišino įvai-
riomis daržovėmis įdaryta 
paprika. Ingavangiečiai, sta-
lą papuošę įspūdinga rudens 
puokšte „Meilės harmonija“, 
vaišino desertu, sukurtu iš to, 
ką, anot seniūnaitės Aldonos 
Baniulienės, rado ant tako, 
bei pačių pagauta ir skaniai 
iškepta žuvimi. Klebiškio at-
stovai iškepė cukinijų tortą 
bei, kaip juokavo šeiminin-
kės, iš to, ką dar rado darže, 
pagamino ir mišrainę. 

Sunku buvo išrinkti, ku-
ris patiekalas skaniausias, 
todėl visiems varžytuvėse 
dalyvavusių seniūnaitijų ir 
bendruomenių atstovams 

seniūnė įteikė padėkas ir 
dovanas. 

Seniūnė N. Pikčilingienė 
visus vaišino jau tradiciniu 
šventės patiekalu – bulvių 
plokštainiu. 

Viena svarbiausių ir per il-
gus amžius išsaugotų lietuvių 
vertybių – bendruomenišku-
mas. Į jaukią šventę susirinkę 
Šilavoto krašto žmonės įrodė, 
kad jie moka dirbti, ilsėtis ir 
šiltai bendrauti. Gerą nuotai-
ką padėjo kurti ir muzikantas 
Aloyzas Rutkauskas.

Šilavoto seniūnės padėka Auksei ir Rolandui Aleksandravičiams. 

Šilavoto seniūnės padėka Daivai ir Jonui Olišauskams

LR Seimo nario ir žemės ūkio ministro Andriaus Palionio sveikini-
mus Juditai Lučkienei perdavė jo padėjėja Valė Petkevičienė. 
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Indijos Kašmyre sprogus granatai žuvo 
vienas žmogus, 25 sužeisti
Indijos kontroliuojamoje Kašmyro dalyje vienas žmogus 
žuvo ir dar mažiausiai 25 buvo sužeisti pirmadienį 
užpuolikui sviedus granatą į žmonių pilną turtų regiono 
pagrindiniame mieste, pranešė policija ir medikai.

Afganistane sprogus minai žuvo aštuoni 
civiliai
Šiaurės Afganistane pirmadienį sprogus minai žuvo 
aštuoni taikūs gyventojai. Šeštadienį šalies rytuose įvyko 
panašus tragiškas incidentas, kai sprogus minai žuvo 
devyni vaikai.

SVEIkATA

Suprasti, kad jaučiame fi-
zinį skausmą užtrunka vos 
akimirką, tačiau kai kalba-
ma apie emocinį negala-
vimą, gali iškilti daugybė 
dvejonių. 

Pasak Vilniaus „Kardiolitos 
klinikų“ Psichinės sveikatos 
centro gydytojos psichia-
trės Daivos Pupšytės, savo 
vidinį skausmą ir išgyveni-
mus esame linkę nutylėti, o 
į specialistus nesikreipiame 
ir bijodami sulaukti kreivų 
žvilgsnių, ir dėl to, kad pa-
prasčiausiai nežinome, kada 
tai daryti. Tačiau delsdami 
galime tik dar labiau pakenk-
ti savo sveikatai.

Ligos galime ir neatpa-
žinti

Specialistų teigimu, į psi-
chiatrus pacientai dažniau-
siai nesikreipia todėl, kad 
psichikos ligų reiškinius pa-
tiems atpažinti sunku. Skai-
čiuojama daugybė simpto-
mų, kurie signalizuoja emo-
cinius ir psichinius sutri-
kimus. Pirmiausiai galima 
pastebėti nuotaikų kaitas, 
prislėgtumą, apatiją, nenorą, 
dirglumą, impulsyvumą, ne-
rimavimą, nuogąstavimą dėl 
įvairių situacijų. Visi tokie po-
kyčiai žmogaus elgesyje gali 
turėti psichinę kilmę.

Nemaža dalis žmonių, 
vis dėlto, linkę savo blogas 
emocijas „nurašyti“ kitiems 
veiksniams – nuovargiui, rū-
pesčiams darbe ar šeimoje, 
netektims ar kitiems skau-
duliams. D. Pupšytė sako, 
kad pagalbos sergantieji ne-
sikreipia ir todėl, kad iš pra-
džių nesupranta, kas vyksta, 
ypač, jei psichiniai sutrikimai 
pasireiškia fiziniais simpto-
mais – šokinėja kraujospū-
dis, smarkiai plaka širdis, 
atsiranda nemiga, kamuoja 
skausmas. Daugelis linkę gal-
voti, kad tai fizinė, somatinė 
liga, kreipiasi į šeimos gydy-
tojus, darosi įvairius tyrimus, 
bet priežasties neranda.

„Žmonėms nelengva pri-
pažinti, kad liga yra emocinė, 
nes iš esmės lengviau galvo-

ti, kad skauda širdį, nes tai 
labiau apčiuopiama, labiau 
konkretu. O mūsų emocijos, 
psichika – sunkiai pamatuo-
jama, nes yra mūsų smege-
nyse, neuromediatorių ly-
gmenyje. Žmonėms, ypač 
vyresniems, tai labai sudė-
tinga“, – priduria ji.

Pastebima, kad savo svei-
kata labiau rūpinasi jauni-
mas, kuris neišsigąsta suvo-
kimo, kad kažkas blogai su 
jų psichika. „Jauni žmonės 
dažniau jaučia nerimą, ypač 
dažnai kreipiasi dėl panikos 
atakų – tai šiuo metu itin pa-
sireiškiantis sutrikimas. Vy-
resni žmonės, patiriantys 
panikos atakas, bando jas 
paaiškinti fizinėmis ligomis. 

Jiems sunku pripažinti, kad 
tai psichinės kilmės simpto-
mai“, – sako D. Pupšytė.
Kada kreiptis į psichiatrą?

Pacientus psichiatrai kon-
sultuoja labai skirtingais 
atvejais – nuo depresijos, 
panikos, nerimo ar valgymo 
sutrikimų, nemigos iki tokių 
sudėtingų ligų, kaip psichozė, 
haliucinacijos ir kliedesiai. D. 
Pupšytė sako, kad į psichia-
trą pacientai šeimos gydyto-
jo gali būti nukreipti jau tuo-
met, kai atsiradę reiškiniai 
ima trukdyti pilnavertiškam 
gyvenimui. Kartais jie gali 
pasireikšti nenoru užsiimti 
savo mėgstama veikla, dirb-

ti, sunkumo užmegzti ir pa-
laikyti ryšį su kitais ir išaug-
ti iki nebegalėjimo normaliai 
gyventi ir funkcionuoti. 

„Jeigu jūsų būsena jums 
trukdo atlikti įprastinius kas-
dienius veiksmus – atsikelti, 
eiti į darbą, bendrauti su ki-
tais žmonėmis, dirbti kūry-
binį darbą, mėgautis įpras-
tais dalykais, tai ženklas, 
kad kažkas vyksta negerai. 
Kai simptomai nėra aiškiai 
išreikšti – užtenka ir psicho-
logo konsultacijos. Bet jei 
simptomai tokie stiprūs, kad 
trukdo kasdienei žmogaus 
veiklai, reikalingas psichiatro 
įsitraukimas, kuris nuspren-
džia, ar reikalingas gydymas 
ir kokį jį taikyti“, – pasakoja 

specialistė.
Apsilankymas pas psichi-

atrą sergančiajam neturėtų 
kelti didesnio streso, todėl 
jokie ypatingi tyrimai nea-
tliekami. Situaciją įvertinti 
padeda bendras psichiatrinis 
pokalbis, kurio metu užduo-
dant klausimus specialistas 
gali suprasti, kada prasidė-
jo reiškiniai, kaip jie vystė-
si, kas galėjo turėti įtakos jų 
atsiradimui, bandoma suži-
noti kuo daugiau įvairiausių 
simptomų. 

Psichikos sutrikimai gydo-
mi skirtingais būdais – gali 
būti rekomenduojamas psi-
chologinis, psichoterapinis 

kai panika ir neigiamos emocijos ima viršų: 
kada metas kreiptis į psichiatrą? gydymas, nukreipiant pas 

kitus specialistus, ar medi-
kamentinis.

Pripažinti bijome,  
o delsti – pavojinga 

Psichiatrė teigia, kad vis 
dar vyrauja stigmos ir psi-
chikos ligomis sergantys 
žmonės neretai pasmerkia-
mi visuomenės, todėl ir pa-
tys vengia pripažinti savo 
susirgimus: „Smerkimo vis 
dar labai daug. Be to, baimę 
gydytis psichikos ligas susti-
prina galiojantys Lietuvos 
įstatymai. Kai žmogus apsi-
lanko pas psichiatrą ir gauna 
diagnozę, jam gali būti taiko-
mi įvairūs vairavimo, ginklo 
laikymo, darbo apribojimai 
– tada žmonės dar labiau iš-
sigąsta.“

Tačiau ilgai delsti gali būti 
pavojinga – kuo psichikos li-
ga ilgiau nepastebėta ir negy-
doma, tuo sunkiau ją suval-
dyti. „Kartais negydoma liga 
gali baigtis pačiu blogiausiu 
scenarijumi. Gali ištikti psi-
chozė, žmogus gali panirti 
į delyrą. Dažnas atvejis, kai 
negydoma depresija bai-
giasi savižudybe. Iš pradžių 
žmogus būna prislėgtas, ne-
turi jėgų, yra apatiškas, nie-
ko nenori, užsidaro savyje, 
atsiranda suicidinės mintys. 
Tai – baisiausia ligos baigtis, 
negavus reikiamos pagalbos 
laiku. Kuo ilgiau nesikreipia-
ma, tuo pasekmės sunkesnės 
ir skaudesnės“, – pabrėžia D. 
Pupšytė.

Pasak specialistės, itin 
svarbu atkreipti dėmesį į sa-
vo artimus ir brangius žmo-
nes – paklausti jų, kaip jau-
čiasi, o pastebėjus ryškius 
pokyčius elgesyje – paska-
tinti kreiptis pagalbos: „La-
bai svarbu nepalikti artimo 
žmogaus bėdoje. Kartais pa-
tys tikrai galime nepastebė-
ti, kad su mumis kažkas at-
sitiko arba nepripažįstame, 
kad nuolatos esame panirę į 
nelaimingą ir slegiančią bū-
seną. Palaikymas, paskatini-
mas iš aplinkos šiuo atveju 
yra kritinis, nes sergančiajam 
svarbu žinoti, kad diagnoza-
vus ligą nuo jo nenusisuks 
artimieji.“ 
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Iranas mini 1979-ųjų JAV ambasados 
užėmimo ir įkaitų krizės metines
Iranui pirmadienį minint 40-ąsias JAV ambasados 
Teherane užėmimo ir kilusios įkaitų krizės metines, šalyje 
vėl skambėjo šūkiai „Mirtis Amerikai“, tebetvyrant didelei 
įtampai dėl žlungančio daugiašalio susitarimo dėl Teherano 
branduolinės programos.

Per Vėlinių savaitgalį eismo nelaimėse 
nukentėjo 36 žmonės
Per ilgąjį Vėlinių savaitgalį eismo nelaimėse nukentėjo 
36 žmonės, tarp jų – keturi nepilnamečiai.Iš viso įvyko 
33 eismo nelaimės, kuriose nukentėjo žmonės, 14 šių 
eismo įvykių dalyvavo neblaivūs vairuotojai.

RENgINIAI

leónė. 
Bėganti į 
šviesą

Leónė. Bėganti į šviesą 
(2019)

Žanras: Drama, nuotykių
Sukurta: Lietuva
Režisierius: Žilvinas Žu-

sinas
Vaidina: Vytautas Kaniušo-

nis, Marius Repšys
Trukmė: 2 h 05 min
Cenzas: N-13. 7-12 m. vai-

kams būtina suaugusiojo 
palyda

„Leónė. Bėganti į šviesą“ - 
jaudinanti drama, įtraukianti 
į nuotykių, komiškų situacijų, 
trilerio ir mistikos veiksmų 
seką, kur autentiški perso-
nažai, vaizdingos scenos bei 
originalus garso takelis leis 
žiūrovams mėgautis intri-
guojančiu filmo pasakojimu. 
Filmas nagrinėja jaunimo 
realijas, kultūrines bei socia-
lines problemas, padeda ge-
riau pažinti save bei kitus, su-
sitapatinti su veikėjais, skati-
na susimąstyti apie tai, kaip 
išlikti, kai likimas siunčia be 
galo sunkius išbandymus. 
Filmo siužete askleidžiamos 
tikrosios vertybės, svarbios 
tiek jauno, tiek vyresnio am-
žiaus žiūrovui.  

Pagrindinė filmo veikėja - 
19 metų mergina Leónė (In-
grida Toleikytė). Gyvena su 
parkinsono liga sergančiu tė-
vu (Vytautas Kaniušonis), ku-
ris po avarijos daug metų pri-
kaustytas neįgaliojo vežimė-
lyje. Leónės mama mirė gim-
dydama . Tėvas jai vienintelis 
artimas žmogus, kurį myli, 
rūpinasi, dėl kurio gyvena. 
Pragyvenimui uždirba vog-
dama, pardavinėdama mari-
huaną. Netikėtos aplinkybės 
suveda ją su trimis mergino-
mis: Lukne (Dalia Belickaitė), 
Emilly (Ingrida Voverytė) ir 
Aldute (Guste Valinskaite), 
kurios vėliau tampa jos vie-
nintelėmis draugėmis visam 
gyvenimui. Po daugybės nuo-
tykių, išbandymų, praradimų 
likusi viena, Leonė atbėga į 
ten, kur šviesu ir saugu.

Kartu su pristatomais nau-

jais veidais Lietuvos kine, 
vaidmenis atlieka Vytautas 
Kaniušonis, apdovanotas „Si-
dabrine gerve“ už geriausią 
pirmaplanį vaidmenį filme 
„Lošėjas“ , Marius Repšys, nu-
sifilmavęs daugelyje filmų ir 
pelnęs apdovanojimus už ge-
riausius vaidmenis, aktorius 
Edgar Bechter, kuriantis vai-
dmenis užsienio ir Lietuvos 
kine. Filmo režisierius ir pro-
diuseris - „Metų prodiuseriu“ 
pripažintas, žinomas muzi-
kos ir audiovizualiojo meno 
kūrėjas Žilvinas Žusinas.

Filmas lietuvių kalba, be 
subtitrų.

Režisierius: Žilvinas Žu-

sinas
Aktoriai: Ingrida Toleiky-

tė, Dalia Belickaitė, Ingrida 
Voverytė, Gustė Valinskaitė, 
Edgar Becther, Vytautas Ka-
niušonis („Lošėjas“, „Auro-
ra“, „Lietuviški svingeriai“), 
Marius Repšys („Šventasis“, 
„Traukinio apiplėšimas, ku-
rį įvykdė Saulius ir Paulius“, 
„Gautas iškvietimas“, „Trys 
milijonai eurų“, „Grąžinti 
nepriklausomybę“), Kaspa-
ras Andriulevičius, Simonas 
Mozūra.

Anonsas:
h t t p s : / / w w w .

y o u t u b e . c o m /
watch?v=38XrbKWcRu8 

knyga ,,Jurgis krikščiūnas-rimvydas 
ir jo artimieji“ bus pristatyta Prienų 
krašto muziejuje
Lapkričio 9 d. (šeštadienį) 
12 val. Prienų krašto mu-
ziejuje vyks renginys, skir-
tas Prienų apylinkių parti-
zanams: Povilui Buzui-Žve-
jui, Jurgui Krikščiūnui-Rim-
vydui, Kazimierui Pinkvar-
tai-Dešiniui pagerbti. 

Taip pat  jame bus prista-
toma  knyga ,,Jurgis Krikščiū-
nas-Rimvydas ir jo artimieji“. 
Leidinys skiriamas Lietuvių 
chartijos 70-mečiui, prof. Jur-
gio Krikščiūno 125-osioms ir 
J. Krikščiūno-Rimvydo 100-
osioms gimimo metinėms 
paminėti. Dalyvaus Punsko 
,,Aušros“ leidyklos direkto-
rius Sigitas Birgelis, knygos 
sudarytoja Rita Pauliukaitie-
nė ir  bendraautoriai. 

Knygoje ,,Jurgis Krikščiū-
nas-Rimvydas ir jo artimieji“ 
atskleidžiami Lietuvos istori-
jos atspindžiai per vienos gi-
minės – kilusių iš Ašmintos 
Kriščiūnų – likimų prizmę. 19 
amžiaus pradžioje pagal Na-
poleono kodeksą išlaisvintie-
ji nuo baudžiavos Užnemu-
nės ūkininkai, ėmę laisviau 
gyventi, suprato išsilavinimo 
vertę ir pradėjo leisti į moks-
lus savo vaikus. Švietimo mi-
sijos šiame krašte ėmėsi vys-
kupas Mykolas Pranciškus 
Karpavičius. Devynioliktojo 
amžiaus antroje pusėje Ru-
sijos imperinė valdžia, ker-
šydama lietuviams už 1863 
m. sukilimą, uždraudžia lie-
tuvišką spaudą, bet Matas 
ir Agnė Krikščiūnai slaptai, 
knygnešių platinamai, lite-
ratūrai įsigyti pinigų negaili. 
Sunkiai dirbdami jie suteikia 
galimybę įgyti aukštąjį išsi-
lavinimą net keturiems savo 
sūnums, tikėdamiesi, kad vai-
kai gyvens šviesiau ir laimin-
giau negu ankstesnės kartos. 
Nors kiti keturi jų vaikai buvo 
tik minimaliai pralavinti, bet 
Lietuvos patriotai buvo visi 
aštuoni ir tai įrodė savo laiky-
sena Antrojo pasaulinio karo 
bei pokario metais, nesusitai-
kydami su okupacija. Švie-

susis nepriklausomos Lietu-
vos laikotarpis 1918–1940 
m. buvo labai produktyvus 
aukštuosius mokslus baigu-
siems broliams Matui, Anta-
nui, Jurgiui, Juozui Krikščiū-
nams, ir jie įnešė svarų in-
dėlį stiprindami Tėvynę. Ne 
mažiau ši giminė pasiaukojo 
ir gindama Lietuvos laisvę. 
Partizanais tapo nepriklau-
somybės metais užaugę Ka-
zimieras Banionis-Klajūnas, 
Vytautas Krikščiūnas-Mikas, 
Jurgis Krikščiūnas-Mažiukas 
ir Jurgis Krikščiūnas-Rimvy-
das. Daugumai giminaičių te-
ko pabėgėlių ar tremtinių da-
lia. Jurgis Krikščiūnas-Rimvy-
das pasipriešinimo okupan-
tams kelią pasirinko nuo pat 
1940 metų, kaip ir daugelis jo 
kovos draugų. Jis buvo idea-
listas, išsilavinęs ir jautrus 
žmogus, darbštus, atkaklus, 
atsakingas, mokėjo pajuo-
kauti neužgaudamas. Turėjo 
meninių polinkių, bet nesu-
reikšmino savo talentų, atli-
ko tas laisvės kovos užduotis, 
kurias jam skyrė vadai, steng-
damasis įvykdyti jas kuo ge-
riau. Ne visada pasisekdavo, 

bet jis atkakliai viską pradė-
davo iš pradžių. Jurgis mylė-
jo savo artimuosius, buvo jų 
išsiilgęs, tačiau kovos draugų 
nepaliko, nors tokia galimybė 
1947 m. buvo. Artimiausi jam 
miško broliai buvo Juozas 
Lukša-Daumantas, Adolfas 
Ramanauskas-Vanagas, Lion-
ginas Baliukevičius-Dzūkas, 
Juozas Gegužis-Diemedis, ir 
Rimvydas jų neapvylė. Jur-
gio Krikščiūno tėtis, pulki-
ninkas Antanas Krikščiūnas, 
Lietuvos kariuomenės štabo 
Topografijos skyriaus virši-
ninkas, jeigu būtų sulaukęs, 
tikrai būtų didžiavęsis savo 
sūnumi, nors ir nebaigusiu 
geodezijos studijų Vytauto 
Didžiojo universitete, bet ta-
pusiu vienu iš aštuonių Lie-
tuvos laisvės kovų karžygių. 
Būtų didžiavęsis ne tik savo 
sūnumi, bet ir savo moki-
niais, bendradarbiais Anta-
nu Kučingiu-Kalvaičiu, Jonu 
Žemaičiu-Vytautu, Vladu Ba-
ciuška-Žmogumi, Kazimieru 
Pypliu-Mažyčiu, Juozu Stra-
vinsku-Kardu ir kitais.

Prienų krašto muziejaus 
informacija
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Saudo Arabija rengiasi nuo 2020 metų 
mažinti valstybės išlaidas
Spartėjant privačiojo sektoriaus augimo tempui ir didėjant 
verslo vaidmeniui ekonomikoje, Saudo Arabija planuoja 
pradėti laipsniškai mažinti biudžeto išlaidas. Valstybės 
išlaidos nuo šiemet numatytų 1,05 trln. rialų (280 mlrd. JAV 
dolerių) kitąmet sumažės iki 1,02 trln. rialų.

Vėjo jėgainės per tris ketvirčius 
pagamino 23 proc. daugiau elektros
Lietuvoje veikiantys vėjo jėgainių parkai per devynis 
šių metų mėnesius pagamino 995,4 gigavatvalandės 
elektros – 23 proc. daugiau nei tuo pačiu metu pernai, 
rodo energijos išteklių biržos „Baltpool“ duomenys.

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:02 labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 
09:20 Senis  10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 
2 11:10 komisaras rek-
sas 12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 klauskite daktaro 
13:58 loterija „keno loto” 
14:00 Žinios 14:20 laba 
diena, lietuva 15:00 Žinios 
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 lo-
terija „keno loto” 20:30 
Panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 Gy-
venk be skolų 22:30 Dvira-
čio žinios 23:00 Premjera. 
Bankas  01:00 lrT radijo 
žinios 01:05 Nacionalinė 
ekspedicija 

06:00 “Mano gyvenimo 
šviesa” (1175,1176,1177)  
07:30 “Tomo ir Džerio šou” 
(22) 07:55 “Volkeris, Tek-
saso reindžeris” (59,60) 
09:55 “rimti reikalai 2” (39)  
10:25 “rozenheimo polici-
ja” (10)  11:25 “Superma-
mos” (18)  12:00 ViDo Vi-
Deo. N-7 13:00 “Paskolinta 
meilė” (79) 14:00 “Našlai-
tės” (111)  15:00 “Svajoklė” 
(111) 16:00 labas vakaras, 
lietuva 17:30 ViDo ViDeo. 
N-7 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 orai 19:30 
kk2. N-7 20:00 Valanda su 
rūta 21:00 “rimti reikalai 
2” (40) 21:30 Žinios 22:20 
Sportas 22:27 orai 22:30 
Vakaro SEaNSaS absoliu-
tus blogis. atpildas  00:20 
Begėdis (8) 01:25 Šalta 
naktis 02:50 alchemija ii. 
Nidos džiazas 03:20 rE-
TroSPEkTYVa

TV3
06:10 Televitrina  06:25 
Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4, 417 06:55 čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 
1, 148 07:25 kempiniukas 
Plačiakelnis 11, 238 07:55 
Gero vakaro šou 6, 10 08:55 
Meilės sūkuryje 3177 10:00 
Meilės simfonija 1, 82,83 
12:00 atsargiai! Merginos 
1, 3,4 13:00 Pažadėtoji 7, 
2194,2195,2196,2197 15:00 
Simpsonai 28, 13,14 16:00 
TV3 žinios 222 16:25 TV3 

orai 222 16:30 TV Pagalba 
14, 48 18:30 TV3 žinios 311 
19:22 TV3 sportas 1 19:27 
TV3 orai 311 19:30 Farai 13, 
10 20:30 Moterys meluoja 
geriau 12, 34 21:00 TV3 va-
karo žinios 178 21:52 TV3 
sportas 1 21:57 TV3 orai 178 
22:00 Trys dienos nužudy-
ti  00:20 Skubi pagalba 1, 3 
01:20 rezidentas 2, 8 02:10 
amerikiečiai 5, 8 03:00 Eks-
trasensai tiria 6, 98  

BTV
06:10 “CSi. Majamis” (13)  
07:05 “Mano virtuvė ge-
riausia” (36)  08:30 “Sto-
ties policija” (9)  09:30 “Pa-
skutinis faras” (12)  10:25 
“Daktaras richteris” (5)  
11:35 “Privatus detektyvas 
Magnumas” (12)  12:35 
“Visa menanti” (35) 13:35 
“Mano virtuvė geriausia” 
(37) 14:55 “Stoties policija” 
(10)  16:00 “Paskutinis fa-
ras” (13)  17:00 info diena 
17:30 “Daktaras richteris” 
(6)  18:35 “CSi. Majamis” 
(14)  19:30 “Privatus de-
tektyvas Magnumas” (13)  
20:30 laba diena. N-7. Hu-
moro šou. 21:00 Priverstinis 
kerštas  22:50 Terminato-
rius (k)  01:10 “Detektyvų 
istorijos” (2)  

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Vantos 
lapas 07:00 „Moterų dak-
taras“ (3/15) 08:00 Nauja 
diena 09:00 Visi savi 10:00 
laikykitės ten su andriumi 
Tapinu. N-7. 11:05 laikykitės 
ten 12:10 „Pone preziden-
te” (1/5) 12:40 „Meilė kaip 
mėnulis” (1/45,46) 13:45 
TV parduotuvė 14:00 #Ne-
Spaudai 15:00 „Prokurorai” 
(1/16) 16:00 reporteris 
16:23 Sportas 16:30 lie-
tuva tiesiogiai 16:58 orai 
17:00 „Meilė kaip mėnu-
lis” (1/47,48) 18:00 repor-
teris 18:45 Sportas 18:55 
orai 19:00 Nauja diena 
19:30 Delfi dėmesio cen-
tre 20:00 reporteris 20:23 
Sportas 20:30 lietuva tie-
siogiai 20:58 orai 21:00 
#NeSpaudai 22:00 Viralas 
22:30 reporteris 23:20 
Sportas 23:25 orai 23:30 
Delfi dėmesio centre 00:00 
„Moterų daktaras“ (3/15) 
01:00 „Meilė kaip mėnulis” 
(1/49,50) 02:10 „Pasaulio 
turgūs” (5) 02:30 „Proku-
rorai” (1/17)

1
06:00 “Tabatos salonas” (4)  
06:50 “Tėvas Motiejus” (6)  
08:05 “Neklausk meilės 
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vardo” (208,209)  09:05 
“Meilės sparnai” (94) 10:05 
“akloji” (49,127)  11:10 “Bū-
rėja” (26,60)  12:20 “Bjau-
rusis ančiukas Niujorke” 
(72)  13:20 “Drakonų kova. 
Super” (46)  13:50 “Stivenas 
Visata” (9)  14:10 “Muča lu-
ča” (8)  14:35 “Žingsnis iki 
dangaus” (4)  16:00 “Sva-
ragini. amžina draugystė” 
(345,346)  17:00 “Būk su 
manim” (1570,1571) 18:00 
“keršto gėlės” (31) ) 18:50 
“PrEMJEra Seklė agata” 
(4)  19:45 “Žingsnis iki dan-
gaus” (5)  21:00 DETEkTY-
Vo VakaraS. PrEMJEra 
kasandra. angelo šuolis  
22:50 “Gyvenimo daina” 
(5,6)  00:50 “Senojo Tilto 
paslaptis” (174,175) 02:45 
kasandra. angelo šuolis  

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Vilnius Ma-
ma Jazz 2018  06:50 kau-
no bažnyčios: miesto tapa-
tumo kodas. Šv. Gertrūdos 
(Marijonų) bažnyčia. 06:54 
kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Švč. Mer-
gelės Marijos apsilankymo 
pas Elžbietą (Pažaislio) baž-
nyčia. 07:00 kultūros diena 
07:30 Šervudo padauža ro-
binas Hudas 2  07:40 kai-
mynai piratai  07:55 Smur-
fai 08:20 kelias. Programa 
apie tradicines protestantų 
bendruomenes lietuvo-
je 08:50 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 3 09:15 labas 
rytas, lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 
kultūrų kryžkelė. Trembita 
12:40 Stop juosta. Progra-
ma apie modernizmo archi-
tektūrą 13:05 Nacionalinė 
ekspedicija 14:00 Pasaulio 
teisuoliai 14:50 Septintasis 
dešimtmetis 15:35 Mano 
tėviškė. Jonas Basanavičius 
ir Mykolas Biržiška 15:50 
Premjera. Šervudo padauža 
robinas Hudas 2  16:00 kai-
mynai piratai 16:15 Smurfai 
16:45 Premjera. Maistas: 
tiesa ar pramanas? 3 17:10 
keistuolė 4 18:00 kultūros 
diena. 18:30 Tarptautinis li-
teratūros festivalis „Vilniaus 
lapai 2019” 20:15 Mano 
tėviškė 20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. orai 21:30 Elito 
kinas. Balandis tupėjo ant 
šakos ir mąstė apie būtį  
23:10 Pasaulio teisuoliai 
00:00 DW naujienos rusų 
kalba. 00:15 Dabar pasau-
lyje 00:45 Veranda 01:15 
Vilnius Mama Jazz 2018. 
Mathias Eick Quintet 

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:02 labas rytas, 
lietuva 06:30 Žinios 09:20 
Senis 10:25 Štutgarto kri-
minalinė policija 2 11:10 
komisaras reksas 12:00 
Vartotojų kontrolė 13:00 
klauskite daktaro 13:58 
loterija „keno loto” 14:00 
Žinios 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 „ke-
no loto” 20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas 21:29 loterija „Jė-
ga” 21:30 Ypatingas būrys. 
Socialinės realybės progra-
ma  22:30 Dviračio žinios 
23:00 Premjera. Dingę be 
žinios 1  23:45 komisaras 
reksas  00:00 Mūsų gyvū-
nai 00:30 Bloga mergaitė. 
Vaidybinis serialas 01:00 
lrT radijo žinios 01:05 Va-
karas su Edita 02:00 lrT 
radijo žinios 02:05 klauski-
te daktaro 03:00 lrT radijo 
žinios 03:05 kas ir kodėl?  
03:30 Dviračio žinios 04:00 
lrT radijo žinios 04:05 Ban-
kas 05:00 lrT radijo žinios 
05:10 Ponių rojus  

06:00 “Mano gyvenimo 
šviesa” (1172,1173,1174)  
07:30 “Tomo ir Džerio šou” 
(21) 07:55 “Volkeris, Tek-
saso reindžeris” (57,58)  
09:55 “rimti reikalai 2” 
(38)  10:25 “rozenheimo 
policija” (9)  11:25 “Super-
mamos” (17)  12:00 Bus 
visko  13:00 “Paskolinta 
meilė” (78)  14:00 “Našlai-
tės” (110)  15:00 “Svajoklė” 
(110)  16:00 labas vakaras, 
lietuva 17:30 ViDo ViDeo. 
N-7 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 orai 19:30 
kk2. N-7.  20:00 Šiandien 
21:00 “rimti reikalai 2” (39) 
21:30 Žinios 22:20 Sportas 
22:27 orai 22:30 Vakaro 
SEaNSaS. PrEMJEra Šalta 
naktis  00:15 “Begėdis” (7) 
01:20 Piktas vairuotojas 

TV3
06:10 Televitrina  06:25 
Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4, 416 06:55 čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 
1, 147 07:25 kempiniukas 
Plačiakelnis 11, 237 07:55 

Prieš srovę 19, 10 08:55 
Meilės sūkuryje 3176 10:00 
Meilės simfonija 1, 80,81 
12:00 atsargiai! Merginos 
1, 1,2 13:00 Pažadėtoji 7, 
2190,2191,2192,2193 15:00 
Simpsonai 28, 11,12 16:00 
TV3 žinios 221 16:25 TV3 
orai 221 16:30 TV Pagalba 
14, 47 18:30 TV3 žinios 310 
19:22 TV3 sportas 1 19:27 
TV3 orai 310 19:30 Gero 
vakaro šou 6, 10 20:30 
Moterys meluoja geriau 
12, 33 21:00 TV3 vakaro ži-
nios 177 21:52 TV3 sportas 1 
21:57 TV3 orai 177 22:00 16 
kvartalų  22:25 Vikinglotto 
45 00:00 Skubi pagalba 1, 2 
01:00 rezidentas 2, 7 01:50 
amerikiečiai 5, 7 02:45 Eks-
trasensai tiria 6, 97 04:10 
Skubi pagalba 1, 2 

BTV
06:05 “CSi. Majamis” (12)  
07:00 “Mano virtuvė ge-
riausia” (35)  08:20 “Stoties 
policija” (8) 09:20 “Paskuti-
nis faras” (11)  10:15 “Dak-
taras richteris” (4)  11:25 
“Privatus detektyvas Ma-
gnumas” (11)  12:25 “Visa 
menanti” (34)  13:25 “Ma-
no virtuvė geriausia” (36)  
14:55 “Stoties policija” (9)  
16:00 “Paskutinis faras” 
(12) 17:00 info diena 17:30 
“Daktaras richteris” (5)  
18:35 “CSi. Majamis” (13)  
19:30 “Privatus detektyvas 
Magnumas” (12) 20:30 la-
ba diena. N-7. Humoro šou. 
21:00 Terminatorius  23:15 
Specialistas  01:00 “Visa 
menanti” (35)  01:45 “De-
tektyvų istorijos” (1) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 atlie-
kų kultūra 07:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/14) 08:00 
Nauja diena 09:00 Sė-
kmės gylis 10:00 kitoks 
pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 11:05 „Prokurorai” (1/15) 
12:10 „Pone prezidente” 
(1/4) 12:40 „Meilė kaip 
mėnulis” (1/43,44) 13:45 
TV parduotuvė 14:00 Nau-
ja diena 15:00 „Prokurorai” 
(1/15) 16:00 reporteris 
16:23 Sportas 16:30 lie-
tuva tiesiogiai 16:58 orai 
17:00 „Meilė kaip mėnu-
lis” (1/45,46) 18:00 repor-
teris 18:45 Sportas 18:55 
orai 18:57 rubrika “Verslo 
genas” 19:00 Nauja diena 
19:30 Delfi dėmesio cen-
tre 20:00 reporteris 20:23 
Sportas 20:30 lietuva tie-
siogiai 20:58 orai 21:00 
Gyvenimas 22:00 „Pone 
prezidente” (1/9) 22:30 
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reporteris 23:20 Sportas 
23:25 orai 23:27 rubrika 
“Verslo genas” 23:30 Del-
fi dėmesio centre 00:00 
Gyvenimas 01:00 „Mei-
lė kaip mėnulis” (1/47,48) 
02:10 Viralas 

1
06:00 “Tabatos salonas” (3)  
06:50 “Tėvas Motiejus” (5)  
08:05 “Neklausk meilės 
vardo” (206,207)  09:05 
“Meilės sparnai” (93)  10:05 
“akloji” (48,126)  11:10 “Bū-
rėja” (25,59)  12:20 “Bjau-
rusis ančiukas Niujorke” 
(71) 13:20 “Drakonų kova. 
Super” (45)  13:50 “Stivenas 
Visata” (8)  14:10 “Muča lu-
ča” (7)  14:35 “Žingsnis iki 
dangaus” (3) 16:00 “Sva-
ragini. amžina draugystė” 
(343,344)  17:00 “Būk su 
manim” (1568,1569)  18:00 
“keršto gėlės” (30)  18:50 
“PrEMJEra Seklė agata” 
(3)  19:50 “Žingsnis iki dan-
gaus” (4)  21:00 DETEkTY-
Vo VakaraS Prancūziška 
žmogžudystė. Mirtis loze-
re  22:55 “Gyvenimo daina” 
(3,4)  00:50 “Senojo Tilto 
paslaptis” (172,173)  02:45 
Prancūziška žmogžudystė. 
Mirtis lozere   

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Vilnius 
Mama Jazz 2018. Domas 
Žeromskas Quintet  07:00 
kultūros diena 07:30 Šervu-
do padauža robinas Hudas 
2 07:40 kaimynai piratai 
07:55 44 katės 08:20 Smal-
sumo genas. Mokslo žurna-
las 08:50 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 3  09:15 labas 
rytas, lietuva  12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 
kultūrų kryžkelė. Menora 
12:40 literatūros pėdsekys. 
Programa apie lietuvos įta-
ką pasaulio kūrėjams 13:05 
Stambiu planu. Pokalbių 
programa 14:00 Gimę tą 
pačią dieną 14:55 Septin-
tasis dešimtmetis 15:40 
Šimtas 15:50 Premjera. 
Šervudo padauža robinas 
Hudas 2  16:00 kaimy-
nai piratai  16:15 Smurfai  
16:45 Premjera. Maistas: 
tiesa ar pramanas? 3  17:10 
keistuolė 4  18:00 kultūros 
diena. 18:30 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom” 
18:55 FiBa čempionų ly-
ga. klaipėdos „Neptūnas” 
– Saragosos „Casademont” 
21:00 Premjera. Davidas 
Bowie. kelias į šlovę  22:35 
linija. Spalva. Forma. Pro-
grama apie dailę 23:05 Na-
cionalinė ekspedicija 



1� TREČIADIENIS, 
�019 m. LAPkRIČIO 6 D., 
NAUjASIS gĖLUPIS TV PROgRAmA

REKLAMA

Būdama 103 metų mirė prancūzų 
Pasipriešinimo judėjimo didvyrė
Prancūzijos pasipriešinimo judėjimo didvyrė Yvette 
Lundy (Ivet Liundi), per Antrąjį pasaulinį karą padėdavusi 
žydams pabėgti iš nacių okupuotos Prancūzijos, išgyvenusi 
koncentracijos stovyklų siaubą ir po karo skatinusi 
susitaikymą, mirė būdama 103 metų.

„Danske Bank“ pasitraukė iš Rusijos
 Rusijos centrinis bankas panaikino Danijos „Danske 
Bank“ antrinio banko veiklos licenciją. „Danske Bank“ 
antrinio banko turto vertė šių metų spalio 1-ąją siekė 
6,147 mlrd. rublių (87 mln. eurų), skelbia Rusijos 
centrinis bankas.

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:02 labas 
rytas, lietuva 06:30 Ži-
nios 09:20 Senis 10:25 
Štutgarto kriminalinė po-
licija 3 11:10 komisaras 
reksas 12:00 Gyvenimo 
spalvos 13:00 Ypatin-
gas būrys 13:58 loterija 
„keno loto” 14:00 Žinios 
14:20 laba diena, lietuva 
16:40 Premjera. Ponių ro-
jus 17:30 Žinios. Sportas. 
orai 18:00 kas ir kodėl?  
18:30 Visi kalba 19:30 Be-
atos virtuvė 20:25 loterija 
„keno loto” 20:30 Pano-
rama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas 21:29 lote-
rija „Jėga” 21:30 auksinis 
protas 22:55 Everestas 

06:00 “Mano gyvenimo 
šviesa” (1178,1179,1180)  
07:30 “Tomo ir Džerio 
šou” (23)  07:55 “Volke-
ris, Teksaso reindžeris” 
(61,62)  09:55 “rimti rei-
kalai 2” (40)  10:25 “ro-
zenheimo policija” (11)  
11:25 “Supermamos” (19)  
12:00 Valanda su rūta  
13:00 “Paskolinta meilė” 
(80)  14:00 “Našlaitės” 
(112)  15:00 “Svajoklė” 
(112)  16:00 labas vaka-
ras, lietuva 17:30 “Galiu 
rytoj” (19,20) 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 orai 
19:30 kk2 penktadie-
nis. N-7.  21:00 SaVaiTĖS 
HiTaS Savižudžių būrys  
23:25 Ekstremalus greitis  
01:10 Niko 02:55 Pažini-
mo klubas 

TV3
06:10 Televitrina  06:25 
Transformeriai. Maskuo-
tės meistrai 4, 418 06:55 
čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą 1, 149 07:25 kem-
piniukas Plačiakelnis 11, 
239 07:55 Farai 13, 10 
08:55 legendinės le-
gendos 1, 8 10:00 Meilės 
simfonija 1, 84,85 12:00 
atsargiai! Merginos 1, 
5,6 13:00 Pažadėtoji 7, 
2198,2199,2200,2201 
15:00 Simpsonai 28, 
15,16 16:00 TV3 žinios 
223 16:25 TV3 orai 223 
16:30 TV Pagalba 14, 49 
17:55 Namų idėja su ikEa 
2, 9 18:30 TV3 žinios 312 
19:22 TV3 sportas 1 19:27 
TV3 orai 312 19:30 Mons-

trų universitetas  21:35 
Tobulos kopijos  23:45 
Pabudimas   01:45 16 
kvartalų  03:30 Trys die-
nos nužudyti 

BTV
06:15 “CSi. Majamis” (14)  
07:10 “Mano virtuvė ge-
riausia” (37)  08:30 “Sto-
ties policija” (10)  09:30 
“Paskutinis faras” (13)  
10:25 “Daktaras richte-
ris” (6)  11:35 “Privatus 
detektyvas Magnumas” 
(13)  12:35 “Visa me-
nanti” (1) 13:35 “Mano 
virtuvė geriausia” (38)  
14:55 “Stoties policija” 
(11)  16:00 “Paskutinis fa-
ras” (14)  17:00 info diena 
17:30 “Daktaras richteris” 
(7) 18:35 “CSi. Majamis” 
(15)  19:30 “amerikietiš-
kos imtynės” (43)  21:30 
Snaiperis 3  23:20 Privers-
tinis kerštas (k)  00:20 
aŠTrUS kiNaS Galutinis 
tikslas 2   

05:10 atliekų kultūra 
05:50 kaimo akademi-
ja 06:10 „Pasaulis iš vir-
šaus“ (5/1) 06:13 Progra-
ma 06:14 TV parduotuvė 
06:30 TV Europa pristato. 
“lietuvos gelmių istori-
jos” (3) 06:35 krepšinio 
pasaulyje su V.Mačiuliu 
07:00 laikykitės ten 
08:00 #NeSpaudai 09:00 
Greiti pietūs 10:00 atlie-
kų kultūra 10:30 kryptys 
lT 11:05 laikykitės ten 
12:10 „Pone prezidente” 
(1/6) 12:40 „Meilė kaip 
mėnulis” (1/47,48) 13:45 
TV parduotuvė 14:00 Gy-
venimas 15:00 „Proku-
rorai” (1/17) 16:00 re-
porteris 16:20 Sportas 
16:28 orai 16:30 opo-
nentai 17:00 „Meilė kaip 
mėnulis” (1/49,50) 18:00 
reporteris 18:45 Sportas 
18:55 orai 19:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/15) 20:00 
reporteris 20:20 Sportas 
20:28 orai 20:30 opo-
nentai 21:00 kitoks po-
kalbis su Edvardu Žičku-
mi 22:00 „Pasaulio tur-
gūs” (5) 22:30 reporteris 
22:50 Sportas 22:58 orai 
23:00 Tarptautinis turny-
ras „BUSHiDo kok 2019”  

1
06:00 “Tabatos salonas” 
(5)  06:50 “Tėvas Mo-
tiejus” (7)  08:05 “Ne-
klausk meilės vardo” 
(210,211)  09:05 “Meilės 
sparnai” (95)  10:05 “aklo-
ji” (50,51)  11:10 “Būrėja” 

(27,28)  12:20 “Bjaurusis 
ančiukas Niujorke” (73)  
13:20 “Žmogus-voras” (1)  
13:50 “Stivenas Visata” 
(10)  14:10 “Muča luča” 
(9)  14:35 “Žingsnis iki 
dangaus” (5)  16:00 “Sva-
ragini. amžina draugys-
tė” (347,348)  17:00 “Būk 
su manim” (1572,1573)  
18:00 “keršto gėlės” (32)  
18:50 “PrEMJEra Seklė 
agata” (5)  19:50 “Žings-
nis iki dangaus” (6)  21:00 
DETEkTYVo VakaraS. 
PrEMJEra Stokholmo re-
kviem. Nelauktas vaikas  
22:55 Nusikaltimas prie 
Baltijos jūros. Vaiduoklis  
01:00 Nusikaltimas prie 
Baltijos jūros. Vaiduo-
klis  02:35 Stokholmo re-
kviem. Nelauktas vaikas.
Detektyvas 

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Vilnius 
Mama Jazz 2018 07:00 
kultūros diena  07:30 
Šervudo padauža robinas 
Hudas 2  07:40 kaimynai 
piratai  07:55 Smurfai  
08:20 Pasaulio lietuvių ži-
nios 08:50 Maistas: tiesa 
ar pramanas? 3  09:15 la-
bas rytas, lietuva  12:00 
DW naujienos rusų kalba. 
12:15 kultūrų kryžkelė. 
rusų gatvė 12:40 7 kau-
no dienos 13:05 Pasaulio 
dailiojo čiuožimo taurės 
varžybos. kinijos „Didysis 
prizas” 14:40 klausimėlis 
15:00 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžy-
bos. kinijos „Didysis pri-
zas” 16:15 Smurfai  16:45 
Premjera. Maistas: tiesa 
ar pramanas? 3  17:10 
keistuolė 4  18:00 kul-
tūros diena. 18:30 Gimę 
tą pačią dieną 19:25 ar-
minas Narbekovas 20:20 
Smegenų paslaptys. Mar-
selis Prustas. 20:30 Pano-
rama  21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. orai  21:30 
Europos kinas. laimės 
kūdikis  23:00 Smarag-
do miestas 23:45 Mano 
tėviškė 00:00 klausimė-
lis 00:15 Dabar pasauly-
je 00:45 Europos kinas. 
laimės kūdikis  02:15 
Žagarės vyšnių festiva-
lis 2016 „Viskas yra ge-
rai” 03:40 Smegenų pa-
slaptys. Marselis Prustas 
03:50 arTS21. Meno ir 
kultūros žurnalas 04:15 
kelias. Programa apie 
tradicines protestantų 
bendruomenes lietuvoje 
04:45 auksinis protas
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06:00 lietuvos respubli-
kos himnas  06:05 Daik-
tų istorijos  07:00 Mūšio 
laukas  07:25 rikas, os-
karas ir pavogtas akmuo  
09:00 labas rytas, lie-
tuva 09:30 Žinios. orai 
12:00 rudieji lokiukai ir 
aš 12:55 Neįtikėtinos gy-
vūnų draugystės 13:50 
Džesika Flečer 15:28 lo-
terija “keno loto” 15:30 
Žinios. orai 15:45 Sveiki-
nimų koncertas 17:30 Ži-
nios. Sportas. orai 17:55 
1989-ųjų dienoraščiai. 
Berlyno sienos griūtis 
20:25 loterija “keno loto” 
20:30 Panorama 20:52 
Sportas. orai 21:00 Šok 
su žvaigžde 23:10 Pinigų 
liūnas  00:40 Everestas  
02:45 rudieji lokiukai ir 
aš  03:40 Neįtikėtinos gy-
vūnų draugystės  04:25 
Džesika Flečer  

06:40 “Tomo ir Džerio 
šou” (22)  07:05 “Broliai 
meškinai. Nuotykių ieš-
kotojai” (49,50)  07:35 
“Šaunusis Skūbis-Dū” 
(7)  08:05 “Ponas By-
nas” (12)  08:35 “Tomo 
ir Džerio nuotykiai” (9) 
09:05 “Beprotiškos me-
lodijos” (1)  09:30 kiNo 
PUSrYčiai kria-kria-keriai  
11:15 Viena diena Niu-
jorke  13:05 Nensė Driu  
15:10 Mis Slaptoji agentė  
17:25 kelionių panorama 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7.  18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 orai 19:30 
SUPErkiNaS. PrEMJEra 
Smurfai. Pamirštas kai-
melis  21:20 kung Fu Joga  
23:20 Savigynos mokykla  
00:55 Savižudžių būrys 
02:5 Programos pabai-
ga  TV3  06:15 Televitrina  
06:30 ančiukų istorijos 1, 
5 07:00 Vėžliukai nindzės 
1, 10 07:30 aladinas 1, 136 
08:00 ančiukų istorijos 1, 
6 08:30 Virtuvės istorijos 
10, 10 09:00 Gardu Gar-
du 8, 10 10:00 Būk svei-
kas! 2, 10 10:30 Penkių 
žvaigždučių būstas 7, 10 
11:00 Misija: dirbame sau 
3, 8 11:30 Mano pinigai 
1, 2 12:00 alfa ir ome-
ga  13:40 102 dalmati-
nai   15:45 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis 8 17:25 
aplink lietuvą. Žmonės 

1, 10 18:30 TV3 žinios 
313 19:17 TV3 sportas 1 
19:22 TV3 orai 313 19:25 
Eurojackpot 45 19:30 Tur-
tuolis vargšas 2, 10 21:00 
išgyventi vasarą  22:50 
Nemirtingieji  01:05 kaip 
išsirinkti vyrą  02:45 Pa-
budimas  04:35 atsargiai! 
Merginos 1, 5 

BTV
06:30 laba diena  07:30 
“Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (42)  
08:30 laba diena  09:00 
Sveikatos kodas 09:30 
Sveikatos kodas televi-
trina 10:05 “Varom!” (7)  
10:40 “afrika. Mirtinai pa-
vojingi” (3)  11:45 “Ekstre-
malūs išbandymai” (12)  
12:20 “Būk ekstremalas” 
(39)  12:50 “Džeimio ir 
Džimio kulinarinės dvi-
kovos” (1)  13:55 “antho-
nis Bourdainas. Nepažįs-
tami kraštai” (2)  14:55 
“Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (43)  
15:55 “Pavojingi kaimy-
nai” (11)  17:00 Betsafe–
lkl čempionatas 19:30 
Muzikinė kaukė 22:05 
MaNo HEroJUS Mirtinas 
ginklas  01:15 Galutinis 
tikslas 2 (k)  

07:03 Programa 07:04 
TV parduotuvė 07:20 „TV 
Europa pristato. Vyrų še-
šėlyje“ (1,2) 08:30 „Pa-
saulis iš viršaus“ (2/4) 
09:00 Tarptautinis turny-
ras „BUSHiDo kok 2019” 
10:00 Vantos lapas. laida 
apie pirties malonumus. 
N-7. 10:30 „Pone prezi-
dente” (1/7,8,9) 12:00 
„Detektyvas linlis“ (2) 
14:00 Gyvenimas 15:00 
#NeSpaudai 16:00 Žinios 
16:30 kryptys lT 17:00 
laikykitės ten pokalbiai 
18:00 Žinios 18:30 Vyrų 
šešėlyje 19:00 Moterų 
daktaras 20:00 Žinios 
20:30 oponentai 21:00 
kitoks pokalbis su Edvar-
du Žičkumi 22:00 Vira-
las 22:30 Žinios 23:00 
laikykitės ten pokalbiai 
00:00 Moterų daktaras 
01:00 Pagrindinis įtaria-
masis 03:00 Pasaulis iš 
viršaus  

1
06:20  “ak lo j i ” (47 )  
06:50 “Pragaro katy-
tė” (1)  07:50 “Daktaras 
ozas 08:50 “Tėvas Mo-
tiejus” (24)  10:10 “Būrė-
ja” (24,25)  11:25 “Būrėja” 
(26)  12:00 “klasikiniai 
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kepiniai. anos olson re-
ceptai” (32)  12:30 “aklo-
ji” (48)  13:05 “Didelės 
svajonės, mažos erdvės” 
(5)  14:30 Sveikatos na-
mai  15:30 Sveikatos na-
mai teleparduotuvė. N-
7.  15:45 “Širdele mano” 
(220,221)  17:45 “akloji” 
(128,129)  18:50 “Būrėja” 
(61,62)  20:00 “Detektyvė 
rizoli” (1)  21:00 DETEkTY-
Vo VakaraS Pabėgimas 
su vaikais  22:50 Vandens 
ieškotojas  03:15 Pabėgi-
mas su vaikais   

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 klausi-
mėlis 06:20 Žagarės vyš-
nių festivalis 2015. kon-
certuoja grupė „Makchu 
Pikchu” 07:20 auksinis 
protas 08:30 Unikalios 
mamos 09:00 Skren-
dam 09:30 Pradėk nuo 
savęs 10:00 Į sveikatą!  
10:30 Smalsumo genas 
11:00 kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas 11:30 
kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis 12:00 kultūrų 
kryžkelė. Trembita 12:30 
kultūrų kryžkelė. rusų 
gatvė 13:00 arTS21. Me-
no ir kultūros žurnalas  
13:30 J.Tumas – Vaižgan-
tas. Nebylys  14:40 Mano 
tėviškė 15:00 Pasaulio 
dailiojo čiuožimo taurės 
varžybos. kinijos „Didysis 
prizas” 16:20 Smegenų 
paslaptys. Marselis Prus-
tas. 16:30 Mūšio laukas 
17:00 klauskite dakta-
ro  18:00 Stambiu planu 
19:00 Dainuoju lietuvą 
19:15 Dauntono abatija 6  
20:30 Panorama  20:52 
Sportas. orai  21:00 kino 
žvaigždžių alėja. leidimas 
žudyti  23:10 Sostinės 
dienos 2019. Frans 01:55 
Second Hand. Dokumen-
tinis filmas 03:20 Pasau-
lio teisuoliai 04:05 Šven-
tadienio mintys 04:30 
Duokim garo! 

Prenumeruokite 
„Naująjį Gėlupį“ 
ir neatsilikite nuo 
svarbiausių krašto 

ekonomikos, 
kultūros ir politikos 

naujienų!
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Nuolaidų gavusi „Orlen“ rėmė S. Skverneliui 
artimų verslininkų krepšinio klubus
Po premjero Sauliaus Skvernelio neskelbtų susitikimų 
„Orlen“ valdoma naftos perdirbimo įmonė Mažeikiuose 
„Orlen Lietuva“ sulaukė nuolaidų gabenant krovinius 
„Lietuvos geležinkeliais“ bei sėkmės valstybiniuose elektros 
rezervo konkursuose Lietuvoje, skelbia 15min.lt.

PPO leido Kinijai nustatyti muitus 3,6 
mlrd. dolerių vertės JAV prekėms
Pasaulio prekybos organizacija (PPO) leido Kinijai 
dėl JAV administracijos antidempingo praktikos įvesti 
atsakomuosius importo muitus 3,58 mlrd. JAV dolerių 
vertės amerikietiškoms prekėms. Atitinkamą skundą 
Kinija pateikė prieš beveik šešerius metus.

liETUVoS krEPŠiNio lYGa

TUrNYriNĖ
lENTElĖ

1
kaUNo 

„ŽalGiriS“ rUNGT. PEr. Pral. 

8 8 0

8 TaŠkŲ

�
VilNiaUS 
„rYTaS“

rUNGT. PEr. Pral. 

 7 6 1

6 TaŠkŲ

�
PaNEVĖŽio 

„liETkaBEliS““
rUNGT. PEr. Pral. 

6 4 2

4 TaŠkŲ

�
klaiPĖDoS 

„NEPTūNaS“
rUNGT. PEr. Pral. 

8 4 4

4 TaŠkŲ

� PriENŲ
„CBET“

rUNGT. PEr. Pral. 

8 4 4

4 TaŠkŲ

6
PaSValio 
„PiENo 

ŽVaiGŽDĖS“

rUNGT. PEr. Pral. 

8 3 5

3 TaŠkŲ

� UTENoS 
„JUVENTUS“

rUNGT. PEr. Pral. 

7 2 5

2 TaŠkŲ

�
alYTaUS 

„DzūkiJa“
rUNGT. PEr. Pral. 

7 2 5

2 TaŠkŲ

9
ŠiaUliŲ 

„ŠiaUliai“
rUNGT. PEr. Pral. 

7 2 5

2 TaŠkŲ

10
kĖDaiNiŲ 
„NEVĖŽiS“

rUNGT. PEr. Pral. 

8 2 6

2 TaŠkŲ

SaFE-lkl VarŽYBoS: Prienų „CBET“ 
prieš Pasvalio „Pieno žvaigždės“. 
Tiesioginė transliacija internetu 
DElFi TV.

B GrUoDŽio 7 D. 18.00 Val. 
PriENŲ kkSC arENoJE BET-

SaFE-lkl VarŽYBoS: Prienų „CBET“ 
prieš Pasvalio „Pieno žvaigždės“. 
Tiesioginė transliacija internetu 
DElFi TV.

B GrUoDŽio 16 D. 18.00 Val. 
BETSaFE-lkl VarŽYBoS: kė-

dainių „Nevėžis“ prieš Prienų „CBET“ 
Tiesioginė transliacija internetu 
DElFi TV.

B GrUoDŽio 22 D. 16.00 Val. 
PriENŲ kkSC arENoJE BET-

SaFE-lkl VarŽYBoS: Prienų „CBET“ 
prieš kauno „Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija internetu DElFi TV.

B GrUoDŽio 29 D. 16.00 Val. 
PriENŲ kkSC arENoJE BET-

SaFE-lkl VarŽYBoS: Prienų „CBET“ 
prieš Šiaulių „Šiaulius“. Tiesioginė 
transliacija internetu DElFi TV.

B SaUSio 4 D. 17.00 Val. BETSa-
FE-lkl VarŽYBoS: klaipėdos 

„Neptūnas“ prieš Prienų „CBET“. 
Tiesioginė transliacija internetu 
DElFi TV.

B SaUSio 12 D. 17.00 Val. BET-
SaFE-lkl VarŽYBoS: alytaus 

„Dzūkija“ prieš Prienų „CBET“. Tiesio-
ginė televizijos transliacija BTV.

B SaUSio 19 D. -:- Val. PriENŲ 
kkSC arENoJE BETSaFE-lkl 

VarŽYBoS: Prienų „CBET“ prieš Pas-
valio „Pieno žvaigždės“. Tiesioginė 
transliacija internetu DElFi TV.

B SaUSio 25 D. -:- Val. BETSa-
FE-lkl VarŽYBoS: Panevėžio 

„lietkabelis“ prieš Prienų „CBET“. 
Tiesioginė transliacija internetu 
DElFi TV.

B VaSario 1 D. -:- Val. PriENŲ 
kkSC arENoJE BETSaFE-lkl 

VarŽYBoS: Prienų „CBET“ prieš 
klaipėdos „Neptūnas“. Tiesioginė 
transliacija internetu DElFi TV.

B VaSario 9 D. -:- Val. BETSaFE-
lkl VarŽYBoS: Šiaulių „Šiau-

liai“ prieš Prienų „CBET“. Tiesioginė 
transliacija internetu DElFi TV.

B koVo 1 D. -:- Val. PriENŲ 
kkSC arENoJE BETSaFE-lkl 

VarŽYBoS: Prienų „CBET“ prieš kau-
no „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija 
internetu DElFi TV.

Varžybos

B laPkričio 10 D. 17.00 Val. 
BETSaFE-lkl VarŽYBoS: Šiau-

lių „Šiauliai“ prieš Prienų „CBET“. 
Tiesioginė transliacija internetu 
DElFi TV.

B laPkričio 16 D. 17.00 Val. 
BETSaFE-lkl VarŽYBoS: Vil-

niaus „rytas“ prieš Prienų „CBET“. 
Tiesioginė transliacija internetu 
DElFi TV.

B laPkričio 23 D. 17.00 Val. 
PriENŲ kkSC arENoJE BET-

SaFE-lkl VarŽYBoS: Prienų „CBET“ 
prieš Pasvalio „Pieno žvaigždės“. Tie-
sioginė televizijos transliacija BTV.

B GrUoDŽio 1 D. 16.00 Val. 
PriENŲ kkSC arENoJE BET-

Antrajame kėlinyje do-
minavęs Kauno „Žalgiris“ 
(7-0) greitai išsprendė vi-
sas problemas bei „Betsa-
fe-LKL“ pirmenybėse į sa-
vo sąskaitą įsirašė lengvą 
pergalę.

Šarūno Jasikevičiaus au-
klėtiniai namuose 87:55 
(17:11, 34:16, 21:18, 15:10) 
sutalžė Prienų „CBet“ (4-3) 
krepšininkus bei nutraukė 
jų keturių pergalių seriją.

Sužaidus pusę pirmojo 
kėlinio Lietuvos čempionai 
atsilikinėjo 2:8, tačiau netru-
kus jie surengė galingą spur-
tą 32:6 bei nutolo 42:17.

Varžovus toli į priekį palei-
dę prieniškiai atsitiesti ir su-
grąžinti intrigos nesugebėjo. 
Po pertraukos „Žalgiris“ to-
liau didino pranašumą bei 
šventė įtikinamą pergalę.

„Rungtynės pavyko, situ-
aciją kontroliavome. Sunku 
tik pasakyti, kodėl kartais 
rungtynių pradžia būna lėta. 
Ateityje tikėsimės geresnių 
startų“, – patenkintas savo 
auklėtiniais po pergalės sa-
kė Š. Jasikevičius.

Naudingiausiai nugalėtojų 
gretose žaidė Zachas LeDay, 
kuris per 14 minučių pelnė 
14 taškų (3/3 dvit., 0/1 trit., 
8/8 baud.), atkovojo 5 ka-
muolius ir surinko 26 nau-
dingumo balus.

Amerikietis tapo naudin-
giausiu nepaisant to, jog pa-

antrajame kėlinyje pabėgęs „Žalgiris“ nepaliko vilčių 
„CBet“ gal žaidimo laiką jis pranoko 

tik vieną žalgirietį Edgarą 
Ulanovą, kuris rungtyniavo 
13 minučių.

Nugalėtojams 16 taškų 
surinko Jockas Landale’as, 
po 9 – Karolis Lukošiūnas 
ir Paulius Jankūnas. Prienų 
klubui 14 taškų pelnė „Žal-
giriui“ priklausantis Arnas 
Velička.

Tiesa, „CBet“ lyderis iš žai-
dimo įmetė tik 5 metimus iš 
19 bei pataikė tik 1 tritaškį 
iš 8. Iš toli nekrito ir kitam 
Kauno klubui priklausan-
čiam gynėjui Lukui Uleckui, 
kuris prametė visus 7 tritaš-
kius ir pelnė 9 taškus.

Visa Prienų ekipa iš toli 
pataikė tik 3 metimus iš 24 
(12 proc. taikl.), kuomet šei-
mininkai – 9 iš 25 (36 proc. 
taikl.). Po krepšiais domina-
vęs „Žalgiris“ kovą dėl atšo-
kusių kamuolių laimėjo net 
49:29.

„Žaisti prieš „Žalgirį“ yra 
geriausia pamoka. Šiandien 
perdegėme, šiek tiek per 
lėtai kamuolys vaikščiojo, 
kai kas nebuvo savas aikš-
telėje. Vis dėlto tai yra nor-
malu, nes tai pirmos tokios 
rungtynės“, – sakė Mantas 
Šernius.

„ Ž a l g i r i s “ :  J o c k a s 
Landale’as 16 (6 atk. kam.), 
Zachas LeDay 14, Edgaras 
Ulanovas 10, Karolis Lukošiū-
nas ir Paulius Jankūnas po 9, 
Martinas Gebenas 8.

„CBet“: Arnas Velička 14 
(1/8 trit.), Skylaras Spenceris 

„Betsafe-LKL“ lentelės kai-
mynų dvikovoje svarbią 
pergalę iškovojo Klaipėdos 
„Neptūnas“ (4/4), išvyko-
je 101:59 (23:18, 28:22, 
25:5, 25:14) įveikęs Prienų 
„CBet“ ekipą (4/4).

Mačas prasidėjo taškas į 
tašką – nors po Žygimanto Ja-
navičiaus metimo „Neptūnas“ 
prabėgus kelioms minutėms 
pirmavo 6:3, kitoje aikštės pu-
sėje rezultatą persvėrė Vaido 

Turnyrinės lentelės kaimynų dvikovoje – „CBet“ 
nusileido „Neptūnui“

Čepukaičio ir Martyno Varno 
metimai.

Svečiai vėl atitrūkti pradėjo 
įpusėjus ketvirčiui, kai tolimą 
metimą pataikė Gytis Masiu-
lis, o netrukus dvylikos taškų 
solo šou surengė ir Ž. Janavi-
čius – 23:13.

Prienų ekipai iki ketvirčio 
pabaigos pavyko kiek su-
švelninti rezultatą ir jis bai-
gėsi 23:18. Komandoms grį-
žus ant parketo, Mindaugas 

Lukauskis nieko nelaukda-
mas varžovams įsūdė tritaš-
kį ir deficitą mažino iki po-
ros taškų.

Visgi tai „CBet“ spurto ne-
įkvėpė – dažnai klydę šeimi-
ninkai leido D. Gailiui sėkmin-
gai pelnyti lengvus taškus 
ir „Neptūnas“ vėl išsiveržė į 
priekį dviženkliu skirtumu.

Paskutinėmis antrojo kėli-
nio sekundėmis Prienų klubo 
atsilikimą kiek sumažino Lu-
ko Ulecko tritaškis ir koman-
dos į rūbinę patraukė rezulta-

tui esant 51:40.
Įpusėjus trečiajam kėliniui, 

uostamiesčio krepšininkai 
jau pirmavo dvidešimties taš-
kų skirtumu (65:45), o per 
ketvirtį vos penkis taškus pel-
nęs „CBet“ jokio atsako varžo-
vams taip ir nebepateikė.

„CBet“: Arnas Velička 20, 
Karolis Guščikas 11, Martynas 
Varnas 8 taškai.

„Neptūnas“: Deividas Gailius 
19, Žygimantas Janavičius 18, 
Matas Jogėla 15, Gytis Masiulis 
10 taškų.  LKL 
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Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Po truputį orai vėsta ir at-
rodo, kad paskutinio ru-
dens mėnesio – lapkričio 
pradžia bus tikrai nemalo-
niai darganota. Ant turgaus 
prekystalių nieko naujo, 
o asortimentas pamažu 
menksta.

Tačiau norintys įsigyti dar-
žovių, pieno ar mėsos pro-
duktų tuščiomis neišėjo. 
Kilogramas bulvių kaina-
vo 0,35–0,4 euro, kopūstų 
– 0,4–0,6 euro, morkų – 0,6–
0,8 euro, paprikų – 1,2–1,5 
euro, agurkų – 1–2 eurus, 
pomidorų – 0,99–1,8 euro, 
svogūnų – 0,7–1,2 euro, bu-
rokėlių – 0,5 euro, virtų bu-
rokėlių – 1 eurą, kalafiorų – 
1,3–1,5 euro, česnakų – 4–5 
eurus. Nemažai dar buvo ant 
prekystalių prikrauta ir įvai-
rių spalvų, dydžių ir formų 
moliūgų. Kilogramas oran-
žinio gražuolio kainavo apie 
0,5 euro, kai kuriuos parda-
vė vienetais, prašydami 1–3 
eurų, atsižvelgiant į dydį. Sa-
lierų ar petražolių gumbai 
kainavo 1–2 eurus, porai – 
0,8–1 eurą už vienetą.  Ryše-
lį petražolių, krapų ar gražių, 
didelių ridikėlių buvo galima 
nusipirkti už 0,5 euro. 

Kilogramas lietuviško so-
do obuolių kainavo 0,6–0,8 
euro, kriaušių – 1,2–1,5 euro, 
svarainių – 1–2 eurus, mėly-
nųjų vynuogių – 1 eurą, sly-
vų – 1,3–1,8 euro, litras span-
guolių – 2,5–3 eurus.

Pusė litro šaltalankio sul-
čių kainavo 4 eurus, o toks 
pats kiekis sirupo – 6 eurus, 
100 g šaltalankio arbatos 
– 2 eurus.

Dešimtis naminių viš-
tų kiaušinių kaip ir anks-
čiau kainavo 1,8–2 eurus, o 
paukštyno vištų – 1,2–1,4 
euro.

Pusės litro stiklainį me-
daus buvo galima nusipirkti 
už 3,5– 4,5 euro, 100 g bičių 
duonelės – už 3 eurus, žieda-
dulkių – už 3–3,5 euro. 

Prekiautojai sėmenų alie-
jumi už pusės litro butelį pra-
šė 3,5 euro, už „kalocių“ – 1,5 
euro. Įvairiais aliejais ir pa-
gardais prekiaujanti Ramu-
nė Brūzgienė 250 g buteliu-
ką kanapių, baltųjų garstyčių, 
linų sėmenų ar rapsų aliejaus 

Prienų 
turguje

REKLAMA

pardavė už 3 eurus. Čia bu-
vo galima įsigyti ir džiovintų 
daržovių mišinio. 

Pieno produktų kainos kol 
kas tos pačios. Litras pieno 
kainavo 0,5 euro, grietinės 
– 3,4–3,6 euro,  pusė kilogra-
mo sviesto – 4 eurus, varškės 
– 0,8–1,5 euro. Sūriai, kurių 

buvo daug ir įvairių, kainavo 
1,8–5 eurus.

Nei paviljone, nei kioskuo-
se netrūko rūkytos ir šviežios 
mėsos. Kilogramą rūkytų ar 
sūdytų lašinukų buvo galima 
nusipirkti už 5,5–5,8 euro, su 
kumpiu – už 6,2–7,8 euro, 

suktinio – už 8,5–10 eurų, rū-
kytos pūslės ar išpjovos – už 
9–15 eurų, rūkytų ar vytintų 
dešrų – už 7–10 eurų. 

Kilogramas šviežios kiau-
lienos šoninės kainavo 3,98–
4,2 euro, kumpio – 3,98–4,3 
euro, sprandinės ar karbo-
nado – 4,98–5,5 euro, maltos 
mėsos – 3,98–4,2 euro, pa-
pilvės ar pažandės – 2,3–2,8 
euro. Kilogramą jautienos ar 
veršienos buvo galima nusi-

pirkti už 11–12,5 euro. 
Ant turgaus prekystalių 

buvo išskrostų mėsinių viš-
tų ir ančių. Kilogramas viš-
tienos kainavo apie 4 eurus, 
antienos – 5–6 eurus. Paukš-
čiai buvo nemaži, svėrė 3–5 
kilogramus. Kilogramą triu-

šienos buvo galima nusipirk-
ti už 6 eurus.  

Šeštadienį buvo gana pla-
tus šviežios žuvies pasirin-

kimas. Kilogramas plačia-
kakčių kainavo 2,9 euro, 
upėtakių – 4,9 euro, lydekų 
– 3,5 euro, karšių – 1,9–2,6 
euro, karosų – 2,3 euro, men-
kių – 2,9 euro, žiobrių – 2,9 
euro, ešerių – irgi 2,9 euro. 
Žmonės pirko ne tik šviežios, 
bet ir šaldytos ar rūkytos žu-
vies, taip pat ir įvairiai sūdy-
tos silkės.

Baigia nurimti gyvūnijos 
turgavietė – prekiaujama tik 
paukščiais ir triušiais. Viš-
taitės ir vištos kainavo 5,5–7 
eurus, paprastus gaidžius 
pardavė už 5–6 eurus, veis-
linius – už 10–15 eurų. Antį 
ar antiną buvo galima įsigyti 
už 10–12 eurų, kalakutą – už 
15–18 eurų, žąsį ar žąsiną 
– už 20–27 eurus. Suaugusį 
triušį buvo galima nusipirk-
ti už 20–25 eurus, o jauniklį 
– už 8–12 eurų.

Nesikeičia ir grūdų kainos. 
Centneris kviečių ar miežių 
kainavo 7–9 eurus, 40 kilo-
gramų maišelis avižų – 6 eu-
rus, o už 50 kilogramų maišą 
pašarinių miltų prašė 8,5–9 
eurų. Centnerį kombinuotų-
jų pašarų pardavė už 18–20 
eurų, o 25 kg pakuotę lesa-
lų dedeklėms vištoms buvo 
galima įsigyti už 8–12 eu-
rų (priklausomai nuo sudė-
ties). Didelį gabalą laižomos 
druskos karvėms buvo gali-
ma nusipirkti už 2–3 eurus. 
Centneris pašarinių runke-
lių kainavo 5 eurus, šiaudų 
ryšulys – 2 eurus.

Vis dar buvo prekiautojų 
įvairiaspalvėmis chrizante-
momis ir viržiais bei našlai-
tėmis. Vazonas chrizantemų 
kainavo 1,5– 6 eurus, o krū-
melis našlaičių – 0,5-0,7 eu-
ro. Paprastai turguje būna 
daugiau gėlių augintojų, bet 
Visų šventųjų dieną ir per 
Vėlines daugelis jų įsikuria 
šalia kapinių, kur didesnis 
žmonių judėjimas. Tai pato-
gu ir pirkėjams, nes nupirk-
tas gėles gali tuoj pat padėti 
ant kapų.

Vaismedžių sodinukai kai-
navo 7–10 eurų, o vaiskrū-
miai – 1,5–3 eurus.

Šiek tiek sumažėjo pre-
kiautojų dėvėtais rūbais ir 
kitokiais sendaikčiais, bal-
dais bei namų apyvokos 
daiktais. Daugelis prekiauto-
jų stengiasi pigiau išparduoti 
vasarinius drabužius, tad kai 
kurie pirkėjai dairėsi drabu-
žių, kainuojančių 1–2 eurus. 
Tiesą pasakius, nelabai kas 
ir gundėsi, juk reikia rūpintis 
šiltesniais rūbais bei apavu. 
Ateis kitas pavasaris, reikės 
ir naujesnių apdarų.

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

Žemės ūkis

Parduoda
Ūkininkas parduoda nami-
niais pašarais šertų vištų 
(broilerių) skerdieną. Kaina 
– 4 Eur/kg. Parduodame 
antis ir žąsis. Atvežame. Tel. 
8 608 39334.

2 mėsines avis pjovimui. Gali 
paskersti. (1,80 Eur/kg). Tel. 8 
600 41899.

Ūkininkas parduoda svilintą 
kiaulių skerdieną, perkant 2 
puseles (visą kiaulę) kaina 
– 2,55 Eur/kg. Motininių 
kiaulių skerdiena – 2,10 Eur/
kg. Tel. 8 607 12690.

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

Žieminius kopūstus, tinkančius 
raugti (0,30 Eur/kg) ir maisti-
nes bulves (0,30 Eur/kg). Tel. 
8 601 05587.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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

Nekilnojamas turtas

2 kambarių butus
2 k. bt. (48 kv. m, I a. 4 butų 
mediniame name, apkūrenama 
malkomis, prie namo įvestas 
dujų įvadas, yra visi patogu-
mai). Šiltnamių g., Prienuose. 
Tel. 8 616 14132.

Žemės sklypus
5,39 ha ūkio paskirties dalį 
žemės (našumo balas 39,6) Žel-
kūnų k., Stakliškių sen. Prienų r. 
Tel. 8 613 57641. 

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

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

Tel. 8 682 61641.

išsinuomoja
Moteris išsinuomotų 1 k. butą 
I-III a. (būtų gerai su baldais) 
Prienuose. Tel. 8 656 45548.

1-2 k. butą Prienuose. Tel. 8 
609 08017.

Skubiai namą arba butą Prie-
nuose. Jeigu nenuomojate, 
už naudingą informaciją 
sumokėsime 100 Eur. Tel. 8 
676 71071.

Automobiliai, dalys

Parduoda
„Scoda Octavia“  (2001 m., B/D, 
2 l, 450 Eur). Tel. 8 650 10343.

Automobilio ratus (4 vnt., R14, 
skardiniai ratlankiai 4 skylių, 
tarpai tarp jų - 100 mm, cen-
trinė skylė - 53 mm, žieminės 
padangos „Mischelin“, 165/70, 
protektoriaus gylis ~ 4 mm, 15 
Eur/vnt.). Tel. 8 615 91464. 

Perka

Brangiai perkame 
automobilius,  

mokame nuo 50 
Eur iki 5000 Eur.  
Tel. 8 627 32407.
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Brangiai visoje Lietuvoje super-
kame galvijus: karves, jaučius, 
telyčias. Vežame į užsienį. At-
siskaitome vietoje. Tel. 8 615 
28106.

Įvairios prekės

Parduoda

DURPIŲ BRIKETAI  
IR MALKOS

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

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

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

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

Atvešime durpių  
briketų, akmens  
anglių, pjuvenų  

briketų, granulių.  
KOKYBĘ  

GARANTUOJAME. 
Tel. 8 683 13463.

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

Skubiai: magnetofoną su kolo-
nėlėmis (kasetė, kompaktai ir 
mp3), vyrišką sportinę striukę, 
alkūninį apsaugos ortopedinį 
įtvarą. Dovanoja vyriškas va-
sarines kelnes, marškinėlius, 
moterišką avalynę ir 2 fotelius) 
Tel. 8 600 22892.

Naudotą kieto kuro katilą „Vie-
nybė 20“ (130 Eur) ir 3 mašinas 
sausų skaldytų malkų. Tel. 8 
675 40544.

Paslaugos

Šiltnamių g. �, �911� Prienai
mob. tel.: (� 6��)�����, (� 6�0) 6����.

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦	 statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦	 geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦	 pastato ašių nužymėjimas,
♦	 žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.
UAB „GEONETAS“  

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

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

38124. 

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

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

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

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

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

Atliekame įvairius vidaus apdai-
los darbus. Tel. 8 675 04884.

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

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

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

 

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

Suteikia garantiją. 

Remontuoju automobilius: 
tepalų keitimas, važiuoklės, 
variklio, suvirinimo ir smulkūs 
darbai. Tel. 8 602 64890.

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

ŽEMĖS KASIMO 
DARBAI  

Ø Kasame tranšėjas,  
kūdras, tvenkinius; 

Ø Tvarkome aplinką,  
lyginame žemes; 

Ø Atvežame statybines 
birias medžiagas; 
Tel. 8 698 20600. 

JCB ekskavatoriaus (3,5 t) nuo-
ma su operatoriumi. Atliekami 
visi pagrindiniai kasimo, lygi-
nimo, pamatų gręžimo darbai. 
Tel. 8 676 00479.

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

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

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai

reikalinga
Ieškome statybininko, kiemo 
darbininko ir sodybos prižiū-
rėtojo. Mėnesinis atlyginimas 
nuo 555 iki 800 Eur. Tel. 8 687 
71665.

Dovanoja
5 mėn. labai gražią kalytę. Tel. 
8 611 56063.

REKLAMA

Lapkričio 21 d. 18 val. 
Prienų kultūros centre
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Lapkričio 6 d.
TREČIADIENIS
Pyragų diena

Saulė teka 07:29
leidžiasi 16:35

Dienos ilgumas 09.06
Priešpilnis (9 mėnulio diena)

leonardas, Melanijus, ašman-
tas, Vygaudė, armantas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

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

kaupti vaisius.

Lapkričio 7 d.
KETVIRTADIENIS

Tarptautinė projektų valdy-
mo diena

Saulė teka 07:31
leidžiasi 16:33

Dienos ilgumas 09.02
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Ernestas, rufas, Sirtautas, Go-

tautė, karina
Tinkamas laikas sėti: 

šaknines petražoles, morkas, 
pastarnokus, ridikus, ridikėlius, 
ropes, grieščius, burokus, braš-
kes, sodo žemuoges, svogūni-

nes gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Lapkričio 8 d.
PENKTADIENIS

Europos sveikos mitybos 
diena

Pasaulinė miestų planuoto-
jų diena

Verslo diena
Saulė teka 07:33
leidžiasi 16:32

Dienos ilgumas 08.59
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Severijonas, Viktorinas, Svir-
butas, Domantė, Gotfridas, 

Severinas
Tinkamas laikas sėti: 

šaknines petražoles, morkas, 
pastarnokus, ridikus, ridikėlius, 
ropes, grieščius, burokus, braš-
kes, sodo žemuoges, svogūni-

nes gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti, kon-
servuoti ir šaldyti vaisius.

Lapkričio 9 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 07:35
leidžiasi 16:30

Dienos ilgumas 08.55
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
aurelijus, Paulina, Dargintas, 
Skirtautė, Teodoras, Estela

Tinkamas laikas sėti: 
česnakus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti, kon-

servuoti ir šaldyti vaisius.

Lapkričio 10 d.
SEKMADIENIS

Pasaulinė mokslo diena tai-
kai ir vystymuisi

Tarptautinė buhalterių ir audi-
torių diena

Saulė teka 07:37
leidžiasi 16:28

Dienos ilgumas 08.51
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
andriejus, leonas, Vaišviltas, 

Gelvydė, andrius, Evelina
Tinkamas laikas sėti: 

česnakus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti, kon-
servuoti ir šaldyti vaisius.

Lapkričio 11 d.
PIRMADIENIS

Šv. Martynas, paskutinė ru-
dens šventė

Saulė teka 07:39
leidžiasi 16:26

Dienos ilgumas 08.47
Pilnatis (14 mėnulio diena)

Martynas, Vygintas, Milvydė, 
anastazija, Nastė

Tinkamas laikas sėti: 
česnakus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

VANDENS TEMPERATŪRA

+7 NEMUNaS PriE NEMaJūNŲ
+7 kaUNo MarioS 
+10 BalTiJoS Jūra (ŠVENToJi)
+8 kUrŠiŲ MarioS (NiDa)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

r0radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

43kaUNE 
nSv/val. 

43alYTUJE 
nSv/val.

FUkUŠiMoS aE 
7754 nSv/val. 
čErNoBYlio aE 
8290 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų ei-
lutėse, stulpe-
liuose bei pa-
ryškintuose 9 
langelių (3×3) 
kvadratuose.
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lošimo Nr. 1230
Data: 2019-11-03

    
18 30 35 01 14 34 37 41 54 20 
46 10 02 25 64 55 39 32 45 59 
31 58 63 24 16 04 11 23 33 71 
42 19 50 61 15 68 28 06

 ViSa lENTElĖ
67 29 74 47 09 38 03 36 17 
75 05 44 62 56 66

laiMĖJiMai ir laimėtojų sk.

 
 
 

10607.00€    2
35.00€ 362
2.00€ 11542
2.00€ 10737

PaPilDoMi Prizai
0080435 automobilis JEEP 
CoMPaSS
0251559 automobilis JEEP 
CoMPaSS
028*402 Dėmių šalinimo 
piešt. ElECTrolUX
000*782 Dėmių šalinimo 
piešt. ElECTrolUX
043*430 išmanioji apyrankė 
Xiaomi
027*948 išmanioji apyrankė 
Xiaomi
012*670 išmanioji apyrankė 
Xiaomi
007*744 išmanioji apyrankė 
Xiaomi
036*667 išmanioji apyrankė 
Xiaomi
032*332 išmanioji apyrankė 
Xiaomi
036*918 išmanioji apyrankė 
Xiaomi
0283218 išmanioji apyrankė 
Xiaomi
0367357 išmanioji apyrankė 
Xiaomi
0519527 išmanioji apyrankė 
Xiaomi
0421433 išmanioji apyrankė 
Xiaomi
0249935 išmanioji apyrankė 
Xiaomi
005*363 kavos aparatas
049*393 kavos aparatas
048*757 knyga NErEGĖTa 
liETUVa
0179263 knyga NErEGĖTa 
liETUVa
0288157 knyga NErEGĖTa 
liETUVa
0015037 knyga NErEGĖTa 
liETUVa
0156893 knyga NErEGĖTa 
liETUVa
0483932 knyga NErEGĖTa 
liETUVa

laPkričio

6
T R E Č I A D I E N I S

VILNIUS
+7

+6
laPkričio

7
kETVIRTADIENIS

+8
kLAIPĖDA

+5 +9+6

laPkričio

8
P E N k TA D I E N I S

laPkričio

9
Š E Š TA D I E N I S

laPkričio

10
S E k m A D I E N I S

laPkričio

11
P I R m A D I E N I S

laPkričio

12
A N T R A D I E N I S

VILNIUS
+9

+7
+9
kLAIPĖDA

+6 +7+6

VILNIUS
+10

+4
+11
kLAIPĖDA

+4 +10+5

VILNIUS
+12

+8
+13
kLAIPĖDA

+8 +9+8

VILNIUS
+10

+8
+10
kLAIPĖDA

+8 +10+9

VILNIUS
+7

+4
+8
kLAIPĖDA

+3 +9+5

VILNIUS
+6

+3
+6
kLAIPĖDA

+2 +7+6

032*195 knyga NErEGĖTa 
liETUVa
031*387 kompiuteris lENo-
Vo ideaPad N4000
019*238 kuponas degalams
040*751 kuponas degalams
028*432 kuponas plovyklai
044*447 kuponas plovyklai
026*880 Pakvietimas į TV
005*353 Pakvietimas į TV
004*313 Pakvietimas į TV
006*098 Pakvietimas į TV
030*193 Planš. komp. Sam-
sung TaB a T290
047*008 radijo žadintuvas
010*134 radijo žadintuvas
038*491 radijo žadintuvas
012*692 S iurb lys- š luota 
BoSCH BBH22041
023*894 Telefonas Samsung 
Galaxy a10

ProGNozĖ: aukso puode –  
320 000 Eur

lošimo Nr. 721
Data: 2019-10-28

Tel. 1634
10 000 Eur - 721-0044655
1000 Eur - 721-0005652
1000 Eur - 721-0011582
1000 Eur - 721-0031057
1000 Eur - 721-0034209
1000 Eur - 721-0045236
100 Eur - 721-0000*09
100 Eur - 721-0005*03
100 Eur - 721-0032*44
100 Eur - 721-0044*09

SEkaNčio TiraŽo PrizaS: 
1x5000€, 5x500€ ir 500x20€

lošimo Nr. 353
Data: 2019-11-01

Skaičiai
03, 17, 31, 34, 40 + 01, 02

laiMĖJiMai
5 + 2 65944428.28€   0
5 + 1 266080.40€      0
5 120742.40€       0
4 + 2 5524.10€ 0
4 + 1 248.50€ 1
4 112.00€ 4
3 + 2 73.60€ 8
2 + 2 26.20€ 96
3 + 1 19.40€ 116
3 15.20€ 211
1 + 2 12.10€ 442
2 + 1 8.50€ 1635

ProGNozĖ: 79 000 000 Eur

renginiai
Lapkričio 8 d. 17 val. Bal-
bieriškio kultūros ir lais-
valaikio centre – įvairių 
projektų nugalėtojo, Euro-
vizijos finalininko Ruslano 
Kirilkino koncertas. Išanks-
tinio bilieto kaina – 7 Eur. 
Bilieto kaina vaikams – 5 
Eur. Bilieto kaina koncer-
to dieną – 9 Eur. Bilietai 
parduodami Balbieriškio 
bibliotekoje.

Lapkričio 8 d. 18 val. Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio 
centre – teatralizuotas cir-
ko šou „Alisa – stebuklų 
šalyje“ (cirko kolektyvas 
„Argo“/ Mariupolis (Ukrai-
na). Išankstinių bilietų su 
skrajute kaina – 7 Eur, ren-
ginio dieną ir be skrajutės 
– 8 Eur. Bilietus galima 
įsigyti Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centro bilietų 
kasoje.

Lapkričio 9 d. 12 val. Prienų 
krašto muziejuje – Lietuvos 
partizanų Povilo Buzo-
Žvejo, Jurgio Krikščiūno-
Rimvydo, Kazimiero Pin-
kvartos-Dešinio 100 metų 
jubiliejų paminėjimas. 
Reginio metu bus prista-
tyta Ritos Pauliukaitienės 
knyga ,,Jurgis Krikščiūnas-
Rimvydas ir jo artimieji“. 
Renginyje dalyvaus Angelė 
Jakavonytė, Jakavonis-Ti-
gras, Rita Pauliukaitienė, 
Sigitas Birgelis.

Lapkričio 10 d. 18 val. Jiez-
no kultūros ir laisvalaikio 
centre – atlikėjo Andriaus 
Rimiškio koncertas. Bilieto 

kaina –6 Eur, vaikams iki 6 
m. – nemokamai. Bilietai 
parduodami Jiezno kultū-
ros ir laisvalaikio centre.

Lapkričio 14 d. 18 val. Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio 
centre – „Domino“ teatro 
interaktyvus šou „Alkoho-
lio biblija“. Justinas Janke-
vičius ir Ramūnas Cicėnas 
Prienų žiūrovus pakvies į 
nepamirštamą degustacinę 
kelionę po pasaulio gėrimų 
lobyną. Bilietų kaina – 12, 
15, 18 Eur. Bilietus galima 
įsigyti Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centro kasoje 
darbo dienomis 17.00–
18.00 val. ir valandą prieš 
renginį

Lapkričio 20 d. 11 val. Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio 
centre – Prienų rajono sa-
vivaldybės „Metų ūkio“ 
šventė. Svečių sveikinimai. 
Konkurso „Metų ūkis“ nu-
galėtojų apdovanojimai. 
Solistų Liudo Mikalausko 
ir Egidijaus Bavikino kon-
certas.

Gruodžio 2–31 dienomis 
Prienų krašto muziejuje 
vyks Kalėdinė mugė. No-
rinčius dalyvauti mugėje, 
kviečiame savo rankdar-
bius atnešti į Prienų krašto 
muziejų (F. Martišiaus g. 
13, Prienai) – nuo lapkričio 
4 d. iki lapkričio 25 d.

Parodos
Prienų rajono savivaldybė-
je (2 aukšte) eksponuojama 
dailininko Vlado Tranelio 
autorinė tapybos darbų 
paroda.

Prienų kultūros ir laisvalai-
kio centre eksponuojama 
Rimanto Daugino autori-
nė tapybos darbų paroda 
„Paslaptis“. Paroda veiks iki 
lapkričio 15 d.

Prienų krašto muziejuje iki 
spalio 25 d. eksponuojama 
Reginos Katkienės auto-

rinių lėlių paroda „Baltas 
gyvenimo medis“.

Šilavoto laisvalaikio salėje 
rugsėjo mėn. eksponuo-
jama Prienų krašto foto-
menininkų darbų paroda 
„Nemunas man“.

Naujosios Ūtos laisvalai-
kio salėje eksponuojama 
Prienų meno mokyklos 
dailės klasės mokinių ta-
pybos paroda „Spalvos ir 
mintys“.

Naujosios Ūtos laisvalaikio 
salėje lapkričio mėn. bus 
eksponuojama Padangų 
importuotojų organizacijos 
fotografijų paroda (sociali-
nė akcija-konkursas) „Kū-
rybingas padangų atliekų 
panaudojimas“.

Pakuonio laisvalaikio sa-
lėje-bibliotekoje ekspo-
nuojama Jurgitos Juškai-
tės-Jakaitienės grafikos 
ir tapybos darbų paroda 
„Lapė po lova“.

Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešojoje bibliotekoje 
eksponuojama Eglės Tar-
ganskienės tapybos darbų 
paroda.

Vinco Mykolaičio-Putino 
gimtojoje sodyboje-mu-
ziejuje (Pilotiškių g. 12, 
Pilotiškių k., N. Ūtos sen.) 
eksponuojama Irmos Ur-
bonavičienės akvarelės 
miniatiūrų paroda „Ra-
ganų draustinis: kelionių 
užrašai“. Paroda veiks iki 
spalio 31 d.

Prienų sporto arenoje 
eksponuojama fotogra-
fo Algimanto Barzdžiaus 
fotografijų paroda „Lai-
mingi Afrikos vaikai“. Tai 
unikali galimybė pažinti 
ne tik fotografo Algimanto 
Barzdžiaus kūrybą, bet ir 
daugiau sužinoti apie kitų 
kultūrų vaikų emocijas bei 
pastebėti šiuos kultūrinius 
skirtumus, užfiksuotus 
fotografijose.


