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Lietuva yra antroje 
vietoje tarp Europos 
Sąjungos šalių pagal 
tyčinių žmogžudys-
čių skaičių, praėju-
sią savaitę paskelbė 
Eurostatas.

2017 metais Euro-
pos Sąjungoje užfik-
suota apie 5,2 tūkst. 
tyčinių žmogžudysčių. 
Šis skaičius sumažėjo 
19 procentų, lyginant 
su 2008 metais. 

Latvijoje 100 tūkst. 
gyventojų tenka 5,6 
tyčinės žmogžudys-
tės, Lietuvoje – 4, o 
Estijoje – 2,2.

Mažiausi tyčinių 
žmogžudysčių fiksuo-
jama Liuksemburge 
– 0,3, Čekijoje ir Itali-
joje – 0,6.

Taip pat Lietuvoje 
beveik per pusę su-
mažėjo transporto 
priemonių vagysčių. 
2008–2010 metais 
vidutiniškai fiksuotos 
beveik 2,2 tūkst. va-
gystės, o 2015–2017 
metais – kiek daugiau 
nei 1,1 tūkst. 

Be to, Lietuva uži-
ma 14 vietą Europos 
Sąjungoje pagal plėši-
mų skaičių. 100 tūkst. 
gyventojų vidutiniškai 
registruojami 38 plė-
šimai. BNS

lietuva antroje 
vietoje ES 
pagal tyčinių 
žmogžudysčių 
skaičių
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Nors dujotiekio „Nord Stre-
am II“ statybos juda į priekį, 
diskusijos dėl jo būtinybės 
prasidėjo išpopuliarėjus eko-
loginėms idėjoms (gamtinių 
dujų vartojimas mažina an-
glies dvideginio išmetimą į 
atmosferą), išsivysčius gam-
tinių dujų tranzito struktūrai 
(nutiesus papildomus dujo-

„Nord Stream ii“ – dar viena rakštis pasaulio politikos „ežyje“

SPECIALIAI IŠ STRASBŪRO

tiekius, pavyzdžiui, iš Turki-
jos, bei išvysčius suskystintų 
gamtinių dujų mobiliųjų ter-

minalų struktūrą) ir prasidė-
jus politiniams debatams dėl 
Europos Sąjungos (ES) idėji-

nio vientisumo. 
Ko gero, pastarasis klau-

Laima
DUOBLIENĖ

Kai Lietuvoje karaliavo Aly-
taus gaisro dūmais atskies-
ta bobų vasara, prisiminti 
tikrosios vasaros išvykome 

į Atlanto vandenyno ska-
laujamą kurortinį Maroko 
miestą Agadirą, kuriame 
per metus būna saulėta net 
300 dienų, o Atlaso kalnai 
ir gaivinantis Atlanto van-
denynas saugo nuo Sacha-
ros karčio. Vasarą oras čia 
sušyla iki 30, žiemą – iki 25 

laipsnių, o vandens tempe-
ratūra net ir sausį būna 19 
laipsnių.

 Agadiras – europietiš-
kiausias Maroko miestas

Pietvakarinėje Šiaurės Af-
rikos dalyje esančiame pa-
grindiniame Maroko uos-
tamiestyje Agadire gyvena 

apie 700 tūkst. gyventojų. 
1960 m. didžiąją dalį mies-
to sunaikino žemės drebė-
jimas, kurio metu žuvo apie 
15 tūkst. gyventojų, sugriuvo 
daug namų, senovinis kasbas 
(tvirtovė). 

Tad šiame mieste net ne-
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Drėgną ir vėsų lapkričio 9-
osios vakarą Prienuose, ga-
lima sakyti, nušvito ryškus, 
pro debesis prasimušęs 
spindulėlis ir nušvietė pie-
vą, kuri nuo šiol džiugins ir 
mažuosius, ir jų tėvelius. 

Taigi Prienuose duris atvė-
rė vaikų švenčių erdvė „De-
besų pieva. Erdvė vaikams 
ir šeimoms“. Pasak jos įkū-

rėjos Solveigos Pempienės, 
šioje erdvėje mažųjų laukia 
ekologiški žaislai, laipiojimo 
siena, čiuožykla, karstymosi 
kopėtėlės ir didžiulis minkštų 
detalių baseinas su 10 tūks-
tančių kamuoliukų! 

Panašu, jog tai – tikras žai-
dimų rojus. Mergaičių čia lau-
kia lėlės, miegančios Mėnulio 
vežimėliuose ir supamoje lo-
vytėje, bei tikras medinis na-
melis jaunosioms virtuvės še-
fėms su garuojančia moliūgų 
sriuba bei kvapniu obuolių 

pyragu. Tiesa, namelis skirtas 
ne tik dailiosioms šefėms, bet 
ir šefams, kurie pasistiprinę 
ir pavaišinę kitus galės sku-
bėti prie žaislinių mašinėlių 
ir išbandyti įvairias lenkty-
nių trasas. 

Negana to, beveik visos 
mergaitės svajoja būti prin-
cesėmis, o berniukai – rite-
riais ar stipriausiais pasau-
lio gelbėtojais, ir kuris gi iš jų 
nenorėtų tapti savo svajonių 
personažu? „Debesų pievoje“ 
– viskas įmanoma. Mažųjų 

svajotojų ir savo gerbėjų čia 
lauks įvairių pasakų bei filmų 
herojų kostiumai. 

Tuo tarpu tėveliai, kuriems 
galvoje šimtas tūkstančių mi-
lijonų rūpesčių, galės visus 
savo mažųjų svajotojų šven-
čių reikalus patikėti „Debesų 
pievos“ švenčių organizato-
riams. 

Na, o kas ta „Debesų pie-
va“, kas ją pasėjo, užaugi-
no ir prižiūrės, teiraujamės 
pagrindinės „sodinininkės“ 

Solveigos Pempienės nuotr.

Vidutinė didmeninė 
elektros kaina pra-
ėjusią savaitę augo 
visose Baltijos šaly-
se, tačiau Lietuvoje ji 
buvo mažiausia, pra-
neša nepriklauso-
ma elektros tiekėja 
„Elektrum Lietuva“. 

„Nord Pool“ biržos 
Lietuvos zonoje elek-
tra praėjusią savaitę, 
palyginti su ankstes-
niąja, brango 7 proc. 
iki 48,21 euro už me-
gavatvalandę. BNS

Elektra per 
savaitę 
pabrango visose 
Baltijos šalyse
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Lietuvos pašto valdyba nesutinka tęsti darbo 
Nepriklausomi valstybės valdomo Lietuvos pašto valdybos 
nariai atsisakė tęsti darbą, nes nesutiko nutraukti centrinio 
pašto pastatų trijuose didžiuosiuose miestuose pardavimo 
bei atleisti Lietuvos pašto vadovę. Pasak valdybos 
pirmininko Nerijaus Datkūno pranešimo, Susisiekimo 
ministerijos keliami reikalavimai būtų žalingi bendrovės 
veiklai ir beveik 5 tūkst. jos darbuotojų.

Varėnos rajone nuo pasieniečių pabėgo 
kontrabandinius rūkalus vežęs asmuo
Varėnos rajone sekmadienį nuo pasieniečių pabėgo 
automobiliu 11,5 tūkst. pakelių kontrabandinių 
cigarečių gabenęs asmuo. Bėglys skriejo 180 
kilometrų per valandą greičiu. Vairuotojas kaimo 
ribose mašiną paliko ir paspruko į mišką.
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Apniukęs ruduo mojuo-
ja plikomis ir plono-

mis medžių rykštėmis, tarsi 
giltinės pirštais, ir skleidžia 
ne ką malonesnę drėgną vė-
są. Toks visada būna pasku-
tinis kalendorinis rudens 
mėnuo.

Iš tikrųjų turbūt nedaug 
suklysime sakydami, kad 
lapkritis ir yra pats nykiau-
sias metų laikas. Spalio mė-
nesį baigiasi šiluma, nelie-
ka ir gamtos žalumo, o nuo 
gruodžio pirmosios – jau 
gyvename šv. Kalėdų nuotai-
komis. Taigi lapkritis tampa 
tarsi nereikalinga, bet vis tiek 
egzistuojančia tarpine. 

Galėtume dar apkaltinti 
vasarį, kad jis irgi neįdomus 
– šaltas, baltai pilkas ir ne-
atneša jokių didelių švenčių 
(juk Vasario 16-oji daugeliui 
jau tapo ne mūsų visų vals-
tybės švente, bet Sąjūdžio 
relikto konvulsijomis, o Už-
gavėnės – amerikietiškuoju 
helovynu, atmieštu saldainių 
ir pinigų elgetavimu), bet ar-
tėjantis pavasaris bei šv. Vely-
kų iškilmės suteikia daugiau 
vilčių negu ruduo, taigi liū-
dnas sąstingis dažnai tampa 
įvairių naujų idėjų įgyvendi-
nimo pradžia. 

Taip, ir iš tikrųjų mokame 
gyventi nuo pramogos iki 
pramogos, nuo darbo iki dar-
bo, nuo algos iki algos ir nuo 
pensijos iki pensijos. Esame 
konkretūs žmonės, turintys 
konkrečius tikslus ir norus. 
Gal todėl ir esame nelaimin-
giausi, nes neįvertiname, kad 
pasaulis sukasi aplink savo 
ašį, o ne aplink mūsų norus. 
Gal todėl, norėdami, kad vi-
si mūsų norai būtų išpildy-
ti, labai dažnai pasitelkiame 
įvairius situacijos kontrolės 
metodus, vėlgi neįvertinda-
mi, kad visi esame pasaulio 
dalis ir savo norų pasekmė-
mis reikės dalintis su visais 
aplinkiniais.

Pavyzdžiui, jeigu norime 
važinėti raudonu automobi-
liu, nors tam ir prieštarauja 

mūsų šeima, mes vis tiek jį 
įsigyjame – tuomet mūsų no-
ras tampa kitiems kančia. 

Gal būtent dėl to 
mes nuolat esa-
me skatinami 

kalbėtis, ieškoti kom-
promisų, nusileisti bei 
apskritai skleisti gėrį 
ir santarvę. Negana to, 
esame skatinami ne-
prisirišti prie daiktų ir 
puikybės, nes žmogiš-
kumas yra ilgaamžiš-
kesnis už daiktus. 

Imkime tą patį raudoną 
automobilį (atvirai šnekant, 
tokios spalvos automobiliai 
tikrai būna labai simpatiški). 
Jeigu įsigysime raudoną au-
tomobilį, suprantama, jis per 
kelis ar porą trejetą dešimčių 
metų suges, supus, gal pateks 
į eismo įvykį ar tiesiog bus 
perleistas kitam savininkui 
ir jo neliks nė ženklo, o dėl 
jo įsigijimo žmonėms sukel-
tas nepasitenkinimas įstrigs 
jų atmintyje ilgam, gal net 
visam gyvenimui. Taigi auto-
mobilis vieną dieną yra, kitą 
– jo nebus, o žmogaus nepa-
sitenkinimas išliks ilgam ir 
susiliejęs su kitais nepasi-
tenkinimais per ilgus metus 

gali tapti didele destrukcine 
bomba. 

Štai čia ir slypi posakio „su 
kitais elkis taip, kaip norė-
tum, kad būtų elgiamasi su 
tavimi“ paslaptis. Mes visi 
turime savo norų ir svajo-
nių, visi norime, jog tai, kas 
yra mums miela, mūsų min-
tyse taptų realybe, nes esame 
įsitikinę, kad tai mums atneš 
laimę. Tačiau kodėl dažnai 
jaučiamės nelaimingi, jeigu 
kasdien siekiame savo norų 
ir svajonių? Gal iš tikrųjų ne-
žinome, kas padaro žmogų 
laimingą? 

O nežinome dėl labai pa-
prastos priežasties, nes to 
nėra parašyta nė viename 
vadovėlyje. Mes skaitome 

skirtingas laimės istorijas 
ir jas priimame kaip puikų 
pavyzdį mūsų laimei pa-
siekti. Tačiau pamirštame 
pažvelgti į vieną iš svarbiau-
sių elementų tose istorijose 
– perspektyvą. Šį žodį gerai 
pamename iš dailės pamo-
kų, tačiau gyvenime bei ki-
tuose dalykuose jo nenagri-
nėjome. Kodėl? Puikiai žino-
me, kad norėdami nupiešti 
gatvės perspektyvą turime 
nusibraižyti kelias sucen-
truotas į vieną tašką linijas 
ir pagal jas piešti, braižyti, 
tapyti pastatus, pačią ga-
tvę ir žibintus. Keliaujame į 
priekį, kol užbaigiame visą 
gatvę, ir tuomet nešame pa-

rodyti mokytojai, ar sugebė-
jome išlaikyti pastatų sienas 
lygiagrečias, gatvę tolygiai 
tolstančią – taip , mūsų jau 
nebe baltame lape atsiran-
da gatvės perspektyva, o ne 
kalnais kalnuota, nepropor-
cinga abstrakcija.

Ir štai tada kyla 
klausimas, ką pasa-
kytų mokytoja, jei-

gu, užuot nupiešę ga-
tvės perspektyvą, lapo 
apačioje nupieštume 
tik vieną gražų namą? 
Elementaru, kad tokia-
me piešinyje perspek-
tyvos nebūtų. 

Mūsų gyvenimas – tai pers-
pektyva. Ne vienas gražus 
namas, o visa gatvė namų, 
automobilių, žmonių, gatvės 
žibintų ir dar... debesų, saulės 
bei pačios dangaus žydrynės. 
Mūsų gyvenimas eina tolyn 
gatve, jis nestovi prie to vieno 
namo. Kaip galime džiaugtis 
tuo namu, jeigu likusio kelio 
į priekį –nėra?

Godžiai skaitome įvairias 
laimės istorijas ir pamiršta-
me pasidomėti, ar gyveni-
mo perspektyvoje – po me-
tų, penkerių, dešimties, dvi-
dešimties – jos baigėsi lygiai 
taip pat kaip prasidėjo. Turi-
me tiek daug šimtmečius dir-
busių įmonių ir gamyklų, bet 

ateina diena, kai jos bankru-
tuoja. Turime tiek daug žur-
naluose aprašytų gražių šei-
mų, tačiau vieną dieną jos iš-
yra. Dažnai bandome gyventi 
pagal mūsų perskaitytas is-
torijas, neįvertindami, kad 
jos baigėsi nesėkmingai.

Gyvenime pagal pavyzdį, 
kuris pasmerktas žlugti. 

Jaunimas bei vyresnio am-
žiaus žmonės dažnai mėgau-
jasi kriminalinėmis istorijo-
mis, kuriose gausu pavyz-
džių, kai žmogaus norai kon-
krečiais kontrolės metodais 
buvo išpildyti su kaupu ir tuo 
metu suteikė jam džiaugsmo 
bei laimės. Ne vienas pagal-
voja, kad ir jis norėtų taip 
įgyvendinti savo svajones. 
Tačiau beveik visose šiose 
istorijose žmonių laimė, dar 
net neišvydus užaugusių sa-
vo vaikų, buvo užklota gra-
nito plokštėmis. Ne vienas, 
skaitydamas svetimą istoriją, 
taip ją suasmenina, kad yra 
įsitikinęs, jog pats būtų pa-
sielgęs kitaip ir būtų išvengęs 
tos plokštės. Deja, jeigu šios 
istorijos herojus būtų viską 
žinojęs, jis irgi būtų išven-
gęs. Tačiau perspektyvą pra-
dedame piešti nuo pradžios, 
niekada nežinodami, kiek tai 
laiko užims, kiek namų tilps 
ir ar pavyks viską iš pirmojo 
– vienintelio – karto nupieš-
ti teisingai.

Dažnai domimės ir prieš 
kelis metus ar dešimtmečius 
parašytomis verslo istorijo-
mis, kurių perspektyvoje bu-
vo ne tik pelnas ir verslininkų 
laimė, bet ir bankrotai, mili-
joninės skolos, išardytos šei-
mos, o labai dažnai – ir pasi-
traukimas iš šio, „neteisybės 
kupino“ pasaulio. 

Kaip retai suprantame, 
jog galime kontroliuoti savo 
elgesį, bet negalime kontro-
liuoti visos savo gyvenimo 
perspektyvos. Negalime nu-
piešti pabaigos, nepradėję 
piešti pradžios. Nuolat ban-
dome nupiešti savo gyveni-
mo gatvę, net nenusibraižę 
projekcinių linijų! Kodėl? Nes 
tiesiog norim. Čia ir dabar!

Norime tapti valdžios at-
stovu, kad galėtume kon-
troliuoti visą valstybę, kad 
viskas taptų mūsų svajonių 
produktu – ir pradedame 

piešti gatvės žibintus gatvė-
je, kuri neegzistuoja. Norime, 
kad mūsų gatvės namuose 
būtų šilta, todėl pradedame 
piešti iš kaminų virstančius 
dūmus, nors dar nėra pačių 
namų. Žadame suteikti žmo-
nėms šilumą, nors patys jos 
neturime. Tuščiai laidome 
pažadus tam, kad galėtume 
kontroliuoti savo norų išpil-
dymą, o ne tam, kad atras-
tume laimę. Nes laimė –ne-
materiali ir neapčiuopiama. 
Ji nematoma, neužuodžiama 
ir neparagaujama.

Laimė – žmogaus 
savijauta. Tai ra-
mybės, kantry-

bės, supratingumo, 
atjautos, bendrystės 
bei dar daugelio veiks-
nių kratinys. Ir kas 
keisčiausia – visa tai 
suteikia ne daiktai, ne 
svajonių ir norų išsi-
pildymas, bet žmogaus 
širdis, kuri kiekvieną 
dieną gali norėti vis ko 
nors kito. 

Vieną dieną mes galime 
norėti rauginto agurko, kitą 
dieną – ledų. Norai skirsis. 
Vieną dieną mes galime sva-
joti apie gražų namą, kitą die-
ną – apie poilsį prie Juodosios 
jūros. Svajonės skirsis. Vieną 
dieną mūsų širdis gali džiaug-
tis ir agurkais, ir ledais, o kitą 
dieną lygiai taip pat džiaugtis 
tais pačiais variantais. Štai čia 
ir atsiskleidžia mūsų esybės 
pagrindai, kad visi geri ar blo-
gi jausmai gimsta ne iš daiktų 
ir materialių, perspektyvos 
stokojančių svajonių, bet iš 
mūsų vidinės santarvės su 
pačiu savimi. O santarvė su 
savimi atsiranda per visų 
jau minėtų veiksnių ir savi-
jautų patirtį, kurią galima 
gauti,suprantama, ne preky-
bos centre, o tik bendraujant 
su kitu žmogumi. 

Ne veltui girdime daug is-
torijų, kaip žmonės, atsisakę 
žemiškųjų rūpesčių, atrado 
savo laimę bendrystėje su 
kitu žmogumi, ir vieninte-
lė perspektyva, kurią jiems 
sekasi tapyti, yra perspek-
tyva su nedideliais, tolygiais 
namais, o ne karinio vaizdo 
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Savanorių grupės „Baltieji šalmai“ įkūrėjas 
rastas negyvas Stambule
Turkijos valstybinė naujienų agentūra pirmadienį 
pranešė, kad Stambule rastas negyvas buvęs britų 
kariuomenės pareigūnas, padėjęs įkurti savanorių 
organizaciją „Baltieji šalmai“ Sirijoje.   Policija mano, 
kad vyras galėjo užsimušti nukritęs.

Prancūzijoje per neįprastai stiprų 
žemės drebėjimą nukentėjo 4 žmonės 
Prancūzijos pietryčius pirmadienį supurtė neįprastai 
stiprus žemės drebėjimas, per kurį nukentėjo keturi 
žmonės, vienas jų – sunkiai. Drebėjimas, kurio 
stiprumas siekė 5,4 balo, buvo juntamas didžiulėje 
teritorijoje tarp Liono ir Montelimaro.

abstrakcija, tai pergalingai 
laiminti, tai sunaikinta.

Deja, retai su-
prantame, kad 
tie mūsų norai, 

kuriuos trūks plyš turi-
me įgyvendinti nebūti-
nai yra mums naudin-
gi, juolab visada reikia 
įvertinti, ar mūsų norai 
bus naudingi kartu su 
mumis, mūsų pers-
pektyvoje esantiems 
žmonėms, ar jie netaps 
neatsargiu, kreivu po-
tėpiu mūsų gyvenimo 
kelyje. 

Užuot gerai apgalvoję, ką 
norime nupiešti savo pers-
pektyvoje, dažnai nuspren-
džiame piešti pagal šabloną 
arba tiesiog kopijuoti, nors 
puikiai žinome, jog identiška 
kopija nepavyks, o piešimas 
pagal šabloną greičiausiai 
bus prastesnis už originalą. 

Ir galiausiai, norėda-
mi savo perspekty-
vą nupiešti idealiai, 

sukčiaujame ir šiam 
darbui atlikti pasikvie-
čiame dailininką. Jam 
stengiamės sumokėti 
kiek įmanoma mažiau 
pinigų ir reikalaujame 
nupiešti tai, kas netgi 
mūsų galvoje tėra tik 
nekonkreti abstrakci-
ja. Taip mes bandome 
kontroliuoti situaciją, 
pasitelkę pagalbą, kuri 
suinteresuota kurti sa-
vo mintimis, o ne sveti-
momis, todėl anksčiau 
ar vėliau ši sąjunga 
subyrės, iš perspekty-
vos palikdama tik kelių 
dailininkų tarsi suply-
šusius džinsus sulopy-
tą nekonkretų tapybos 
darbą. 

Deja, retai suprantame, kad 
laimę atneša ne materialūs 
norai ir svajonės, jų siekimo 
kontrolė, o mes patys – sąjun-
goje su tais, kuriems teikiame 
džiaugsmą ir kurie atsilygina 
tuo pačiu.

Solveigos.
Taigi, sveikiname užau-

gus pievai ir norime suži-
noti, kaip debesyse sėja-
mos ir auginamos pievos? 
Kaip kilo mintis sudaiginti 
šią pievą ir kiek laiko pri-
reikė ją užauginti?

Debesyse sėjamos ir augi-

namos pievos turint svajonių, 
jomis tikint ir joms besišyp-
sant. Myliu vaikus, man pa-
tinka su jais kurti, žaisti, at-
rasti, džiaugtis, tiesiog būti... 

Įkurti jaukią ir šviesią er-
dvę šeimoms mane įkvėpė 
dukrytės gimimas. Penke-
rius metus tyliai apie tai sva-
jojau, stebėjau savo ir draugų 
mažuosius, analizavau jų po-
reikius, pomėgius, tačiau vis 
pritrūkdavau drąsos ir ryž-
to imtis papildomos veiklos, 
nes, be jos, mano pagrindinis 
darbas – Birštono viešojoje 
bibliotekoje.

Apie šią svajonę nuolat 
pasakodavau savo artimie-
siems, draugams, kurie ma-
ne labai palaikė, vis skatino 
jos siekti. Už tai jiems esu be 
galo dėkinga.

Pusę metų su vyru gene-
ravę idėjas, ieškoję geriau-
sių sprendimų, padedami 
šeimos ir nuostabių draugų, 
mes sukūrėme erdvę, į kurią 
sudėjome visą savo širdį. Pa-
sibaigus įrengimo darbams, 
esame laimingi, kad tam pasi-
ryžome, kad nepabijojome ir 
nusišypsojome savo svajonei. 
Tikimės, kad mūsų pastangas 
įvertins ir mažieji, ir tėveliai, 
ir seneliai.

Ar „Debesų pieva. Erdvė 

vaikams ir šeimoms“ jau 
užaugusi, ar dar galima 
tikėtis, kad ji bus nuolat 
stebinanti, kaip ir žydro-
je padangėje plaukiantys 
plunksniniais debesys?

„Debesų pievoje“ stengsi-
mės nuolat pasiūlyti kažką 
naujo, papildyti žaidimų er-
dvę naujais žaislais ir įranga. 
Nors esame už natūralius, 
ekologiškus žaislus, esame 
atviri ir naujovėms – ateity-

je planuojame įsigyti inte-
raktyvių priemonių, kurios 
lavins mažųjų vaizduotę, kū-
rybiškumą bei pasaulio pa-
žinimą.

Rengsime šeimų vakarus. 
Kviesime į meno terapiją, 
ebru užsiėmimus, vaikų ir 
tėvų jogą, įvairias kūrybines 
veiklas, filmų peržiūras, pi-
žamų vakarėlius ir kt.

Kokio amžiaus debesų 
„paukščiukams“ skirta ši 
erdvė, kiek ji gali jų pri-
imti?

Debesyse gali skraidyti ir 
maži, ir dideli. Reikia tik... ge-
ros nuotaikos! 

Švenčių erdvėje bus 
švenčiamos įvairios šven-
tės.Kokias kompleksines 
paslaugas galite pasiūlyti, 
kad tėveliams sumažėtų 
rūpesčių?

Siekdami, kad tėveliams 

būtų kuo mažiau rūpesčių, 
kad jie galėtų atsipūsti ir ra-
miai švęsti, siūlome užsisaky-
ti užkandžių, saldėsių ir šilto 
maisto, kurį nemokamai pri-
statysime tiesiai į erdvę. Ben-
dradarbiaujame su viešbučio 
„Audenis“ kavine, „Tango piz-
za“, kepyklėle. Jeigu atsirastų 
norinčių bendradarbiauti, 
laukiame pasiūlymų el. p. in-
fo.debesupieva@gmail.com

Vaikų užimtumui šventės 
metu už papildomą mokestį 
siūlome įvairias dirbtuvėles, 
žaidimus, edukacijas, šven-
tę su dresiruotais šuniukais, 
animatoriumi, fotografo pa-
slaugą.

Jeigu nerasite patinkančios 
veiklos, atsižvelgdami į šven-
tės tematiką geriausią spren-
dimą rasime kartu.

Ar tėveliams bus vietos 
ir galimybių švęsti su vai-
kais kartu? Ar jų taip pat 
laukia žaidimai ir ekolo-
giški žaislai?

Žinoma! Erdvė skirta visai 
šeimai! Tėveliai čia taip pat 
ras veiklos: galės pripildy-
ti didžiulį kamuoliukų dušą, 
jėgas išbandyti prie futbolo, 
mini pulo, teniso, šaškių ir kt. 
žaidimų stalų. 

Kada „Debesų pievoje“ 
bus galima apsilankyti, 
kada reikėtų susirūpinti 
erdvės užsakymu? 

„Debesų pievą. Erdvę vai-
kams ir šeimoms“ užsisakyti 
reikėtų likus ne mažiau kaip 
3 dienoms iki šventės. Norint 
užsakyti ir užsiėmimus – ne 
vėliau nei prieš 5 dienas.

Kviečiame apsilankyti Prie-
nuose, Statybininkų g. 4 ir 
kartu pašokinėti po „Debesų 
pievą“! Kurkime šilčiausius 
šeimos prisiminimus kartu – 
tarp šviesių, pūkuotų, lengvu-
čių it plunksnos debesų! 

Prienuose mažieji galės žaisti ir „Debesų 
pievoje“

2019 m. lapkričio 15–17 
dienomis Lietuvos kariuo-
menės Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Dariaus 
ir Girėno apygardos 2-oji 
rinktinė Prienų mieste ir jo 
apylinkėse planuoja vykdy-
ti vertinamąsias lauko tak-
tikos pratybas „Vilkšunio 
įniršis 1“, kuriose dalyvaus 
apie 200 karių. Ginkluoti 
kariai judės pėsčiomis ir 
karine technika, bus nau-
dojami imitaciniai šau-
dmenys. 

Mokymuose taip pat daly-
vaus Policijos departamen-
to, Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento, 
Prienų rajono savivaldybės 
ir kitų valstybės įstaigų, ne-
vyriausybinių organizacijų 
bei įmonių atstovai.

Mokymų pabaigoje, lap-
kričio 17 d., planuojamos 
dalinės gyventojų evakuaci-
jos pratybos. Informacija dėl 
evakuacijos bus siunčiama 
per gyventojų perspėjimo ir 
informavimo sistemą, taip 
pat per radiją bei kitas infor-
mavimo priemones. Gyven-
tojai bus kviečiami susirinkti 
į numatytus civilinės saugos 
objektus pagal civilinės sau-
gos planus. Kariai ir parei-
gūnai kviečia gyventojus 
aktyviai dalyvauti, nes su-
sirinkimo vietoje gyven-
tojai bus ne tik vaišinami 
arbata ir koše, bet ir moko-

lapkričio 15–17 dienomis 
Prienų mieste ir apylinkėse 
vyks karinės pratybos 

ma, koks turi būti šeimos 
evakuacijos planas ir kaip 
pasiruošti ekstremalioms 
situacijoms.

Pratybose dalyvaujantys 
Lietuvos kariai ir pareigūnai 
dėvės civilius rūbus ir stan-
dartines uniformas su ski-
riamaisiais ženklais – bus 
pažymėti mėlyna juosta ant 
abiejų rankų, o jų transpor-
to priemonės bus pažymė-
tos mėlynais lapais ant lan-
gų. „Priešiški“ pratybų daly-
viai bus pažymėti raudona 
juosta ant abiejų rankų, o jų 
transporto priemonės bus 
pažymėtos raudonais lapais 
ant langų.

Gyventojai, pamatę judan-
tį karinį transportą, karius ar 
pareigūnus, atliekančius pra-
tybų veiksmus, prašomi nuo 
jų laikytis atokiau: rekomen-
duojamas saugus atstumas 
30 metrų. 
Prašo laikytis pareigūnų 

nurodymų
Vykstant pratybų veiks-

mams, naudojant imitacinius 
garsinius šovinius, garsines 
granatas ar dūminius užtai-
sus, kariai prašo palaukti arba 
tiesiog klausyti policijos pa-
reigūnų bei kariškių nurody-
mų. Taip pat prašoma, radus 
karinės ekipuotės ar įrangos 
dalis, perduoti kariams arba 
policijos pareigūnams. 

Prienų rajono savivaldy-
bės informacija 
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parengta pagal alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 

ir kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-11-04 apie 18.10 val. 
gautas pranešimas, kad Jiez-
no sen., Kukiškių k., Kukiškių 
g. dega medinis ūkinis pas-
tatas. Aplink kaminą degė 
lentos. Apdegė 1 m² lentų 
aplink kaminą.  

2019-11-04 apie 15.15 val. 
Prienuose, Vytauto g., laip-
tinėje kaimynas smurtavo 
prieš moterį (g. 1996 m.). 
Įvykio aplinkybes aiškinasi 
policija.

2019-11-04 apie 23.40 val. 
Prienuose, Stadiono g., buto 
kambaryje, konflikto metu 
neblaivus (3,11 prom. al-
koholio) vyras (g. 1974 m.) 
smurtavo prieš savo neblai-
vią (0,80 prom. alkoholio) 
sugyventinę (g. 1971 m.). 
Įtariamasis nesulaikytas.

2019-11-05 naktį, 00.45 val., 
PK pranešė, kad Prienuose, 
Laisvės a. aikštėje pilietis 
grasina susideginti. Pagalbos 
neprireikė, policijos pareigū-
nai pilietį sulaikė.

2019-11-06 gautas prane-
šimas, kad Išlaužo sen., La-
pupio k. nuosavame dviejų 
aukštų mediniame name 
veikia priešgaisrinė signa-
lizacija, žiežirbuoja. Vėliau 
gautas pranešimas, kad 
grįžo savininkas, pagalbos 
nereikia.

2019-11-07 Alytaus apskr. 
VPK Birštono PK gautas 
vyro (g. 1982 m.) praneši-
mas, kad jis per autobusų 
siuntų tarnybą išsiuntė par-
duodamą droną pirkėjui į 
Kėdainius ir iki šiol iš pirkėjo 
pinigų negavo. Nuostolis 
– 650 eurų.

žVILgSNIS

REKLAMA

atKelta IŠ 1 p.

Estijos eksportas sumenko 3 proc.
Estijos prekių eksportas rugsėjį, palyginti su tuo pačiu 
praėjusių metų mėnesiu, sumenko 3 proc., o importas 
paaugo 3 proc. Estijos prekių eksporto vertė galiojusiomis 
kainomis rugsėjį siekė 1,19 mlrd. eurų, importo – 1,36 mlrd. 
eurų. Prekybos deficitas buvo 87 proc. didesnis nei prieš 
metus – 157 mln. eurų.

Rusija kompensuos Kazachstano 
nuostolius dėl naftos užteršimo
Rusijos valstybinė „Transneft“ ir Kazachstano įmonė 
„Kaztransoil“ pasirašė susitarimus dėl nuostolių 
kompensavimo 14-ai Kazachstano bendrovių, 
kuriuos jos patyrė dėl per Rusiją eksportuotos 
naftos užteršimo organiniais chloro junginiais.

simas tapo svarbiausiu as-
pektu lemtinguose ES narių 
politikos posūkiuose. Žinant 
galimus neatsargumo su Ru-
sija rezultatus, Rytų Europai 
kyla klausimų, konkrečiai 
susijusių su jos geopoliti-
niu saugumu. Šiuos nuogąs-
tavimus patvirtina Šiaurės 
Atlanto Sutarties organiza-
cija (NATO) ir pagrindinė 
jos „akcininkė“ – Jungtinės 
Amerikos Valstijos. Iš tiesų, 
gana sudėtinga vertinti JAV 
vaidmenį dujų rinkoje ir už-
tikrinant Europos saugumą, 
nes JAV prezidentas Donal-
das Trumpas nuolat siunčia 
dvilypes, tačiau turinčias pa-
grindą, žinutes. 

Pirmoji jo siunčiama ži-
nutė yra labiau suprantama 
ir aktualesnė Rytų Europai 
– Vakarų Europa, didinda-
ma dujotiekių ir dujų per-
davimo gabaritus iš Rusijos, 
atneša Rusijai daugiau pa-
jamų. Matematinė formulė 
labai paprasta – Rusija savo 
ginklus tobulina ir gamina ne 
iš žemės ūkio pajamų. Tuo 
tarpu ta pati Europa, prašo 
Jungtinių Amerikos Valstijų, 
kad jų patronuojamas NATO 
blokas gintų Europą nuo ga-
limos invazijos iš Rytų. Nors 
Gruzijos ir Ukrainos atvejai 
vakarų europiečiams dide-
lės įtakos neturėjo ir nesu-
kėlė didelio susidomėjimo, 
tačiau visi supranta, jog tokia 
rizika reali. 

Tuo tarpu kalbant apie NA-
TO, JAV pozicija yra supranta-
ma. Šiemet, 29 narių blokas 
NATO, Jungtinių Amerikos 
Valstijų reikalavimu, šiaip ne 
taip pradėjo didinti finansa-
vimą savo karinei struktūrai. 
Pagal sutartis yra numatyta, 
kad kiekviena NATO narė-
šalis privalo skirti ne mažiau 
kaip 2 proc. bendrojo vidaus 
produkto (BVP). Tačiau šio 
susitarimo nuolat laikėsi tik 
dvi didžiausios NATO narės 
– JAV ir Didžioji Britanija. Ki-
tos šalys prie šio reikalavimo 
prisijungdavo priklausomai 
nuo ekonomikos ir bendra-
darbiavimo su šiomis dviem 
valstybėmis. Atsižvelgiant į 

„Nord Stream ii“ – dar viena rakštis pasaulio politikos „ežyje“
tai, kad JAV 2019 metais sa-
vo karinei galiai stiprinti ir 
išlaikyti skyrė 6,85 trilijono 
JAV dolerių (3,42 proc. ša-
lies BVP), o labiausiai tenki-
nanti NATO sutarties sąlygas 
Didžioji Britanija – 655 mili-
jardus JAV dolerių (2,13 proc. 
BVP), nenuostabu, jog tokios 
šalys kaip Lietuva, gynybai 
šiemet skyrusios 1,98 proc. 
BVP (tai sudaro tik 9,33 mi-
lijardo JAV dolerių), atsidūrė 
ties bloko pasitikėjimo riba. 
Tiesa, Lietuva, šiemet per na-
go juodymą priartėjusi prie 
reikalaujamos ribos, pasak 
JAV prezidento, tapo patiki-
ma NATO partnere (tačiau 
D. Trumpo žodžius reikėtų 
vertinti atsargiai ir nepati-
kliai). 

Tačiau labiausiai NATO 
pamatus skaldo Vakarų Eu-
ropos valstybės, t. y. turtin-
giausios Europos valstybės, 
kurios NATO blokui kartais 
neskiria net 1 proc. BVP. 
Liuksemburgas 2019 metais 
savo gynybai skyrė 3,45 mili-
jardo JAV dolerių (0,55 proc. 
BVP), Ispanija – 123 milijar-
dus JAV dolerių (0,92 proc. 
BVP), Vokietija, kuri ir tapo 
pagrindine „Nord Stream 1“ 
operatore Vakaruose, skyrė 
491 milijardą JAV dolerių, ar-
ba tik 1,36 proc. BVP. 

Peržiūrint skaičius, visai 
nekeista, kodėl JAV yra nusi-
teikusios priešiškai tokiam 
NATO blokui, kuris ne tik ne-
išmoko Antrojo pasaulinio 
karo pamokos, savarankiškai 
nesirūpina savo gynyba, ne-
silaiko sutarties sąlygų, bet 
ir pirkdamos dujas iš Rusijos 
suteikia finansinių galimybių 
savo potencialiam priešui 
Rytuose augti. 

Antroji žinutė, kuria siun-
čia JAV prezidentas, yra pa-
prastesnė. Išplėtojus JAV 
skalūninių dujų gavybą bei 
tranzito sistemą, JAV siūlo 
rusiškas dujas keisti ameri-
kietiškomis. 

Bet Europa nėra pasiryžu-
si itin glaudžiai bendradar-
biauti su savo sąjungininke 
atokiame Šiaurės Amerikos 
žemyne. Todėl dėl abiejų 
žinučių Europos Sąjungos 
narės jau yra paruošusios 

plačius diskusijų paketus. 
Vienas iš jų – globali, tar-
pvalstybinė Europos Sąjun-
gos kariuomenė, kuri taptų 
dar vienu NATO bloku arba 
jį pakeistų iš esmės. Antrasis 
– Europos energetikos diver-
sifikavimo žiedas, kuriuo Eu-
ropa galėtų užsitikrinti stabi-
lų energetinį poreikį bei pra-
plėsti energetikos žaliavos 
tranzito kelius.

Deja, šioje vietoje, kaip jau 
rodo tendencijos, Rytų Eu-
ropa gali likti nusivylusi. Pir-
miausia dėl to, kad pagrindi-
nės karinės pajėgos, supran-
tama, būtų dislokuotos Va-
karų Europoje (bendradar-
biaujant su Rusija, bandymas 
tokias karines galias dislo-
kuoti rizikos zonoje esančio-
se Rytų Europos valstybėse 
galėtų reikšti padidėjusias 
gamtinių dujų kainas arba 
blokadą energetiniu požiū-
riu trapiu momentu). Be to, 
tokių karinių pajėgų panau-
dojimas Rytų Europos anek-
sijos atveju greičiausiai būtų 
sprendžiamas pernelyg lėtai 
dėl elementaraus daugiaša-
lės nuomonės šiuo klausimu 
išgryninimo ir patvirtinimo 
Europos Parlamente. Žiedinė 
energetika taip pat gali būti 
ne itin patraukli Rytų Euro-
pai dėl itin paprasto veiksnio 
– tos pačios Rusijos energe-
tinės kontrolės. Nereikia pa-
miršti fakto, kad Rusija maži-
na ir vis nutraukia energeti-
kos žaliavų tiekimą per Rytų 
Europą jau daug metų. Taigi 
Vakarų Europa įgyja energe-
tinę nepriklausomybę... taip, 
nuo savo pačios šalių narių. 
Negana to, sudarant tarptau-
tinius tokio masto sandorius 
su Rusija ir didinant energe-
tinę priklausomybę nuo jos, 
išlieka klausimas, ar tai turės 
(ir kiek) įtakos Rytų Europos 
energetikos kainoms, kurių 
operatoriumi dabar taps jų 
tranzito šalis – Vokietija. Eu-
ropos energetikos analizė 
jau parodė, kad dujų perda-
vimas iš rytų mažėja ir net 
atidarytas antrasis dujotie-
kis „Nord Stream II“ neveiks 
visu pajėgumu, kuriam yra 
numatytas. 

Elementaru, kad niekas 

netiesia kelio, kuriuo niekas 
nevažinės. Taigi numatomas 
energetinis gamtinių dujų di-
versifikavimas Europoje ro-
do, kad jau 2035 metais du-
jų tiekimas „Nord Stream II“ 
dujotiekiu dar labiau suma-

žės dėl poreikio stygiaus, to-
dėl į klausimus „kodėl“ reikia 
atsakinėti jau šiandien. 

Spalio 22 d. Strasbūre vy-
kusiame posėdyje buvo atsa-
kyta net į keletą klausimų. 

(Tęsinys kitame numeryje)

Dujų tranzito prognozė mln. kub. m. 2028 m., paleidus Nord Stream II.

Dujų tranzito prognozė mln. kub. m. 2035 m., paleidus Nord Stream II.
SCHEMOS: ENERDAY 2019 - 13th International Conference on Energy Economics and Technology. Gas Flows and 

Gas Prices in Europe: What is the Impact of Nord Stream 2. Maik Günther, Volker Nissen.
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Vaikas sėdi ramiai? Duokime jam saldainį!

UžsK. Nr. 037

Pasaulio sveikatos orga-
nizacijos duomenimis, 
tiek suaugusiųjų, tiek vai-
kų nutukimo atvejų kas-
met vis daugėja, o tokiai 
statistikai didžiulę įtaką 
daro įvairiausi veiksniai: 
pradedant netinkamu gy-
venimo būdu ir baigiant 
genetiniais faktoriais.
Skaičiuojama, kad Lie-
tuvoje antsvorio turi kas 
penktas paauglys, todėl 
itin svarbu kuo anksčiau 
pastebėti nutukimo prie-
žastis bei įvertinti galimas 
pasekmes, o apie tai pla-
čiau pasakoja gydytoja di-
etologė Aušra Jauniškytė-
Ingelevičienė.

Nebėra aktualu vien su-
augusiems

Anot medicinos specia-
listų, daugiausia antsvorio 
turinčių paauglių paste-
bima nuo 12 metų, todėl 
nutukimo rizika jau seniai 
nebėra aktuali vien suau-
gusiesiems.   

Norint diagnozuoti nutu-
kimą, specialistams užtenka 
žinoti žmogaus ūgį ir svo-
rį: suaugusiesiems yra ap-
skaičiuojamas kūno masės 
indeksas (KMI), o vaikams 
naudojamos procentilio 
lentelės – jeigu skaičius vir-
šija 97-ąjį procentilį, tuomet 
nustatomas antsvoris. Vai-
kų KMI gali būti apskaičiuo-
jamas tik nuo 16 metų.

Netiesa, kad valgo dau-
giau nesveiko maisto
Daugelis tikriausiai pri-

tartų minčiai, kad vaikai, 
valgantys daugiau nesvei-
ko maisto, yra labiau nutu-
kę, tačiau moksliniai tyrimai 
rodo priešingai – nutukę 
vaikai neskanauja daugiau 
įvairių bulvių traškučių, sal-
dumynų ar kito nesveiko 
maisto už tuos, kurių kūno 
masė siekia normos ribas. 

Iš tiesų, nutukimo prie-

žasčių yra labai daug ir ne vi-
suomet galima labai tiksliai 
pasakyti, dėl ko atsirado tam 
tikros pasekmės. „Vaiko svorį 
lemia ne tik jo genai ar gyveni-
mo būdas, bet įtaką daro net 
ir tai, kaip maitinosi mama ar 
močiutė savojo nėštumo me-
tu. Pavyzdžiui, jei vaikas nėš-
tumo metu gavo nepakanka-
mą maisto kiekį, tai taip pat 
padidina vaiko nutukimo rizi-
ką“, – teigia gydytoja dietologė 
A. Jauniškytė-Ingelevičienė.

Žinoma, nutukimą gali su-
kelti ir nepakankamas mie-
gas, ilgas sėdėjimas prie kom-
piuterio ekrano, įtampa ar 
stresas. 

Valgymo sutrikimai – vie-
na svarbiausių priežasčių

Vaikai ir paaugliai dažnai 
turi valgymo sutrikimų, su-
keliančių svorio didėjimą, 
– tai vadinama persivalgymo 
sutrikimu, kai žmogus suval-
go didelį maisto kiekį, arba 
emociniu valgymu, kai no-
ras valgyti sustiprėja išgyve-
nant teigiamas ar neigiamas 
emocijas. 

Neretai visuomenėje ar net 
gydytojų patarimuose yra re-
komenduojama valgyti ma-
žiau kartų per dieną, vartoti 
daugiau vaisių ar daržovių ir 
padidinti fizinį aktyvumą, ta-
čiau jeigu svoris padidėjęs bū-
tent dėl emocinio valgymo ar 
persivalgymo sutrikimo, – si-
tuacija tik pablogės klausantis 
tokių apribojimų.

Pasak gydytojos dietolo-
gės A. Jauniškytės-Ingelevi-
čienės, vaikai yra ypatingai 
jautrūs įvairiems mitybos ri-
bojimams: kai uždraudžiame 
– labiau nori ir slapta persi-
valgo tam tikrais produktais, 
todėl kalbant su vaikais apie 
mitybą vertėtų neskirstyti 
maisto į sveiką ir nesveiką ar-

ba tą, kurį galima, ir tą, kurio 
negalima.

Suaugusiųjų negalavimai 
tampa vaikų ligomis

Šiais laikais pastebima pa-
radoksali tendencija: nutuki-
mą turintys vaikai serga to-

mis ligomis, kuriomis prieš 
dešimtmetį sirgo tik suaugu-
sieji: II tipo cukriniu diabetu, 
arterine hipertenzija, kepenų 
suriebėjimu, turi padidėjusį 
cholesterolio kiekį kraujyje. 
Taip pat padidėja rizika su-
sirgti širdies ir kraujagyslių 
ligomis, turėti sąnarių pro-
blemų ar kovoti su tokiomis 
ortopedinėmis ligomis kaip 
plokščiapėdystė. 

Ypatingai svarbu žinoti tai, 
kad kas antras nutukęs vai-
kas toks pat lieka ir suaugęs, 
o tai eina koja kojon su įvai-
riais sveikatos negalavimais, 

kurie gali lemti net storosios 
žarnos, krūties ar kitokios rū-
šies vėžį. Nutukimas trumpi-
na žmogaus gyvenimą, o jei 
tokios problemos jį užklumpa 
dar vaikystėje, tuomet visos 
komplikacijos ir ligos į die-
nos paviršių išlenda žymiai 

anksčiau. 
Be to, turint nutukimą, pa-

didėja depresijos rizika ir 
nepasitikėjimas savimi: daž-
niausiai vaikai ir paaugliai bū-
na nepatenkinti savo išvaizda, 
vengia bendrauti su draugais 
ar artimaisiais, neretai patys 
bando koreguoti savo svorį, 
nepasitarę su kompetentin-
gais medikais, o to daryti ne-
vertėtų, nes veikiausiai atsiras 
dar daugiau problemų. 

Reikšmingiausią vaidme-
nį atlieka tėvai

Iš tiesų, suaugusiųjų ir vai-

kų nutukimas labai skiriasi, 
ir koncentruojantis į vaikų ar 
paauglių atvejį, nepatartina 
visų pirma akcentuoti svorio 
mažinimo. 

„Svarbiausia yra nustatyti 
nutukimo priežastis ir po tru-
putį stengtis jas šalinti, kar-
tu mažinant ir nutukimą bei 
užtikrinant, kad vaikas gautų 
pakankamai maisto medžia-
gų ir tai neigiamai nepaveik-
tų jo augimo ir brendimo“, – 
pataria gydytoja dietologė A. 
Jauniškytė-Ingelevičienė.

Visame nutukimo gydymo 
etape tėvai atlieka patį reikš-
mingiausią vaidmenį, nes bū-
tent jie kiekvieną dieną būna 
su vaiku, diegia jam mitybos 
įpročius ir rodo pavyzdį. Vai-
kui būtinas palaikymas ir jo 
negalima palikti vieno, nes 
jam sunku suprasti, kodėl 
nebegalima valgyti tam tikrų 
dalykų, kodėl reikia keisti tai, 
ką tiek metų galėjo daryti ir 
buvo nevaržomas. 

Idealiu atveju turėtų keis-
tis ne tik paties vaiko, bet ir 
visos šeimos narių įpročiai. 
Pavyzdžiui, jei prieš tai šei-
moje niekas nevalgė pus-
ryčių, dabar juos valgo visa 
šeima. Taip pat svarbu, kad 
aktyvus laisvalaikis taptų vi-
sų pramoga. 

Nutukimo gydymas turė-
tų tapti natūraliu gyvenimo 
būdu: reguliarus valgymas, 
tam tikras fizinis aktyvumas, 
grynas oras, įtampos maži-
nimas ir blogų įpročių atsi-
sakymas. 

Visi kūnai yra gražūs ir 
visus juos reikia mylėti
Tyrimai rodo, kad net vai-

kams, neturintiems nutuki-
mo, tėvai dažnai komentuo-
ja jų išvaizdą ir tokiu būdu 
tik menkina jų savivertę bei 
didina nepasitikėjimą, o tai 
atsiliepia jiems ateityje, kai 
žmogus, esantis normalaus 
svorio, nemėgsta ir nepriima 
savo kūno. 

Dėl šios priežasties psicho-
logai rekomenduoja tėvams 
parinkti tinkamus žodžius ir 
jokiu būdu netransliuoti to, 
kad vaikas yra nutukęs, nes 
tuomet jis jaučiasi taip, lyg 
turėtų defektą. Geriau saky-
ti, kad vaikas turi nutukimą, 
tuomet jam bus lengviau su-
prasti, kad tai yra laikina, ir 
kažkas apčiuopiamo, ko ga-
lima atsikratyti.

Gydytoja dietologė A. Jau-
niškytė-Ingelevičienė teigia, 
kad visais laikais buvo ban-
doma žmones gąsdinti nutu-
kimo pasekmėmis, bet atsi-
žvelgiant į pasaulio statistiką 
aiškiai matosi, kad nutukimo 
vis daugėja, todėl, pasak jos, 
šiais laikais geriausia nutu-
kimo prevencija būtų trans-
liuoti priešingą žinutę.

„Manau, visų svarbiausia 
yra pabrėžti tai, kad visi kū-
nai yra gražūs ir visus kū-
nus reikia priimti ir mylėti, 
o ne versti žmogų pasikeis-
ti liepiant drastiškai mažin-
ti svorį. Juk visi mes esame 
skirtingų akių, plaukų ar 
odos spalvos, lygiai taip pat 
turime ir skirtingus kūnus, 
kurie yra vienodai vertingi 
ir visi turi teisę būti ir egzis-
tuoti“, – teigia ji. 

Pasak gydytojos dietologės A. Jauniškytės-Ingelevičienės, pastebėjus 
vaiko nutukimo riziką rekomenduojama pasikonsultuoti su specialistu, 

nes tuomet tėvams bus lengviau suprasti galimas priežastis ir po  
truputį stengtis jas šalinti. (Nuotrauka iš asmeninio archyvo)

Lapkričio 8 d. Jiezno bibli-
otekos skaitytojai su rašy-
toja, žurnaliste, poete, dra-
maturge Laura Sintija Čer-
niauskaite. 

Į susitikimą su kūrėja at-
ėjo vyresnieji gimnazijos 
mokiniai, mokytojai bei įvai-
raus amžiaus miestiečiai. 
Nepaisant jų amžiaus, po-
mėgių, išsilavinimo ar kito-
kių skirtumų, tarp audito-
rijos ir rašytojos užsimezgė 
gyvas, įtraukiantis pokalbis 
apie gyvenimą, savęs ir kitų 

pažinimą, meilės ir nemeilės 
ištiktus L. S. Černiauskaitės 
knygų personažus. Aptarusi 
anksčiau išleistus „Benedik-
to slenksčius“, autorė prista-
tė ir naujausią  savo romaną 
„Šulinys“, jo atėjimo į mintis, 
brandos ir išėjimo į pasaulį 
vingius. 

Susirinkusiems į susitiki-
mą Laura Sintija Černiaus-
kaitė pasakojo, kad jai pa-
tinka rašyti, nes rašydama 
išlaisvėja, jaučiasi tarsi rūke, 
iš kurio į gyvenimą padeda 

sugrįžti šeima, namai, darbas. 
Autorės teigimu, labai svarbu 
pažinti save ir kitus, tačiau 
kartais tas pažinimas labai 
skausmingas, nes rašant įsi-
jaučiama į kiekvieną veikėją, 
į pačias juodžiausias jo pu-
ses, stengiamasi jį pateisinti, 
parodyti, kodėl kartais tam-
pama blogio įrankiais, kaip 
mūsų poelgiai ir veiksmai 
gali daryti įtaką mūsų vaikų ir 
anūkų gyvenimams. Paklaus-
ta, kaip gimsta romano tema, 
Laura Sintija Černiauskaitė  

sakė, kad paprastai įkvepia 
tikrovė, tačiau dažniausiai 
veikėjai nukreipia įvykius 
tam tikra eiga, nulemia kny-

gos pabaigą.
Renginys organizuotas įgy-

vendinant projektą „Gurma-
nų restoranas. Dienos pietūs: 

Gurmaniški pašnekesiai Jiezne su rašytoja laura Sintija černiauskaite šviežia knyga 17.00“. Projek-
tas finansuojamas Lietuvos 
kultūros tarybos ir Prienų ra-
jono savivaldybės lėšomis.

Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešosios bibliotekos in-

formacija 
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Honkonge prasiveržus pykčio bangai policija 
pašovė protestuotoją, kitas vyras padegtas
Honkonge, per susirėmimus, vienas policijos pareigūnas 
pirmadienį ryte per tiesiogiai internetu rodytą incidentą 
pašovė kaukėtą protestuotoją, o per kitą incidentą vienas 
vyras buvo padegtas. Per vieną ginčą kaukėtas užpuolikas 
degiu skysčiu apipylė ir padegė kitą vyrą.

„Adidas“ perkelia išmaniąsias gamyklas 
iš Vokietijos ir JAV į Aziją
Sportinių drabužių gamintoja „Adidas“ pirmadienį 
pranešė, kad uždarys dvi nišines, tačiau svarbias 
gamyklas Vokietijoje ir JAV, kuriose sportbačių gamyboje 
naudojami robotai ir 4D spausdintuvai. Bendrovė 
pranešė, kad gamybą perkels į pigesnes Azijos gamyklas.

atKelta IŠ 1 p.
verta ieškoti senosios ara-
bų architektūros ir klaidžių 
senamiesčių. Miestas buvo 
atstatomas arčiau jūros ir, 
atrodo, tas atstatymas ne-
baigtas ir nežinia, kada pasi-
baigs. Kuriamas modernus 
miestas, su švariomis, palmė-
mis ir gėlėmis apsodintomis 

gatvėmis, šiuolaikiškais bal-
tais pastatais. Ar Agadiro gy-
ventojams sekasi įgyvendinti 
savo planus? Sunku pasakyti, 
nes toliau nuo centro ir turis-
tų akių – daugybė nebaigtų 
statybų, „skylėti“ šaligatviai 
su viduryje styrančiais stry-

Pasivyti vasarą – į Maroką
pais ar betono liekanomis, 
arba net ir tokių nėra, užei-
gėlės su arbatą gurkšnojan-
čiais vyrais, siauros gatvės ir 
dykvietės su besivoliojančio-
mis šiukšlėmis. Netrūksta ir 
alkanų benamių šunų. 

Teigiama, kad 99 proc. 
Maroko gyventojų – musul-
monai, nors apklausos rodo, 

kad trečdalis savęs nepri-
skiria jokiai religijai. Aga-
diras laikomas mažiausiai 
musulmonišku miestu – ne 
visi vietiniai gyventojai dėvi 
tradicinius drabužius džela-
bus, dauguma moterų, nors 
ir dengia galvą bei rankas, 

po miestą vaikšto nelydimos 
vyrų, alkoholiu prekiaujama 
ne tik kai kuriose kavinėse ir 
restoranuose, bet ir speciali-
zuotose parduotuvėse. Tie-
sa, šių parduotuvių ar skyrių 
parduotuvėse darbo laikas 
ribojamas – matyt, ir jie turi 
savo verygą. 

Netiesa, kad marokiečiai 

kalba tik arabiškai ir pran-
cūziškai. Kaip yra kitur, neži-
nome, bet Agadire dauguma 
su turistais bendraujančių 
vietinių kalba ir angliškai, 
ir vokiškai, o nemažai ir ru-
siškai ar lenkiškai. Sutikome 
vieną, kuris moka ir kelis lie-

tuviškus žodžius: laba diena, 
žalia rūta...
Paplūdimiai tęsiasi septy-

nis kilometrus

Agadiro išskirtinumas – 
Atlanto vandenyno bangų 
skalaujami smėlėti paplūdi-
miai, kurie tęsiasi apie 7–8 
km. Paplūdimiuose gan šva-
ru, dauguma didesnių vieš-
bučių turi savo teritorijas, 
kuriose viešbučio svečiams 
gultai ir skėčiai nemokami. 
Siūloma ir įvairių vandens 
pramogų: vandens motoci-

klų, burlenčių, pasiplaukio-
jimų laivais, žvejyba. Netoli 
vandenyno yra ir atrakcionų 
parkas, ir erdvė, kurioje daž-
nai vyksta įvairūs koncertai, 
festivaliai. Šalia paplūdimio 
– pėstiesiems skirta prome-
nada ir į vandenyną žvelgian-
tys modernūs viešbučiai, res-
toranai, klubai, parduotuvės. 
Aplink klubus net ir dieną 
sukasi narkotikų pardavėjai. 
Dėl viso to Agadiras dažnai 
vadinamas Maroko Majamiu. 
Bet ar tuo reikia džiaugtis?

Iš bet kurios miesto vietos 
matyti Atlaso kalnai, o iš pa-

plūdimio – miesto simboliu 
tapęs kalnas su tvirtovės li-
kučiais ir naktį ryškiai švie-
čiančiu užrašu „Dievas, Vals-

tybė, Karalius“.
Paplūdimyje neįmanoma 

išvengti įkyrių vietinių pre-
keivių. Siūloma viskas: ša-
likai, papuošalai, kriauklės, 
suvenyrai, marškinėliai, ma-
sažas, trumpalaikės tatui-
ruotės, mėtų arbata, kava ir 
net ant neuždengto padė-
klo sukrautos ir, greičiausiai, 
smėliu „paskanintos“ spur-

gos. Tai brangiau ar pigiau 
nei analogiškos prekės kito-
se vietose, pasakyti negalim, 
nes stengiamės nekreipti 
dėmesio į pasiūlymus įvai-
riomis kalbomis, nes vos 
paklausus kainos prekeivis 
įsitaisys šalia tavęs ilgam, va-
dins tave draugu ir girs žmo-
nes iš tavo šalies. 
Argano aliejus – baltasis 

Maroko auksas 
Tik Maroke auga spygliuoti 

argano medžiai, sunokinan-
tys vaisius, iš kurių kauliu-
kų branduolių spaudžiamas 
aliejus, labai vertinamas ir 

kulinarų, ir grožio specialis-
tų, ir medikų. 

Iki 10 metrų aukščio užau-
gantys argano medžiai – ilga-

amžiai, auga iki 200 metų, o 
jų šaknys siekia net 30 metrų 
ir saugo dirvą nuo erozijos. 
Medžiai unikalūs ir tuo, kad 
labai atsparūs sausrai, todėl 
sausrai užsitęsus, o tai nere-
ta Maroke, numeta lapus, bet, 
gavę vandens, sužaliuoja net 
ir po dviejų metų. 

Aliejaus spaudimo proce-
sas – labai ilgas. Nuo žemės 

surinkti šiek tiek didesni nei 
mūsiškės geltonosios slyvos 
vaisiai pirmiausia džiovina-
mi ir pašalinamas jų mėsin-
gas apvalkalas. Labai kietas 
kevalas sudaužomas ir iš jo 
išimamas branduolys – vie-
na ar dvi trys sėklos. Sėklos 
džiovinamos, kepinamos ir 
akmeninėmis girnomis tri-
namos iki minkštos masės. Į 
gautą masę pilama šilto van-
dens ir rankiniu presu iš-
spaudžiamas aliejus. Iš 100 
kg riešutų gaunama iki 1 li-
tro aliejaus. 

Nors naiviems turistams 
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Katalonų separatistai užblokavo Ispaniją ir 
Prancūziją jungiančius greitkelius
Katalonų separatistų judėjimo aktyvistai pirmadienį 
blokavo automagistrales, jungiančias Ispanijos centrinę 
dalį su Prancūzija, tęsiantis protestams, įsiplieskusiems, kai 
praeitą mėnesį devyniems jų lyderiams Madrido teismas 
skyrė ilgas įkalinimo bausmes.

R. Požėla sako sieksiantis, jog pareigūnų 
minimalus atlyginimas būtų 1000 eurų 
Naujasis generalinis policijos komisaras Renatas 
Požėla sako sieksiantis, jog minimalus pradedančiųjų 
pareigūnų atlyginimas kitąmet siektų tūkstantį eurų. 
Tokį tikslą yra iškėlęs ir įsakymu patvirtinęs kadenciją 
baigęs generalinis komisaras Linas Pernavas.

KELIONĖS

tvirtinama, kad iki šiol aliejų 
moterys spaudžia tik ranki-
niu būdu, yra ir kooperatyvų, 
kur naudojami mechaniniai 
nerūdijančio metalo presai, 
o aliejus išgaunamas nenau-
dojant vandens. 

Kad ir kaip išgaunamas 
aliejus, jo kaina – didelė. 
Kosmetikai ir gydomiesiems 
tikslams skirtas 100 ml bu-
teliukas, o toks populiariau-
sias, nes galima vežtis ranki-
niame bagaže, kainuoja apie 
18–20 eurų. 

Būti Maroke ir nepamatyti, 
kaip spaudžiamas unikalusis 
aliejus, būtų nedovanotina. 

Tokių mini parduotuvėlių 
– edukacijos centrų yra dau-
gelyje vietų, tiek pačiame 
Agadire, tiek jo apylinkėse. 
Visur – labai švaru, o pasi-
tinkantys gidai dėvi baltą 
chalatą ir kalba net keliomis 
kalbomis. Tokiose vietose 
būtinai pamatysi ir porą tra-
diciniais marokietiškais dra-
bužiais pasipuošusių mote-
rų, sukančių rankinių girnų 
rankeną. Tą rankeną pasukti 
ir nusifotografuoti su aliejaus 
spaudėjomis gali ir turistai, 
žinoma, nepamiršdami, kam 
skirta ant grindų padėta pin-
tinėlė. 

Derėtis – būtina!  
Neaplankyti turgaus – ne-

pamatyti miesto! Tai galioja 
bet kurioje šalyje, o Maroko 
turgūs garsūs visame pasau-
lyje. Žinoma, Agadiro turgus 
neprilygsta Marakešo tur-
gui, bet, manau, kad tvyranti 
dvasia – panaši: kvapai, šur-
mulys, prekių siūlymas ir 
derybos. 

Nors Agadiro turgus va-
dinasi Sauk el Had – sekma-
dienio turgus, bet veikia kas-
dien, išskyrus pirmadienius. 

Didžiulėje teritorijoje po 

stogu – tūkstančiai paviljo-
nų, kuriuose rasi visko: vai-
sių, prieskonių, saldumynų, 
mėsos, drabužių, odos ga-
minių, kilimų, kosmetikos, 
papuošalų...  Gali klaidžioti 
valandų valandas ir kvėpuoti 
nepakartojamu prieskoninių 
žolelių aromatu, akis ganyti į 
mums įprastus turkiškus ir 
kiniškus gaminius ar unika-
lius marokietiškus... Tačiau 
gan įkyrūs prekeivių siūly-
mai – neišvengiami, juk švie-
siaodžiams mėlynakiams 
pirkėjams ant kaktos „para-
šyta“ – esu turistas ir pasi-
ruošęs būti tavo apgautas. 

Prie vartų savo paslaugas 
siūlo ir turgaus gidai, žadan-
tys nuvesti į pačias geriausias 
vietas, kas „išvertus“ reiškia – 
pas „savus“ prekeivius, iš ku-
rių jie gauna komisinių. 

Turguje neturėjome dide-
lių norų, neplanavome įsi-
gyti konkrečių prekių, nes 
lagaminų tūris ir svoris – ri-
boti. Tačiau įsigijome dides-
nių ir mažesnių daiktelių, 
kai kuriuos ir perpus pigiau, 
nei pasakyta pradinė kaina. 
Į derybas ir kalbas maro-
kiečiai leidžiasi noriai, o ka-
dangi jau buvome atsparūs 
pasakymui: „speciali kaina, 
tik šiandien ir tik tau“, tai de-
rėjomės drąsiai. Dėl vienos 
prekės pardavėjas, iš pradžių 
nesutikęs su mūsų pasiūlyta 
kaina, netrukus pats pasi-
vijo turgaus labirintuose ir 
sutiko už tiek parduoti. Kai 
kurie lauktuvėms pirkti su-
venyrai kainavo vos po eurą, 
net derėtis buvo gėda, bet 
vos užsiminus, kad pirksime 
daugiau, prekeivis sutiko už 
tą pačią kainą dar po vieną 
daiktelį pridėti. 

Nors turguje pardavėjai 
gan įkyrūs, bet kartu jie ir 

nuoširdūs, ko nepasaky-
si apie mieste, paplūdimy-
je prekiaujančius ar įvairias 
paslaugas siūlančius pre-
keivius, kurie net įsižeidžia 
ir ne itin maloniais žodžiais 
palydi, jei nesutinki su jais 
bendrauti.  
Virtuvės įžymybė – tadži-

nas
Maroko virtuvėje susipy-

nę arabiškos, berberiškos, 
prancūziškos, žydiškos, ita-
liškos ir dar daugybės šalių 
kulinarinės tradicijos, tačiau 
unikalių, marokietiškų patie-
kalų nėra daug. Pagrindiniai 
patiekalai gaminami iš mė-

sos, žuvies, daržovių, kruo-
pų. Sriubos tirštos ir labai 
sočios. Ir saldumynų pasiū-
la didelė. 

Pats populiariausias pa-
tiekalas – tadžinas (tajine) 
gaminamas ir patiekiamas 
to paties pavadinimo moli-
niame kepimo inde, uždeng-
tame piltuvėlio formos dang-
čiu. Tadžinas – tai troškinys, 
kuris gaminamas iš vištienos, 
ėrienos, jautienos gabalų ar 
faršo ir žuvies (dažniausiai 
sardinių) bei daržovių, skonį 
praturtina prieskoniai, kar-
tais kartu iškepamas ir kiau-
šinis, patiekiamas su šviežia 
marokietiška duona. 

Verta paragauti ir kusku-
so. O perpildytoje užeigoje, 

kurioje buvome vieninteliai 
nevietiniai, valgėme ir labai 
skanių kebabų. 

Visuose patiekaluose gau-
su prieskonių, bet jie neaš-
trūs, ir nedaug druskos.  

Kiekvienoje užeigoje, kavi-
nėje ar restorane, be šių įžy-
miausių patiekalų, siūloma 
įvairiausių kepsnių su įman-
triausiais priedais, picų, sriu-
bų, salotų. Meniu ilgis, kaip ir 
patiekalų kainos, priklauso 
nuo maitinimo įstaigos lygio. 
Jei paprastose, bet neprasto-
se užeigose, dalyje kurių net 
galima atsiskaityti mokėjimo 
kortele, tadžino kaina svy-
ruoja tarp 3–4 eurų, tai kito-
je gatvės pusėje esančiame 
restoranėlyje, išskirtiniame 
tuo, kad prekiaujama ir al-
koholiu, tadžino kaina šokteli 
iki 8–9 eurų.

Žinoma, būtina paragau-
ti ir mėtų arbatos, be kurios 
neįsivaizduojamas marokie-
čių gyvenimas! Arbata patie-
kiama ne tik labai karšta, bet 
ir labai saldi. Tokia ji gaunasi 
ne dėl cukraus, bet dėl 150 
kartų už cukrų saldesnės ste-
vijos, kuri užplikoma kartu 
su mėtomis. Arbata atneša-
ma metaliniame arbatinuke, 
akrobatiniu judesiu išpils-
toma į nedideles stiklines. 

Labai populiari ir kava. Ji ti-
krai labai skani! Beje, net ir 
neišvaizdžiausiose kavinėse 
kartu atnešamas ir buteliu-
kas vandens.

Maroke visus sužavės ne 
tik labai saldūs apelsinai ir 
mandarinai, sultingi grana-
tai bei jų sultys, bet ir sultin-
gos įvairių skonių alyvuogės, 
datulės. Ragavome ir vietinio 
alaus bei vyno, kuris savo 
skoniu gali varžytis su kitų, 
alkoholiui labiau pakančių, 
šalių produkcija. 

Nuo kalnų iki krokodilų
Nors sakoma, kad Agadiras 

– tik įžanga į Maroką, bet yra 
ką pamatyti ir šiame mieste 
bei netoli jo. 

Taghazout ir kiti Atlanto 
vandenyno pakrantėje esan-
tys kaimai – banglentinin-
kų rojus. 

Miesto centre įsikūręs mi-
niatiūrinis zoologijos sodas-
parkas „Paukščių slėnis“ 
(Valleedes Oiseaux), kuria-
me galima pamatyti įvai-
riausių gyvūnų: kalnų ožkų, 
vėžlių, beždžionių ir daugybę 
paukščių rūšių. 

Rojaus slėnis (Paradise 
Valley) – tai 30 km nuo Aga-
diro Atlaso kalnuose esantis 
labai gražus slėnis, kuriuo 
vingiuojanti kalnų upė ir 

sukuria oazę, su augmenija, 
vietomis, kur galima mau-
dytis, šokinėti nuo uolų. Pati 
kelionė iki slėnio – taip pat 
įspūdinga, nes važiuojama 
per miestelius ir kaimelius, 
kur galima stebėti marokie-
čių gyvenimą, vingiuotais 
kalnų keliais, kai vienoje pu-
sėje – kelių šimtų metrų gylio 
praraja, kitoje – virš galvų pa-
kibusi uola. O gamtos vaizdai 
čia nepakartojami. 

Kelionių vadovas lydi jau 
pėsčiomis kalnų takeliais 
iki dar įspūdingesnių vietų 
keliaujančius turistus. Pa-
keliui – daugybė mini kios-
kų, siūlančių ne tik sulčių ir 
vandens, bet ir vaisių, kavos, 
ledų, užkandžių. Kai kurių ki-
oskų savininkai staliukus su 
kėdėmis sustatę vandenyje, 
kad keliautojai galėtų pail-
sinti pavargusias kojas ir at-
sigaivinti nuo kaitros. 

Deja, Agadiro apylinkės 
lietaus nematė nuo anks-
tyvo pavasario, tad daugu-
moje kalnų upės vietų – tik 
saulės įkaitinti akmenys. Ir 
dalies keliautojų taip lauk-
toje vietoje, kur galima šoki-
nėti nuo uolų, vandens – vos 
ant dugno. Teko pasitenkinti 
maudynėmis vieninteliame 
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Verslo nuotaikos pasaulyje – prasčiausios 
nuo 2009-ųjų krizės laikų, skelbia „Ifo“
Miuncheno ekonominių tyrimų instituto „Ifo“ skaičiuojamas 
nuotaikų pasaulio ekonomikoje indeksas smuko žemiausiai 
nuo 2009 metų tarptautinės krizės laikų. Indeksas per 
pastaruosius 12 mėnesių nukrito nuo minus 10,1 punkto 
iki minus 18,8 punkto. 

Našlaičių kapinėse Vilniuje atrasti dar 
vieno partizano palaikai
Našlaičių kapinėse Vilniuje atrasti Lokio rinktinės 
partizano Juozapo Streikaus-Stumbro palaikai. Palaikų 
autentiškumas nustatytas Valstybinės teismo medicinos 
tarnybai atlikus DNR tyrimus bei kaukolės ir asmens 
fotografijų sugretinimus.

KELIONĖS

atKelta IŠ 7 p.
kiek gilesniame kalnų upės 
užutekyje.  

Nepakartojama miesto pa-
norama atsiveria nuo kalno, 
vadinamo Agadiro Kasba 
arba Agadir Oufella. Kasba 
– miesto tipas, kuris seniau 
buvo skirtas miesto lyderiui 
gyventi ir gintis nuo priešų 

atakų. km nuo Agadiro cen-
tro nutolusi ir ant kalvos įsi-
kūrusi kasba buvo pastatyta 
1541 metais ir restauruota 
1740-aisiais, tuomet joje gy-
veno apie 300 žmonių. Deja, 
tragiškasis žemės drebėjimas 
sugriovė šią kasbą, tad dabar 
galima pamatyti tik sienų li-
kučius.  

Galima aplankyti ir Aga-
diro pakraštyje įsikūrusią 
Mediną „Coco Polizzi“, pava-
dintą šią Mediną – senovinį 
miestą – atkūrusio architek-
to vardu. 

Dauguma atvykusių į Ma-
roką nori apsilankyti Sacha-
ros dykumoje, tačiau ji gan to-

Pasivyti vasarą – į Maroką
li nuo Agadiro ir šiai kelionei 
reikėtų skirti bent dvi dienas. 
Mažoji Massa dykuma pasie-
kiama per porą valandų. Šioje 
unikalioje vietoje tvyro ramy-
bė ir auksinės kopos. Massa 
slėnyje įsikūręs Souss Massa 
nacionalinis parkas – idea-
li vieta stebėti vietos florą ir 
fauną, o netoliese esantis Ti-

fnit kaimas garsus savo žve-
jybos tradicijomis.

Turistus traukia ir šalia 
Agadiro prieš keletą metų 
duris atvėręs Krokodilų par-
kas („Crocopark“), kurio pa-
grindiniai eksponatai – 300 
krokodilų.  

Sakoma, kad 13 km nuo 
Agadiro nutolusiame Anza 
paplūdimyje galima pama-
tyti 85 mln. metų senumo 
apie 200 dinozaurų pėdsa-
kus. Jei pėdsakų pamatyti 
nepavyks, tai suplukusiems 
po jų paieškų išsimaudyti ti-
krai bus kur. 
Saugomas karalius ir tu-

ristai

Pačiame Agadire ir netoli jo 
yra net trys Maroko karaliaus 
Mohammedo VI vasaros rezi-
dencijos. Nežinia, ar jis yra čia 
kada lankęsis, ar šiose pra-
bangiose ir itin akylai saugo-
mose teritorijose gyvena jo 
giminės. Rezidencijos išsiski-
ria idealiai sutvarkytais par-
kais, nuo gatvės matomomis 

trimis sargybos juostomis – 
gatvėje šalia rezidencijos tvo-
ros maždaug kas 100 metrų 
stovi po ginkluotą sargybinį, 
antrieji – įsitaisę bokšteliuo-
se už tvoros, trečias postas 
– prieš krūmais apaugusią 
betoninę tvorą. O kiek sar-
gybinių yra dar toliau už tos 
tvoros ir kokia prabanga ten 
sukurta – sunku įsivaizduo-
ti. Nors Maroke draudžiama 
kalbėti apie karalių, jo šei-
mą ir turtą, žurnalo „Forbes“ 
duomenimis, 55 metų Maro-
ko valdovo turtas vertinamas 
beveik šešiais milijardais eu-
rų, sklinda gandai, kad pernai 
jis išsiskyrė. 

Karalius Mohammedas VI 
siekia, kad Maroką aplanky-
tų dar daugiau turistų. Tam 
dedama daug pastangų ir 
skiriama daug lėšų. Vienas iš 
karaliaus prioritetinių mies-
tų – Agadiras.

Čia saugomos ne tik kara-
lių rezidencijos, bet ir turis-
tai. Turistų lankomuose rajo-
nuose net ir dieną pamatysi 
nemažai patruliuojančių po-
licininkų ir juos lydinčių au-
tomatais ginkluotų kareivių, 
o vakarais sargybos dvigubai 
ar trigubai daugiau. 

Daug apsaugos ir oro uos-
te. Atvykus į Maroką niekas 
ypatingo dėmesio mums 

neskyrė, lagaminams keliau-
jant per tikrinimo kamerą 
pareigūnas net nežvilgčiojo į 
ekraną, nes energingai disku-
tavo su kolega. Išskrendant 
patikrinimai buvo rimtesni 
– svėrė ir tikrino daugumos 
lagaminų dydžius, domėjo-
si vežamomis lauktuvėmis. 
O pasus tikrino net septynis 
kartus! 

Nuostabiausi – saulėly-
džiai

Atrodo, kad vietiniai ar-
chitektai, projektuojantys 
Agadirą, stengiasi kopijuoti 

Europos kurortus ir, deja, ne 
pačius geriausius. Nemažai 
naujų pastatų, bent jau iš iš-
orės, neturi nė lašo arabišku-
mo, veikia naktiniai klubai. 
Gaila, kad turistams, nors ir 
laikomiems vaikštančiomis 
piniginėmis, nepateikiama 
tradicinių dalykų. Net vieti-
nio maisto nedaug: tadžinas, 
kuskusas, sriuba, mėtų arba-
ta, o visa kita – picos, panini, 
burgeriai...  Nors Agadiras 
– uostas ir čia sugaunama 
bei perdirbama daug žuvies, 
bet, kaip tikėjomės, „ant kie-
kvieno kampo“ paragauti ne-
pavyko. 

Pusryčiai viešbučiuose 
– europietiški, su viskuo, ką 
rasi per pusryčius bet kurio-
je šalyje. Radom tik du kito-
kius patiekalus – mėtų arba-
tą (nieko keista) ir pienišką 
sriubą, kurios paragavus pa-
aiškėjo, kad tai prieskoninė-
mis žolelėmis pagardinta la-
bai skysta manų košė. 

Smagu, kad net ir vyres-
nio amžiaus pardavėjai gerai 
kalba angliškai, nes turistų 
skaičiui augant suprato, kad 
nemokėdami kalbos nieko 
neparduos. Tik nesmagu, 

kad bet kokia kaina bando 
apgauti – pavyzdžiui, gami-
nį stengiasi įbrukti kaip ran-
kų darbo, net nepasivarginę 
etiketės su „Made in China“ 
nukirpti.  

Jei daug kur autentikos 
pasigedome, tai negalėjome 
nesižavėti nuostabiais sau-
lėlydžiais. Jie kitokie – saulė 
ne tik labai greitai „įkrenta“ 
į vandenyną, bet ir dangų 
nudažo mums neįprastomis 
spalvomis. 

O paryčiais važiuojant į oro 
uostą, mus išlydėjo mėnulio 
pjautuvas, danguje kybojęs 
... horizontaliai. 
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Receptinius vaistus galima bus įsigyti 
internetu
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) atnaujino nuotolinės 
prekybos tvarką, pagal kurią po pusmečio receptinius 
vaistus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos 
priemones pacientai galės įsigyti internetu.

Dujų kainas Europoje lėmė ir 
sprendimai dėl „Nord Stream 2“ 
Europos gamtinių dujų biržose visą spalį buvo stebima 
kainų mažėjimo tendencija, o kertiniu mėnesio įvykiu 
tapo Danijos išduotas leidimas tiesti dujotiekį „Nord 
Stream 2“, praneša elektros ir dujų tiekimo bendrovė 
„Ignitis“.

SVEIKATA

Plaučių uždegimas – viena 
pavojingiausių ir klastin-
giausių ligų. Lapkričio 12-
ąją minimą Pasaulinę plau-
čių uždegimo dieną sveika-
tos specialistai atkreipia 
dėmesį, jog šios ligos atveju 
svarbiausia – neuždelsti ir 
laiku kreiptis į gydytojus.

Kodėl plaučių uždegimą 
sunku atpažinti, o laiku nesi-
kreipus pas gydytoją ne juo-
kais rizikuojama, pasakoja 
„Gintarinės vaistinės“ vaisti-
ninkė Kristina Šnirūnienė.
Sunku atskirti nuo bron-

chito
Plaučių uždegimas yra in-

fekcijos sukeltas plaučių au-
dinio uždegimas, kurio metu 
plaučių alveolėse kaupiasi 
skystis, blogai pasisavina-
mas deguonis. Kūdikiams ir 
vaikams iki penkerių metų 
pneumoniją dažniausiai su-
kelia virusai, vyresniems vai-
kams ir suaugusiems – bak-
terijos. Tipinį plaučių uždegi-
mą dažniausiai sukelia dviejų 
rūšių bakterijos: streptococ-
cus pneumoniae ir haemop-
hilus influenzae.

„Staigi pradžia, aukšta, 
daugiau nei 38 laipsnius sie-
kianti kūno temperatūra, 
dažnas kosulys su skreplia-
vimu, skausmas šonuose, 
oro trūkumas ar dusulys, sil-
pnumas – dažniausi šios ligos 
simptomai, dėl kurių beveik 
niekam nekyla abejonių ir iš 
karto kreipiamasi į medikus. 
Kur kas sudėtingiau atpa-
žinti netipinį plaučių užde-
gimą, kurį dažniausiai suke-
lia bakterijos – Mycoplasma 
pneumoniae. Jam būdinga 
lėta pradžia, nedidelis karš-
čiavimas, kurio gali ir nebū-
ti, sausas kosulys, silpnumas, 
prakaitavimas. Dažnai galvo-
jama, kad ligą „pravaikščio-
sime“ ir net nenutuokiame, 
kad iš tiesų sergame plaučių 
uždegimu, ir yra tikimybė 
nuo šios ligos numirti“, – sa-
ko K. Šnirūnienė.

Pasaulio sveikatos organi-
zacijos duomenimis, pneu-
monija yra trečia dažniausia 

mirties priežastis. Skaičiuo-
jama, kad Lietuvoje šia liga 
kasmet suserga 1 iš 100 gy-
ventojų.

Todėl net ir pajutus men-
kiausius plaučių uždegimo 
požymius, o ypač kai karš-
čiavimas užsitęsia ilgiau nei 
tris dienas, jaučiamas didelis 
silpnumas, bendra savijauta 
negerėja, pasak vaistininkės, 
svarbu kreiptis į gydytoją, 
kuris paklausęs plaučius, at-
likęs kraujo tyrimą ir plau-
čių rentgeną, galės nustatyti 
tikslią diagnozę ir paskirti 
gydymą.

Taikinyje – nuo turinčių 
gretutines ligas iki rūkan-

čiųjų
Vaistininkės teigimu, plau-

čių uždegimu neretai suser-
gama iš karto pabaigus sirgti 
virusinėmis kvėpavimo takų 
ligomis. Taip pat pneumonija 
yra gana dažna gripo kom-
plikacija.

„Gripo virusas neretai su-
silpnina žmogaus imunitetą, 
sudaro palankias sąlygas į or-
ganizmą patekti ir įsitvirtin-
ti pavojingoms bakterijoms. 
Ypač budriems reiktų būti 
tiems, kurie serga lėtinėmis 
kvėpavimo takų ligomis, pa-
vyzdžiui, astma, lėtinis obs-
trukcinis bronchitas, nes li-
gos paveikti kvėpavimo takai 
nebeatlieka savo apsauginės 
funkcinės.

Taip pat į rizikos grupę 
patenka sergantieji diabetu, 
širdies nepakankamumu, 
imuninės sistemos ligomis, 
kadangi šios ligos susilpni-

na imunitetą. Dėl pažeistų 
plaučių ir kvėpavimo takų 
saugotis turėtų ir rūkantieji 
bei alkoholizmu sergantys 
žmonės, kurių imuninė sis-
tema silpsta dėl nuolatinės 
organizmo intoksikacijos. Se-
nyvo amžiaus žmonės ir tie, 
kuriems taikomas gulimas 
režimas, taip pat priskiriami 
rizikos grupei, kurie lengviau 
suserga plaučių uždegimu“, 
– aiškina K. Šnirūnienė. 

Šiems žmonėms, pasak 
jos, rekomenduojama pa-
siskiepyti nuo gripo, vengti 
susibūrimo vietų esant padi-

dėjusiam visuomenės serga-
mumui užkrečiamomis kvė-
pavimo takų ligomis, išlikti 
budriems ir laiku kreiptis į 
gydytoją, jei atsiranda bent 
menkiausi plaučių uždegimo 
simptomai.

Tiems, kas serga plaučių 
uždegimu nebe pirmą kar-
tą, turi lėtinių ligų, taip pat 
dažnai sergantiems bakteri-
nėmis infekcijomis vaikams 
iki 5 metų rekomenduoja-
ma pasiskiepyti pneumoko-
kinės infekcijos vakcina, kuri 
saugos nuo dažniausiai pasi-
taikančių plaučių uždegimo 
sukėlėjų.

Apsaugai – čiobrelis ar 
pušų pumpurai

„Ši liga įprastai gydoma an-
tibiotikais, karščiavimą maži-
nančiais, atsikosėjimą lengvi-
nančiais, bronchus plečian-
čiais, kai kada – papildomais 
priešuždegiminiais vaistais. 
Žarnyno apsaugai papil-
domai patariu gerti gerųjų 

Pasaulinė plaučių uždegimo diena: kas gresia 
pavėlavus diagnozuoti ligą? bakterijų, atsikosėjimą ska-

tinančių arbatų, pavyzdžiui, 
čiobrelio, pušų pumpurų, is-
landinės kerpenos. Mažiems 
vaikams ir gulimą režimą tu-
rintiems ligoniams išsikosė-
ti padeda specialus nugaros 
vibromasažas, o pasitarus 
su gydytoju – ir fiziologinio 
druskos tirpalo inhaliacijos“, 
– siūlo „Gintarinės vaistinės“ 
vaistininkė.

Tinkamai gydant plaučių 
uždegimą,  karščiavimas iš-
nyksta po 2-4 vaistų vartoji-
mo parų, tačiau kosulys gali 
užsitęsti ir iki 7-10 dienų. Iš-
sigydžius plaučių uždegimą 
reiktų nepamiršti stiprinti 
imuninę sistemą, saugotis 
pakartotinų peršalimo ligų, 
taip pat užsirašyti kvėpavi-
mo takų sanatoriniam gy-
dymui bei plaučių sustipri-
nimui.

Vartojant antibiotikus 
– išskirtinis dėmesys

Ji atkreipia dėmesį, kad 
gydantis nuo plaučių užde-
gimo nemažai bėdų pridaro 
antibiotikų vartojimas, todėl 
prieš perkant vaistus, skirtus 
pneumonijai gydyti, reiktų 
informuoti vaistininką ir apie 
kitus vartojamus vaistus.

„Ar vieni vaistai netrukdo 
kitiems tinkamai veikti, iš-
siaiškinti labai svarbu. Kar-
tais vaistų tarpusavio sąvei-
ka netgi gali būti pavojinga 
sveikatai. Pavyzdžiui, antibi-
otikas azitromicinas nede-
ra su priešgrybeliniu vaistu 
flukonazoliu, nes gali sukelti 
širdies ritmo pokyčius. Šio 
antibiotiko negalima vartoti 
ir kartu su rūgštingumą re-
guliuojančiais vaistais, nes 
pastarieji silpnina jo veiki-
mą. Tuo tarpu antibiotikas 
cefuroksimas mažina kon-
traceptikų veiksmingumą. 
Antibiotiko klaritromicino 
veikimą silpnina jonažolių 
arbata, o jis pats didina stati-
nų koncentraciją kraujyje bei 
jų šalutinį poveikį. Pasikon-
sultuoti dėl vaistų tarpusavio 
sąveikos ar jų derinimo su 
maistu galima „Gintarinėse 
vaistinėse“, kur įdiegta vais-
tų suderinamumo sistema“, 
– teigia K. Šnirūnienė.“ 

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Daug metų per Velniabliū-
džio pelkę vedė medinis 
takas (1,2 km), kurį nutie-
sė tuometinė Prienų miškų 
urėdija. 

Takas buvo labai reikalin-
gas ne tik vietos žmonėms, 
kurie nuo poliklinikos galė-
jo pasiekti Prienų kapines, 
bet ir turistams – eidami ta-
ku jie galėjo susipažinti su 
miško ir pelkės bendrijomis, 
būdingiausiais augalais ir gy-
vūnais, kurių kitoje vietoje 
nepamatysi. Velniabliūdžio 
pelkė – vienintelė aukštapel-
kė Prienų kilpoje.

Bet, kaip žinome, medis po 
kelių metų supūva, tad me-
dinį taką vis reikėdavo re-
montuoti. Kai takas buvo jau 
visai avarinės būklės, svars-
tytos galimybės jį atnaujin-
ti. Nemuno kilpų regioninis 
parkas yra parengęs projek-
tą, bet jo įgyvendinti nepa-
vyksta, nes tam negaunama 
finansavimo. Kaip sakė Ne-
muno kilpų regioninio parko 
direktorė Dalia Križinauskie-

Per Velniabliūdžio pelkę 
– naujas medinis takas

nė, projektas parengtas, pa-
gal jį Velniabliūdžio pellkės 
pažintinis takas sumatytas 
sujungti su netoliese esan-
čiu dviračių taku. Bet kol kas 
teks laukti geresnių laikų.

Šiais metais VĮ Valstybi-
nės miškų urėdijos Prienų 
regioninio padalinio inicia-
tyva buvo sumanyta nutiesti 
naują medinį taką. Padalinio 
vadovas Tomas Barkauskas 
pasakojo, kad jie davė medie-
nos ir patys dirbo įrengiant šį 
medinį taką. Talkino ir Ne-
muno kilpų regioninio par-
ko darbuotojai. Taigi, belau-
kiant finansavimo dviračių 
ir pėsčiųjų takui per Velnia-
bliūdžio pelkę įrengti, abie-
jų įstaigų darbuotojai patys 
savo gerais norais ir darbu 
padarė medinį taką. Takas 
tvirtas, padarytas iš storų 
lentų, kai kur įrengti turė-
klai. Tiesa, jis daug trumpes-
nis, eina tik per pelkę, o kur 
miškas – ten ir liko miško ta-
kas. Tačiau žmonėms eiti jau 
patogu, galima pasigrožėti 
gražiomis pelkės spalvomis, 
augmenija.

Mediniu taku žmonės pra-
dėjo vaikščioti prieš lapkri-
čio 1-ąją.
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Skelbiamas papildomas priėmimas į 
profesinio mokymo įstaigas
Pirmadienį paskelbtas mėnesį truksiantis papildomas 
priėmimas į likusias laisvas vietas profesinio mokymo 
įstaigose. Profesinio mokymo įstaigoms šiemet iš viso buvo 
numatyta skirti 20 tūkst. valstybės finansuojamų vietų, iš jų 
beveik 2 tūkst. per vasaros-rudens priėmimą liko neužimta.

Kėdainių rajone sustabdytas dvigubai 
greičiau nei leistina važiavęs vairuotojas
Policija Kėdainių rajone sustabdė vyrą, važiavusį 
dvigubai greičiau nei leistina. 1970 metais gimęs vyras 
kelyje skriejo 192 km/val. greičiu vietoje 90 km/val. 
Jam gresia bauda nuo 450 iki 550 eurų ir teisės vairuoti 
atėmimas nuo 1 iki 6 mėnesių.

SVEIKATA

7 mitai apie kardiologinius vaistus
Pasaulinės sveikatos or-
ganizacijos duomenimis, 
kardiologinės ligos yra daž-
niausia mirčių priežastis vi-
same pasaulyje. 

Lietuvoje mirtys dėl šių su-
sirgimų sudaro daugiau nei 
50 proc.  visų mirčių. Kodėl 
tiek daug? Viena iš priežasčių 
– gydytojo paskirtų kardiolo-
ginių vaistų nevartojimas, ku-
ris yra susijęs su klaidingais 
įsitikinimais.

„Gintarinės vaistinės“ vais-
tininkė Kristina Šnirpūnienė 
išskyrė dažniausiai pasitai-
kančius mitus, susijusius su 
kardiologinių vaistų varto-
jimu, kuriuos tenka išgirsti 
vaistinėje iš pacientų.

1. Man nereikia gydytojo 
paskirtų vaistų, nes gerai 
jaučiuosi.

Labai dažnai kardiologi-
nės ligos prasideda be jokių 
simptomų arba jie būna visai 
nežymūs, pavyzdžiui, kartais 
skauda galvą, sunku neuždu-
sus užlipti laiptais, skauda 
kairę ranką. Padidėjusio cho-
lesterolio žmogus paprastai 
nejaučia, tačiau jei profilak-
tinių tyrimų metu buvo nu-
statytas padidėjęs choles-
terolis, o kraujo spaudimas 
beveik kasdien yra aukštes-
nis nei 135/85 mmHg, re-
komenduojama pradėti var-
toti paskirtus kardiologinius 
vaistus. Kitu atveju, tariamai 
gera savijauta gali baigtis li-
goninėje su miokardo infark-
tu ar insultu.

2. Gydytojo paskirti vais-
tai neveikia, gersiu tai, kas 
padeda kaimynui.

Jeigu kaimynas serga ta pa-
čia liga, tai dar nereiškia, kad 
jo geriami vaistai tiks ir kitam 
žmogui. Priešingai, taip gali-
ma sau dar labiau pakenkti. 
Aukštą kraujospūdį, gretu-
tines kardiologines ligas le-
mia skirtingos priežastys, 
be to, žmogaus organizmas 
į tuos pačius kardiologinius 
vaistus gali reaguoti skirtin-
gai. Štai todėl kartais prirei-
kia ne vieno apsilankymo 
pas kardiologą, kol pavyks-
ta rasti individualiai tinkantį 
vaistų derinį.

3. Vaistus geriu tik tada 

kai spaudimas būna labai 
aukštas.

Nereguliarus vaistų varto-
jimas neužtikrina jų veikimo, 
todėl atsiranda vadinamieji 
„kraujospūdžio šuoliai“, kai 
kurį laiką negėrus kardiologi-
nių vaistų kraujo spaudimas 
staiga labai stipriai pakyla ir 
sunkiai nukrenta. Tokie šuo-
liai širdžiai ypač pavojingi ir 
alinantys. Be to, yra dalis kar-
diologinių vaistų, kurių stai-
gus nutraukimas gali išpro-
vokuoti širdies ritmo sutri-
kimus. Pastebėjus, kad vais-
tų poveikis per stiprus arba 
normaliam kraujospūdžiui 
palaikyti papildomų vaistų 

nebereikia, tai dar nereiškia, 
kad vaistų vartoti nebereikia. 
Reikėtų kreiptis į gydytoją ir 
pasitarti dėl vaistų dozės ar-
ba kitų vaistų derinio.

4. Bijau priprasti prie 
vaistų.

Kardiologiniai ir choles-
terolį mažinantys vaistai 
priklausomybės nesukelia. 
Tiesa, greičiausiai juos gali 
reikėti vartoti visą likusį gy-
venimą. Taip yra todėl, kad, 
deja, dažnai šie vaistai ligos 
neišgydo, bet ir neleidžia ligai 
progresuoti, prailgina gyve-
nimą bei sumažina sveikatai 
grėsmingų atvejų skaičių.

5. Bijau vaistų šalutinio 
poveikio į skrandį ir ke-
penis.

Dauguma kardiologinių 
vaistų geriami nepriklauso-
mai nuo maisto, nes neturi 
šalutinio poveikio skrandžiui. 
Išimtis – senosios kartos 
kraujo krešėjimą slopinan-
tys vaistai, pavyzdžiui, as-
pirinas, varfarinas, klopido-

grelį, todėl jų negalima gerti 
profilaktiškai, o tik tada, kai 
paskiria gydytojas, atsižvel-
giant į kraujo tyrimo rezul-
tatus. Pasireiškus šalutiniam 
poveikiui, būtina informuoti 
gydytoją ir vaistininką, ku-
rie patars, kokių papildomų 
vaistų vartoti, norint apsau-
goti skrandį.

2012 m. Jungtinių Ame-
rikos Valstijų kardiologai, 
o 2016 m. ir Europos kar-
diologai priėmė sprendimą 
nebetikrinti kepenų veiklos 
pacientams, vartojantiems 
vaistus nuo cholesterolio. Il-
gametė patirtis parodė, kad 
šių vaistų šalutinis poveikis 

kepenims yra arba nereikš-
mingas arba jo visai nėra. Ta-
čiau vaistai nuo cholestero-
lio daro didelę įtaką saugant 
organizmą nuo kraujagyslių 
„užsikimšimo“, o tuo pačiu 
nuo infarkto ir insulto.

6. Esu senjoras, todėl 
mano kraujo spaudimas 
ir cholesterolis gali būti 
aukštesni.

Pagal Pasaulinės sveikatos 
organizacijos naujausius rei-
kalavimus, normalus kraujo 
spaudimas turi būti ne di-
desnis nei 135 ir 85 mmHg 
. Kraujo spaudimas matuo-
jamas ryte ką tik atsikėlus 
ir vakare ramybės būsenoje. 
Nesimatuokite kraujo spau-
dimo tik įbėgę į kambarį ar 
susinervinę, nes gali būti 
aukštesnis nei įprastai. Ben-
drasis cholesterolis turi būti 
mažesnis nei 5 mmol/l. Ma-
žo tankio lipoproteinų MTL 
( taip vadinamo blogojo cho-
lesterolio) turi būti mažiau 
nei 3 mmol/l. Jei turite ants-

vorio, rūkote, turite aukštą 
kraujospūdį, sergate diabe-
tu, Jūsų blogojo cholestero-
lio turi būti mažiau nei 2,6 
mmol/l.

Kuo daugiau rizikos veiks-
nių, tuo labiau reikia stengtis 
vaistų pagalba priartėti prie 
cholesterolio ir kraujo spau-
dimo normų, nepriklauso-
mai nuo amžiaus. Įrodyta, 
kad „blogajį cholesterolį“ su-
mažinus 23%, miokardo in-
farkto rizika sumažėja 50%, 
o jei dar papildomai pavyks 
10mmHg sumažinti aukštą 
kraujospūdį, tai rizika atsi-
durti ligoninėje su miokardo 
infarktu sumažėja 80 %. Tai-
gi, stengtis yra dėl ko.

7. Gydytojas paskyrė 
skirtingus vaistus. Kokia 
bus jų sąveika?

Kai kardiologinės proble-
mos randamos laiku, gydy-
mas dažniausiai pradedamas 
nuo vieno ar kelių vaistų. Jei 
liga yra pažengusi ir žmogus 
turi kitų gretutinių ligų, vie-
nu metu gali tekti vartoti ne-
mažai skirtingų vaistų. Taip 
pat kartais gali tekti vartoti 
ir kitus nereceptinius vais-
tus – nuskausminamuosius 
ar skrandžio rūgštingumą re-
guliuojančius vaistus. Tokiais 
atvejais patartina užeiti į bet 
kurią „Gintarinę vaistinę“ ir 
atsinešti visus vartojamus 
vaistus, kad vaistininkas ga-
lėtų patikrinti, ar jie dera 
tarpusavyje bei patarti, kaip 
suderinti.

Jei kraujo spaudimas sun-
kiai kontroliuojamas reko-
menduojam vietoj priešužde-
giminių vaistų, kurie silpnina 
kardiologinių vaistų veikimą, 
rinktis efektyvų tepalą. Jei 
vartojate kraujo krešumui 
mažinti skirtą klopidogrelį, 
tai gastrito gydymui rinkitės 
ne omeprazolį, o pantopra-
zolį. Vartojant tam tikros gru-
pės kraujospūdį mažinančius 
vaistus ir diuretikus, nere-
komenduojama vartoti kalio 
preparatų. Venkite kartu su 
kardiologiniais vaistais var-
toti greipfrutų sulčių. Nesu-
derinamumo pavyzdžių pa-
sitaiko įvairių, todėl geriausia 
vartojamus vaistus ir maisto 
papildus patikrinti individu-
aliai ir drąsiai gerti gydytojo 
paskirtus vaistus. 

kūrybinio rašymo dirbtuvės 
bibliotekoje
Lapkričio 6 d. Prienų Jus-
tino Marcinkevičiaus vie-
šosios bibliotekos Vaikų 
literatūros skyriuje vyko 
kūrybinio rašymo dirbtu-
vės, kuriose įgūdžius lavi-
no Veiverių Tomo Žilinsko 
gimnazijos ir Stakliškių 
gimnazijos dešimtokai. 
Dirbtuves vedė rašytoja, 
tinklaraščio www.grafo-
manija.lt autorė, mentorė 
Sandra Bernotaitė.

Knygų „Katė, kurios reikė-
jo“, „Dioniso barzda“, „Gais-
ras“ bei studijos „Laisvojo 
rašymo elementai“ autorė 
dešimtmetį praleido Austra-
lijoje, o Lietuvoje kuria ir gy-
vena vos daugiau nei dvejus 
metus.

Kaip teigia autorė, kūrybi-
nis rašymas ne tik ugdo gebė-
jimus mėgautis, vertinti lite-
ratūros kūrinius, tačiau geri-
na kalbėjimo, konstruktyvios 
kritikos išreiškimo įgūdžius. 
Sykiu, rašymo dirbtuvėse 
ugdomas gebėjimas klausy-
tis, girdėti ir pagarbiai dis-
kutuoti. „Rašymo elementus 
kartais pakanka tik atrasti, iš-
mokti juos pastebėti, kad bū-
tum dėmesingesnis skaityda-
mas ir laisvesnis rašydamas. 
Kai jau matai elementus, kie-
kviena, nesvarbu, prastai ar 

gerai parašyta, grožinės ar 
negrožinės literatūros kny-
ga gali tapti mokytoja. Rėmai 
ir taisyklės apibrėžia erdvę, 
kurioje galime būti laisvi, o 
laisvė – kūrybos pagrindas“, 
– sako S. Bernotaitė.

Į autorę daugiausiai krei-
piasi studentiško ir vyresnio 
amžiaus žmonės, bet jos nuo-
mone amžiaus limito nėra. 
Kol žmogus gyvas – jis gali 
pasakoti ir kurti istorijas.

Kūrybinio rašymo dirbtu-
vėse dešimtokai rašė su per-
traukomis beveik dvi akade-
mines valandas. 90 minučių 
– tai pakankamai ilgas laikas. 
Mokiniai dirbtuvėse išbandė 
įvairią rašymo metodiką, ku-
ri atveria vaizduotę, stiprina 
vaizduotės raumenį, skatina 
ne tik svajoti, užsiimti savia-
nalize, bet ir sėsti rašyti.

Susitikimas su rašytoja 
Sandra Bernotaite buvo or-
ganizuotas įgyvendinant 
projektą „Literatūrinės dirb-
tuvės. Laisvai, linksmai ir 
kūrybingai“. Projektą vykdo 
Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešosios bibliotekos 
Vaikų literatūros skyrius, iš 
dalies finansuoja Lietuvos 
kultūros taryba ir Prienų ra-
jono savivaldybė.

Prienų Justino Marcinke-
vičiaus viešosios bibliotekos 

informacija
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Turkija pradėjo deportuoti užsieniečius 
džihadistus
Turkija išsiuntė iš šalies amerikietį džihadistą, o dar septyni 
džihadistai iš Vokietijos bus deportuoti vėliau šią savaitę, 
pirmadienį pranešė Vidaus reikalų ministerijos atstovas 
spaudai. Be to, planuojama iš šalies išsiųsti 11 Prancūzijos 
piliečių, laikomų IS nariais.

Didžiausia metų infliacija Baltijos 
valstybėse – Latvijoje
Vartojimo prekių ir paslaugų kainos Baltijos valstybėse 
per metus sparčiausiai augo Latvijoje. Nacionalinių 
statistikos tarnybų duomenimis, metų (12-os mėnesių) 
infliacija Lietuvoje spalį buvo 1,6 proc., Latvijoje – 2,3 
proc., Estijoje – 1,6 procento.

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:02 labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 
09:20 Senis 10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 
3 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 16:35 kū-
rybingumo mokykla 16:45 
Premjera. Ponių rojus 17:30 
Žinios. Sportas. orai  18:00 
kas ir kodėl?  18:30 klaus-
kite daktaro 19:30 Daiktų 
istorijos 20:25 loterija „ke-
no loto” 20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas 21:29 loterija „Jė-
ga” 21:30 Europos futbolo 
čempionato atrankos rung-
tynės. Portugalija – lietuva. 
Tiesioginė transliacija iš 
algarvės. 23:45 komisa-
ras reksas  

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1190,1191,1192) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(1) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (69,70) 09:55 
rimti reikalai 2 (42) 10:25 
rozenheimo policija (15) 
11:25 Supermamos (2) 
12:00 ViDo ViDeo 13:00 
Paskolinta meilė (84) 14:00 
Našlaitės (116) 15:00 Sva-
joklė (116) 16:00 labas va-
karas, lietuva 17:30 ViDo 
ViDeo 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 orai 19:30 
kk2 20:00 Valanda su rūta 
21:00 rimti reikalai 2 (43) 
21:30 Žinios 22:20 Sportas 
22:27 orai 22:30 Vakaro 
SEaNSaS kaliniai 01:30 
Begėdis (12) 02:30 aš esu 
legenda 04:05 alchemija 
iii. Nepatogus Jono Jura-
šo teatras 04:35 rETroS-
PEkTYVa 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4, 422 06:55 čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 
1, 153 07:25 kempiniukas 
Plačiakelnis 1, 62 07:55 
Gero vakaro šou 6, 11 08:55 
Meilės sūkuryje 3181 10:00 
Meilės simfonija 1, 92,93 
12:00 atsargiai! Merginos 
1, 13,14 13:00 Pažadėtoji 7, 
2214,2215,2216,2217 15:00 
Simpsonai 29, 1,2 16:00 
TV3 žinios 227 16:25 TV3 

orai 227 16:30 TV Pagalba 
14, 53 18:30 TV3 žinios 318 
19:22 TV3 sportas 1 19:27 
TV3 orai 318 19:30 Farai 
13, 11 20:30 Moterys me-
luoja geriau 12, 38 21:00 
TV3 vakaro žinios 182 21:52 
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 
182 22:00 kietas riešutė-
lis  00:50 rezidentas 2, 
12 01:40 amerikiečiai 5, 12 
02:35 Ekstrasensai tiria 6, 
102 04:00 kietuoliai 1, 19 
04:25 rezidentas 2, 11

BTV
06:00 CSi. Majamis (18) 
06:55 Mano virtuvė geriau-
sia (41) 08:10 Stoties poli-
cija (14) 09:10 Paskutinis 
faras (17) 10:10 Daktaras 
richteris (10) 11:20 Priva-
tus detektyvas Magnumas 
(16) 12:20 Visa menanti (5) 
13:20 Mano virtuvė geriau-
sia (42) 14:55 Stoties poli-
cija (15) 16:00 Paskutinis 
faras (18) 17:00 info diena 
17:30 Daktaras richteris 
(11) 18:35 CSi. Majamis 
(19) 19:30 Privatus de-
tektyvas Magnumas (17) 
20:30 oplia! 21:00 Muš-
kietininkai amžinai 22:50 
Vertikali riba 01:15 Detek-
tyvų istorijos (6)  

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Vantos 
lapas 07:00 „Moterų dak-
taras“ (3/18) 08:00 Nauja 
diena 09:00 Visi savi 10:00 
laikykitės ten su andriumi 
Tapinu. N-7. 11:05 laikyki-
tės ten 12:10 „Pone prezi-
dente” (1/11) 12:40 „Mei-
lė kaip mėnulis” (1/55,56) 
13:45 TV parduotuvė 14:00 
#NeSpaudai 15:00 „Proku-
rorai” (1/19) 16:00 repor-
teris 16:23 Sportas 16:30 
lietuva tiesiogiai 16:58 orai 
17:00 „Meilė kaip mėnulis” 
(1/57,58) 18:00 reporteris 
18:45 Sportas 18:55 orai 
19:00 Nauja diena 19:30 
Delfi dėmesio centre 20:00 
reporteris 20:23 Sportas 
20:30 lietuva tiesiogiai 
20:58 orai 21:00 Skyrybos 
22:00 Viralas 22:30 repor-
teris 23:20 Sportas 23:25 
orai 23:30 Delfi dėmesio 
centre 00:00 Gyvenimas 
01:00 „Meilė kaip mėnu-
lis” (1/57,58) 02:10 Viralas 
02:30 „Prokurorai” (1/19) 
03:30 reporteris 04:00 
Sportas 04:08 orai 04:10 
#NeSpaudai 05:10 laiky-
kitės ten su andriumi Ta-
pinu. N-7.  

1
06:00 Tabatos salonas (9) 

kETVirTaDiENiS 
laPkričio
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06:50 Tėvas Motiejus (11) 
08:05 Neklausk meilės var-
do (218,219) 09:05 Meilės 
sparnai (99) 10:05 akloji 
(54,1) 11:10 Būrėja (31,64) 
12:20 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (77) 13:20 Žmo-
gus-voras (5) 13:50 kiaulė, 
ožka, Bananas ir Svirplys 
(1) 14:20 Muča luča (13) 
14:45 Žingsnis iki dangaus 
(9) 16:00 Svaragini. amžina 
draugystė (355,356) 17:00 
Būk su manim (1580) 17:30 
keršto gėlės (36) 18:25 Se-
klė agata (1) 19:30 Žingsnis 
iki dangaus (10) 21:00 DE-
TEkTYVo VakaraS. PrEM-
JEra kasandra. Pamokos 
baigtos 23:05 Gyvenimo 
daina (13,14) 01:05 Seno-
jo Tilto paslaptis (182,183) 
03:05 Prancūziška žmog-
žudystė. Melo slėnis 

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Vilnius 
Mama Jazz 2018. Nils Petter 
Molvaer (Norvegija) 07:20 
Smegenų paslaptys. Polis 
Sezanas 07:30 Šervudo 
padauža robinas Hudas 
2  07:40 kaimynai pira-
tai  07:55 Smurfai  08:20 
Mūšio laukas. Visuomenės 
atsparumo skatinimo pro-
grama 08:50 Maistas: tie-
sa ar pramanas? 3  09:15 
labas rytas, lietuva  12:00 
DW naujienos rusų kal-
ba. 12:15 kultūrų kryžkelė. 
Trembita 12:40 Stop juos-
ta. Programa apie moder-
nizmo architektūrą 13:05 
Nacionalinė ekspedicija 
14:00 Gimę tą pačią dieną 
14:55 Po milijono metų 1  
15:50 Premjera. Šervudo 
padauža robinas Hudas 2  
16:00 Drakoniukas koko-
sas 1  16:15 Smurfai 16:45 
Premjera. Maistas: tiesa ar 
pramanas? 3 17:10 keistuo-
lė 4  18:00 kultūros diena. 
18:30 Gimę tą pačią dieną 
19:25 Premjera. kino isto-
rija  20:10 Mano tėviškė. 
Balys Sruoga 20:30 Pano-
rama  21:00 Dienos tema  
21:20 Sportas. orai  21:30 
Elito kinas. Premjera. Vasa-
ra, 1993-ieji  23:05 kultūrin-
gai su Nomeda 00:00 DW 
naujienos rusų kalba. 00:15 
Dabar pasaulyje 00:45 
Veranda. Programa apie 
aplinkos estetiką 01:15 Vil-
nius Mama Jazz 2018. Now 
Vs Now (JaV) 02:15 Elito ki-
nas. Vasara, 1993-ieji  03:50 
Sostinės dienos 2019. Frans 
(Švedija) 04:40 7 kauno 
dienos 05:05 Nacionalinė 
ekspedicija

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:02 labas rytas, 
lietuva 06:30 Žinios 09:20 
Senis  10:25 Štutgarto kri-
minalinė policija 3  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 16:35 kūrybingumo 
mokykla 16:45 Premjera. 
Ponių rojus  17:30 Žinios. 
Sportas. orai 18:00 kas ir 
kodėl? TV žaidimas 18:30 
klauskite daktaro 19:30 
Gyvenimo spalvos  20:25 
loterija „keno loto” 20:30 
Panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 Ypatin-
gas būrys. Socialinės realy-
bės programa 22:30 Dvira-
čio žinios 23:00 Premjera. 
Dingę be žinios 1  23:45 
komisaras reksas  00:30 
Bloga mergaitė. Vaidybi-
nis serialas 01:00 lrT ra-
dijo žinios 01:05 Vakaras 
su Edita 02:00 lrT radijo 
žinios 02:05 klauskite dak-
taro 03:00 lrT radijo žinios 
03:05 kas ir kodėl?  03:30 
klausimėlis 04:00 lrT radi-
jo žinios 04:05 Daiktų isto-
rijos 05:00 lrT radijo žinios 
05:10 Ponių rojus  

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1187,1188,1189) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(26) 07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (67,68) 09:55 ke-
lionių panorama 10:25 ro-
zenheimo policija (14) 11:25 
Supermamos (1) 12:00 
Bus visko 13:00 Paskolin-
ta meilė (83) 14:00 Naš-
laitės (115) 15:00 Svajoklė 
(115) 16:00 labas vakaras, 
lietuva 17:30 ViDo ViDeo 
18:30 Žinios 19:20 Sportas 
19:27 orai 19:30 kk2 20:00 
PrEMJEra Gaudyk laiką 
21:00 rimti reikalai 2 (42) 
21:30 Žinios 22:20 Sportas 
22:27 orai 22:30 Vakaro 
SEaNSaS aš esu legenda 
00:25 Begėdis (11) 01:30 
Tamsos baikeris

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4, 421 06:55 čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 
1, 152 07:25 kempiniukas 
Plačiakelnis 1, 61 07:55 

Prieš srovę 19, 11 08:55 
Meilės sūkuryje 3180 10:00 
Meilės simfonija 1, 90,91 
12:00 atsargiai! Merginos 
1, 11,12 13:00 Pažadėtoji 7, 
2210,2211,2212,2213 15:00 
Simpsonai 28, 21,22 16:00 
TV3 žinios 226 16:25 TV3 
orai 226 16:30 TV Pagalba 
14, 52 18:30 TV3 žinios 317 
19:22 TV3 sportas 1 19:27 
TV3 orai 317 19:30 Gero 
vakaro šou 6, 11 20:30 Mo-
terys meluoja geriau 12, 37 
21:00 TV3 vakaro žinios 181 
21:52 TV3 sportas 1 21:57 
TV3 orai 181 22:00 Trys 
įtemptos dienos   22:25 
Vikinglotto 46 00:45 re-
zidentas 2, 11 01:35 ame-
rikiečiai 5, 11 02:25 Eks-
trasensai tiria 6, 101 03:50 
kietuoliai 1, 18 04:15 Skubi 
pagalba 1, 4  

BTV
06:00 CSi. Majamis (17) 
06:55 Mano virtuvė ge-
riausia (40) 08:25 Stoties 
policija (13) 09:25 Pasku-
tinis faras (16) 10:20 Dak-
taras richteris (9) 11:30 
Privatus detektyvas Ma-
gnumas (15) 12:30 Visa 
menanti (4) 13:30 Mano 
virtuvė geriausia (41) 14:55 
Stoties policija (14) 16:00 
Paskutinis faras (17) 17:00 
info diena 17:30 Daktaras 
richteris (10) 18:35 CSi. 
Majamis (18) 19:30 Priva-
tus detektyvas Magnumas 
(16) 20:30 oplia! 21:00 Ver-
tikali riba 23:30 Grėsminga 
žemė 01:30 Detektyvų is-
torijos (5) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 atlie-
kų kultūra 07:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/17) 08:00 
Nauja diena 09:00 Sė-
kmės gylis 10:00 kitoks 
pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 11:05 „Prokurorai” (1/18) 
12:10 „Pone prezidente” 
(1/10) 12:40 „Meilė kaip 
mėnulis” (1/53,54) 13:45 
TV parduotuvė 14:00 Nau-
ja diena 15:00 „Prokurorai” 
(1/18) 16:00 reporteris 
16:23 Sportas 16:30 lie-
tuva tiesiogiai 16:58 orai 
17:00 „Meilė kaip mėnu-
lis” (1/55,56) 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” (1/12) 22:30 
reporteris 23:20 Sportas 

TrEčiaDiENiS 
laPkričio

13
23:25 orai 23:27 rubrika 
“Verslo genas” 23:30 Delfi 
dėmesio centre 00:00 lai-
kykitės ten 01:00 „Meilė 
kaip mėnulis” (1/55,56) 

1
06:00 Tabatos salonas (8) 
06:50 Tėvas Motiejus (10) 
08:05 Neklausk meilės var-
do (216,217) 09:05 Meilės 
sparnai (98) 10:05 akloji 
(53,130) 11:10 Būrėja (30,63) 
12:20 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (76) 13:20 Žmo-
gus-voras (4) 13:50 Stive-
nas Visata (15,16) 14:20 Mu-
ča luča (12) 14:45 Žingsnis 
iki dangaus (8) 16:00 Sva-
ragini. amžina draugystė 
(353,354) 17:00 Būk su ma-
nim (1578,1579) 18:00 kerš-
to gėlės (35) 18:50 Seklė 
agata (8) 19:50 Žingsnis iki 
dangaus (9) 21:00 DETEk-
TYVo VakaraS Prancūziš-
ka žmogžudystė. Melo slė-
nis 22:50 Gyvenimo daina 
(11,12) 00:50 Senojo Tilto 
paslaptis (180,181) 02:50 
Prancūziška žmogžudystė. 
Mirtis Eg Morte  

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Vilnius 
Mama Jazz 2018. „Gorilla 
Mask”  07:00 kultūros die-
na  07:30 Šervudo padau-
ža robinas Hudas 2  07:40 
kaimynai piratai  07:55 
Smurfai  08:20 Smalsu-
mo 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 pėdse-
kys. Programa apie lietu-
vos įtaką pasaulio kūrė-
jams 13:05 Stambiu planu. 
Pokalbių programa 14:00 
Mūsų miesteliai. kriaunos. 
3 d. Dokumentinis filmas 
14:45 Smegenų paslaptys. 
Marselis Prustas.  15:00 
1989-ųjų dienoraščiai. Ber-
lyno sienos griūtis  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 Gimę tą pačią 
dieną 19:25 Premjera. Po 
milijono metų 1  20:15 Ma-
no tėviškė 20:30 Panorama  
21:00 Dienos tema  21:20 
Sportas. orai  21:30 Prem-
jera. Whitney: „ar galiu būti 
savimi?”  23:10 Nacionalinė 
ekspedicija 00:00 DW nau-
jienos rusų kalba. 00:15 Da-
bar pasaulyje 



1� TREČIADIENIS, 
�019 M. LAPKRIČIO 13 D., 
NAUjASIS gĖLUPIS TV PROgRAMA

REKLAMA

Rusija kviečių eksportą šiemet sumažino  
30 proc.
Rusija kviečių ir kvietrugių per tris šių metų ketvirčius 
eksportavo 30 proc. mažiau nei tuo pat metu pernai 
– 22,665 mln. tonų, rodo Federalinės muitinės duomenys. 
Finansine išraiška šis Rusijos eksportas sumenko 23,5 proc. 
iki 2,181 mlrd. JAV dolerių.

Daugumai Alytuje gaisrą gesinusių 
ugniagesių rimtų sutrikimų nenustatyta
Patikrinus didžiosios dalies Alytuje gaisrą gesinusių 
ugniagesių sveikatą, rimtų sveikatos sutrikimų 
nenustatyta, pirmadienį žurnalistams sakė Vidaus 
reikalų ministerijos (VRM) Medicinos centro vadovas 
Marius Buitkus. 

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:02 labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 
09:20 Senis 10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 
3  11:10 komisaras reksas  
12:00 Gyvenimo spalvos  
13:00 Ypatingas būrys. So-
cialinės realybės progra-
ma 13:58 loterija „keno 
loto” 14:00 Žinios 14:20 
laba diena, lietuva 16:35 
kūrybingumo mokykla 
16:45 Premjera. Ponių ro-
jus  17:30 Žinios. Sportas. 
orai  18:00 kas ir kodėl?  
18:30 Visi kalba 19:30 
Beatos virtuvė 20:25 lo-
terija „keno loto” 20:30 
Panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 auk-
sinis protas 01:00 Stivas 
Džobsas  03:00 Pasaulio 
dokumentika. rudieji lo-
kiukai ir aš  03:55 langas 
į valdžią 04:25 Džesika 
Flečer 9  

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1193,1194,1195) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(2) 07:55 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (71,72) 
09:55 rimti reikalai 2 
(43) 10:25 rozenheimo 
policija (16) 11:25 Super-
mamos (3) 12:00 Valanda 
su rūta 13:00 Paskolinta 
meilė (85) 14:00 Našlai-
tės (117) 15:00 Svajoklė 
(117) 16:00 labas vaka-
ras, lietuva 17:30 Galiu 
rytoj (21,22) 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 orai 
19:30 labdaros renginys 
“Pasidalink” 23:00 laiko 
patrulis 00:55 Įstatymo 
tarnai 03:10 kaliniai 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4, 423 06:55 čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 1, 
154 07:25 kempiniukas 
Plačiakelnis 1, 63 07:55 
Farai 13, 11 08:55 legen-
dinės legendos 1, 9 10:00 
Meilės simfonija 1, 94,95 
12:00 atsargiai! Merginos 
1, 15,16 13:00 Pažadėtoji 7, 
2218,2219,2220,2221 15:00 
Simpsonai 29, 3,4 16:00 
TV3 žinios 228 16:25 TV3 
orai 228 16:30 TV Pagalba 
14, 54 17:55 Namų idėja 
su ikEa 2, 10 18:30 TV3 ži-

nios 319 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 319 19:30 
kapitonas Trumpakelnis  
21:10 Žvaigždžių karai. Ga-
lia nubunda  00:00 Įsimy-
lėjėliai 02:00 kietas riešu-
tėlis  04:25 kobra 11   

BTV
06:00 CSi. Majamis (19) 
06:50 Mano virtuvė ge-
riausia (42) 08:10 Stoties 
policija (15) 09:10 Paskuti-
nis faras (18) 10:10 Dakta-
ras richteris (11) 11:20 Pri-
vatus detektyvas Magnu-
mas (17) 12:20 Visa me-
nanti (6) 13:20 Mano vir-
tuvė geriausia (43) 14:55 
Stoties policija (16) 16:00 
Paskutinis faras (19) 17:00 
info diena 17:30 Daktaras 
richteris (12) 18:35 CSi. 
Majamis (20) 19:30 ame-
rikietiškos imtynės (44) 
20:30 amerikietiškos im-
tynės (44) 21:30 Baudė-
jas 00:00 Muškietininkai 
amžinai 01:40 Detektyvų 
istorijos (7)  

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 „Pasau-
lis iš viršaus“ (1/1) 07:00 
laikykitės ten 08:00 
#NeSpaudai 09:00 Grei-
ti pietūs 10:00 atliekų 
kultūra 10:30 kryptys 
lT 11:05 Skyrybos 12:10 
„Pone prezidente” (1/12) 
12:40 „Meilė kaip mėnu-
lis” (1/57,58) 13:45 TV par-
duotuvė 14:00 Gyvenimas 
15:00 „Prokurorai” (1/20) 
16:00 reporteris 16:20 
Sportas 16:28 orai 16:30 
oponentai 17:00 „Meilė 
kaip mėnulis” (1/59,60) 
18:00 reporteris 18:45 
Sportas 18:55 orai 19:00 
„Moterų daktaras“ (3/18) 
20:00 reporteris 20:20 
Sportas 20:28 orai 20:30 
oponentai 21:00 kitoks 
pokalbis su Edvardu Žič-
kumi 22:00 „Pasaulio tur-
gūs“ (6) 22:30 reporteris 
22:50 Sportas 22:58 orai 
23:00 Bušido ringas. Tarp-
tautinis turnyras „BUSHiDo 
kok 2019” 23:30 Vantos 
lapas 00:00 „Moterų dak-
taras“ (3/18) 01:00 „Mei-
lė kaip mėnulis” (1/59,60) 
02:10 „Pasaulio turgūs“ (6) 
02:30 „Prokurorai” (1/20) 
03:30 reporteris 04:00 
Sportas 04:08 orai 04:10 
Gyvenimas 05:10 atlie-
kų kultūra 05:50 kaimo 
akademija 

1
06:00 Tabatos salonas 
(10) 06:50 Tėvas Motiejus 

(12) 08:05 Neklausk mei-
lės vardo (220,221) 09:05 
Meilės sparnai (100) 10:05 
akloji (55,56) 11:10 Būrėja 
(32,33) 12:20 Bjaurusis an-
čiukas Niujorke (78) 13:20 
Žmogus-voras (6) 13:50 
kiaulė, ožka, Bananas ir 
Svirplys (2) 14:20 Muča 
luča (14) 14:45 Žingsnis 
iki dangaus (10) 16:00 
Svaragini. amžina drau-
gystė (357,358) 17:00 Būk 
su manim (1581) 17:30 
keršto gėlės (37) 18:25 
Seklė agata (2) 19:30 
Žingsnis iki dangaus (11) 
21:00 DETEkTYVo Vaka-
raS. PrEMJEra Stokhol-
mo rekviem. kraujo ryšys 
22:55 kriminalinė Mas-
kva (1,2) 00:55 Senojo 
Tilto paslaptis (184,185) 
03:00 kasandra. Pamo-
kos baigtos  

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Vilnius 
Mama Jazz 2018. Deva 
Mahal ( JaV) 07:05 kultū-
ros diena  07:30 Šervudo 
padauža robinas Hudas 
2  07:40 Drakoniukas ko-
kosas 1  07:55 Smurfai  
08:20 Pasaulio lietuvių 
žinios 08:50 Maistas: tie-
sa ar pramanas? 3  09:15 
labas rytas, lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 
12:15 kultūrų kryžkelė. 
rusų gatvė 12:45 klau-
simėlis 13:00 Pasaulio 
dailiojo čiuožimo taurės 
varžybos. rusijos „Didy-
sis prizas” 14:35 7 kauno 
dienos 15:00 Pasaulio dai-
liojo čiuožimo taurės var-
žybos. rusijos „Didysis pri-
zas” 16:20 Smurfai  16:45 
Premjera. Maistas: tiesa ar 
pramanas? 3  17:05 keis-
tuolė 4  17:30 Pasaulio 
dailiojo čiuožimo taurės 
varžybos. rusijos „Didysis 
prizas” 19:10 Mano tėviš-
kė 19:30 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžybos. 
rusijos „Didysis prizas” 
20:40 Gimę tą pačią dieną 
21:30 Europos kinas. am-
žinas praktikantas  23:00 
Smaragdo miestas 23:45 
Dainuoju lietuvą 00:05 
Smegenų paslaptys. Po-
lis Sezanas 00:15 Dabar 
pasaulyje 00:45 Europos 
kinas. amžinas praktikan-
tas  02:15 koncertas „ir iš-
tiesiau rankas – miražas...”. 
kompozitoriui anatolijui 
Šenderovui atminti 03:50 
arTS21 04:15 kelias 04:45 
auksinis protas

PENkTaDiENiS 
laPkričio
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06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 Daiktų 
istorijos 07:00 Mūšio lau-
kas 07:25 Mikis Matso-
nas ir slaptas sąmokslas  
09:00 labas rytas, lie-
tuva 09:30 Žinios 12:00 
Pasaulio dokumentika. 
Premjera. rudieji lokiu-
kai ir aš  12:55 Pasaulio 
dokumentika. Neįtikėti-
nos gyvūnų draugystės 
4  13:50 Džesika Flečer 
9  15:28 loterija „keno 
loto” 15:30 Žinios. orai  
15:45 Sveikinimų kon-
certas 17:30 Žinios. Spor-
tas. orai  18:00 langas į 
valdžią 18:30 Vakaras su 
Edita 19:30 Stilius 20:25 
loterijos „keno loto” ir 
„Jėga” 20:30 Panorama 
20:52 Sportas 21:00 Šok 
su žvaigžde 23:10 Mak-
sas  00:05 Nevykėliai po 
priedanga  01:55 Pasau-
lio dokumentika. Mėly-
noji planeta iš arti. Su-
grįžimas 02:50 Pasaulio 
dokumentika. Serengetis  
03:45 Šventadienio min-
tys 04:15 Puaro   

06:45 Tomo ir Džerio 
šou (1) 07:10 Zigis ir ry-
klys (1) 07:35 Šaunu-
sis Skūbis-Dū (9) 08:05 
Ponas Bynas (14) 08:35 
Tomo ir Džerio nuotykiai 
(11) 09:05 Beprotiškos 
melodijos (2) 09:30 ki-
No PUSrYčiai kung Fu 
triušis. Ugnies valdovas 
11:25 Pelenės istorija. 
Jei batelis tiks 13:15 Įsi-
mylėti per dvi savaites 
15:20 Seni bambekliai 2 
17:25 kelionių panorama 
17:55 Gyvūnų pasaulis 
18:30 Žinios 19:20 Spor-
tas 19:27 orai 19:30 SU-
PErkiNaS Madagaskaras 
2 21:15 karštas plienas 
23:30 Traukinys į Holivu-
dą 01:35 laiko patrulis 

TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 
ančiukų istorijos 1, 7 
07:00 Vėžliukai nindzės 
1, 12 07:30 aladinas 1, 
138 08:00 ančiukų isto-
rijos 1, 8 08:30 Virtuvės 
istorijos 10, 11 09:00 Gar-
du Gardu 8, 11 10:00 Būk 
sveikas! 2, 11 10:30 Pen-
kių žvaigždučių būstas 7, 
11 11:00 Misija: dirbame 

sau 3, 9 11:30 Mano pi-
nigai 1, 3 12:00 Geležinis 
Vilis  14:10 Ponia Daut-
fajė   16:45 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis 9 18:30 
TV3 žinios 320 19:17 TV3 
sportas 1 19:22 TV3 orai 
320 19:25 Eurojackpot 46 
19:30 Turtuolis vargšas 2, 
11 21:00 Pokerio princesė  
23:55 Paradaisas   01:35 
laiko kilpa   03:35 rezi-
dentas 2, 12 

BTV
06:30 laba diena 07:00 
oplia! 07:30 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas (44) 08:30 oplia! 
09:00 Sveikatos kodas 
09:30 Sveikatos kodas 
televitrina 10:00 lietu-
vos Hipokratas 10:40 
afrika. Mirtinai pavojin-
gi (5) 11:40 Ekstrema-
lūs išbandymai (15,16) 
12:50 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos (3) 
13:55 anthonis Bourdai-
nas. Nepažįstami kraštai 
(4) 14:55 Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsa-
kas (45) 15:55 Pavojingi 
kaimynai (13) 17:00 Bet-
safe–lkl čempionatas. 
rytas - CBet 19:30 Muzi-
kinė kaukė 22:05 MaNo 
HEroJUS Mirtinas ginklas 
2 00:25 aŠTrUS kiNaS 
Galutinis tikslas 3 

05:10 atliekų kultūra 
05:50 kaimo akademija 
06:10 „Pasaulis iš vir-
šaus“ (5/3) 06:35 „Pa-
saulio turgūs“ (2) 07:03 
Programa 07:04 TV par-
duotuvė 07:20 „TV Eu-
ropa pristato. Vyrų šešė-
lyje“ (3,4) 08:30 Nauja 
diena 09:00 Bušido rin-
gas. Tarptautinis turny-
ras „BUSHiDo kok 2019” 
09:30 krepšinio pasau-
lyje su V 10:00 Vantos 
lapas 10:30 „Pone prezi-
dente” (1/10,11,12) 12:00 
„Detektyvas linlis“ (3) 
14:00 Gyvenimas 15:00 
laikykitės ten su andriu-
mi Tapinu. N-7. 16:00 
Žinios 16:28 orai 16:30 
kryptys lT 17:00 laiky-
kitės ten 18:00 Žinios 
18:28 orai 18:30 „TV Eu-
ropa pristato. Vyrų šešė-
lyje“ (3) 19:00 „Moterų 
daktaras“ (3/19) 20:00 
Žinios 20:28 orai 20:30 
oponentai 21:00 kitoks 
pokalbis su Edvardu Žič-
kumi 22:00 Viralas 22:30 
Žinios 22:58 orai 23:00 
laikykitės ten. Pokal-
biai. M 00:00 „Moterų 
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daktaras“ (3/19) 01:00 
„Pagrindinis įtariamasis“ 
(5/2) 03:00 „Pasaulis iš 
viršaus“ (5/3) 03:20 Vi-
ralas 03:40 kitoks po-
kalbis su Edvardu Žičkumi 
04:40 Gyvenimas 05:40 
kryptys lT 

1
06:35 akloji (52) 07:05 
Pragaro katytė (3) 08:05 
Daktaras ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (86) 
09:05  Tėvas Motie -
jus (26) 10:40 Būrėja 
(29,30,31) 12:25 klasi-
kiniai kepiniai. anos ol-
son receptai (34) 12:55 
akloji (53,54,55) 14:30 
Sveikatos namai 15:30 
Sveikatos namai televi-
trina 15:45 Širdele ma-
no (224,225) 17:45 akloji 
(2,3) 18:50 Būrėja (65,66) 
20:00 Detektyvė rizoli 
(3) 21:00 Chaoso teorija 
22:55 Melo pinklės 01:25 
kriminalinė Maskva (1,2) 
03:05 Stokholmo re-
kviem. kraujo ryšys   

 
06:00 lietuvos respubli-
kos himnas 06:05 klau-
simėlis 06:20 Žagarės 
vyšnių festivalis 2015. 
koncertuoja „Colours of 
bubbles” 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 
Pasaulio dailiojo čiuoži-
mo taurės varžybos. rusi-
jos „Didysis prizas” 14:20 
Mano tėviškė. Povilas 
Višinskis 14:40 Pasaulio 
dailiojo čiuožimo taurės 
varžybos. rusijos „Didy-
sis prizas” 16:15 klau-
simėlis 16:30 Pasaulio 
dailiojo čiuožimo taurės 
varžybos. rusijos „Didy-
sis prizas” 18:20 arTS21 
18:45 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžy-
bos. rusijos „Didysis pri-
zas” 20:00 Mūšio laukas 
20:30 Panorama 20:52 
Sportas. orai 21:00 kino 
žvaigždžių alėja. auksinė 
akis  23:05 Sostinės die-
nos 2019 00:00 FiFa U-17 
pasaulio vaikinų futbolo 
čempionatas 02:00 kino 
žvaigždžių alėja. auksinė 
akis  04:05 Šventadie-
nio mintys 04:30 Duo-
kim garo!
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Iranas patikslino, kad atrastame naujame 
naftos telkinyje yra 22 mlrd. barelių naftos
Irano naftos ministras pranešė, kad naftos telkinys, apie 
kurio atradimą prezidentas paskelbė savaitgalį, šalies 
patvirtintas naftos atsargas padidins tik 22,2 mlrd. barelių. 
Dėl technologinių apribojimų iš naujojo telkinio gali būti 
išgauta tik dešimtadalis – 2,2 mlrd. barelių – naftos.

Afganistane penki talibai susisprogdino 
mėgindami padėti pakelės bombą
Afganistano šiaurės rytuose penki Talibano kovotojai 
žuvo detonavus bombai, kurią jie mėgino padėti prie 
vieno kelio Kundūzo provincijoje. Sprogstamasis įtaisas 
suveikė praeitą naktį, kai kovotojai jį dėjo kelyje. Žuvo 
penki ekstremistai, dar trys buvo sužeisti.

liETUVoS krEPŠiNio lYGa

TUrNYriNĖ
lENTElĖ

1
kaUNo 

„ŽalGiriS“ rUNGT. PEr. Pral. 

9 9 0

9 TaŠkŲ

�
VilNiaUS 
„rYTaS“

rUNGT. PEr. Pral. 

8 6 2

6 TaŠkŲ

3
klaiPĖDoS 

„NEPTūNaS“
rUNGT. PEr. Pral. 

9 5 4

5 TaŠkŲ

�
PaNEVĖŽio 

„liETkaBEliS““
rUNGT. PEr. Pral. 

7 4 3

4 TaŠkŲ

� PriENŲ
„CBET“

rUNGT. PEr. Pral. 

9 4 5

4 TaŠkŲ

� UTENoS 
„JUVENTUS“

rUNGT. PEr. Pral. 

8 3 5

3 TaŠkŲ

�
ŠiaUliŲ 

„ŠiaUliai“
rUNGT. PEr. Pral. 

8 3 5

3 TaŠkŲ

�
PaSValio 
„PiENo 

ŽVaiGŽDĖS“

rUNGT. PEr. Pral. 

9 3 6

3 TaŠkŲ

9
kĖDaiNiŲ 
„NEVĖŽiS“

rUNGT. PEr. Pral. 

9 3 6

3 TaŠkŲ

10
alYTaUS 

„DZūkiJa“
rUNGT. PEr. Pral. 

8 2 6

2 TaŠkŲ

B GrUoDŽio 7 D. 18.00 Val. 
PriENŲ kkSC arENoJE 

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

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

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

B GrUoDŽio 22 D. 16.00 Val. 
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 

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

B SaUSio 4 D. 17.00 Val. 
BETSaFE-lkl VarŽYBoS: 

klaipėdos „Neptūnas“ prieš Prie-
nų „CBET“. Tiesioginė transliacija 
internetu DElFi TV.

B SaUSio 12 D. 17.00 Val. 
BETSaFE-lkl VarŽYBoS: 

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

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

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

B SaUSio 25 D. -:- Val. BET-
SaFE-lkl VarŽYBoS: Pa-

nevėžio „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. BET-
SaFE-lkl VarŽYBoS: Šiaulių 

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

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

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

Varžybos

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

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

B laPkričio 23 D. 17.00 
Val. PriENŲ kkSC arE-

NoJE BETSaFE-lkl VarŽYBoS: 
Prienų „CBET“ prieš Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“. Tiesioginė 
televizijos transliacija BTV.

B GrUoDŽio 1 D. 16.00 Val. 
PriENŲ kkSC arENoJE 

BETSaFE-lkl VarŽYBoS: Prienų 
„CBET“ prieš Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“. Tiesioginė translia-
cija internetu DElFi TV.

„Šiauliai“ (3-5) antrą kartą 
per savaitę nugalėjo Prie-
nų „CBet“ (4-5) krepšinin-
kus, tiesa, šįkart tai padarė 
„Betsafe–LKL“ čempionate 
ir padarė lengviau – An-
tano Sireikos auklėtiniai 
namuose varžovus įveikė 
84:69 (20:14, 23:18, 24:22, 
17:15).

Įdomu tai, jog šios rungty-
nės buvo antrasis komandų 
tarpusavio susirėmimas iš 
trijų per devynias dienas – 
praėjusios savaitės viduryje 
šiauliečiai svečius namuose 
po rimtos kovos nugalėjo ir 
Karaliaus Mindaugo taurės 
antrojo etapo rungtynėse 
(85:80), o trečią kartą ekipos 
susitiks trečiadienį Prienuo-
se, kur paaiškės į kitą KMT 
etapą pateksianti ekipa.

Šiame susitikime buvo 
pasiektas ir vienas neeilinis 
pasiekimas – trečiojo kėli-
nio pabaigoje Mindaugas 
Lukauskis perėmė kamuolį 
ir įsirašė į LKL istoriją tapda-
mas pirmuoju krepšininku 
lygos istorijoje, perėmusiu 

Pakiliai rungtyniavę šiauliečiai antrą kartą per 
savaitę įveikė „CBet“ krepšininkus

1000 kamuolių.
Šiauliečiai dvikovos eigą 

kontroliavo nuo pat rungty-
nių pradžios, o antrojo kėli-
nio starte jų persvara pirmą 
kartą pasiekė ir dviženklę ri-
bą (32:20).

Atrodė, kad trečiajame kė-
linyje šiauliečiai atsakys į vi-
sus dar likusius klausimus, 
mat nesunkiai puolime radę 
geras progas atakuoti šeimi-
ninkai netrukus perlipo ir 
20 taškų ribą (60:38), tačiau 
Prienų komandą dvikovo-
je išlaikyti bandė tritaškiais 
prapliupęs Lukas Uleckas – 
daugiausiai jo pastangomis 
„Šiaulių“ persvara buvo kiek 
apmažinta (65:54).

Ketvirtajame kėlinyje 
„CBet“ dar bandė surengti 
lemiamą šturmą, tačiau An-
tano Sireikos auklėtiniai jį at-
laikė ir iškovojo trečiąją savo 
sezono pergalę.

„CBet“ komandoje liepsno-
jo geriausias karjeros „Bet-
safe–LKL“ karjeros rungty-
nes sužaidęs Lukas Uleckas. 
Šis pataikė net 6 tritaškius iš 

Prienų „Revuonos“ pagrin-
dinės mokyklos pradinių 
klasių mokinių komanda 
dalyvavo rajoninėse kva-
drato varžybose, kurios 
vyko Prienų savivaldybės 
kūno kultūros ir sporto 
centre. Kvadrato varžybų 
tikslas – per sportą ugdyti 
sąmoningą, pilietiškai ak-
tyvų žmogų, puoselėjantį 
tautines vertybes.

Mūsų mokyklos komanda 
varžėsi su 4 komandomis iš 
Skriaudžių, Jiezno, Pakuonio 

rajoninės pradinių klasių kvadrato varžybos
ir Išlaužo mokyklų. Koman-
dos labai rimtai nusiteikę 
išsirikiavo sporto salėje. Žai-
džiant tikrai buvo „karšta“, o 
žaidėjus palaikė ir sirgalių 

komandos. 
Mūsų mokyklos koman-

dos žaidėjai žaidė vieningai. 
Jų akyse tikrai matėsi užsi-
degimas ir noras laimėti. 

Valio! Mes laimėjom! 1-oji 
vieta atiteko „Revuonos“ pa-
grindinės mokyklos pradi-
nių klasių komandai.
Komandos vadovė mokytoja 

Danutė Baranauskienė 

10, iš viso surinko 21 tašką ir 
buvo rezultatyviausias savo 
karjeros rungtynes.

Prienų komandoje taip pat 
debiutavo ir iš Kauno „Žal-
girio“ pasiskolintas Kerras 
Kriisa. Debiutinėse rungty-
nėse jis pelnė 1 tašką.

Prieš rungtynes individu-
alaus apdovanojimo sulau-
kė šiauliečių vidurio puolėjas 
Rokas Gustys, kuriam buvo 
įteiktas prizas kaip naudin-
giausiam spalio mėnesio ly-
gos žaidėjui.

Po pergalės šiauliečių tre-
neris Antanas Sireika pasi-
džiaugė laimėjimu ir sakė, 
jog rungtynėse jį džiugino 
žaidėjų nusiteikimas.

„Džiaugiuosi pergale, ne-
lengva žaisti su ta pačia ko-
manda, vyksta tarsi atkrin-
tamosios. Yra dalykai, kurie 
ir džiugina, ir liūdina. Buvo 
ir šiandien ir klaidų, ir visko, 
bet buvo ir gerų momentų 
tiek gynyboje, tiek ir puo-
lime.

Visos rungtynės svarbios, 
visas nori laimėti. Mums gal 

šiek tiek lengviau, nes tada 
laimėjome, bet džiaugiuosi, 
kad žaidimo kokybė šiandien 
buvo visiškai kitokia“, – pasa-
kojo patyręs strategas.

Tuo tarpu Prienų koman-
dos vedliui Mantui Šerniui 
teko apgailestauti dėl ne-
tinkamo komandos fizišku-
mo po pirmųjų tarpusavio 
rungtynių.

„Po anksčiau praloštų 
rungtynių tikrai nenorėjau, 
kad komanda šiandien rung-
tynes pradėtų taip. Fizišku-
mo lygis buvo daug žemesnis 
nei aną kartą, „Šiauliams“ ne-
galima leisti pajausti jų žaidi-
mo. Neišpildėme savo tikslų 
žaisti kietai, agresyviai.

Šitoje vietoje daug dalykų 
neišpildėme ir tikrai nesma-
gu antras rungtynes iš eilės 
„Šiauliams“ pralošti dėl fiziš-
kumo“, – teigė M. Šernius.

„Šiauliai“: Rokas Gustys 18 
(8 atk. kam.), Kevinas Hardy 
13, Aurimas Urbonas 12, Be-
nas Griciūnas 10;

„CBet“: Lukas Uleckas 21 
(6/10 trit.), Martynas Varnas 
14, Arnas Velička 13 (5 kl.), 
Vaidas Čepukaitis 10. LKL 
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Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Paskutinis rudens mėnuo 
ne tik baigia nuplėšyti pa-
skutinius medžių lapus, 
bet neša ir darganą bei 
žvarbius orus. Reikia su 
tuo susitaikyti, nes ir taip 
ilgai lepino geri ir šilti orai. 
Turguje labai sumažėjo 
prekiautojų ir pirkėjų. Vie-
ni baiminasi šalto oro, kiti 
– sugadinti savo prekes. 

Tačiau šeštadienį turguje 
prekių netrūko. O kur kaimo 
žmogus dės, jeigu visą savai-
tę rinko kiaušinius, slėgė sū-
rius ar virė šaltieną? 

Kilogramas bulvių ar ko-
pūstų kainavo 0,3–0,4 euro, 
morkų – 0,5–0,7 euro, svogū-
nų – 0,7–1,2 euro, burokėlių 
– 0,5 euro, paprikų – 1,2–1,5 
euro, agurkų – 1,5–2,5 euro, 
pomidorų – 0,9–1,6 euro, 
Briuselio kopūstų ar kala-
fiorų – 1,3–1,5 euro, česnakų 
– 4–5 eurai.

Ant prekystalių dar ne-
trūksta ir moliūgų, ir žalių bei 
geltonų cukinijų, kainuojan-
čių 0,6–1 už kilogramą, sa-
lierų ar petražolių gumbai – 
1–2 eurus, porų – 0,8–1 eurą 
už vienetą. Ryšelį petražolių, 
krapų ar gražių, didelių ridi-
kėlių buvo galima nusipirkti 
už 0,5 euro.

Kilogramas lietuviškų 
obuolių kainavo 0,5–0,8 eu-
ro, kriaušių – 1,2–1,5 euro, 
svarainių – 1,5–2 eurai, sly-
vų –1,5–1,8 euro, litras span-
guolių – 3 eurus.

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

Prekyba pieno produktais 
vyko be didesnių pokyčių. 
Ant turgaus prekystalių po 
truputį mažėja pieno, sviesto 
ir sūrių, nors kainos nesikei-
čia. Litras pieno kainavo 0,5 
euro, grietinės – 3,2–3,4 eu-
ro, varškės pusė kilogramo 
– 0,8–1 eurą, puskilogramis 
sviesto – 3,5–4 eurus, sūriai 
– 1,5–4,5 euro (priklausomai 
nuo dydžio).

Dešimtį naminių vištų 
kiaušinių buvo galima nusi-
pirkti už 1,8–2 eurus, antinių 
– už 2,2 euro.

Bitininkai už pusės litro 
stiklainį medaus prašė 3–4 

Prienų 
turguje

REKLAMA

eurų, indelį žiedadulkių ar 
bičių duonelės buvo galima 
nusipirkti už 2,5 euro.

Pusės litro butelis nami-
nio šaltai spausto linų sė-
menų aliejaus kainavo 3,5 
euro, 250 ml kanapių, baltų-
jų garstyčių ar rapsų aliejaus 
– 4 eurus.

Nesikeičia rūkytos ir sū-
dytos mėsos asortimentas 
ir kainos. Kilogramą lašinių 
buvo galima nusipirkti už 
5,8–7,8 euro, suktinio (nuga-
rinės) – už 8–11 eurų, dešrų 
– už 6–9eurus, dešrelių – už 
5,2–6,5 euro, pūslės – už 11–
15 eurų.

Nepasikeitė ir šviežios 
mėsos kainos – kilogramas 
kiaulienos šoninės kainavo 
3,98–4,2 euro, mentės be 
kaulo, kumpio – 3,98–4,2 
euro, karbonado ar sprandi-
nės – 3,98–5,25 euro, karkos 
– 1,98–2,19 euro, maltos mė-
sos – 3,5–4 eurus.

Ant prekystalių buvo ne-
mažai šviežios paukštienos. 
Kilogramas namie augintos 
vištos (broilerio) kainavo 4 
eurus, anties – 5–6,6 euro, o 
triušienos – 5–6 eurus.

Daug žmonių būriavosi 
prie prekiautojų sūdyta, šal-
dyta ir šviežia žuvimi. Kilo-
gramas lydekos kainavo 3,5 
euro, strimelių – 1,9 euro, 
karšio – 2,3 euro, šamo – 3,5 
euro, upėtakio – 4,9 euro, 
starkio – 6,9 euro. Daugelis 
pirko šaltai ar karštai rūky-
tos skumbrės, šaldytos jūros 
lydekos ar vilkžuvės, sūdytų 
silkių ar žuvies pusgaminių.

Visai pritilo prekyba gy-
vūnijos turgavietėje. Už jau-
nas ir tuoj pradėsiančias dė-
ti vištas augintojai prašė 6–7 
eurų, gaidį buvo galima įsi-
gyti už 6–10 eurų. Už vieną 
veislinių vištų šeimyną (dvi 
vištas ir gaidį) prašė net 60 
eurų. Antis ar antinas kaina-

vo 10 eurų, didelis kalakutas 
– 18–20 eurų, žąsis – 22–27 
eurus. Triušių žmonės nebe-
veža, nes nėra pirkėjų. Prieš 
kelis metus buvusi didelė gy-
vuliukų turgavietė visai susi-
traukė, kai neliko paršiukų. Ir 
kažin ar kada jų vėl bus.

Dabar kaime žmonės lai-
ko tik naminius paukščius 
ir triušius. Kol dar neuž-
draudė.

Nemažai buvo ūkininkų, 
prekiaujančių įvairių rūšių 
grūdais bei bulvėmis, buro-
kėliais, morkomis. Kaip ir 
anksčiau, centneris miežių, 
kviečių ar avižų kainavo 8–9 

eurus, maišas pašarinių mil-
tų – 9 eurus, ryšulys šiaudų 
– 2,5 euro, šieno – 3,0 eurus, 
centneris pašarinių runkelių 
– 5 eurus. Dabar pats laikas 
raugti žiemai kopūstus, jų ki-
logramas kainavo 0,3 euro.

Nors miško paklotę baigia 
užkloti krintantys lapai, gry-
bautojai dar buvo pririnkę ir 
atnešę parduoti ne paprastų 
grybų, o baravykų. Jų kilogra-
mas kainavo 10 eurų. Ne kie-
kvienais metais tokių grybų 
galima nusipirkti lapkričio 
pradžioje.

Šeštadienį turguje kur be-
eisi buvo girdėti diskusijos 
apie būsimą pensijų padidė-
jimą. Kitaip sakant, apie val-
džios tyčiojimąsi iš žmonių. 
Žmonės juokavo, kad pen-
sija padidės 3 eurais, tad ga-
lės vieną papildomą duonos 
kepaliuką nusipirkti, sviesto 
jau neišeis...

Prekyba sumažėjo ir dėl 
to, kad nebuvo prekiauto-
jų  gėlėmis bei vaismedžiais, 
sumažėjo dėvėtų rūbus ir ki-
tokių sendaikčių pardavėjų. 
Visi laukia ateinančių šalčių.
Nors sinoptikai pranašauja, 
kad ir ši savaitė bus lietinga, 
vėjuota, bet su teigiama tem-
peratūra.

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

Žemės ūkis

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

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

200 kg kiaulę (nebuvus parša-
vedė) Jiestrakio k., Šilavoto sen., 
Prienų r. Tel. 8 645 73007.

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.

Kviečius, miežius, pupas, rau-
donų dobiliukų „Motiejukai“ 
sėklas ir traktorinę priekabą. 
Tel. 8 678 04167.

Kultivatorių, šieno ritinius su 
plėvele, grėblį-vartytuvą, mėšlo 
kratytuvą. Tel. 8 611 35283.

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. 

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.

Automobiliai, dalys

Parduoda

„Scoda Octavia“  (2001 m., B/D, 
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.

Nekilnojamas turtas

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

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

Tel. 8 682 61641.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT-
44240 Kaunas) prašo atsiliepti Ireną Binkulienę, arba įga-
liotus asmenis. 2019 m. lapkričio 19 d. 13:00 val. Jūs kvie-
čiami atvykti į Prienų r., Stakliškių sen., Pakrovų kaimą, 
prie žemės sklypo (kad. Nr. 6953/1:171 suderinti sklypo 
ribas su gretimu žemės sklypu proj. Nr. 946  kuriam nu-
rodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai; prašo-
me atsiliepti Živilę Bartkute arba įgaliotus asmenis, 2019 
m. lapkričio 19 d. 11:00 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų 
r., Birštono sen., Siponių kaimą, prie žemės sklypo (kad. 
Nr. 6908/8:15),  suderinti sklypo ribas su gretimu žemės 
sklypu proj. Nr. 1115 kuriam nurodytu laiku bus atliekami 
kadastriniai matavimai. Su savimi turėti asmens tapatybę 
patvirtinančius dokumentus, ar įgaliojimus.   

Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno že-
mėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-409, 
Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus 
tęsiami.

Informuojame, kad 2019-11-27 10.00 val. UAB „Geoma-
tininkai“ atliks žemės sklypo (kad. Nr. 5901/0001:128; 
Skl. Nr. 95-2A) Prienų r. sav., Pakuonio sen., Apušoto 
k. kadastrinius matavimus. Gretimo sklypo, (kad. Nr. 
6901/0001:108; Skl. Nr. 106-A) bendraturtis R.V. miręs. 
Paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis, kitus suinteresuotus 
asmenis prašome atvykti į sklypo ribų paženklinimą. Ne-
atvykus su planu bus galima susipažinti ar pareikšti pre-
tenzijas adresu: Vasario 16-osios g. 7-1, Kaunas, per 30 
kalendorinių dienų nuo ribų ženklinimo datos. Matinin-
kas Armantas Petravičius. Tel. pasiteirauti 8 633 15303, 
el.p. info@geomatininkai.lt

Informuojame žemės sklypų kad. Nr. 6953/0004:90, 
6953/0004:164, 6953/0004:165 savininkus, kad gre-
timo žemės sklypo 6953/0004:0089, esančio Prienų r. 
sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., ribų ženklinimas vieto-
vėje įvyks 2019-11-26 12.00 val. UAB „PROJEKTITA“, Vir-
šuliškių g. 21-13, Vilnius, el. p. projektita@gmail.com, tel. 
+370 600 66692.

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonomikos, kultūros ir 

politikos naujienų!
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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). 

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.

Nebrangiai sausas skaldytas 
malkas. Atveža. Tel. 8 609 
14843.

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

Atvešime durpių  
briketų, akmens  
anglių, pjuvenų  

briketų, granulių.  
KOKYBĘ  

GARANTUOJAME. 
Tel. 8 683 13463.

Paslaugos

Šiltnamių g. �, �911� Prienai
Mob. tel.: (� �3�)��3��, (� ��0) ���33.

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.

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
Svečių namams Birštone 
reikalinga kambarinė, taip 
pat galinti administruoti, 
organizuoti atvykstančių 
svečių apgyvendinimą. Atly-
ginimas priklausomai, nuo 
darbo krūvio, nuo 250 iki 
550 Eur/mėn. Birštonietė 
būtų privalumas. Tel. 8 655 
34927.

REKLAMA

Lapkričio 21 d. 18 val. 
Prienų kultūros centre

Netektis. O gal žvaigždė?
Išsivedė brangiausią žmogų.

Lemtis. O gal gyvenimas?
Paliko begalinį skausmą.

Dėl mylimos mamytės mirties nuoširdžiai 
užjaučiame Birutę Trainavičienę ir artimuosius.

Senjorų liaudiškų šokių kolektyvas

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonomikos, kultūros ir 

politikos naujienų!

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonomikos, kultūros ir 

politikos naujienų!
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Lapkričio 13 d.
TREČIADIENIS

Pasaulinė gerumo diena
Saulė teka 07:43
leidžiasi 16:22

Dienos ilgumas 08.39
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Norvydas, Eirimė, arkadijus

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Lapkričio 14 d.
KETVIRTADIENIS

Pasaulinė diabeto diena
Karaliaus Mindaugo žūties 

diena
Pasaulinė kokybės diena

Saulė teka 07:45
leidžiasi 16:21

Dienos ilgumas 08.36
Pilnatis (17 mėnulio diena)

Gotfridas, ramantas, Saulenė, 
Emilis, Judita

Tinkamas laikas sėti: 
salierus, burokus.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Lapkričio 15 d.
PENKTADIENIS

Aušros vartų Marija, gailestin-
gumo motina

Saulė teka 07:47
leidžiasi 16:19

Dienos ilgumas 08.32
Pilnatis (18 mėnulio diena)

albertas, leopoldas, Vaidilas, 
Žadvydė

Tinkamas laikas sėti: 
salierus, burokus.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Lapkričio 16 d.
ŠEŠTADIENIS

Tarptautinė tolerancijos diena
Lietuvos pašto diena

Saulė teka 07:49
leidžiasi 16:17

Dienos ilgumas 08.28
Pilnatis (19 mėnulio diena)

Edmundas, Gertrūda, Margari-
ta, Vaišvydas, Gerdvilė
Tinkamas laikas sėti: 

salierus, burokus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Lapkričio 17 d.
SEKMADIENIS

Tarptautinė studentų diena
Pasaulinė neišnešiotų nauja-

gimių diena
Pasaulinė diena žuvusiems 

eismo įvykiuose atminti
Saulė teka 07:50

leidžiasi 16:16
Dienos ilgumas 08.26

Pilnatis (20 mėnulio diena)
Dionyzas, Elžbieta, Grigalius, 
Getautas, Gilvilė, Viktorija
Tinkamas laikas sėti: 

salierus, burokus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Lapkričio 18 d.
PIRMADIENIS

Latvijos nepriklausomybės 
diena

Europos supratimo apie anti-
biotikus diena

Saulė teka 07:52
leidžiasi 16:14

Dienos ilgumas 08.22
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Salomėja, Ginvydas, Ginvy-
dė, otonas, romanas, otas, 

Vestina
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas šaldyti vaisius, 

netinkamas laikas tręšti.

VANDENS TEMPERATŪRA

+7 NEMUNaS PriE NEMaJūNŲ
+8 kaUNo MarioS 
+9 BalTiJoS Jūra (ŠVENToJi)
+7 kUrŠiŲ MarioS (NiDa)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

r0radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

41kaUNE 
nSv/val. 

43alYTUJE 
nSv/val.

FUkUŠiMoS aE 
7759 nSv/val. 
čErNoBYlio aE 
8140 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. 1231
Data: 2019-11-10

    
42 33 48 52 55 27 65 24 21 03 
12 49 36 16 32 53 41 07 50 17 
73 70 72 46 18 11 45 63 20 28 
40 68 43 51 08 30 39 05

 ViSa lENTElĖ
19 47 60 57 69 62 26 29 67 34 
64 75 38 37 54 61 58 25

laiMĖJiMai ir laimėtojų sk.

 
 
 

1748.00€ 12
21.50€ 584
1.50€ 13015
2.50€ 8583

PaPilDoMi PriZai
012*399 600 Eurų
0415460 automobilis JEEP 
CoMPaSS
0147262 automobilis JEEP 
CoMPaSS
016*281 Dėmių šalinimo 
piešt. ElECTrolUX
014*441 Dėmių šalinimo 
piešt. ElECTrolUX
002*431 išmanioji apyrankė
043*182 išmanioji apyrankė
046*560 išmanioji apyrankė
038*412 išmanioji apyrankė
013*470 išmanioji apyrankė
023*811 išmanioji apyrankė
028*750 išmanioji apyrankė
0287347 išmanioji apyrankė
0334460 išmanioji apyrankė
0076171 išmanioji apyrankė
0291707 išmanioji apyrankė
0503718 išmanioji apyrankė
034*832 kavos aparatas
044*248 kavos aparatas De-
longhi
036*538 knyga NErEGĖTa 
liETUVa
0017441 knyga NErEGĖTa 
liETUVa
0017043 knyga NErEGĖTa 
liETUVa
0450673 knyga NErEGĖTa 
liETUVa
0055092 knyga NErEGĖTa 
liETUVa
0489577 knyga NErEGĖTa 
liETUVa
015*603 knyga NErEGĖTa 
liETUVa
046*431 kompiuteris lENoVo 
ideaPad N4000
035*527 kuponas degalams 
Circle k
035*344 kuponas degalams 
Circle k
041*527 kuponas plovyklai 

laPkričio

13
T R E Č I A D I E N I S

VILNIUS
+11

+10
laPkričio

14
KETVIRTADIENIS

+13
KLAIPĖDA

+11 +10+7

laPkričio

15
P E N K TA D I E N I S

laPkričio

16
Š E Š TA D I E N I S

laPkričio

17
S E K M A D I E N I S

laPkričio

18
P I R M A D I E N I S

laPkričio

19
A N T R A D I E N I S

VILNIUS
+13

+9
+13
KLAIPĖDA

+9 +9+7

VILNIUS
+8

+7
+9
KLAIPĖDA

+7 +8+6

VILNIUS
+11

+8
+12
KLAIPĖDA

+7 +11+8

VILNIUS
+10

+8
+10
KLAIPĖDA

+8 +10+8

VILNIUS
+8

+7
+8
KLAIPĖDA

+6 +8+7

VILNIUS
+6

+5
+7
KLAIPĖDA

+5 +7+6

Circle k
044*149 kuponas plovyklai 
Circle k
0275303 Mercedes Benz 
Gla180
012*858 Pakvietimas į TV 
studiją
048*042 Pakvietimas į TV 
studiją
020*476 Pakvietimas į TV 
studiją
019*635 Pakvietimas į TV 
studiją
018*310 Planš. komp. Sam-
sung TaB a T290
048*119 radijo žadintuvas 
Thomson
044*835 radijo žadintuvas 
Thomson
010*704 radijo žadintuvas 
Thomson
028*649 S iurb lys- š luota 
BoSCH BBH22041
038*012 Telefonas Samsung 
Galaxy a10

ProGNoZĖ: aukso puode –  
340 000 Eur

lošimo Nr. 722
Data: 2019-11-04

Tel. 1634
3000 Eur - 722-0029005
1000 Eur - 722-0032862
1000 Eur - 722-0022220
1000 Eur - 722-0027392
300 Eur - 722-0022*88
300 Eur - 722-0039*37
300 Eur - 722-0029*46

SEkaNčio TiraŽo PriZaS: 
1 x 3000€, 10x300€, 400x30€

lošimo Nr. 354
Data: 2019-11-08

Skaičiai
14, 20, 23, 39, 49 + 04, 10

laiMĖJiMai
5 + 2 81208084.74€  0
5 + 1 931220.30€      0
5 75845.90€ 0
4 + 2 5666.60€ 0
4 + 1 305.50€ 5
4 125.30€ 5
3 + 2 73.40€ 8
2 + 2 25.80€ 98
3 + 1 20.70€ 116
3 15.80€ 210
1 + 2 12.30€ 515
2 + 1 8.60€ 1764

ProGNoZĖ: 90 000 000 Eur

renginiai
Lapkričio 14 d. 17 val. 
Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešojoje bibliotekoje 
– knygos „Sūduvos girios“ 
(Sūduvos girių ir miškų 
ūkio istorinė apžvalga) pri-
statymas. Dalyvaus knygos 
autoriai Algirdas Brukas, 
prof. Romualdas Deltuvas ir 
dr. Romualdas Mankus.

Lapkričio 14 d. 17 val. Išlau-
žo kaimų bendruomenės 
salėje – dokumentinio fil-
mo „Dambravos koplytėlės 
šimtmečio šventė“ peržiūra. 
Maloniai kviečiame sušilti 
prie arbatos puodelio ir 
malonių prisiminimų.

Lapkričio 14 d. 18 val. Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio 
centre – „Domino“ teatro 
interaktyvus šou „Alkoholio 
biblija“. Justinas Jankevi-
čius 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 15 d. 17 val. 
Naujosios Ūtos laisvalaikio 
salėje – Dainų ir poezijos 
vakaras „Kai ruduo pasibels 
į širdį“. Vakaro metu naujai 
išrinktiems Naujosios Ūtos 
seniūnijos seniūnaičiams 
bus įteikti pažymėjimai, 
susitiksime su Prienų r. 
savivaldybės vadovais.

Lapkričio 15 d. 19 val. Bal-
bieriškio kultūros ir lais-
valaikio centre – Gitarų 
vakaras „Skamba gitaros 
stygos...“. Įėjimas nemoka-
mas. Dalyvauja atlikėjai iš 
Vilniaus, Alytaus, Birštono, 
Balbieriškio ir Skriaudžių. 
Vakaro svečias – atlikėjas 
Romas Dambrauskas.

Lapkričio 16 d. 14 val. Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio 
centre – XV respublikinis 
senjorų liaudiškų šokių 
kolektyvų konkursinis fes-
tivalis „Revuona 2019“. Fes-
tivalyje dalyvaus Panevėžio, 
Kauno, Vilniaus, Marijam-
polės, Joniškio, Utenos ir 
Prienų senjorų liaudiškų šo-
kių kolektyvai ir ansambliai. 
Renginys nemokamas.

Lapkričio 16 d. (šeštadienį) 
Birštono parapijos namuo-
se, adresu Birutės g. 10 A., 
Birštonas. Prienų-Birštono 
diabeto klubo „VERSMĖ“ 
renginys PDD minėti. 2018-
2019 metų tema „Diabetas 
ir šeima“.

Lapkričio 17 d. 13 val. 
Skriaudžių laisvalaikio salė-
je – legendinės grupės „Ne-
rija“ koncertas. Programoje 
– žymiausi šlageriai: „O, 
kaip bėga metai“, „Siselija“, 
„Vėl švieski man vėl“ ir kt. 
su „Nerijos“ vyrais. Bilietų 
kaina: suaugusiems – 8 Eur, 
vaikams – 4 Eur. Dėl bilietų 
įsigijimo kreiptis tel. 8 699 
85050.

Lapkričio 19 d. 18 val. Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio 
centre – Žilvino Žusino kino 
filmas „Leonė. Bėganti į 
šviesą“. Bilieto kaina 5 Eur. 
Bilietus galima įsigyti ir 
užsisakyti Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centro bilietų 
kasoje.

Lapkričio 20 d. 11 val. Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio 
centre – Prienų rajono savi-
valdybės „Metų ūkio“ šven-
tė. * Konkurso „Metų ūkis“ 
nugalėtojų apdovanojimai 
* Atlikėjų Liudo Mikalaus-
ko ir Egidijaus Bavikino 
koncertas

Lapkričio 20 d. 19 val. 
Veiverių šaulių namuose 
– Stakliškių kultūros ir lais-
valaikio centro mėgėjų tea-
tro spektaklis „Tarpukario 
meilė“. Įėjimas nemokamas. 
Spektaklio trukmė – 45 min. 
Režisierius – Vaidas Len-
gvinas.

Lapkričio 24 d. Skriaudžių 
laisvalaikio salėje – žy-
maus Lietuvos kanklininko, 
Skriaudžių krašto šviesuolio, 
ilgamečio Skriaudžių an-
samblio „Kanklės“ vadovo 
Antano Degučio 120-ųjų 
gimimo metinių minėjimas 
„Skamba kanklės“.   9.30 
val. – A. Degučio kapo lan-
kymas Skriaudžių kapinėse 
10.00 val. – Šv. Mišios Skriau-
džių Šv. Lauryno bažnyčio-
je; 12.00 val. – minėjimas 
Skriaudžių laisvalaikio salė-
je. Dalyviai: LMTA Klaipėdos 
fakulteto Muzikos katedros 
docentas Vytautas Alens-
kas, Griškabūdžio kultūros 
centro folkloro ansamblis 
„Užnovietis“, Vaikų ir jau-
nimo folkloro ansamblis 
„Kankliukai“, Skriaudžių 
ansamblis „Kanklės“.


