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Šį rudenį Seime vykusioje 
konferencijoje „Specialių 
poreikių (negalią) turin-

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų 
integracija: mokyklų savastis ar imitacija?

čių vaikų ugdymo proble-
mos ir perspektyvos“ bu-
vo diskutuojama apie mo-
kinių, turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių (toliau 
– SUP), įtrauktį į bendrojo 
ugdymo mokyklas. 

Renginys buvo skirtas iš-
sakyti visų nevyriausybinių 
organizacijų poreikius ir pro-
blemas, aptarti esamą SUP 
turinčių mokinių socializa-
cijos situaciją. 

Švietimo, mokslo ir sporto 

viceministras Arūnas Plikš-
nys sveikinimo kalboje sakė, 
kad valstybė turi pašalinti 
visas kliūtis, trukdančias mo-
kiniui, nepriklausomai nuo 
sutrikimo lygio, ugdytis ug-

Žmonės apie daug 
ką kalba, tik niekas 
jų nesiklauso. Atro-
do, paprasti mūsų 
mylimos šalies pilie-
čiai, o supranta daug 
daugiau negu tie, ku-
rie mums atstovauja 
Seime, už mus gal-
voja, mąsto ir baigia 
numauti paskutines 
kelnes. Ir ne tik. 

Mes netenkame ir 
savo tapatybės, netu-
rime teisės vadintis 
vardu ir pavarde, nors 
asmens duomenis tu-
rime saugoti po devy-
niais užraktais. Kam ir 
dėl ko?

„Žinote, drąsiai 
naudotis savo vardu 
ir pavarde bei užra-
šyti gimimo metus 
galima tik kapinėse 
ant paminklo“, – liū-
dnai pajuokavo vie-
na pašnekovė Kauno 
klinikose. O buvo la-
bai paprastas nutiki-
mas – Kauno kliniko-
se prie gydytojo durų 
laukė nemaža eilutė 
žmonių. Ant durų ka-
bojo (gal ir dabar ka-
bo užrašas, kuriame 
informuojama, kad li-
goniai į kabinetą kvie-
čiami vardu (suprask, 
konspiracija). Sesu-
tė (dabar slaugytoja) 
atidariusi duris kvie-
čia užeiti pacientę: 
„Prašom, moteris su 
Guči marškinėliais“. 
Na, vardu nepakvietė, 
nes buvo gal dvi paci-
entės tokiais pačiais 
vardais... Tikriausiai 
tuoj gausime kaip ka-
liniai tik numerius, 
kuriais ir vadinsimės, 
nes mes jau nelabai 
žmonės...

Neseniai teko lan-
kytis Kauno klinikų 
Akių ligų klinikoje. 
Ten tai tikrai baisu 
– patalpos remonto 
nemačiusios gal nuo 
sovietinių laikų. Grin-
dys sutriušusios, sie-
nos – suskilusios. Lan-
komas ligonis liūdnai 
pajuokavo – mūsų 
akys nesveikos, ma-

Laima
DUOBLIENĖ

Lapkričio 16 d. Prienų KLC 
karaliavo liaudiškas šokis 
– čia vyko XV respubliki-
nis senjorų liaudiškų šokių 
kolektyvų konkursinis fes-

tivalis „Revuona“. Festivaly-
je jau yra dalyvavę kolekty-
vai iš 16 Lietuvos miestų, 
taip pat „Bijūno“ šokėjai iš 
Latvijos. 

Šokiu „Oi, žiba žiburėlis“ 
festivalį pradėjo visų daly-
vaujančių kolektyvų šokė-
jų poros. O pasivaržyti dėl 

garbingo pereinamojo prizo 
– „Verpstės“ – susirinko še-
šių kolektyvų šokėjai iš Vil-
niaus, Marijampolės, Kauno, 
Utenos, Joniškio ir Prienų. 
„Verpstės“ autorius – medžio 
drožėjas Vaidas Šeškevičius. 

Šokėjų pasirodymus ver-
tino komisija: Lietuvos dai-
nų švenčių baletmeisteris, 
Prienų KLC liaudiškų šokių 
kolektyvo „Ringis“ vadovas 
Raimundas Markūnas, cho-

reografė, mokytoja meto-
dininkė, Birštono kultūros 
centro liaudiškų šokių kolek-
tyvų „Aguonėlė“ ir „Jievaras“ 
vadovė Virginija Bankauskie-
nė ir Prienų KLC choreogra-
fas, liaudiškų šokių kolektyvo 
„Trapukas“ vadovas Džorda-
nas Aksenavičius.

Pastaruosius metus 
„Verpste“ džiaugėsi uteniš-
kiai, kurie ir pradėjo konkur-

Prienų KLC senjorų liaudiškų šokių kolektyvas „Vajaunas“.

Konkursinio festivalio „Revuona 2019“ nugalėtojai – Joniškio KC senjorų liaudiškų šokių ansamblis „Jievaras“.
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Kauno mečetėje išdaužti du langai
Kauno mečetė sekmadienio naktį vėl tapo išpuolio taikiniu 
– maldos namuose išdaužti du vitražiniai langai, skelbia 
portalas 15min.lt.  Portalas remiasi Kauno musulmonų 
bendruomenės valdybos pranešimu Facebook, kuriame 
teigiama, kad nuo pirmojo vandalizmo akto praėjo mažiau 
nei du mėnesiai, „institucijos toliau pasyviai dirba“ ir 
nepadeda apsaugoti statinio. 

„Lietuvos karžygio“ statulėlė įteikta 
skęstančiuosius gelbėjusiam Ž. Kaminskui
Pagrindinis „Lietuvos karžygio“ apdovanojimas 
šiemet įteiktas skęstančiuosius gelbėjusiam 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 
trečio kurso kariūnui Žygimantui Kaminskui. Jis 
išgelbėjo 10 metų vaiką ir dar 4 suaugusius.
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Pilkas dangus, pilki na-
mų stogai, vis labiau 

pilkėjanti žemė baugina pri-
siminimais apie tuos laikus, 
kai išeiti iš namų be ilgų gu-
minių batų būdavo tiesiog 
neįmanoma. Užtekdavo vie-
no žingsnio, kad viskas, kas 
ką tik buvo švaru, susilietų su 
gamta, tiksliau, šlapia žeme, 
kuri tyvuliuodavo vos per-
žengus namų slenkstį. 

Laikai pasikeitė. Dabar 
mes vaikštome asfaltuotais 
ar betono trinkelėmis grįs-
tais takais, akis džiugina 
įvairiomis spalvomis pilkąją 
rudens darną ardantys re-
novuoti pastatai. Progresas 
mums padovanojo dirbtines 
spalvas. Jeigu spalvomis ga-
lėjome džiaugtis tik vasarą, 
tai žmogus savo rankomis 
sukūrė daug cheminių ste-
buklų, galinčių pilką rudenį 
paversti dirbtine vasara. 

Antai, gėlės kapinėse anks-
čiau žydėdavo nuo pavasario 
iki vėlyvo rudens, o dabar ga-
lima išvysti „žydinčių“ gėlių 
ir vidury žiemos. Ne kartą 
tenka pamatyti ant kapo iš 
po sniego pusnies išlindusią 
ryškiaspalvę geltoną rožę 
su dar ryškesniu šviesiai ža-
liu koteliu. Tiesa, kuo arčiau 
pavasaris, tuo labiau ta rožė, 
nors nė trupučio nesunykusi, 
tampa apjuosta purvo man-
tijos – tarsi blausus realybės 
šešėlis. 

Nors ir kaip besistengtu-
me pagražinti savo gyveni-
mą ir aplinką dirbtiniu gro-
žiu, jis vis tiek bus dirbtinis. 
Galime spalvinti namus, ta-
čiau tai dar nereiškia, kad jų 
vidus taps naujesnis. Galime 
savo namuose prisistatyti 
dirbtinių gėlių, bet tai dar 
nereiškia, kad jos skleis aro-
matą. Galima prabangiai ap-
sirengti, bet tai dar nereiškia, 
kad nebūsime elgetos.

Mes mėgstame parodyti 
save iš gerosios pusės ir vi-
sada bandome nuslėpti tuos 
faktus, kurie, mūsų nuomo-
ne, žemina mus kitų akyse. 

Tačiau reikia pripažinti, kad 
nuslėpimas pačių faktų ne-
sunaikina. Todėl visai ne-
keista, jog kartais perdėtas 
kieno nors gražinimas tam-
pa erzinančiu. Žmogaus akis 
gal ir yra pažeidžiama opti-
nės apgaulės, tačiau aštrus 
protas gana greitai įžvelgia, 
jog po gražiais blizgučiais tė-
ra juodas klijų sluoksnis.

Nors pastatai žvilga įvai-
riomis spalvomis, jie nėra 
naujesni, juolab nežadina 
vasariškų nuotaikų. Taip ir 
su įvairiais mūsų gyvenime 
pasitaikančiais blizgučiais. 
Turime gražesnį automo-
bilį, bet ar dėl to esame lai-
mingesni, protingesni ir šir-
dyje brandesni? Tokie mes 
esame nebent kitų žmonių 
akyse tol, kol jie nesužino, 
kad taip mes bandome bent 
kiek save nudžiuginti kitų 
žmonių dėmesiu. Bent kaž-
kiek patraukti kitų dėmesį, 
nes nebeturime, kas jį mums 
galėtų teikti. 

Labai dažnai save puošia-
me tam, kad pasidžiaugtume 
kitų dėmesiu mums. Argi ne 
geriau jaučiamės, jeigu mus 
pagiria? 

Tačiau problema kyla tada, 
kai mūsų išorė visiems iš-
duoda visiškai priešingą mū-
sų esybę, negu esame iš ti-
krųjų. Dirbtinė šypsena mū-
sų draugus priverčia manyti, 
kad esame linksmas žmogus, 
tačiau liūdesį slepiantis dirb-
tinumas vėliau vis tiek atsi-
skleidžia kaip visa griaunanti 
emocija, kuri tuomet nuliū-
dina ne tik mus pačius, bet 
ir tuos, kurie patikėjo mūsų 
dirbtiniu linksmumu.

Jeigu mes bandome pasi-
rodyti esą turtingi, išaiškė-
jus tiesai rizikuojame patir-
ti patyčias. Jeigu prisistato-
me vargšais, rizikuojame, 
jog išaiškėjus priešingoms 
detalėms būsime palaikyti 
sukčiais ir susilauksime pa-
niekos.

Daugelis mūsų puikiai 
žinome, kad daugiausiai 
„draugų“ susilauki arba taš-
kydamas pinigus, arba vis 
vaišindamas įmantraus sko-
nio gėrimais, ir neturėtu-

me stebėtis, jog ši sąlyga 
tinka visais gyvenimo atve-
jais. Sukurdami dirbtinumą, 
mes priviliojame tik tuos, 
kuriems tas dirbtinumas 
yra patrauklus, tačiau ne-
likus dirbtinumo, nebebus 
ir tų, kuriems jis buvo pa-
trauklus.

Jeigu apsimetinėsi-
me tuo, kuo nesa-
me, tai ir neturėtu-

me liūdėti, kai vieną 
dieną viskas, ką sukū-
rėme – išnyks. Beje, iš-
nyks su skausmu ir pa-
liks širdyje gilią žaizdą. 

Jeigu mes patys iš kažko 
tyčiosimės, nepamirškime, 
jog tai bus įsiminta ir galiau-
siai įvertinta. 

Mes be reikalo bijome būti 
įvertinti radikaliu veiksmu ar 
žodžiais. Nes pats svarbiau-
sias įvertinimas yra pasiti-
kėjimas. Jeigu mes prarasi-
me pasitikėjimą, tai nebus 
momentinis veiksmas. Tai 
gali trukti visą likusį gyve-
nimą. Ir tuomet atstūmimas 
bei vienatvė taps didesniu 
priešu už mūsų svarbesnių 
ar mažiau svarbių savybių 
neįvertinimą.

Netikite? Paklausykime 
politikų, kaip ir ką jie žada 
prieš rinkimus ir ką įvykdo 
po rinkimų! Ko gero, pati įdo-
miausia būna veidmainystė, 
kai žlungant rinkėjų pasitikė-
jimui jie pradeda kaltinti ne 
savo neveiksnumą, iš kurio ir 
kilo nepasitikėjimas jais, bet 
savo konkurentus, esą pas-
tarieji nuolat jiems trukdė 
dirbti savo darbą.

Suprantama, būna visko, 
bet bendravimas su kitais 
žmonėmis gali nuversti net 
ir didžiausius kalnus. Nors 
įsimylime žmones iš nuo-
traukos ar paveiksliuko, bet 
jiems įsipareigojame tik su-
kurdami tvirtą ir pasitikėji-
mu sutvirtintą santykį. 

Ar kuriame tą santykį ban-
dydami pralobti? Į tai tega-
li atsakyti ant įvairių pinigų 
kupiūrų nupiešti žmonės, 
nes gyviesiems reikalingiau-
si ne turtai, o laimės pojūtis. 
Tas pojūtis, kuriam nereikia 
jokių dirbtinių spalvų.

Iškritęs pirmasis sniegas ir 
ledo gremžtukų vairuoto-
jus privertęs ieškoti nakti-
nis šaltukas – aiškus signa-
las, jog jau būtina automo-
bilį visapusiškai paruošti 
žiemai. 

Draudimo bendrovės BTA 
Ekspertizių skyriaus vado-
vas Andrius Žiukelis per-
spėja, kad vien padangų pa-
sikeisti toli gražu nepakaks, 
o viena rimčiausių techninių 
grėsmių įvardija neprižiūrė-
tą stabdžių sistemą.

10 žingsnių, kaip 
tinkamai paruošti 
automobilį žiemai.

1.Įvertinkite akumulia-
toriaus būklę. Jei nepame-
nate, kada paskutinį kartą 
keitėte akumuliatorių, o kas-
dien paprastai įveikiate ne-
didelius atstumus, tuomet ši 
detalė – viena esminių.

„Kokybiškas akumuliato-
rius tarnauja maždaug 4 – 5 
metus. Tikrai siūlau nelaukti 
pirmųjų sunkiau užsivedan-
čio automobilio signalų ir 
įsitikinti, kad šią žiemą dar 
galite būti ramūs. Tuo pačiu 
verta pasitikrinti ir generato-
riaus būklę”, – rekomenduoja 
specialistas. 

2. Ventiliacijos sistema 
ir oro filtrai. Apie šios sis-
temos trikdžius pirmiausia 
išduoda gausiai rasojantys ir 
sunkiai „nupučiami“ langai.

„Ne vienam vairuotojui 
žinomas jausmas, kai auto-
mobilio salono ventiliatorius 
garsiai kaukia, tačiau šiltas 
oras per ventiliacijos angas 
pučiamas nenoriai. Įvertin-
kite šį faktorių, nes jei salo-
ne susikaupę daug drėgmės, 
prastai veikianti vėdinimo 
sistema tiesiog nepajėgi iš-
džiovinti salono – būtent dėl 
to rasoja langai”, – pataria A. 
Žiukelis.

3.  Tinkamas langų api-
plovimo skystis. Specialistų 
teigimu, tai vienas svarbiau-
sių saugaus automobilio eks-
ploatavimo veiksnių žiemą.

„Jau dabar, dar neprasidė-
jus didiesiems šalčiams, pa-
tikrinkite, kiek skysčio yra 
bakelyje. Jei jo likę nemažai 

Svarbiausi žingsniai ruošiant automobilį žiemai: vien 
apie padangas galvoti nepakanka

– tiesiog užpildykite kokybiš-
ku koncentruotu žiemai skir-
tu skysčiu. Tiek dėl saugumo, 
tiek ir dėl fakto, jog dėl pras-
tos langų apiplovimo skysčio 
kokybės greičiau susidėvi va-
lytuvai. Beje, valytuvus prieš 
žiemą taip pat įvertinkite ir 
esant reikalui – pasikeiskite. 
Ryte radę užšalusį priekinį 
langą neskubėkite lupti pri-
šalusių valytuvų – taip gali-
te pribaigti net naujus valy-
tuvus. Geriau palaukite, kol 
stiklas šiek tiek įšils ir valy-
tuvai patys atkibs”, – vardija 
A. Žiukelis.

4. Degalų filtras ir kaiti-
nimo žvakės. Ši problema 
aktuali dyzelinių, senesnių 
automobilių savininkams.

„Dyzelinių automobilių, 
pagal kurių skaičių pirmau-
jame Europoje, savininkams 
būtina žinoti, kad sunkiai už-
sivedantis variklis – signalas, 
jog esant prastam akumu-
liatoriui automobilio gali ir 
nepavykti užvesti”, – aiški-
na BTA Ekspertizių skyriaus 
vadovas.

5. Pasirūpinkite sezo-
niniais degalais. Dyzelinių 
automobilių vairuotojai į de-
galų baką turėtų pilti tik ko-
kybišką ir patikimą žieminį 
dyzeliną, kuriame esantys 
priedai apsaugo nuo minu-
sinės temperatūros lemiamo 
parafinų kristalizavimosi.

6. Aušinimo skystis. Šis 
aspektas ypač aktualus se-
nesnių automobilių savinin-
kams.

„Jeigu nesate tikri savo va-
riklio aušinimo skysčio bū-
kle, geriau jį profilaktiškai 
pakeisti nauju. Spustelėjus 
didesniems šalčiams suša-
lęs variklio aušinimo skys-
tis gresia labai dideliais ne-
malonumais“, – įsitikinęs A. 
Žiukelis.

7. Spynelės ir durelės. 
Prišalusios durelės – dau-
geliui vairuotojų pažįstama 
žiemos sezono „staigmena“, 
kurios profilaktika taip pat 
verta pasirūpinti.

„Prieš prasidedant didie-
siems šalčiams rekomen-
duojama patikrint ir signa-

lizacijos bei raktų pultelių 
elementus, taip pat sutepti 
durelių sandarinimo gumas 
specialiu tepalu, kuris net 
spaudžiant dideliems šal-
čiams neleidžia gumai su-
kietėti ir išstumia drėgmę. 
Tą patį reiktų padaryti ir su 
durelių spynelėmis“, – pri-
mena Ekspertizių skyriaus 
vadovas.

8. Variklio alyva. Jeigu va-
žiuojate nedaug, rekomen-
duojame prieš žiemą pa-
keisti variklio alyvą net tada, 
kai rekomenduojamas nu-
važiuotų kilometrų skaičius 
dar neviršytas.

„Žinokite, kad automobi-
lių gamintojai ne veltui re-
komenduoja variklio alyvą 
keisti kartą per metus nepri-
klausomai nuo nuvažiuotos 
ridos. Netinkama alyva pra-
randa savo tepamąsias savy-
bes, tampa ne tokia atspari 
šalčiui, sutirštėja, todėl vari-
klį užvesti žiemą tampa sun-
kiau“, – aiškina specialistas.

9. Stabdžių sistema ir 
skystis. Kartu su langų api-
plovimo skysčiu, stabdžių 
sistema – viena svarbiau-
sių norintiems žiemą kelyje 
jaustis saugiai.

„Tvarkingai ir, svarbiausia, 
tolygiai visais ratais stabdan-
tis automobilis padės išveng-
ti nemalonumų slidžiame ke-
lyje. Būtent todėl kartą per 
dvejus metus, rekomenduo-
jama pakeisti stabdžių skystį 
ir geriausia tai taip pat daryti 
dar nesulaukus didžiųjų šal-
čių“, – sako A. Žiukelis.

10. Mažos, bet svarbios 
smulkmenos. Ne tik ruo-
šiantis tolimai kelionei, bet 
ir bendrais saugumo sume-
timais patartina į bagažinę 
įsidėti kastuvą, papildomų 
šiltesnių rūbų, žibintuvėlį ir 
tempimo lyną. Taip pat pasi-
rūpinti tinkamu ir patvariu 
ledo gremžtuku, automobili-
niu telefono įkrovikliu. Jei šių 
priemonių neprireiks jums, 
galbūt esant reikalui galėsi-
te pagebėti kitiems. Žiemos 
keliai pilni ne visada malo-
nių staigmenų, tad tikrai apie 
viską verta pagalvoti iš anks-
to“, - reziumuoja BTA specia-
listas. BTA 
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A. Lukašenka: Rusija privalo sumokėti 
Baltarusijai už sienų apsaugą
Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka 
pareiškė, jog Rusija privalo sumokėti jo šaliai už 
bendros sienos apsaugą, pabrėždamas, jog nenori 
įvardinti, kiek konkrečiai. Pasak jo, Baltarusija daug 
išleidžia bendrai su Rusija oro gynybos sistemai.

Honkongo policija žada naudoti tikrus 
šovinius, jeigu aktyvistai turės ginklus 
Honkongo policija pirmą kartą perspėjo, kad ji naudos 
tikrus šovinius, demokratinių reformų reikalaujantiems 
protestuotojams šaudžius iš lanko ir mėčius Molotovo 
kokteilius pareigūnų apgultame universiteto miestelyje.

sinio festivalio pasirodymus. 
Utenos mokytojų senjorų 
liaudiškų šokių grupė „Levin-
dra“ susibūrė prieš 35 me-
tus. Per visą šį laiką surengta 
daugybė koncertų šalyje, da-
lyvauta visose dainų ir šokių 
šventėse, su koncertinėmis 
programomis aplankyta ne-

mažai užsienio šalių, laimėta 
konkursų. Kolektyvas džiau-
giasi turėdamas didžiulį būrį 
bendraminčių ir galėdamas 
savo šokiu dalintis su kitais. 
Juk šokis daro gyvenimą gra-
žesnį. Šiame festivalyje ute-
niškiai dalyvavo antrą kartą. 
Kolektyvui vadovauja Audin-
ga Kvaselytė.

Antrą kartą festivalyje da-
lyvavo ir Naujosios Vilnios 
KC senjorų liaudiškų šokių 
kolektyvas „Lendrūnas“, va-
dovaujamas Virginijos Če-
reškienės-Beviršės. 

Prieš 13 metų susibūręs 
kolektyvas nuo 2008 metų 
aktyviai dalyvauja visuose 
Vilniaus miesto kultūriniuo-
se renginiuose, Lietuvos dai-
nų šventėse, tarptautiniuose 
ir respublikiniuose festiva-
liuose, konkursuose. 2018 m. 
konkurse Kroatijoje senjorų 
šokių grupėje „Lendrūnas“ 

Pereinamasis „Revuonos“ prizas iškeliavo į Joniškį
pelnė 1-ąją vietą. 

Marijampolės KC senjorų 
liaudiškų šokių grupė „Si-
dabra“, vadovaujama Virgi-
nijos Sagulinos, „Revuonos“ 
festivalyje dalyvavo penk-
tą kartą. Kolektyvo pradžia 
skaičiuojama nuo 1986 me-
tų. „Sidabra“ Marijampolės 
miestui atstovauja visose 

respublikinėse dainų šven-
tėse, regionų šventėse Vil-
niuje, Panevėžyje, Utenoje, 
Šiauliuose, garsina Sūduvą 
užsienio šalyse: Lenkijoje, 
Italijoje, Baltarusijoje, Latvi-
joje, Prancūzijoje, Turkijo-
je, Vengrijoje, Švedijoje, yra 
tradicinio senjorų tautinių 
šokių festivalio „Supynėm šo-
kių pynę“ pagrindiniai inici-
atoriai, savo puikia nuotaika 
ir dar linksmesniais šokiais 
puošia miesto ir apskrities 
tradicinius renginius.  

Kauno KC senjorų liaudiš-
kų šokių kolektyvas „Ainiai“, 
susikūręs 1969 m., prieš 24 
metus pasivadino „Ainių“ 
vardu. Per 50 veiklos metų 
„Ainiai“ surengė daugybę 
koncertų, keliavo, dalyva-
vo apžiūrose, konkursuose, 
festivaliuose, Pasaulio lie-
tuvių dainų šventėse, šoko 
Kauno miesto renginiuose. 

Lietuvoje ir už jos ribų ko-
lektyvas turi gausų draugų 
ir bendraminčių būrį. Šiuo 
metu kolektyve šoka 20 šir-
dimi nesenstančių šokėjų. 
„Ainių“ nariams šis kolek-
tyvas – neatsiejama gyveni-
mo dalis, o Kauno kultūros 
centras – antrieji namai. Ko-
lektyvui vadovauja prieniš-

kiams gerai pažįstamas Da-
rius Žilinskas. 

Suvalkijos žemėse užau-
gintas, Nemuno upėje iš-
praustas, dainų šventes, kon-
kursus ir festivalius apkelia-
vęs senjorų liaudiškų šokių 
kolektyvas „Vajaunas“ į liau-
diško šokio puoselėtojų gre-
tas įsiliejo prieš 21 metus. 
Šiuo metu kolektyve šoka 17 
linksmų, širdimi nesenstan-
čių įvairių profesijų žmonių, 
savo laisvalaikį paskyrusių 
liaudies šokiui, dainai, liau-
dies tradicijų puoselėjimui ir 
perdavimui jaunajai kartai. 

Kolektyvas aktyviai daly-
vauja miesto ir rajono šven-
tėse, respublikiniuose kon-
kursuose, festivaliuose, Lie-
tuvos dainų šventėse, Prienų 
kraštą garsina tarptautiniuo-
se festivaliuose bei šventėse. 
Vajauniškių iniciatyva Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio 

centre vyksta pagyvenusių-
jų liaudiškų šokių kolektyvų 
konkursinis festivalis „Re-
vuona“. 

Šokėjai yra laimingi galė-
dami atverti savo širdis liau-
dies menui ir tikisi, kad dar 
ilgai galės puoselėti liaudiš-
ką šokį, džiuginti kitus ir pa-
tys džiaugtis teikiama šokio 
palaima. Vajauniškiai labai 
džiaugiasi 2017 m. pasieki-
mais respublikiniame suau-
gusiųjų liaudiškų šokių kon-
kurse „Pora už poros“, kuria-
me iškovojo laureato vardą, o 
dar labiau – 2018 m. į kolek-
tyvo lizdą nutūpusia „Aukso 
paukšte“. 

Kolektyvo tikslas – propa-
guoti ir vystyti liaudies šokio 
tradicijas savo krašte, puose-
lėti tautinę kultūrą, pažinti ir 
gerbti savo tautos istoriją. Jų 
kredo: „Kolektyvas mūs ne 

jaunas, bet pasiutiškai vajau-
nas!“ (vajaunas – karingas). 
„Vajauno“ šokėjams vado-
vauja Ligita Gediminienė. 

Joniškio KC senjorų liau-
diškų šokių ansamblio „Jieva-
ras“ šokių grupė, vadovauja-
ma Vitoldo Krajino, į festivalį 
atvyko pirmą kartą ir iš karto 
„griebė jautį už ragų“ – iško-

vojo pereinamąjį prizą. 
Kolektyvas, prieš 41 me-

tus susibūręs kaip vyresnio-
jo amžiaus žmonių liaudiškų 
šokių klubas „Senjorai“, maž-
daug po 20 ties metų, prie šo-
kėjų prisijungus instrumen-
tinei ir vokalinei grupėms, 
tapo vyresniųjų liaudiškų šo-
kių ansambliu „Jievaras“. Nuo 
pat įsikūrimo kolektyvas da-
lyvauja savo krašto, respubli-
kiniuose bei tarptautiniuose 
renginiuose, festivaliuose, 
dalyvavo visose respubliki-
nėse dainų šventėse, respu-
blikiniuose konkursuose, iš 
kurių ne kartą Joniškin par-
sivežė laureatų vardus. 

Ansambliečiams ne tik 
smagu būti draugėje su sa-
vomis tradicijomis, bėdomis 
ir džiaugsmais, bet ir sten-
giamasi puoselėti, saugoti, 
plėtoti lietuviškas bei savo 
krašto tradicijas, liaudies 
šokius, dainas, muziką. Tad 
neatsitiktinai, be organizuo-

jamo tradicinio tarptautinio 
liaudiškų šokių festivalio „Jie-
varo tiltas“, nuo 2000 me-
tų ansamblis ėmėsi naujos 
koncertinės formos – kurti 
choreografinius spektaklius, 
kuriuose atsispindi Joniškio 
krašto papročiai ir tradicijos. 
Tokių spektaklių sukurta net 
šeši. Jie buvo parodyti ne tik 

Joniškyje, bet ir daugelyje-
Lietuvos miestų. 

Konkurso dalyvius svei-
kino Prienų rajono savival-
dybės mero pavaduotoja 
Loreta Jakinevičienė ir Prie-
nų KLC direktorė Virginija 
Naudžiūtė. Jos džiaugėsi net 
penkiolika metų vykstančiu 
festivaliu, dėkojo dalyvaujan-
tiems kolektyvams ir linkėjo 
dar ilgai patiems džiaugtis 
šokiu bei džiuginti kitus. Bu-
vo padėkota ir šio konkursi-
nio festivalio iniciatorei bei 
organizatorei – šokių kolek-
tyvo „Vajaunas“ vadovei Ligi-
tai Gediminienei. Kolektyvų 
savitumu, nuoširdumu ir no-
ru šokti džiaugėsi bei visiems 
dėkojo vertinimo komisijos 
pirmininkas R. Markūnas. 

Komisijos sprendimu pa-
grindinis konkursinio fes-
tivalio pereinamasis prizas 
atiteko Joniškio KC senjorų 
liaudiškų šokių ansamblio 
„Jievaras“ šokėjams. 

Festivalyje dalyvavę ko-
lektyvai buvo apdovanoti 
savivaldybės bei Prienų KLC 
padėkomis, dovanomis bei 
keramikės Aušros Deltuvie-
nės kurtomis simbolinėmis 
„Vepstėmis“. 

„Iki susitikimo kitais me-
tais!“, – linkėjo L. Gedimi-
nienė. 

Kauno KC senjorų liaudiškų šokių kolektyvas „Ainiai“. 

Metus „Revuonos“ pereinamuoju prizu džiaugėsi Utenos mokytojų senjorų liaudiškų šokių grupė „Levindra“. 
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parengta pagal alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 

ir kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-11-10 Alytaus apskr. 
VPK Prienų r. PK gautas vyro 
(g. 1969 m.) pareiškimas, kad 
Prienuose, Stadiono g., jam 
dirbant apsaugos darbuotoju 
parduotuvėje, nepažįstamas 
vyras, demonstruodamas ne-
pagarbą aplinkiniams, viešoje 
vietoje jį apstumdė, nutraukė 
nuo jo rankos vyrišką laikrodį 
ir jį numetė ant šaligatvio. 
Įtariamasis iš įvykio vietos 
pasišalino.

2019-11-10 Alytaus apskr. 
VPK Prienų r. PK gautas vyro 
(g. 1960 m.) pareiškimas, kad 
apie 21.30 val. 30 minPrie-
nuose., Maironio g., kilusio 
konflikto metu gyvenamojo 
namo virtuvėje prieš jį smur-
tavo neblaivus (1,83 prom. 
alkoholio) žentas (g. 1990 
m.). Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2019-11-10 apie 03.16 val. 
gautas pranešimas, kad Vei-
verių sen., Mauručių k., Kauno 
g. nuo kelio nuvažiavęs ir ap-
virtęs automobilis. Nuo kelio 
buvo nuvažiavęs lengvasis 
automobilis „Siat Ibiza“, viduje 
prispaustų ar sužeistų žmonių 
nebuvo. Automobilis atverstas, 
atjungtas akumuliatorius. 

2019-11-11 apie 15 val. Prie-
nuose, Kauno g., parduotuvė-
je, vyras (g. 1958 m.) bandė 
atsiskaityti galimai padirbtu 
20 eurų nominalo banknotu. 
Įtariamasis po apklausos pa-
leistas, banknotas išimtas.

2019-11-11 apie 16.35 val. 
Prienų r., Balbieriškio sen., 
Žydaviškių k. neblaivus (2,32 
prom. alkoholio) vyras (g. 1986 
m.), vairuodamas automobilį 
„Audi A3“ kelio Kaunas–Alytus 
44-ame km nuvažiavo į griovį. 
Įtariamasis sulaikytas ir užda-
rytas į areštinę.

pENKI žIOgAI

REKLAMA

Latvijoje ne daugiau kaip 450 eurų per 
mėnesį uždirbančiųjų dalis - 23 proc.
Latvijos nacionalinės statistikos tarnybos duomenimis, 
ne daugiau kaip 450 eurų po mokesčių per mėnesį 
pagrindinėje darbovietėje trečiąjį šių metų ketvirtį uždirbo 
23 proc. dirbančiųjų.

D. T: Š. Korėja perdėjo, pavadindama Dž. 
Baideną pasiutusiu šunimi
Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trampas 
sekmadienį sau nebūdingai ėmėsi ginti Džo Baideną 
nuo Šiaurės Korėjos, pavadinusios jį pasiutusiu 
šunimi, kurį reikia užmušti. Dž. Baidenas ketina 
dalyvauti 2020 metų JAV prezidento rinkimuose.

mantvydas
pREKEVIČIUs

Nors oras jau tikrai bjauro-
kas ir į lauką norisi iškišti 
nosį tik pajutus nenumal-
domą norą pabėgti iš na-
mų, mes tęsiame keliones 
per piliakalnius. 

Ruduo yra gana geras lai-
kas lankyti piliakalnius. Gal 
ne dėl įspūdžio, bet dėl to, 
jog kaitintis paplūdimiuose 
ir maudytis ežeruose ar jūro-
je jau nepavyks, o piliakalniai 
yra tie paminklai, kuriuos 
lankyti galima visada. Klau-
simas – ar verta?

Keliaudami rudeniškais 
takeliais, tai ir bandome iš-
siaiškinti!

Šįkart vėl pasukome į ar-
čiau Prienų esantį Pačiudiš-
kių piliakalnį. Nors anksčiau 
jo savo akimis nebuvome 
matę, tačiau ne kartą regėjo-
me nuotraukose. Pačiudiškių 
piliakalnis dažnai sukviečia 
aplinkinių vietovių bendruo-

menę į įvairias patriotines 
akcijas bei Lietuvos himno 
giedojimą liepos 6 dieną. 

Tikėdamiesi, kad rasti pi-
liakalnį nebus labai sunku, 
užkylame ant Nuotakų kal-
no Prienuose ir, pavažiavę 
vos 100 metrų Kauno link, 
pasukame į kairę Čiudiškių 
kaimo kryptimi ir skriejame 
numanomus kelis kilome-
trus. Turėdami patirties, jog 
ne viskas, kas parašyta juodu 
ant balto, yra tikslu, pro lan-
gus dairomės į apylinkes. Vi-
zualinėmis paieškomis tenka 
nusivilti, nes kalvotame kraš-
te Everesto dydžio piliakal-
nio neįžiūrime, tačiau prie 
pagrindinio kelio randame 
visiškai aiškią nuorodą link 

Penki žiogai. Himno giedotojus suvienijantis Pačiudiškių piliakalnis
piliakalnio – vėl į kairę. Pra-
dedame važiuoti vingiuotu, 
krūmais apaugusiu, žemės 
ūkio technikos apsuptu ke-
liuku ir vos už poros šimtų 
metrų, išvažiavę į laukymę, 
randame dar vieną rudąją 
lentą. Akivaizdžiai matome 
ir piliakalnį. Tiesa, iš nuo-
traukų mes jį įsivaizdavome 
kitokį, todėl pamatę, nors ir 
kitokius, bet aiškesnius pi-
liakalnio kontūrus, per pie-
vą brendame bandydami 
išsiaiškinti, kurgi tie mūsų 
protėviai vakarieniaudavo, 
miegodavo ir kitokius reika-
lus atlikdavo.

Užlipame ant kalvos, apau-
gusios išsiraičiusiomis puši-
mis, ir džiūgaujame, jog pilia-
kalnis išsilaikęs gana neblo-
gai. Apsuptas arimų ir karvių, 
jis vis tiek išliko gana neblo-
gu žvalgybos tašku. Nuo jo 
galima apžvelgti maždaug 
kilometro spinduliu dirvo-
nuojančias ganyklas, keletą 
karvių, porą sodybų bei nuo 
bulviakasio likusias porą 

traktoriaus priekabų. Deja, 
tik tiek. Piliakalnio aukštis iš 
esmės visiškai pralaimi Prie-
nų sodams, esantiems ant 
kalnų bei įkalnėse. Netolie-
se augantis miškas apžvalgos 
žiogą dar labiau sudegina.

Paguoda tik tai, kad kopti 
į piliakalnį beveik nereikia. 
Paprastos lauko kalvos nuo-
laidumas jį padaro lengvai 
įveikiamą net transporto 
priemone (pavyzdžiui, dvi-
račiu).

Istoriškai piliakalnis žval-
gytas 1971 metais, tačiau 
jame nerasta nei Vytauto Di-
džiojo, nei Karaliaus Mindau-
go gertuvės. Šalia piliakalnio 
prieš tūkstantį metų buvusi 
ir gyvenvietė. 

Ką gi, kažką įdomesnio 
įžvelgti nepavyko, paaikčioti 
dėl istorijos irgi nesisekė, to-
dėl bandome apsižvalgyti, ką 
galėtų čia nuveikti turistas ar 
pro šalį keliaujantis ir išalkęs 
vairuotojas. Deja, labai grei-

tai pastebime, jog, be karvių 
melžimo, čia nelabai ir yra ką 
veikti. Kadangi karvių, o ypač 
jų kanopų, bijome ir nema-
tome didelio reikalo šienau-

ti pievos ar dar bandyti išsi-
kast bulvių, žvalgomės, kur 
prisėsti su savo vaišėmis... Ir, 
deja, nerandame absoliučiai 
nieko, kas priverstų mus ne-
skubėti iš čia kuo greičiau 
važiuoti toliau. Norą važiuoti 
paspartina ne tik tai, jog nė-
ra nei suoliuko, nei stalo, bet 
ir faktas, kad automobilį tu-
rėjome palikti siauro lauko 
kelio kelkraštyje augančiose 
žolėse. Pasitelkus lakią vaiz-
duotę ir bandant įsivaizduo-
ti tuo keliuku važiuojančią 
žemės ūkio techniką, auto-
mobilio pasidarė labiau gai-
la nei kojų.

Ką gi, rezultatai! Piliakal-
nį radome iš tiesų lengvai ir 
be jokių svarstymų skiria-
me žalią žiogą. Įkopti į pilia-
kalnį neprisireikė nei virvių, 
nei kopėčių, nei jokios alpi-

ViETa                  PaToGUMaS       VaiZDaS  iSToRiJa  TURiZMaS

nizmo įrangos, todėl vėl ra-
miai dedame žalią žiogą. Be 
laukų ir karvių (atleiskite, 
nors miestiečiai, bet karvių 
stebuklu tikrai nelaikome), 
nepamatėme nieko įspūdin-
go, o vertinimo nesustipri-
no ir piliakalnio dydis šiose 
apylinkėse, todėl ramiai de-
dame raudoną žiogą, kaip ir 
šykščiai piliakalnio istorijai. 
Tiesa, vertinimą turbūt gali-
ma būtų pakelti už dabartinę 
vietinės bendruomenės ak-
tyvią veiklą, tačiau ši istorija 
dar tik kuriama. Ką gi, beliko 
įvertinti turistinę refleksi-
ją. Deja, čia irgi neteko ilgai 
svarstyti. Neradome nė vieno 
elemento, už kurio užsikabi-
nę galėtume bent jau paban-
dyti šį piliakalnį priskirti prie 
tų, kuriuose galima užtrukti 
ilgiau. Raudonas žiogas.
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Turkijoje moterų rinktinė patyrė 
triuškinančią nesėkmę
Sėkmingai atranką į Europos čempionatą pradėjusi 
Lietuvos moterų krepšinio rinktinė Turkijoje gavo stiprų 
niuksą. Geriausios mūsų šalies krepšininkės 51:74 (17:21, 
14:17, 13:22, 7:14) nepasipriešino visa galva stipresnėms 
turkėms. 

Sakartvele tūkstančiai protestuotojų 
pareikalavo pirmalaikių rinkimų
Vis nepopuliaresne tampančiai Sakartvelo 
valdančiajai partijai išsižadėjus savo pažado 
pertvarkyti rinkimų sistemą, dešimtys tūkstančių 
opozicijos šalininkų per Tbilisyje surengtą mitingą 
pareikalavo, kad vyriausybė atsistatydintų.

antibiotikus vartokime 
atsakingai – kitaip jie bus 
neveiksmingi
Antibakteriniai vaistai bu-
vo sukurti bakterijų sukel-
toms ligoms gydyti, tačiau 
visame pasaulyje pastebi-
ma tendencija, kad šie vais-
tai vartojami netinkamai – 
per dažnai, neištyrus nega-
lavimų priežasčių ir pan. 

Dėl tokio vartojimo bak-
terijos tampa atsparios vais-
tams ir kyla grėsmė, kad 
greitai nebebus priemonių 
paprasčiausioms infekcijoms 
gydyti.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Svei-
katos apsaugos ministerijos 
Kauno departamento speci-
alistai, minėdami Pasaulinę 
supratimo apie antibiotikus 
savaitę, ragina gyventojus an-
tibiotikus vartoti atsakingai ir 
prisidėti prie šių vaistų veiks-
mingumo išsaugojimo. 

Antibiotikai – tik 
bakterijų sukeltų  
infekcijų gydymui

Prasidėjus šaltajam metų 
laikui ir gripo sezonui, dau-
gėja peršalimo simptomais 
besiskundžiančių asmenų,  
padažnėja  ir antibiotikų su-
vartojimas. Todėl labai svar-
bu nepamiršti:

antibiotikus gali paskir-
ti tik gydytojas ir reikia juos 
vartoti taip, kaip nurodė, net 
jeigu pasijutote geriau, ne-
galima nutraukti antibiotikų 
vartojimo;

> antibiotikai gydo tik bak-
terijų sukeltas infekcijas, gri-
po ir peršalimo antibiotikai 
neveikia;

> negalima pasilikti anti-
biotikų atsargai ir dalintis jų 
likučiais su šeimos nariais, 
draugais;

> nenaudoti antibiotikų sa-
varankiškai.

Kaip dar galima  
mažinti antimikrobinį  

atsparumą?
Situacija, kai vaistai nebe-

veikia bakterijų, vadinama 
antimikrobiniu atsparumu. 
Tai yra labai pavojinga, nes 
tampa sunku išgydyti iki šiol 
sėkmingai vaistais įveikia-
mas ligas. Todėl medikai ra-
gina mažinti bakterijų atspa-
rumą vaistams. Tinkamas an-
tibiotikų vartojimas yra labai 
svarbi priemonė, tačiau yra ir 
kitų būdų, kuriais kiekvienas 
iš mūsų galime prisidėti prie 
šių vaistų veiksmingumo iš-
saugojimo: 

> plaukime rankas ir ne-
leiskime plisti ligų sukėlė-
jams;

> tinkamai ruoškime  mais-
tą ir užtikrinkime  jo saugą;

> laikykimės kosėjimo ir 
čiaudėjimo etiketo;

Susirgę, laikykimės gydy-
tojų nurodymų (jeigu nuro-
dė, likime namuose, vaistus 
vartokime taip kaip nurodė 
gydytojas);

> venkime nesaugių lytinių 
santykių; 

> laiku skiepykimės nuo 
užkrečiamųjų ligų.

Gripo sezono metu reko-
menduojama nepamiršti 
kasmet pasiskiepyti nuo se-
zoninio gripo bei vengti kon-
takto su peršalimo liga ar gri-
pu sergančiu asmeniu (sau-
gus atstumas – 1 m.). 

Antibakterinius vaistus su-
kūrė medicinos mokslo atsto-
vai, tačiau jų veiksmingumo 
išsaugojimas – mūsų visų 
rankose. Saugokime savo ir 
artimųjų sveikatą, o vaistus 
vartokime atsakingai.  

apie ką kalba žmonės
žai matome, tai ir gerai. Juk 
gydytis atvykome, negalime 
reikalauti dar ir estetiškos 
aplinkos.

Plačiu mostu Sveikatos mi-
nisterija užsimojo nušluoti 
rajonines ligonines. Labiau-
siai dėl to jaudinasi vyresnio 
amžiaus žmonės, kuriems 
sudėtinga nuvykti į respubli-
kines gydymo įstaigas. Bet ir 
tose klinikose ne pyragai. Jei-
gu jau patekai ir tenka ten gy-
dytis, tai apsišarvuok kantry-
be ir kentėk. Štai garbaus am-
žiaus, 75 metų, Eugenija guli 
jau dvi savaites ir labiausiai 
bijo poilsio dienų, kai visame 
aukšte (chirurginiame sky-
riuje) lieka viena slaugytoja. 
„Pastato lašinę ir nueina prie 
kitų ligonių, kuriems reikia ir 
vaistus suleisti, ir lašines pa-
statyti. Man pastatyta lašinė 
pasibaigia, tai šaukiu šaukiu 
ir neprisišaukiu. O po lašinės 
labai norisi į tualetą, tai tenka 
su visu stovu keliauti“, – pasa-
koja moteris.

Atmintin įstrigo ir dar vie-
nas dalykas – šiame skyriu-
je ligoniai guli po operacijų, 
deja, nėra jokio, bent mini-
malaus, komforto. Net kai 
pirmomis dienomis po ope-
racijos reikia atsikelti, tai be 
stipresnių (sveikesnių) kai-
mynių pagalbos neišsiversi. 
O tualetas – koridoriuje, klo-
zetas ne tik be dangčio, bet 
ir be paaukštinimo, be jokių 
atramų ar laikiklių...

Dėl maisto kokybės žmo-
nės nesiskundžia – juk ne 
gerai maitintis čia atvyko. 
Ką duoda, tas ir gerai, svar-
bu – šiltas maistas. Tik vėl 
galima pajuokauti – kaliniai, 
kurie sėdi ne už geriausius 
darbus, turi laiko išsireika-
lauti geras sąlygas, nori kaip 
sanatorijoj ar poilsio namuo-
se gyventi.

Taigi, galima daryti išvadas, 
kad būtų gerai kai kuriuos 
ligonius po operacijų toles-
niam gydymui ir priežiūrai 
pervežti į savo rajono ar sa-
vivaldybės ligonines. Čia ma-
žiau ligonių ir priežiūra bū-
tų geresnė, ir namai arčiau, 
galėtų aplankyti artimieji ir 

kaimynai.
Žmonės kalba, kad mūsų 

išrinktieji mumis nesirūpi-
na. Štai tomis dienomis, kai 
Alytuje pleškėjo gaisras, per 
radiją ir televiziją buvo džiau-
giamasi nupirktais milijonus 
kainuojančiais tankais, o šio-
mis dienomis džiaugsmu 
trykštame, kad vyriausybė 
perka 6 sraigtasparnius po 
50 milijonų. Turtingi esame. 
Mokytojai, ugniagesiai ir gy-
dytojai – palauks, gal kada at-
eis ir jų eilė. 

Ir vėl ką žmonės sako? 
„Įdomu, ką tie tankai ir sraig-

tasparniai gins? Dalį senų 
žmonių ištrūčys, o jaunimas, 
kas galės, išsilakstys į užsie-
nius. Juk mes valdžiai nerū-
pime. Svarbūs balsai tik prieš 
rinkimus. Jie ten tarpusavyje 
niaujasi, kairė nežino, ką daro 
dešinė, meluoja per akis. Dar 
tokios valdžios nebuvo ir, ne-
duok Dieve, kad dar pasitai-
kytų“ , – dėsto sutiktas alytiš-
kis, pakalbintas apie esamą 
situaciją. Žmogus nerimau-
ja, kad gyvulius ir paukščius 
išpjaus, utilizuos, o ką vietos 
gyventojams reikės daryti? 
Gal sveikatą tikrins, gal ko-
kių vaistų išrašys? Graudu 
ir netgi juokinga, kad Bal-
tarusijoje Astravo atominė 
elektrinė dar neatidaryta, o 
jodu jau apsirūpinome (ap-
sirūpino).

Dar žmonės kalba apie 
eiles pas šeimos gydytojus 
ir specialistus. Jauni žmo-
nės ne taip dažnai lankosi 
pas gydytojus, o vyresniems 
sunkiai suprantama, kad su-
sirgus pas gydytoją pakliūsi 
ne anksčiau kaip po dviejų 

savaičių (geriausiu atveju), o 
pas aukštesnio lygmens gy-
dytoją kaip pasiseks – po 2–3 
mėnesių, jeigu (kritiniu atve-
ju) nenuveš greitoji.

O neseniai internete jau 
paviešinta duomenų, kad 
Lietuvoje mūsų net 2 mili-
jonų nėra. Bauginanti žinia, 
bet gal dar tik gandai. Tačiau 
bėga jauni žmonės kad ir į 
nežinią, bet toliau nuo tokios 
valdžios. Vyresni žmonės sa-
ko, kad tokie engiami nebuvo 
net sovietmečiu. Skaudu, kad 
dabar laisvoje šalyje tenka 
kentėti nuo savų.

Taigi, žmonės šneka. Ir kas, 
kad šneka? Ne visų balsas į 
dangų nueina.

Per televiziją organizuoja-
mos įvairios gerumo akcijos, 
kurių metu renkami pinigai 
vėžiu sergantiems vaikas, 
varganai gyvenančioms šei-
moms ir kitiems atvejams. 
Prieš keletą dienų vėl buvo 
prašoma pagalbos neregių 
šeimoje gimusio kūdikio gy-
dymui užsienyje. Aukoja kas 
kiek gali, nes nori padėti ne-
laimės akivaizdoje atsidūru-
siems žmonėms. Valstybei jie 
nelabai rūpi. Ne visada vadi-
namosios ligonių kasos duo-
da leidimą žmogui gyventi. 
Nors sakoma, kad žmogaus 
gyvybė neįkainojama, bet tai 
reiškia, kad ji nieko ir nekai-
nuoja. Neseniai per vieną TV 
laidą buvo pasakojama, kai 
negavus brangių, tačiau ne-
kompensuojamų vaistų mirė 
gerbiamas profesorius. Pasa-
kojo, kaip šeimos nariai ėjo į 
Sveikatos ministeriją, prašė, 
maldavo, bet leidimo gyven-
ti negavo.

Taigi, žmonės kalba, kad 
mes valdžiai nerūpime. Jei-
gu dirbi, būk malonus, atsei-

kėk mokesčių, kiek priklau-
so, nebandyk nuslėpti. O kai 
tau bėda, valstybė į pagalbą 
neskuba. Prašyk, rašyk raš-
tus ir dar nebūsi tikras, jog 
kažką gausi. Jeigu geradariai 
paaukoja, žiūrėk, mokesčių 
inspekcija jau šeimininkau-
ja tavo sąskaitoje. O ką mes 
galime padaryti? Kažkas, 
kam mes rūpime, turi priim-
ti žmogiškus įstatymus, kad 
iš vargstančio ir sergančio 
žmogaus nebūtų išskaitomi 
mokesčiai, kaip sakoma, kad 
iš elgetos lazdos neatimtų. Va, 
savo asmeninius duomenis ir 
banko sąskaitas turime sau-
goti nuo tų, kurie net neįspėję 
jas apšvarina.

Daugelį piktina, kad mūsų 
valdžia neracionaliai naudoja 
biudžeto lėšas. Kiek žmonių, 
tarp jų ir sergantiems vai-
kams, buvo galima padėti už 
tuos milijonus, kurie buvo ar 
bus išmokėti už nugriautus 
pastatus. Puikus pavyzdys 
– Vijūnėlės dvaras Druski-
ninkuose, dabar rengiamasi 
griauti pastatus (kotedžus) 
Neringoje. Mokės kompen-
sacijas iš biudžeto, iš mūsų 
visų piniginės, o kaltieji, tie, 
kas davė leidimus, – išeis 
sausi. Juk žmonės savavališ-
kai kotedžų nestatė, be to, 
ne per dieną ar dvi pastatė, 
kažkas turėjo kontroliuoti. 
Pasak vieno vyriškio, gal la-
biau apsimokėjo kažkokius 
valymo įrenginius padaryti, 
negu griauti namus ir mokė-
ti kompensacijas.

Daug teko girdėti, ką kalba 
žmonės. Ir labai teisingai kal-
ba, tik gaila, kad niekas dėme-
sio nekreipia. Gal vieną kartą 
reikia ir mitingą ar kokį susi-
būrimą surengti, kad būtų iš-
girstas ir žmonių balsas?
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Sekmadienį jūroje vos nenuskendo trys 
žvejai
Ugniagesiai gelbėtojai sekmadienį sako gavę du pranešimus 
apie Baltijos jūroje skęstančius, iš valčių išvirtusius, 
žmones. Visi trys žvejai išsigelbėjo patys, sušalę jie perduoti 
medikams, praneša LRT.  

Prancūzijoje per „geltonųjų liemenių“ 
judėjimo metines suimti 254 žmonės
Prancūzijos policija per susirėmimus Paryžiuje ir 
kituose miestuose per pirmąsias „geltonųjų liemenių“ 
judėjimo metines suėmė 254 žmones. Neseniai atlikta 
apklausa parodė, jog daugiau nei pusė prancūzų – 55 
proc. – tebepalaiko „geltonųjų liemenių“ judėjimą.

atKelta IŠ 1 p.
dymo įstaigoje. Anot vicemi-
nistro, pirmiausia Seimas tu-
rėtų pašalinti teisines kliūtis, 
leidžiančias pavienius moki-
nius ar jų grupes diskrimi-
nuoti, t. y. dėl turimų negalių 
ar specialiųjų ugdymosi po-
reikių nepriimti jų į bendro-
jo ugdymo mokyklas. Pasak 
viceministro, Seimas ketina 
keisti Švietimo įstatymo 29 
straipsnio 10 dalį, kuri tarsi 
leidžia mokykloms, negalin-
čioms užtikrinti poreikių pa-
tenkinimo, nepriimti vaikų, 
turinčių SUP. Viceministras 
supranta, kad tai reikalauja 
žmogiškų išteklių ir finan-
sinių resursų. Tai, pasak jo, 
nemenkas iššūkis visai švie-
timo sistemai, nes reikia pa-
keisti nuostatas ir jas įgyven-
dinti. Situaciją, kad šalies mo-
kyklose vienam psichologui 
tenka 547 mokiniai, moky-
tojo padėjėjui – 10 mokinių, 
socialiniam pedagogui – 424 
mokiniai, viceministras vadi-
na problemine, tačiau neįvar-
dija jos kaip kritinės. 

Visgi matant šiuos skaičius 
yra akivaizdu, kad psicholo-
gai ir socialiniai darbuotojai 
gali atlikti tik „gaisrų gesinto-
jo“ darbą. Sunku įsivaizduo-
ti, kaip dirba specialistai tu-
rėdami tokias apimtis. Apie 
tai, kur dingsta 200 kasmet 
parengtų psichologijos ma-
gistrų ir kodėl jie neateina į 
švietimo sistemą, viceminis-
tras nekalbėjo. 

Nors mūsų šalyje seniai 
diegiamas inkliuzijos ar in-
tegracijos modelis, tačiau, 
pasak viceministro A. Plikš-
nio, mokyklos neturi uni-
versalaus dizaino švietime 
priemonių ir nėra pritaiky-
tos žmonėms su regos nega-
lia, tačiau ministras žada, kad 
per dvejus metus, pasitel-
kiant ES paramą, bus pritai-
kyta daugiau nei 40 procentų 
bendrojo ugdymo mokyklų 
patalpų. Pranešėjas kalbėjo, 
kad jam žinoma ir mokyto-
jų kompetencijos trūkumo 
problema, todėl ministerija 
parengė du projektus, skir-
tus mokytojų, dirbančių su 
SUP vaikais, kompetenci-

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų integracija: mokyklų savastis ar imitacija?
joms tobulinti. 

Žmonių su Dauno sindro-
mu ir jų globėjų asociacijos 
vadovė Neringa Šalugienė 
savo pranešime rėmėsi tė-
vų, auginančių vaiką su Dau-
no sindromu, atsiliepimais. 
Pranešėja pristatė visuome-
nės apklausos apie tai, kur 
turėtų būti ugdomi vaikai, 
turintys Dauno sindromą, 
rezultatus. Anot N. Šalugie-
nės, 37 proc. apklaustųjų 
sutinka, kad šie vaikai būtų 
ugdomi bendrojo ugdymo 
mokyklose, 36 proc. respon-
dentų teigia, kad vaikai turė-
tų būti integruoti bendrose 
klasėse, jei užtikrinama pa-
galba, 6 proc. apklaustųjų 
įsitikinę, kad vaikai, turintys 
Dauno sindromą, turėtų mo-
kytis specialiosiose klasėse, 
7 proc. mano, kad jie turė-
tų mokytis specialiosiose 
mokyklose, kiti apklaustieji 
neturėjo aiškios nuomonės. 
Asociacijos vadovė kalbėjo, 
kad šiuo metu vaikai, turin-
tys Dauno sindromą, moko-
si visur pagal tėvų pageida-
vimus. Tačiau, anot N. Šalu-
gienės, būtų labai tikslinga, 
kad specialistai turėtų gali-
mybę, atsižvelgiant į moki-
nių gebėjimus, diferencijuoti 
mokinius, kokios paskirties 
klasėje jiems mokytis. Pra-
nešėja vardijo problemas, 
kurios, ko gero, aktualios ne 
vien Dauno sindromą turin-
čių vaikų ugdymui ir sociali-
zacijai, bet ir visai šalies inte-
gracijos sistemai: asmeninio 
asistento nebuvimas arba jo 
nebuvimas pamokose, admi-
nistracijos ir ypač pedagogų 
kompetencijos trūkumas, 
administracijos ir pedago-
gų nenoras bendradarbiauti 
su tėvais, specialiųjų peda-
gogų ir logopedų trūkumas 
visoje Lietuvoje. N. Šalugie-
nė kalbėjo, kad tėvai, kurių 
vaikai lanko bendrojo lavi-
nimo mokyklų specialiąsias 
klases, skundžiasi, jog vietoj 
integracijos gauna izoliaciją, 
jų vaikai net per pertraukas 
nėra išleidžiami iš klasių, ne-
įtraukiami į renginius, net jų 
piešiniai neeksponuojami 
mokyklos koridoriuose, ga-

besnieji vaikai nėra įleidžia-
mi į bendras pamokas. Anot 
pranešėjos, vaikai nėra lavi-
nami, jiems labiau teikiama 
priežiūros paslauga. Asoci-
acijos vadovės teigimu, la-
biausiai patenkinti tie tėvai, 
kurių vaikai lanko specialią-
sias mokyklas, tačiau tėvai 
nerimauja, kad šios moky-
klos gali būti uždarytos. 

Reikia pripažinti, kad šis 
pranešimas yra visos šalies 
integracijos sistemos atspin-
dys, nes daugelis tėvų, augi-

nančių SUP turintį vaiką, ir 
švietimo įstaigos, besisten-
giančios suspėti su integraci-
jos banga, išgyvena panašias 
problemas. Ir, ko gero, tėvai, 
prieš leisdami SUP turintį 
vaiką į bendrojo ugdymo įs-
taigą, pirmiausia turėtų pasi-
domėti, kokias sąlygas įstai-
ga gali užtikrinti jų vaikui, o 
tada spręsti, kur iš tikrųjų jų 
vaikui bus geriau.

Lietuvos autizmo asociaci-
jos „Lietaus vaikai“ valdybos 
pirmininkė Kristina Košel-
Patil savo pranešime katego-
riškai tvirtino, kad įtraukiojo 
ugdymo sistema Lietuvoje 
neveikia, tad ji pasisako prieš 
mechanišką integraciją. Spe-
cialistė kalbėjo, jog bendrojo 
ugdymo mokyklose mokyto-

ja viena „pasitinka“ autizmo 
spektro sutrikimų (toliau 
– ASS) turintį vaiką ir turi 
galvoti, kaip tenkinti jo po-
reikius. Iš tikrųjų integraci-
jos schema turėtų būti daug 
sudėtingesnė. Anot asocia-
cijos vadovės, mes turėtume 
šviesti vaiko tėvus, paruošti 
klasės draugus, jų tėvus ir ki-
tus mokyklos mokytojus. 

Ir akivaizdu, jog galima jai 
pritarti, nes tokios sistemos 
mūsų šalies mokyklose nėra, 
tačiau mes, norėdami būti 

pažangi šalis, mechaniškai 
„įdedame“ vaikus į bendrojo 
ugdymo mokyklas ir vadina-
me tai integracija. 

K. Košel-Patil apžvelgė 
2018 m. atliktos mokslinės 
analizės „Mokinių, turinčių 
elgesio sutrikimų, integra-
cijos į bendrąjį ugdymą si-
tuacija ir galimybės“ metu 
išryškėjusias problemas: 
ASS turinčių vaikų ugdymas 
labai fragmentiškas, neaiš-
ki strategija ir tikslai, ugdy-
mo programos nepritaiky-
tos ASS turintiems vaikams, 
nėra jų vertinimo sistemos, 
trūksta specializuotų prak-
tinių seminarų, per didelis 
vaikų skaičius klasėse, ne-
pritaikyta ugdymo aplinka, 
mokytojams trūksta žinių, 

brangūs specializuoti mo-
kytojai, nėra bendros peda-
gogų programos apie darbą 
su ASS turinčiais vaikais ir 
kt. Nėra nė vienos autizmui 
skirtos švietimo programos, 
tuo tarpu kitos šalys tai tu-
ri. Lenkijoje jau nuo 2015 
m. specialistas, jeigu jis nėra 
baigęs podiplominės studijų 
programos, negali dirbti su 
ASS turinčiu asmeniu. 

Taigi gana lengva pastebė-
ti, jog daugiau nei du trečda-
liai problemų yra valstybinio 
lygio ir jų neišsprendę negali-
me tikėtis sėkmingos inkliu-
zijos. Ko gero, būtų labai lo-
giška pirmiausia pradėti gal-
voti apie mokymo programų 
ir specialistų rengimą, aplin-
kos mokyklose pritaikymą, o 
tik tada apie Švietimo įstaty-
mo 29 straipsnio 10 dalies 
keitimą, kuris nepaliks mo-
kykloms galimybės nepri-
imti vaikų, jei jos tam nėra 
pasirengusios.

Vaikų neurologė, socialinė 
pediatrė, profesorė Laimutė 
Mikulėnaitė savo pranešimu 
norėjo perduoti dvi žinutes. 
Pasak profesorės, kai kurie 
mokslininkai sako, kad au-
tizmo epidemija tęsiasi, kiti 
teigia, kad autizmo epide-
mijos iš viso nėra. Pasak pra-
nešėjos, 2018 metais labai 
padaugėjo vaikų, kuriems 
diagnozuotas autizmas. Gy-
dytoja teigė, kad šis skaičius 
turi tendenciją augti, o mū-
sų valstybė nepasiruošusi 
net tam ASS turinčių žmonių 
skaičiui, koks yra dabar. Pro-
fesorė savo pranešime patei-
kė atsakymus, kodėl daugėja 
ASS turinčių žmonių. Pasak 
jos, medicina turi naujų at-
rankos ir diagnostikos me-
todų, be to, mažėja intelekto 
sutrikimo (70 proc. autis-
tų turi intelekto sutrikimą), 
nes, tėvų supratimu, „pres-
tižiškiau“ turėti autizmą nei 
intelekto sutrikimą, todėl jie 
paprašo tokio įrašo. Ir aps-
kritai žmonės, turintys ASS, 
panašėja su jo neturinčiais, 
todėl sunku identifikuoti, 
kas yra autizmas. Anot pro-
fesorės, sunkiausia gyventi 
vaikams, turintiems Asber-

gerio sindromą, nes jie yra 
normalaus arba aukštesnio 
nei vidutinis intelekto, tik 
kitaip bendrauja, todėl paty-
čios garantuotos. Gydytojos 
teigimu, neužtenka organi-
zuoti konferencijas ir įvar-
dinti problemas. Jau laikas 
veikti ir pradėti spręsti nors 
vieną problemą, o ne disku-
tuoti, kas yra geriau – segre-
guotos ar integruotos moky-
klos. Pranešimo pabaigoje 
profesorė sakė labai sveiki-
nanti Lietuvą už sprendi-
mus švietimo srityje einant 
inkliuzijos link, tačiau kvietė 
įsisąmoninti, kad integracija 
reikalinga ne ASS turintiems 
vaikams, o mums visiems, 
nes mes esam visi lygūs. 

Prienų „Revuonos“ pagrin-
dinės mokyklos direktorė 
Ilona Balčiukynienė pristatė 
platų mokyklos programų 
spektrą. Ji kalbėjo apie moky-
klos struktūrą, kompetencijų 
ugdymą, patirtinio ugdymo 
naudą. Direktorė akcenta-
vo, jog tai, kur ugdysis SUP 
turintis mokinys, priklauso 
nuo Švietimo pagalbos tar-
nybos išvadų ir tėvų noro, 
tačiau specialiojo ugdymo 
skyriuje dirba daugiau švie-
timo pagalbos specialistų, 
todėl susivieniję tikrai labiau 
padedame vaikams, kuriems 
reikia pagalbos. Direktorė sa-
kė, kad valstybė turėtų dau-
giau dėmesio skirti mokytojų 
perkvalifikavimui, nes moky-
tojai patys turi mokytis už sa-
vo lėšas, o mokslas yra tikrai 
brangus. Direktorė pristatė 
sveikųjų ir neįgaliųjų vaikų 
bendrų veiklų rezultatus, 
kalbėjo apie ugdymo ir popa-
mokines veiklas, projektus, 
suvienijančius bendruome-
nę, tokių veiklų įtaką vaikų 
augimui ir brandai. 

Ugdymo rezultatai ir tėvų 
apklausos parodė, kad moki-
niai, turintys intelekto sutri-
kimą ir dėl vienų ar kitų prie-
žasčių nepritapę bendrojo 
ugdymo klasėse, sėkmingai 
tęsia mokymąsi specialiojo 
ugdymo skyriuje.

Vilniaus PPT vadovė Ro-
ma Vida Pivorienė kalbėjo, 
kad daugelis skirtingų ins-
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JK princas Andrew interviu BBC paneigė 
turėjęs lytinių santykių su J. Epsteino auka
Didžiosios Britanijos princas Endriu sensacingame interviu 
JK televizijai šeštadienį „kategoriškai“ paneigė turėjęs lytinių 
santykių su viena nešlovę užsitraukusio JAV finansininko 
Džefrio Epšteino auka paaugle, teigiančia, kad ji buvo 
priversta mylėtis su šiuo karališkosios šeimos nariu.

Irake tęsiantis antivyriausybiniams 
protestams blokuojami keliai
Irako vyriausybės politika nepatenkinti protestuotojai, 
nuskambėjus raginimams surengti nacionalinį streiką, 
centrinėje ir pietinėje šalies dalyse degančiomis 
padangomis užblokavo kai kuriuos kelius, paralyžiavę 
eismą ir sutrikdę institucijų bei įmonių darbą.

šVIETImAs

indrė Stonkuvienė atvirai apie tai, kaip ji išmoko mylėti
Laidų vedėja, dviejų vaikų 
mama Indrė Stonkuvienė 
šiuo metu yra viena žino-
miausių šalies moterų. 

Ji savo talentais dalinasi su 
moterimis klube „Moterų pa-
saulyje“, veda naują LRT plius 
laidą „Unikalios mamos“, ką 
tik ja žavėjomės laidoje „Šok 
su žvaigžde“, Indrė tapo pa-
grindinio šalies vaistinių tin-
klo „Eurovaistinė“ reklamos 
veidu. Pasitikdama rudenį 
moteris neslepia, kad šiuo me-
tu išgyvena perversmą ir pa-
galiau gali drąsiai sakyti, kad 
išmoko mylėti. „Mylėti šimtu 
dvidešimt penkiais procen-
tais“, - sako Indrė pokalbio 
pabaigoje.

Ar ruduo yra tau artimas 
metų laikas?

Būdama jauna labai nemė-
gau rudens, nes jis man aso-
cijavosi su mokslais, atostogų 
pabaiga, šalčiu. Šis laikotarpis 
asocijuodavosi su liūdesiu, 
nostalgija. Juk net keltis ry-
tais šalta.

Dabar aš visai kitaip žiūriu į 
rudenį, nes jame įžvelgiu labai 
daug pliusų. Išmokau atkreipti 
dėmesį į smulkmenas, kai ru-
deniškos spalvos yra nostal-
giškos, romantiškos, labai šil-
tos, kai medžiai keičia spalvas, 
kai išlenda saulė ir nebūtinai 
reikia rengtis juodai, nepabijo-
ti ryškesnių spalvų. Su laiku ir 
su metais aš visur stengiuosi iš 
visų blogybių atrasti šviesulius 
ir teigiamus dalykus. 

Viešumoje matome tave 
labai dažnai, be to tu darai 
daugybę prasmingų dalykų, 
kurių net neviešini. Kaip tu 
dar ir pakanka laiko pasi-
grožėti rudeniu?

Spėju pamatyti rudens gro-
žį, nes, nes planuojuosi savo 
laiką, savo pasaulį kuriu pa-
ti ir dėl to esu laiminga. Toks 
buvo ir ketinimas. Kai neten-
kino darbas, aplinka, žmonės, 
kurie supa, reikėjo daryti kaž-
ką. Žmonės įpratę skųstis, bet 
nieko nedaryti. Dažnai girdi-
me, kad aplinka kalta, klimatas 
blogas, viskas labai blogai, bet 
retas kuris imasi padėti sau. 
Reikia pradėti veikti, keisti. 
Sukūriau bendruomenę „Mo-
terų pasaulyje su savo taisy-

klėmis, nes turbūt nėra vienos 
taisyklės, kuri tiktų visiems 
žmonėms, visiems gyveni-
mo atvejams. Susikūriau savo 
pasaulį, kur mano taisyklės 
ir jas keičiu, nes keičiasi vis-
kas. Mes labai dažnai pradė-
ję kažkokias naujas pareigas, 
žiūrime, kad jos kažką atima, 

pavyzdžiui, kad ir motinystę. 
Aš žiūriu, kad kažkoks naujas 
vaidmuo mane tik papildo.  Aš 
į savo pasaulį, savo patyrimą, 
išgyvenimus, vaidmenis, kaip 
karjeristė, moteris, mama, du-
kra, jie iš manęs  nieko neati-
ma, tik papildo ir aš pati turiu 
pasirinkti, kaip susikurti lai-
mingą pasaulį, laimingą dieną. 
Skiriu dėmesio sau, koreguo-
juosi, jaučiu, kad mano veikla 
ir darbas yra emocinis, su mo-
terims, kurios išgyvena depre-
siją, kognityvinę depresiją, tu-
ri sunkiai sergančius vaikus ir 
tai yra emocinis dalykas. Todėl 
aš turiu save susistabdyti ar 
pakeisti aplinką, kad galėčiau 
emociškai pasikrauti, tam, kad 
galėčiau duoti.

Mes labai įsisukame į ruti-
ną, kasdienybę, aukos būseną 
iš kurios sunku išeiti. Gyvos 
emocijos, gyvos istorijos, kad 
nėra viskas dirbtina, akimir-
kos kai galiu prisidėti prie Ri-
manto Kaukėno labdaros ir 
paramos fondo veiklos, pade-
da žmonėms, moterims. Ne 
viską viešinu, daug dalykų da-
rau, kurie vyksta ne socialinėje 
erdvėje, o tas grįžtamas ryšys, 
padėka už pagalbą, tai yra ma-
no įkvėpimas, įrodymas, kad 
tai, ką aš darau ir sukūriau yra 
tikra, todėl negaliu sustoti.

Ar iš šio noro dalintis savo 
dėmesiu, patarimais, įžval-
gomis ir gimė renginių, ku-
riuos šiuo metu organizuoji 
formatas?

Turiu tokią savybę, tai tie-
siog įgimta, kad traukiu žmo-
nes, jie nori mane apkabinti, 
išsipasakoti, pasiguosti. Ma-

nau tai Dievo dovana. Organi-
zuoju renginius, į kuriuos bi-
lietus nuperka per 2 val. Išei-
nu į sceną ir matydama minią 
moterų suprantu, kad jos čia 
ateina dėl manęs. Kiekvieną 
kartą išgyvenu tą akimirką, 
labai džiaugiuosi ir didžiuo-
juosi. Daiktiniai apčiuopiami 

dalykai man nėra tokie svar-
būs kaip žmonių pasitikėji-
mas, nes suprantu, jog retas iš 
mūsų turi tokį palaikymą. Tai 
yra neįkainojama.

Naujausioje reklamoje 
jums vėjas taršo plaukus, 
kalbama apie peršalimą, 
slogą. Ar gyvenime jus daž-
nai kamuoja sloga?

Būna, bet jeigu tik praside-
da sloga ar peršalimas, aš iš 
karto nukreipiu minties ga-
lia, užsikoduoju. Kiekvienas 
gali būti sergantis, bet tiesiog 
reikia dirbti su savimi. Ne tai, 
kad neleidi sau sirgti, bet ne-
turi laiko. Kam nebėga nosis? 
Yra arbatos, imunitetą stipri-
nantys vaistai ir eini ir toliau 
dirbi, nes žinai, kad nelabai 
gali sirgti, nes niekas kitas už 
tave nepadarys.

Nemėgstu savęs gailėti. Vi-
sos mamos turi tokį stebu-
klingą išsiskiriantį hormoną, 
kuris mus verčia tiesiog imti 
ir daryti. Su dviem vaikais, ve-
žimėliu, puoduku, nauja lygi-
nimo lenta, dar 17 krepšių... 
ir mes visa tai imam ir darom. 
Svarbiausia – požiūris, nuo to, 
kad verksi, nieko nenutiks, nei 
nosis mažiau bėgs, nei vaikai 
labiau aprūpinti bus. Išsiputi 
nosį, vitamino A ir D tepaliu-
kų ir eini į priekį.

Kada būna tos gležnumo 
akimirkos, ar leidi sau būti 
jautria, pažeidžiama?

Esu labai jautrios sielos mo-
teris. Save prigavau, kad turė-
jau 5 minutes iki šokių repe-
ticijos ir žiūrėjau vaizdo įrašą 
apie tai, kad vaikams, kurie 
negirdėjo, pirmą kartą uždė-

jo klausos aparatus. Verkiau 
pasikūkčiodama. Jeigu ateina 
nostalgija ar norisi išsiverkti, 
reikia išgyventi emociją. Net 
ir vaikams brukame stereoti-
pus, kad geras vaikas tada, kai 
klauso tavęs, toks savotiškas 
robotukas. Pamirštame, kad 
jiems irgi būna liūdna.

Mudvi su Cecilija susigrau-
diname reklamoje pamatę 
vaiką ar senučiuką ir aš leidžiu 
verkti, nes sulaikyta emocija 
niekur nedingsta. Aš esu labai 
tiesmukiška, kalbu tai, ką no-
riu kalbėti, juokiuosi iš to, ką 
pati pasakau. Galvoju, kad uni-
kumas, sprogimas ir mano sė-
kmės priežastis yra tai, kad aš 
laužau standartus, esu tikras 
žmogus, kuris parodo, kad 
skauda, liūdna. Išgyvenau po-
gimdyvinę depresiją. Supran-
tu, kad nuo to, kad verksi, gu-
lėsi lovoje, niekas nepasikeis, 
pats sau geriausiai gali padėti, 
nes visi mes esame tokie skir-
tingi, kad net slogą išgyvena-
me skirtingai. Vyrai nuo 37,1 
tarsi „miršta“, moteriai 38,9 
nesustabdo nuo vakarienės 
pagaminimo, ji dar vyrui ir 
vaistų atneša.

Ar šiuo metu esi įsimy-
lėjusi?

Myliu stipriau nei bet ka-
da. Myliu 125 procentais. Tik 
sunkiu laikotarpiu, sunkiais 
išgyvenimais pradedi suvokti 
viską, vertinti viską, būti dė-
kinga už laiką ir akimirką. Aš 
pakėliau procentą, kai suvo-
kiau ir pradėjau mokytis pa-
milti save. Savarankiškumas 
nėra egoizmas. Daug yra mo-
terų, kurios yra tobulo grožio, 
bet jos yra nelaimingos. Jeigu 
nesusitvarkai su savimi, ne-
myli savęs, negerbi, tai kaip 
gali mylėti kitus, gerbti ir bū-
ti laiminga? Vidinė emocija, 
meilė, pasitikėjimas, yra tai, ką 
mes suaugę prarandame, nes 
vaikai yra labai drąsūs. Užaugę 
mes save įstatom į rėmus. Gal 
aš irgi nemoku dainuoti, bet tai 
manęs nesustabdė išleisti dvi 
dainas. Gal netobulai šoku, bet 
priklauso, su kuo lyginu. Aš ly-
ginu su savimi. Labai svarbus 
požiūris, kaip į viską pažiūrėsi, 
aš renkuosi žiūrėti pro teigia-
mą perspektyvą. 

titucijų turi bendrą požiūrį į 
integraciją, bet turim suvokti, 
kad reikia laiko tam tikriems 
dalykams pasiekti. Anot tar-
nybos vadovės, gal ir buvo 
kažkas nepadaryta laiku, ta-
čiau reikia žiūrėti ne atgal, o 
pirmyn. Pasak pranešėjos, 
jau nueitas tam tikras kelias, 
ir mes turim šansą turėti ti-
krą integraciją. Specialistė 
teigė, kad mokyklos noriau 
priima SUP turinčius vaikus, 
nes anksčiau buvo iš viso 
sunku surasti tokią mokyklą. 
Pasak specialistės, sustiprėjo 
pedagoginių psichologinių 
tarnybų bazė, pakilo specia-
listų kompetencija. Pašneko-
vės teigimu, Vilniuje trečdalis 
SUP turinčių mokinių moko-
si įtraukiajame ugdyme, o tai 
yra kelias į visišką integraci-
ją. Specialistė džiaugiasi, kad 
yra specialiųjų klasių, nes, 
jei jų nebūtų, dauguma jose 
besimokančių vaikų turėtų 
mokytis namuose, o dabar 
jie turi galimybę socializuo-

tis. Specialiųjų klasių šalies 
mokyklose galėtų būti ir dau-
giau, bet tai yra brangu ir mo-
kyklai, ir savivaldybei. R. V. 
Pivorienė sakė, jeigu užsibrė-
žiam tikslą kuo greičiau įgy-
vendinti integraciją, ji vyks-
ta mechaniškai, vaikas tokiu 
atveju patiria daugiau žalos 
nei naudos, nes nėra užtikri-
namos tinkamos sąlygos. Jos 
teigimu, aplinka turi būti pri-
taikyta iki įtraukiant vaiką į 
ugdymą, o ne tada, kai vaikas 
jau įtrauktas. Pasak tarnybos 
vadovės, ne visas svajones 
galima pasiekti greitai ir ry-
toj, bet turim prošvaistę, kad 
daug problemų bus spren-
džiamos kompleksiškai.

Švietimo, sporto ir mokslo 
ministerijos Švietimo pagal-
bos skyriaus vadovė Gražina 
Šeibokienė sakė, kad įtrauk-

tis turi daug segmentų, ir ji 
mato proveržio galimybių. 
Pranešėja kalbėjo apie esa-
mą pagalbą mokiniams, tė-
vams, mokytojams, kurią tei-
kia tam tikri specialistai tam 
tikruose lygmenyse. Anot 
G. Šeibokienės, reikia ypač 
stiprinti klasės lygmenį. Ji 
žada, kad keičiant švietimo 
įstatymą bus įteisinti moki-
nio asistentai, kurie galėtų 
didinti mokymosi veiksmin-
gumą ir kokybę bei mažinti 
įtampą. Specialistė sako, kad 
įsteigtus 36 mokinio asisten-
to etatus ministerija dvejus 
metus finansuos iš ES lėšų, 
po to perduos šį įpareigoji-
mą savivaldybėms.

Išklausius įvairių asociaci-
jų pranešimų, akivaizdu, kad 
integracijos problemos visur 
yra panašios. Esame kelyje į 
integraciją, bet finišo dar ti-
krai nesimato. Turint galvo-
je, kad Lietuvoje yra 340 vai-
kų, kuriems skiriamas namų 
mokymas, galima teigti, jog 

šiuo keliu einame labai lėtai, 
o gal ir šiek tiek esame iš jo 
išklydę. Turime suvokti ir tai, 
kad greičiausiai visiškos inte-
gracijos niekada nepasieksi-
me ir kažin ar verta jos siek-
ti, nes visada bus vaikų, ku-
riems reikės atskiros mažos 
ir ramios patalpos, o gal net 
gulimo režimo. Gaila, kad nė-
ra bendro ministerijos, mo-
kyklų ir tėvų, auginančių SUP 
mokinius, supratimo, kuria-
me integracijos taške mes 
esame, kurios problemos 
šiandien yra svarbiausios 
ir jų sprendimas negali būti 
atidėliojamas. Ko gero, jau 
reikėtų nustoti „permetinė-
ti“ tas problemas kaip karštą 
bulvę ir pagaliau identifikuo-
ti vietą, kur esame įstrigę, ir 
susivienijus kompleksiškai 
jas spręsti.
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Irane per susirėmimus žuvo policininkas
Irane tęsiantis protestams prieš degalų kainų pakėlimą, 
sekmadienį mirė policininkas, kuris buvo pašautas per 
susirėmimą su „maištininkais ir banditais“, pranešė 
valstybinė naujienų agentūra IRNA. Tai jau antrasis 
patvirtintas mirties atvejis nuo tada, kai, vyriausybei 
paskelbus apie sprendimą pradėti normuoti degalų 
pardavimą ir pakelti jų kainas,

Frankfurte po nusileidimo susidūrė du 
keleiviniai lėktuvai, niekas nenukentėjo
Frankfurto oro uosto perone šeštadienį susidūrė du 
keleiviniai lėktuvai, kurie buvo apgadinti, tačiau per 
incidentą niekas nenukentėjo. Oro bendrovės „Korean 
Air“ ir oro linijų „Air Namibia“ lėktuvai vienas į kitą 
rėžėsi netrukus po to, kai abu orlaiviai nusileido.

sVEIKATA

Simona tris dešimtmečius serga             diabetu: sunkiausia buvo nėštumo metu
pavyksta gerai sukontroliuo-
ti cukrų, kad jis būtų normos 
ribose. Ne visuomet gali pa-
dėti insulinas ar maistas. Yra 
tokie veiksniai kaip stresas, 
emocijos, galiausiai, nėštu-
mas“, - Simona turi paaiškini-
mą, kodėl jos regėjimas ėmė 
smarkiai prastėti.   

Nėštumo periodo 
staigmenos

Simonos gyvenime buvo 
periodas, kai susidoroti su 
diabeto poveikiu organiz-
mui nepadėdavo ir gudrioji 
insulino pompa. Sulaukusi 
26-erių ji pastojo.

„Nėštumo metu kontro-
liuoti diabetą buvo itin sun-
ku. Visi pojūčiai, prie kurių 
esi įpratusi per tuos 20 gy-
venimo su liga metų, staiga 
dingsta ar kardinaliai pasi-
keičia. Anksčiau jei imdavo 
troškinti, vadinasi, cukrus 
pakildavo, nėštumo metu – 
priešingai, troškulys bylojo 
apie nukritusį cukrų. Visiškai 
dingo suvokimas, kas darosi 
su mano organizmu, ar man 
cukrus kyla, ar krenta. Žino-
jau, kad nėštumo metu bus 
kažkokių sunkumų, tikrai ne-
piešiau rožinėmis spalvomis 
to periodo, bet visgi tuo laiku 
liga mane dažnai suglumin-
davo“, - sako Simona.

Labai nemaloni staigmena 
nutiko, kai Simona išsiruošė 
pas sesę, gyvenančią Airijo-
je, į svečius. „Pavalgau pus-
ryčius, tokius įprastus kaip 
namie, ir man cukrus 16. Iš-
sigąstu, leidžiuosi insuliną, o 
organizmas nereaguoja. Gal 
blogai apskaičiavau maistą, 
kita šalis, gal maistas kažkoks 
kitoks, imu kitus maisto pro-
duktus – negerėja. Apima pa-
nika, nes žinau, kad tie sukilę 
cukrai kenkia manyje esan-
čiam vaikui. Pompos gamin-
tojo atstovė, susisiekus su ja, 
paaiškino, kad reikia didinti 
insulino dozę. Pasirodo, nuo 
24-tos savaitės placenta pra-
deda blokuoti insuliną“, - vie-
ną iš nemaloniausių patirčių 
prisimena Simona ir dabar 
apie tai skuba informuo-
ti visas diabetu sergančias 
ir kūdikio besilaukiančias 
moteris.

darbą, pasakojau kolegoms 
apie naujosios pompos gali-
mybes, o ne įspūdžius iš ke-
lionės“, - šypsosi Simona.

Moteriai insulino pompa 
įdurta į koją, vamzdeliu ji su-
jungta su dėžute-rezervuaru, 
ją nešiojasi kelnių kišenėje. „Ji 
visada su manim. Ten yra re-
zervuaras insulinui“, - aiškina 
Simona. – „Vieną kartą kavi-
nėje pamačiau merginą, ant 
kurios peties buvo pritvirtin-
tas toks adapteriukas druge-
lio formos. Tai yra priemonė, 
kuri įstatytą į paodį fiksuo-
ja cukraus kiekį kraujyje ir 
siunčia informaciją per pro-
gramėlę į mobilų telefoną. Tai 
mano svajonė! Ta mergina iš 
Belgijos papasakojo, kad toks 
adapteriukas per mėnesį kai-
nuoja apie 120 eu. Jeigu turi 
tokį adapteriuką ir dar insu-
lino pompą, tai jau jie kartu 
galėtų dirbti kaip dirbtinė 
kasa, tačiau vis tiek visus nu-
statymus turi reguliuoti pats 
pacientas“.

Dingstantis regėjimas
32-ų metų moteris prisi-

mena pirmąjį susidūrimą su 
diabeto pasekmėmis. „Kie-
kvienais metais guldavausi į 
ligoninę tyrimams pasidaryti. 
Visuomet mano akių tinklai-
nėje būdavo, kaip sakė gydy-
tojai, švaru gražu. Prieš 18-
tą gimtadienį oftalmologas 
pastebėjo kilpą, siuntė pas 
akių tinklainės specialistus. 
Taip sužinojau, kad jau turiu 
kraujosrūvų akių tinklainėje. 
Diabetinė retinopatija – taip 
vadinasi pakitimai akių tin-
klainėje, atsirandantys ilgiau 
gyvenant su diabeto diagno-
ze“, - pasakoja Simona.

Diabetinė retinopatija turi 
3 stadijas: lengvoji, sunkes-
nė ir sunkiausioji. „Man iš 
pradžių buvo taikyta lazerio 
korekcija, vaizdžiai sakant, 
lazeriu kraujagyslės pridegi-
namos, kad nepridarytų pa-
pildomų rūpesčių“, - aiškina 
moteris. Vėliau jai teks patirti 
ir vieną sunkiausių akių ope-
racijų, atliekamų sergantie-
siems cukriniu diabetu. „Kaip 
sako medikai, organizmas tu-
ri atmintį. Per tiek metų gyve-
nimo su diabetu ne visuomet 

Diabetas – liga, su kuria 
dažnas žmogus gyvena vi-
są gyvenimą, viena tokių 
– šiaulietė Simona Ivaške-
vičienė, ji beveik prieš 28 
metus išgirdo, kad serga 
1 tipo cukriniu diabetu, 
tuomet jai buvo vos 4 me-
tukai. 

Pirmais metais jai diabe-
to keliami iššūkiai buvo kaip 
dar vienas žaidimas. „Euro-
vaistinės“ vaistininkai sako 
pastebintys, kad žmonėms 
arba jų artimiesiems kartais 
pritrūksta žinių apie užklu-
pusią ligą, todėl praverčia 
specialistų konsultacijos. 
Kad tai ne žaidimas Simona 
suvokė dvylikos, kai pateko 
į ligoninę patyrusi diabeti-
nę komą. Dar stipriau suvo-
kimas apie ligos grėsmę už-
griuvo sulaukus 18-os, tada 
gydytojai užfiksavo pirmuo-
sius pakitimus akių tinklai-
nėje. Aklumas, koma – visos 
diabeto grėsmės augino jos 
stiprybę, visos klaidos di-
dino patirtį. Dabar moteris 
jaučiasi tvirta, turi naudin-
gų patarimų, vienas iš kurių 
– niekada nesmerkite savęs, 
jeigu nepavyksta gyventi, 
kaip rekomenduoja gydyto-
jai ir liepia liga.

Insulino pompa
Kol jos bendraklasiai dvy-

liktokai ruošėsi egzaminams, 
Simona rinko pinigus insu-
lino pompai, nes pavargo 
leistis vaistus 11 kartų per 
parą, keltis naktimis valgyti 
ar susileisti papildomą insu-
lino dozę. Po metų ji įsigijo 
pompą ir pasidarė lengviau 
kontroliuoti cukrų kraujyje. 
„Insulino pompų valstybė 
nekompensuoja, tad jos įsi-
gijimas dažnai būna svarbus 
įvykis sergančiajam. Šį ru-
denį buvom išvykę į kelionę. 
Paskutinę atostogų dieną su-
gedo pompa. Dabar nuomoju 
laikiną pompą, nes nauja kai-
nuoja 2000 eu, sunku surink-
ti tokią sumą, o kompensaci-
ją pompai įsigyti mūsų šalyje 
gauna tik pacientai iki 24 me-
tų. Gavau šiek tiek modernes-
nę pompą, kurią gali valdyti 
per programėlę iš telefono. 
Tad kai grįžau iš atostogų į 

knygos pristatymas kitaip...

Vaikų ir jaunimo neno-
ras skaityti yra didžiausia 
šiandienos tėvų ir mokyto-
jų problema. 

Kasdien vis sprendžiamas 
tas pats klausimas kaip sudo-
minti vaiką, kad jis pamiltų 
knygą. Reikia kažkaip atras-
ti tą nepramintą takelį į vaiko 
širdelę, kad jis pajustų skai-
tymo džiaugsmą. Š.m. lap-
kričio 8-osios rytą Naujosios 
Ūtos pagrindinės mokyklos 
ikimokyklinio ir pradinio ug-
dymo mokiniai ir jų mokyto-
jos A.Jasukaitienė, D. Kandro-
tienė ir G.Rutkauskienė susi-
rinko į Naujosios Ūtos biblio-
teką, kur vyko susitikimas su 

rašytoja R.Bidviene. Pasita-
rus su Naujosios Ūtos pagrin-
dinės mokyklos mokytoja 
V.Zablackiene ir knygos auto-
re R.Bidviene nutarėme kny-
gos pristatymą parengti ki-
taip. Sumanymas buvo toks:  
pradinių klasių mokiniai 
skaitė po eilėraštį iš autorės 
knygutės ir buvo užduodami 
po kiekvieno eilėraščio klau-
simai, vaikučiai atsakinėjo. 
Tokį „bandymą” lydėjo ir bal-
savimas už kiekvieno per-
skaitytą eilėraštį. Renginį ve-
dė  mokytoja V.Zablackienė 
ir 1-osios klasės mokinė 
L.Milušauskaitė. Buvo su-
muojami balsai, kuris gra-

žiausiai perskaitė, “teisėja-
vo“ mokytoja D.Kandrotienė. 
Renginio metu ikimokyklinio 
ugdymo vaikučiai pristatė 
savo piešinių parodą „Ru-
denėlis“.  Knygos autorė taip 
pat paskaitė keletą eilėraščių 
iš savo naujausios knygutės 
„Baltakartis“ ,papasakojo 
kaip gimė knygutė, atsakinė-
jo į vaikų užduodamus klau-
simus.  Taip linksmai aptarę 
knygą, mokiniai ją skaityda-
mi, galės palyginti kaip ją įsi-
vaizdavo savo mintyse ir kas 
tikrai joje yra rašoma. Tai 
toks buvo pabandymas pri-
statyti knygą kitaip...

Zuzana Suchorukovienė 

knyga „Sūduvos girios“ 
Lapkričio 14 d. Prienų Jus-
tino Marcinkevičiaus vie-
šojoje bibliotekoje vyko 
knygos „Sūduvos girios“ 
(Sūduvos girių ir miškų 
ūkio istorinė apžvalga) pri-
statymas. 

Dalyvavo knygos autoriai 
Algirdas Antanas Brukas, 
prof. Romualdas Deltuvas, 
knygos leidėjas, VšĮ „Muzikos 
fiesta“ direktorius Dainius 
Šeronas, buvę Prienų miškų 
urėdijos vadovai Robertas 
Judickas ir Jonas Koklevi-
čius, Prienų rajono miškinin-
kai, gausus būrys bibliotekos 
lankytojų.

Pristatydami knygą, au-
toriai skyrė laiko ne tik ap-

žvelgti girių formavimosi 
istorinį kontekstą, miškų 
administravimo, miškotvar-
kos, miškų būklę nuo LDK 
iki šių dienų, bet ir atskirai 
pakalbėti apie Prienų kraš-
to miškus bei Prienų miškų 
urėdiją, kuriai knygoje taip 
pat yra skirta dėmesio. 

Knyga „Sūduvos girios“ 
(Sūduvos girių ir miškų ūkio 
istorinė apžvalga ) atsklei-
džia Sūduvos ir Suvalkijos 
krašto miškingumo kaitą 
keičiantis gamtinėms bei so-
cialinėms sąlygoms, miškų 
struktūros raidą, medienos 
išteklių ir kitų miško gėrybių 
reikšmę vietos žmonių mate-
rialiajam bei dvasiniam gyve-

nimui, gyvenamosios aplin-
kos būklei. Be to, aprašoma 
miškuose susikaupę gamtos 
bei kultūros vertybės, nu-
šviečiamas įvairių laikotar-
pių miškininkų indėlis puo-
selėjant krašto miškus, miš-
kininkavimo specifika bei jos 
įtaka miškų būklei. Knyga 
skirta ne vien profesiniam 
smalsumui patenkinti, bet ir 
kai kuriems praktiniams da-
barties gamtosaugos, gam-
tonaudos, miškininkavimo, 
miškotvarkos bei kitiems su 
miškų tvarkymu susijusiems 
klausimams objektyviai pa-
grįsti, remiantis ilgalaikiais 
duomenimis ir ilgamete pa-
tirtimi.

Prienų Justino Marcinke-
vičiaus viešosios bibliotekos 

informacija
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Rusija rengiasi perduoti Ukrainai netoli 
Krymo krantų pernai sulaikytus laivus
Maskva rengiasi perduoti Kijevui tris ukrainiečių laivus, 
prieš metus perimtus prie Rusijos aneksuoto Krymo 
krantų. Rusų pasieniečiai pernai lapkritį sulaikė Kerčėje 
ukrainiečių vilkiką „Jany Kapu“ ir šarvuotus katerius 
„Berdiansk“ ir „Nikopol“, vykusius iš Odesos į Mariupolį.

Aksominės revoliucijos 30-metis
Maždaug ketvirtadalis milijono čekų šeštadienį suplūdo 
į Prahos centrą paminėti 30-ųjų komunistinį režimą 
tuometinėje Čekoslovakijoje nuvertusios aksominės 
revoliucijos metinių ir pareikalauti korupcija įtariamo 
ministro pirmininko milijardieriaus Andrejaus Babišo 
atsistatydinimo.

sVEIKATA

Simona tris dešimtmečius serga             diabetu: sunkiausia buvo nėštumo metu
Ne toks gimdymas

Jeigu bent šiek tiek yra pa-
žeista akių tinklainė užsie-
nio šalyse daroma Cezario 
operacija. Tokia praktika lyg 
yra ir mūsų šalyje, tačiau Si-
mona prisiminė, jog gydy-
tojai konsiliumo metu jos 
klausė, kodėl ji nori Cezario 
operacijos.

„Nustebino tas medikų po-
žiūris, kad lyg prašiausi tokiu 
būdu gimdyti, o jie lyg neži-
no, kaip būtų saugiau man 
gimdyti. Man neplanuotai 
pirmadienį prasidėjo sąrė-
miai, nors pagal planą turė-
jo antradienį daryti Cezario 
operaciją. Visą dieną ir naktį 
kentėjau sąrėmius. Sakė, kad 

jeigu vandenys nubėgs anks-
čiau, mane išveš iš karto, kad 
pačiai nereikės gimdyti. Bet, 
pasirodo, tinklainei pavojingi 
ne tik gimdymas natūraliais 
keliais, bet ir sąrėmiai. Kad 
tinklainėje kažkokie pažei-
dimai visgi atsirado, tapo aiš-
ku praėjus pusantrų metų po 
gimdymo“, - sako Simona.

Ši patirtis įkvėpė moterį 
susirasti tinklainės ligomis 
sergančių pacientų organi-
zaciją, iš pradžių joje sava-
noriavo, vėliau jai buvo pa-
siūlyta tapti pirmininke. Jau 
beveik trejetą metų Simona 
vadovauja Sergančiųjų tin-
klainės ligomis asociacijai, 
rengia konferencijas, daug 
konsultuoja naujai diagno-
zuotus pacientus.    

Gyvenimas po gimdymo
Simona juokiasi prisiminu-

si, kaip kursuose prieš gim-
dymą tikino, jog naujagimiai 

miega 18 valandų per parą. 
„Mūsų vaikas nemiegodavo 
18 valandų per parą! Tiek 
pasinėriau į motinystę, nes 
man tai didžiausias stebu-
klas. Visame tame procese 
aš pamečiau save. Aš sau ne-
skyriau net minimalaus rei-
kiamo dėmesio. Man buvo 
svarbiausia – vaikas. Jis ver-
kia – aš lekiu, aš pavargusi 
– nesvarbu. Svarbiausias ta-
po vaikas, bet ta meilė vaikui, 
manau, turėtų būti protinga. 
Pirma reikėtų pasirūpinti sa-
vimi, o ne rūpintis tik vaiku, 
savo sveikatos sąskaita“, - pa-
taria Simona. 

Kai vaikui buvo pusantrų 
metukų, diabetu serganti 

moteris prabudo vieną rytą 
su didele dėme akyje, matė 
tik pakraščiukais. „Man sa-
kė, kad ta akimi mačiau vos 
5 proc. Kreipiausi į budinčius 
gydytojus, bet ten dėl didelio 
gydytojų užimtumo negavau 
pagalbos. Nežinojau, kiek 
blogai man yra, nežinojau, 
kad galiu važiuoti į Santaros 
klinikas kaip ekstra atvejis. 
Po trijų dienų patekau pas 
privačius gydytojus. Ir iš ten 
jau išvažiavau į Kauno kli-
nikas, kur man buvo atlikta 
operacija“.

Akių operacija
Norint atlikti tinklainės 

operaciją, reikia, kad būtų 
skaidrus lęšiukas. Jis su am-
žiumi drumsčiasi, jame vyks-
ta pokyčiai dėl diabeto. „Tad 
lešiuką tenka pašalinti ir dė-
ti dirbtinį. Man valė kraują 
iš tinklainės. Po metų dar 
buvo atlikta antra dalis šios 

operacijos. Operacija praėjo 
sėkmingai, man grąžino 40 
proc. regėjimo. Jeigu man 
tas pats nutiktų kitai akiai, 
o taip gali bet kada nutikti, 
nes ir kitoje akyje jau buvo 
pakraujavimų...“, – trumpam 
nutyla Simona. – „Ta rizika 
yra visam gyvenimui. Po pir-
mos operacijos man neleido 
pusę metų netgi galvos lenk-
ti į apačią. Kita akis kompen-
suoja, todėl aš vis dar vairuo-
ju. Pagrindinė rekomendacija 
– diabeto kontrolė. Ne visuo-
met lengva cukrų kontroliuo-
ti, nes po akies operacijos 
išgyvendavau panikos prie-
puolius. Negalėjau rūpintis 
vaiku, teko važiuoti gyventi 

pas tėvus į Šiaulius, jie padėjo 
auginti sūnų. Man uždraudė 
kelti vaiką“, - prisimena Simo-
na nelengvus metus susilau-
kus vaiko.  

„Sūnus kviečia šokti, nes 
mūsų tokia buvo pramoga 
iki akių operacijos. Po ope-
racijos negaliu jo kelti ant 
rankų, tai sugalvojau užkel-
ti jį ant spintelės, jis tūpčioja 
ant jos mane per kaklą apka-
binęs – atrodo, kad šokame“, 
- sunkiai ašaras slėpė Simona 
pasakodama apie sunkumus, 
su kuriais teko susidurti au-
ginant sūnelį. Noras mėgau-
tis motinyste vertė ieškoti 
kūrybiškų sprendimų, kaip 
išsaugoti gyvenimo džiaugs-
mą nežiūrint ligos keliamų 
iššūkių.

Kasdienio gyvenimo 
taisyklės

Diabetu serganti moteris 
sako, kad pirmosios jos ma-

tematikos pamokos vyko di-
abeto mokykloje, kai jai buvo 
penkeri ir ji mokėsi skaičiuo-
ti angliavandenius bei maisto 
produktų svorį.

Simona pripažįsta, kad 
kontroliuoti mitybą per tiek 
metų išmoko, nors kartais 
ji sąmoningai nusprendžia 
nesilaikyti taisyklių ar ieško 
būdų, kaip jas apeiti. „Man 
patinka gaminti valgyti, aš 
esu virtuvės žmogus. Kepu 
tortus ir nešu kitiems dova-
nų; galiu prikepti pyragų ir jų 
nevalgyti. Man patinka gamy-
bos procesas, patinka žiūrėti, 
kas gaunasi, patinka kvapai, 
patinka matyti žmonių re-
akcijas, kai jie valgo mano 

keptus pyragus. Man patinka 
konservuoti. Rauginti agur-
kai, pomidorų padažai – ten 
cukraus šiek tiek dedu. Be to, 
rauginta daržovė niekuomet 
nekels cukraus organizme 
taip, kaip pyragaitis“, - įsiti-
kinusi Simona.

Ji sako, kad šiais laikais en-
dokrinologai jau nėra tokie 
griežti cukraus atžvilgiu, jie 
leidžia jo kažkiek vartoti, nes 
tai yra maistas smegenims. 
Simona turi kelis gudrumus, 
kaip patiekalą padaryti la-
biau tinkamą diabetikams: į 
grietinėlės padažą įpilti šiek 
tiek vyno acto, jis skaido rie-
balus. „Visuomet reikia žiūrė-
ti į savo organizmą ir stebėti, 
kokie vartojami maisto pro-
duktai mažina cukrų. Pavyz-
džiui, man cukrų mažina mo-
liūgų sėklos, nors mokslinėje 
literatūroje tokia jų savybė 
nėra išskiriama. Mėlynės la-

bai mažina cukrų, man ypa-
tingai greitai suveikia. Vieną 
kartą suvalgiau pusę stikli-
nės mėlynių, pasivaikščiojau 
aplink namą 5 minutes ir cu-
krus nukrito iki 2“, - pasakoja 
Simona.

Ji sako, jog sergant diabe-
tu gyventi be pagudravimų 
neįmanoma. „Nepažįstu nei 
vieno diabetiko, kuris būtų 
šimtą procentų pavyzdinis, 
laikytųsi kasdien be nukly-
dimų visų mitybos rekomen-
dacijų. Tas tik įrodo, kad esa-
me žmonės. Anksčiau labai 
save bardavau, kad cukraus 
nesusižiūrėjau, nuo to jis tik 
dar labiau pakildavo. Manau, 
kad reikia karts nuo karto pa-
sidžiaugti maistu, ne apsiryti, 
bet paieškoti būdų, kaip pa-
jausti visus maisto skonius 
ir išsaugoti tinkamą cukraus 
lygį kraujyje“, - sako diabe-
tu serganti Simona Ivaške-
vičienė.  

Vaistininko patarimai 
sergantiems diabetu

Kristina Staivė, “Eurovais-
tinės” vaistininkė sako, kad 
didžiausia bėda, kad žmonės 
per vėlai sužino apie tai, jog 
serga 2 tipo diabetu. 1 tipo 
diabetas reiškiasi audringai 
ir jo pradžios neįmanoma 
nepastebėti. 2 tipo diabetas 
klastingesnis. Todėl bent kar-
tą per metus visiems reko-
menduoju pasidaryti krau-
jo tyrimus, kurie leistų įver-
tintų cukraus kiekį kraujyje. 
Kai apie diabetą sužinoma 
per vėlai, jau būna pažeisti 
inkstai, rega, padidėjęs cho-
lesterolis.

Rekomenduoju sergan-
tiems 1 ir 2 tipo diabetu vi-
suomet prisiminti kelis svar-
bius dalykus:

Kasdieniai cukraus 
tyrimai

Sužinojus, kad sergate cu-
kriniu diabetu, turėtumėte 
kiekvieną rytą pasimatuoti 
cukrų, taip pat prieš maistą 
ir kelias valandas po valgy-
mo. Jeigu naktį labai prakai-
tuojate, nubundate paryčiais 
suprakaitavę, rekomenduo-
jama ir naktį pasimatuoti, ar 
nebūna staigaus gliukozės 
nukritimo. 

Mityba
Jeigu kraujo tyrimai rodo 

prediabetinę būklę ar jums 

jau nustatytas diabetas, tuo-
met labai svarbiu tampa mi-
tybos klausimas. Mitybos 
esmė sergant diabetu – skai-
čiuoti angliavandenius. Ne 
mažiau svarbi taisyklė – sai-
kas. Sergant diabetu norisi 
daugiau valgyti, tad saikas, 
porcijų dydžiai tampa svar-
biausia kasdiene užduotimi.

Fizinis krūvis
Kitas patarimas – būti fiziš-

kai aktyviems. Diabetikams 
nerekomenduojamas labai 
intensyvus fizinis krūvis, tik-
tų pasivaikščiojimai gryname 
ore, bent jau keletą kilomen-
trų per dieną.

Oda
Jeigu žmogus daug metų 

serga diabetu, reikia skirti 
daugiau dėmesio odos prie-
žiūrai. Diabetikams oda daž-
nai būna niežtinti, išsausė-
jusi, vargina naktiniai odos 
niežėjimai. Tad reikia nau-
doti drėkinančius kremus 
visam kūnui.  

Maisto papildai
Reikia įsivertinti, kiek mi-

tybos apribojimai atima 
maistinių medžiagų ir ar pa-
vyksta jų gauti su maistu. Jei-
gu ne, verta pasitelkti pagal-
bon maisto papildus. Mais-
to papildai diabetikams turi 
aiškius užrašus apie tai ant 
pakuočių. Jų sudėtyje būna 
įdėta daugiau B grupės vita-
minų, chromo, kad labai ne-
sinorėtų saldumynų.

Pačioje ligos pradžioje gali-
ma vartoti vaistažoles, mais-
to papildus su cinamonu, šil-
kmedžiu. Labai veiksmingos 
yra mėlynės, ankštinės pupe-
lės. Tokius produktus tinka 
vartoti prediabetinės būklės 
pacientams ar kai cukrus už-
kyla dar nelabai aukštai.

Apyrankė
Rekomenduočiau sergan-

tiems diabetu turėti apyran-
kę, ant kurios būtų užrašyta, 
jog sergate diabetu. Būna, 
kad cukrus nukrenta ir žmo-
gus gali nualpti. Būna, kad 
cukrus labai sukyla, tada iš-
tinka koma. Ta apyrankė rei-
kalinga, kad šalimais esan-
tys žmonės galėtų padėti, iš-
kviesti greitąją pagalbą. Grei-
toji atvažiavusi iš apyrankės 
supras, koks yra pacientas ir 
kaip jam greitai suteikti rei-
kiamą pagalbą.  
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JAV ir Pietų Korėja atidėjo Š. Korėjos 
kritikuotas bendras karines pratybas
Jungtinės Valstijos ir Pietų Korėja sekmadienį pareiškė 
atidedančios šio mėnesio pabaigoje turėjusias įvykti 
bendras karines pratybas, kurias Šiaurės Korėja pavadino 
provokacinėmis.

Maitinimą gaus švediško stalo principu
Alytaus rajono mokyklose nemokamą maitinimą 
gaunantiems pradinukams bei priešmokyklinukams 
nuo sausio maistas bus tiekiamas dalinio švediško 
stalo principu. „Kartais vaikai nesuvalgo maisto, vieni 
suvalgo pakankamai, kiti persivalgo, treti išmeta, tai mes 
manom, kad tai pažangu“, – tvirtino meras.

sVEIKATA

Į kovą su raukšlėmis: kaip atjauninti odą per 20 minučių
Stebuklingo eliksyro, pa-
dedančio išsaugoti jaunys-
tę, paieškos nesibaigia, ta-
čiau kol kas vieno recepto 
nėra. 

Odos priežiūra ir jaunystės 
išsaugojimas yra komplek-
sinis ir vienos stebuklingos 
priemonės gal niekada ir 
nepavyks rasti, sako BENU 
vaistinės Sveikos odos insti-
tuto ambasadorė Milda Da-
rulienė. Veido jogos mokyto-
ja Giedrė Bagdonienė pride-
da, kad pradėti reikėtų nuo 
priežasčių – kodėl atsiranda 
veido raukšlės. Kartais, kad 
atrodytumėte jauniau, gali 
pakakti suvaldyti stresą ar 
kasdien atlikti veido mankš-
tos pratimus.

Senstant mūsų oda gami-
na mažiau baltymų, kolage-
no–elastano, todėl ji tampa 
plonesnė ir mažiau atspari 
pažeidimams. Aplinkos po-
veikis, dehidratacija, toksi-
nai yra tik dalis priežasčių, 
lemiančių ryškių raukšlių 
susidarymą. Tačiau nereikė-
tų nusiminti ir nuleisti ran-
kų – tai yra natūrali senėji-
mo proceso dalis, kurią gali-
ma pristabdyti ir sumažinti 
raukšlių matomumą.
Stresas – viena iš raukšlių 

atsiradimo priežasčių
Nuolat patiriamas stre-

sas gali pakenkti ne tik mū-
sų emocinei būsenai, bet ir 
išvaizdai. Stresui malšinti 
yra įvairiausių būdų: poilsis, 
maisto papildai ar įvairios 
fizinės veiklos, pavyzdžiui, 
veido joga. 

„Tikiu, kad tai, kaip žmogus 
jaučiasi, visada atsispindi jo 
veide. Jei įsitempiame viduje 
– įsitempia visas mūsų kūnas, 
taip pat ir veido raumenys, o 
kai atsipalaiduojame – veidas 
tarsi „prašviesėja“. Kai veido 
raumenys atsipalaiduoja, 
išsilygina ir tampa mažiau 
pastebimos veide esančios 
raukšlės. Veido joga ir yra 
skirta atrasti šiuos problemi-
nius taškus, pagal juos galite 
spręsti, kiek įsitempęs iš tie-
sų esate“, - teigia veido jogos 
ekspertė G. Bagdonienė.

Veido jogą sudaro lengvai 
išmokstami, raumenis sti-

prinantys ir atpalaiduojantys 
pratimai viršutinei ir apatinei 
veido daliai. Veido raumenų 
grupės, kurios pertemptos 
nuo kasdien patiriamų emo-
cijų, įtampos, atpalaiduoja-
mos tam skirtais pratimais, o 
tos veido raumenų dalys, ku-
rioms dažniausiai trūksta tei-
singo krūvio – skruostų sritis, 
pasmakrės zona, kaklas – sti-
prinamos, tonizuojamos.

Kasdien veido mankštai 
skiriant bent 20 minučių, 
pradėsite jaustis ne tik labiau 
pailsėję, atitrūkę nuo stresą 
keliančių darbų, bet ir jūsų 
oda atrodys jaunatviškiau. 
Būtent skirtingose vietose 
esančios raukšlės atskleidžia, 
kokias problemas turite.

„Jei nuolat esame įsitempę 
ir išgyvename daug įtampos, 
tai neišvengiamai įsispaudžia 
mūsų veide gilesnėmis hori-
zontaliomis linijomis kakto-
je, tarp antakių, apie burnos 
sritį, nes sukandame dantis, 
suspaudžiame lūpas ir su-
raukiame kaktą – raumenys 
spazmuoja. Jei nepavyksta at-
sipalaiduoti viduje, galime tą 
padaryti fiziniais kūno ir vei-
do pratimais, padedančiais 
atpalaiduoti įtemptus veido, 
kaklo, pečių raumenis“, - kas 
veide įrėžia gilias raukšles 

pasakoja ekspertė.
Tiesa, siekiant ilgalaikių re-

zultatų, reikėtų išmokti val-
dyti stresą. Pagerinti emoci-
nę savijautą, sustiprinti ner-
vų sistemą gali padėti ir įvai-
rių žolelių arbatos, mitybos 
praturtinimas nervų sistemai 
reikalingais vitaminais.

„Stresas – viena iš prie-
žasčių, dėl kurios oda gali 
atrodyti senesnė ir prarasti 

stangrumą. Prie įvairių at-
palaiduojančių pratimų, re-
komenduoju vartoti ir rami-
nančias arbatas su mėtomis, 
melisomis, jonažole, pipir-
mėte. Nusilpus nervų siste-
mai, mitybą gali reikėti pa-
pildyti B grupės vitaminais, 
ypač B1, B6, B12. Šių vita-
minų gausu žuvyje (lašišoje, 
upėtakyje, tune), galvijų ke-
penyse, paukštienoje, avin-
žirniuose, žemės riešutuose, 
žaliuose žirneliuose, avižų ir 
grikių kruopose, avokaduose. 
Pavyzdžiui, košė pusryčiams 
galėtų tapti puikiu B grupės 
vitaminų šaltiniu dienos pra-
džiai. Jeigu B grupės vitami-
nus vartojate papildomai, 
geriausia rinktis jų komplek-
sus, nes jų funkcijos glaudžiai 
susijusios“, - pasakoja BENU 
vaistininkė M. Darulienė.

Vaistininkė taip pat prime-

na gerti daug vandens – net ir 
šaltesniu metų laiku jo išgerti 
reikėtų apie 2 l.  „Vanduo yra 
vienas jaunystės šaltinių, to-
dėl pakankamai drėgmės 
gaunanti oda atrodo skais-
tesnė ir jaunesnė.“
Kaip papildyti kasdienius 

pratimus?
Didelę įtaką veidos odos 

būklei turi ir žalingi įpročiai, 
kurie skatina odos senėjimą, 
mažina odos strangrumui 
svarbaus kolageno gamy-
bą. Tad, be streso valdymo, 
rekomenduojama atsisaky-
ti žalingų įpročių – rūkymo, 
alkoholio vartojimo. Kovoti 
su senatvės požymiais odai 
padėsite ir ją pamaitindami, 
praturtindami reikalingomis 
medžiagomis, kurių gamy-
ba su amžiumi lėtėja, pvz., 
kolagenu, hialuronu. Vaisti-
ninkė rekomenduoja rinktis 
dermatologinės kosmetikos 
priemones, kurios skatina 
natūralią šių medžiagų ga-
mybą.

„Kasdien maitindami odą, 
galime praturtinti ją jaunys-
tę ilgiau išlaikyti padedan-
čiomis medžiagomis. Vienas 
iš ingredientų, kurio reikėtų 
ieškoti odos senėjimą stab-
dančiose kosmetikos prie-
monėse – retinoidai. Tai vi-
tamino A dariniai, kurie se-
niau buvo naudojami spuogų 
gydymui, tačiau pastebėtas 
jų odos glotninimo poveikis. 
Retinoidai padeda pagaminti 
daugiau kolageno, kuris da-
ro odą tvirtesnę ir putlesnę. 
Vitaminas A taip pat plonina 
raukšles, tad rezultatą galima 
pamatyti jau per kelias savai-
tes“, - pasakoja Sveikos odos 
instituto ambasadorė.

Retinoidais praturtintų 
produktų galima rasti seru-
mų, kremų ar tablečių pavi-
dalų. Kosmetikoje daugiau-
siai naudojamas retinoidas 
yra Retinolis, kuris turi švel-
nų poveikį ir didelę senėjimą 
stabdančią galią, pajėgiančią 
stimuliuoti ląstelių regene-
raciją.

„Ypatingai gerą poveikį vei-
do stangrumui turi štai toks 
ryto ritualas: kuo šaltesniu 
vandeniu rankų pagalba ap-

taškyti visą veidą – tai toni-
zuoja, energizuoja, stipriai 
suaktyvina kraujotaką vei-
de“, - prideda veido jogos 
mokytoja.

3 pratimai stangresnei 
veido odai

Pirmas pratimas žandi-
kauliui atpalaiduoti: dviem 
pirštais ir nykščiu sugrieb-
kite odą palei žandikaulio 
liniją ir taip po centimetrą 
sugriebiant ir atleidžiant kil-
kite iki ausų. Pakartokite tris 
kartus.

Pasukite galvą maždaug 45 
laipsnių kampu, kad jaustu-
mėte šoninio kaklo raumens 
tempimą ir suspauskite lū-

pas, lyg norėtumėte ką sal-
džiai pabučiuoti. Laikykite 
šią poziciją apie 10 s, tada 
pakartokite sukdami galvą į 
kitą pusę.

Žirafos kaklo pratimas: 
pirštų pagalvėlėmis braukite 
iki raktikaulio, užfiksuokite 
pirštus ant jo ir apatinę lūpą 
stipriai kelkite į viršų. Pozici-
ją laikykite apie 10 s, kartoki-
te dar du kartus.  

Kartodami šiuos pratimus 
bent 20 minučių kasdien, po 
kelių mėnesių pastebėsite 
rezultatus: oda taps stan-
gresnė, minkštesnė, atrody-
site jaunatviškiau ir jausitės 
pailsėję. 
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Šiauliuose pasipriešino pareigūnams
 Šiauliuose sekmadienio naktį neblaivūs moteris ir 
vyras pasipriešino dėl kūno sužalojimo atvykusiems 
pareigūnams, praneša Šiaulių apskrities policija.  Apie 
vidurnaktį 1,41 prom. neblaivumo vyras, gimęs 1995 
metais, ir 1,65 prom. neblaivumo moteris, gimusi 1995 
metais, du kartus įspyrė Patrulių rinktinės 1-osios kuopos 
kinologų būrio specialistui.

Indija sėkmingai išbandė balistinę 
raketą, galinčią nešti branduolinį užtaisą
Indija šeštadienį sėkmingai išbandė vidutinio 
nuotolio balistinę raketą „Agni II“.  Raketa, galinti nešti 
branduolinį užtaisą, į taikinį, esantį už 2 tūkst. kilometrų, 
buvo paleista iš karinio poligono. Ji pataikė į numatytą 
taikinį Bengalijos įlankos akvatorijoje.

 
06:00 lietuvos Respubli-
kos himnas 06:02 labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios. 
orai. 09:20 Senis  10:25 
Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3  11:10 komisaras Rek-
sas  12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 klauskite daktaro 
13:58 loterija „keno loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. orai. 
14:20 laba diena, lietuva 
16:35 kūrybingumo mo-
kykla. asmenybės kūrybin-
gumo paieškos ir lavinimo 
ugdymas 16:45 Premjera. 
Ponių rojus  17:30 Žinios. 
Sportas. orai  18:00 kas 
ir kodėl?  18:30 klauskite 
daktaro 19:30 Daiktų isto-
rijos 20:25 loterija „keno 
loto“.” 20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. orai. 21:29 loteri-
ja „Jėga“.” 21:30 Gyvenk be 
skolų 22:30 Dviračio žinios 
23:00 ištikimybė  23:45 
komisaras Reksas  00:30 
Bloga mergaitė 01:00 lRT 
radijo 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 
Dviračio žinios 04:00 lRT 
radijo žinios   

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1205,1206,1207) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(6) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (79,80) 09:55 
Rimti reikalai 2 (46) 10:25 
Rozenheimo policija (20) 
11:25 Supermamos (6) 
12:00 ViDo ViDeo 13:00 
Paskolinta meilė (89) 14:00 
Našlaitės (121) 15:00 Sva-
joklė (121) 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 (47) 
21:30 Žinios 22:20 Sportas 
22:27 orai 22:30 VakaRo 
SEaNSaS inferno 00:55 
akloji zona (4) 01:50 Ry-
diko kronikos. Sugrįžimas 
03:45 alchemija iV. ŠMC. 
Naujausioji meno istorija 
04:10 RETRoSPEkTYVa 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
keršytojų komanda 1/27s. 
06:55 čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1/158s. 07:25 
kempiniukas Plačiakelnis 

1/67s. 07:55 Gero vakaro 
šou 6/12s. 08:55 Meilės 
sūkuryje 3185 10:00 Mei-
lės simfonija 1/102,103s. 
12:00 atsargiai! Merginos 
2/23,24s. 13:00 Pažadėto-
ji 7/2234,2235,2236,2237s. 
15:00 Simpsonai 29/11,12s. 
16:00 TV3 žinios 232 16:25 
TV3 orai 232 16:30 TV Pa-
galba 14/58s. 18:30 TV3 ži-
nios 325 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 325 19:30 
Farai 13/12s. 20:30 Mote-
rys meluoja geriau 12/42s. 
21:00 TV3 vakaro žinios 
186 21:52 TV3 sportas 1 
21:57 TV3 orai 186 22:00 
kietas riešutėlis 2 00:25 
Skubi pagalba 1/7s. 01:25 
Rezidentas 2/16s. 02:15 
Pasitikėjimas 1/3s. 03:15 
Ekstrasensai tiria 6/106s. 
04:45 kietuoliai 1/20s. 
05:10 atsargiai! Merginos 
2/23,24s.   

BTV
06:00 CSi. Majamis (23) 
06:55 Mano virtuvė ge-
riausia (46) 08:20 Stoties 
policija (19) 09:20 Pasku-
tinis faras (22) 10:15 Dak-
taras Richteris (15) 11:25 
Privatus detektyvas Ma-
gnumas (20) 12:25 Visa 
menanti (10) 13:25 Mano 
virtuvė geriausia (47) 14:55 
Stoties policija (20) 16:00 
Paskutinis faras (23) 17:00 
info diena 17:30 Daktaras 
Richteris (16) 18:35 CSi. Ma-
jamis (24) 19:30 PREMJERa 
Jūrų pėstininkai (1) 20:30 
oplia! 21:00 Juodojo an-
gelo skrydis 23:15 Panikos 
kambarys 01:25 Visa me-
nanti (10) 02:10 Detektyvų 
istorijos (1) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Vantos 
lapas 07:00 „Moterų dak-
taras“ (3/20) 08:00 Nau-
ja diena 09:00 Visi savi 
10:00 laikykitės ten su 
andriumi Tapinu. 2019. N-
7. 11:05 laikykitės ten 12:10 
„Pone prezidente” (1/13) 
12:40 „Meilė kaip mėnulis” 
(1/63,64) 13:45 TV parduo-
tuvė 14:00 #NeSpaudai 
15:00 „Prokurorai” (1/22) 
16:00 Reporteris 16:23 
Sportas 16:30 lietuva tie-
siogiai 16:58 orai 17:00 
„Gyvybės langelis“ (1/1) 
18:00 Reporteris 18:45 
Sportas 18:55 orai 19:00 
Nauja diena 19:30 „Del-
fi dėmesio centre“ 20:00 
Reporteris 20:23 Sportas 
20:30 lietuva tiesiogiai 
20:58 orai 21:00 Skyrybos 
22:00 Viralas 22:30 Repor-

kETViRTaDiENiS 
laPkRičio

21
teris 23:20 Sportas 23:25 
orai 23:30 „Delfi dėmesio 
centre“ 00:00 Gyvenimas 
01:00 „Gyvybės langelis“ 
(1/1) 02:10 Viralas 02:30 
„Prokurorai” (1/22) 03:30 
Reporteris 04:00 Sportas 
04:08 orai 04:10 #Ne-
Spaudai 05:10 laikykitės 
ten su andriumi Tapinu. 
2019. N-7. 

1
06:00 Tabatos salonas 
(4) 06:55 Tėvas Motiejus 
(16) 08:05 Neklausk mei-
lės vardo (228,229) 09:05 
Meilės sparnai (104) 10:05 
akloji (5,60) 11:10 Būrėja 
(37,68) 12:20 Bjaurusis an-
čiukas Niujorke (82) 13:20 
Žmogus-voras (10) 13:50 
kiaulė, ožka, Bananas ir 
Svirplys (6) 14:20 Muča 
luča (18) 14:45 Žingsnis iki 
dangaus (14) 16:00 Sva-
ragini. amžina draugystė 
(365,366) 17:00 Būk su 
manim (1588,1589) 18:00 
keršto gėlės (41) 18:50 Se-
klė agata (6) 19:50 Žingsnis 
iki dangaus (15) 21:00 DE-
TEkTYVo VakaRaS. PREM-
JERa kasandra. amžinasis 
sniegas 22:55 Gyvenimo 
daina (21,22) 00:55 Seno-
jo Tilto paslaptis (192,193) 
02:55 Prancūziška žmogžu-
dystė. Mirtys Rokamadūre  

 
06:00 lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 akaci-
jų alėja 06:45 klausimėlis 
07:00 kultūros diena  07:25 
Veranda 07:55 Brandūs po-
kalbiai 08:20 Mūšio laukas 
08:50 linija. Spalva. Forma 
09:15 labas rytas, lietuva  
12:00 DW naujienos rusų 
kalba. 12:15 kultūrų kryžke-
lė. Trembita 12:40 Unikalios 
mamos 13:05 Nacionalinė 
ekspedicija 14:00 Viii tarp-
tautinis M. k. čiurlionio pi-
anistų ir vargonininkų kon-
kursas. Pianistų konkurso 
finalas. 2 d 15:50 Prem-
jera. Šervudo padauža Ro-
binas Hudas 2  16:00 Dra-
koniukas kokosas 1  16:15 
Smurfai  16:45 Premjera. 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
3  17:10 keistuolė 5  18:00 
kultūros diena. 18:30 Gi-
mę tą pačią dieną 19:25 
Premjera. kino istorija.Sep-
tintasis dešimtmetis  20:05 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
3  20:30 Panorama  21:00 
Dienos tema 21:20 Spor-
tas. orai 21:30 Elito kinas. 
Premjera. Nemeilė  23:30 
Į sveikatą!  00:00 DW nau-
jienos rusų kalba. 00:15 
Dabar pasaulyje

 
06:00 lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 labas rytas, 
lietuva 06:30 Žinios. orai. 
09:20 Senis  10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 
3  11:10 komisaras Reksas  
12:00 Vartotojų kontrolė 
13:00 klauskite daktaro 
13:58 loterija „keno loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. orai. 
14:20 laba diena, lietuva 
16:35 kūrybingumo mo-
kykla 16:45 Premjera. Po-
nių rojus  17:30 Žinios. 
Sportas. orai 18:00 kas 
ir kodėl?  18:30 klauskite 
daktaro 19:30 Gyvenimo 
spalvos  20:25 loterija „ke-
no loto“.” 20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. orai. 21:29 loteri-
ja „Jėga“.” 21:30 Ypatingas 
būrys 22:30 Dviračio žinios 
23:00 Premjera. Dingę be 
žinios 1  23:45 komisa-
ras Reksas  00:30 Bloga 
mergaitė. Vaidybinis seri-
alas 01:00 lRT radijo žinios 
01:05 Stilius 

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1202,1203,1204) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(5) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (77,78) 09:55 
Rimti reikalai 2 (45) 10:25 
Rozenheimo policija (19) 
11:25 Supermamos (5) 
12:00 Bus visko 13:00 Pa-
skolinta meilė (88) 14:00 
Našlaitės (120) 15:00 Sva-
joklė (120) 16:00 labas va-
karas, lietuva 17:30 ViDo 
ViDeo 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 orai 19:30 
kk2 20:00 Gaudyk laiką 
21:00 Rimti reikalai 2 (46) 
21:30 Žinios 22:20 Sportas 
22:27 orai 22:30 VakaRo 
SEaNSaS Rydiko kronikos. 
Sugrįžimas 00:55 akloji zo-
na (3) 01:50 Dugnas

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4/426s. 06:55 či-
pas ir Deilas skuba į pagal-
bą 1/157s. 07:25 kempi-
niukas Plačiakelnis 1/66s. 
07:55 Prieš srovę 19/12s. 
(kart.) 08:55 Meilės sū-
kuryje 3184 10:00 Mei-
lės simfonija 1/100,101s. 
12:00 atsargiai! Merginos 
2/21,22s. 13:00 Pažadėto-
ji 7/2230,2231,2232,2233s. 
15:00 Simpsonai 29/9,10s. 

16:00 TV3 žinios 231 16:25 
TV3 orai 231 16:30 TV Pa-
galba 14/57s. 18:30 TV3 ži-
nios 324 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 324 19:30 
Gero vakaro šou 6/12s. 
20:30 Moterys meluoja 
geriau 12/41s. 21:00 TV3 
vakaro žinios 185 21:52 
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 
185 22:00 karšta pupytė 
22:25 Vikinglotto 47 00:05 
Skubi pagalba 1/6s. 01:05 
Rezidentas 2/15s. 01:55 
Pasitikėjimas 1/2s. 03:00 
Ekstrasensai tiria 6/105s. 
04:30 Skubi pagalba 1/6s.  
05:15 atsargiai! Merginos 
2/21,22s.  

BTV
06:00 CSi. Majamis (22) 
06:55 Mano virtuvė geriau-
sia (45) 08:20 Stoties poli-
cija (18) 09:20 Paskutinis 
faras (21) 10:15 Daktaras 
Richteris (14) 11:25 Priva-
tus detektyvas Magnumas 
(19) 12:25 Visa menanti (9) 
13:25 Mano virtuvė geriau-
sia (46) 14:55 Stoties poli-
cija (19) 16:00 Paskutinis 
faras (22) 17:00 info die-
na 17:30 Daktaras Richte-
ris (15) 18:35 CSi. Majamis 
(23) 19:30 Privatus de-
tektyvas Magnumas (20) 
20:30 oplia! 21:00 Panikos 
kambarys 23:20 Prezidento 
sprendimas 01:50 Visa me-
nanti (9) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 atlie-
kų kultūra 07:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/19) 08:00 
Nauja diena 09:00 Sė-
kmės gylis 10:00 kitoks 
pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 11:05 „Prokurorai” (1/21) 
12:10 „Pone prezidente” 
(1/12) 12:40 „Meilė kaip 
mėnulis” (1/61,62) 13:45 
TV parduotuvė 14:00 Nau-
ja diena 15:00 „Prokurorai” 
(1/21) 16:00 Reporteris 
16:23 Sportas 16:30 lie-
tuva tiesiogiai 16:58 orai 
17:00 „Meilė kaip mėnulis” 
(1/63,64) 18:00 Reporteris 
18:45 Sportas 18:55 Ru-
brika “Verslo genas” 18:57 
orai 19:00 Nauja diena 
19:30 Delfi dėmesio cen-
tre 20:00 Reporteris 20:23 
Sportas 20:30 lietuva tie-
siogiai 20:58 orai 21:00 
Gyvenimas 22:00 „Pone 
prezidente” (1/14) 22:30 
Reporteris 23:20 Sportas 
23:25 orai 23:27 Rubrika 
“Verslo genas” 23:30 Delfi 
dėmesio centre 00:00 lai-
kykitės ten 01:00 „Meilė 
kaip mėnulis” (1/63,64)  
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06:00 Tabatos salonas (3) 
06:55 Tėvas Motiejus (15) 
08:05 Neklausk meilės var-
do (226,227) 09:05 Meilės 
sparnai (103) 10:05 akloji 
(4,59) 11:10 Būrėja (36,67) 
12:20 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (81) 13:20 Žmo-
gus-voras (9) 13:50 kiaulė, 
ožka, Bananas ir Svirplys (5) 
14:20 Muča luča (17) 14:45 
Žingsnis iki dangaus (13) 
16:00 Svaragini. amžina 
draugystė (363,364) 17:00 
Būk su manim (1586,1587) 
18:00 keršto gėlės (40) 
18:50 Seklė agata (5) 19:50 
Žingsnis iki dangaus (14) 
21:00 DETEkTYVo VakaRaS 
Prancūziška žmogžudystė. 
Mirtys Rokamadūre 22:55 
Gyvenimo daina (19,20) 
00:55 Senojo Tilto paslap-
tis (190,191) 

 
06:00 lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 akacijų 
alėja. Dalyvauja „keistuo-
lių teatro“ aktoriai. 2014 m. 
06:50 kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. 
Švč. Mergelės Marijos Ėmi-
mo į dangų (Vytauto Di-
džiojo) bažnyčia 07:00 kul-
tūros diena  07:30 Šervudo 
padauža Robinas Hudas 2  
07:40 Drakoniukas koko-
sas 1 07:55 Smurfai 08:20 
Smalsumo genas 08:50 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
3  09:15 labas rytas, lie-
tuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba. 12:15 kultūrų 
kryžkelė. Menora 12:40 li-
teratūros pėdsekys. Progra-
ma apie lietuvos įtaką pa-
saulio kūrėjams 13:05 Mū-
sų miesteliai. lenkimai. 1 d. 
Dokumentinis filmas 14:00 
Gimę tą pačią dieną 14:45 
Septintasis dešimtmetis  
15:30 Vaikų forumas. Spe-
ciali tiesioginė transliacija, 
skirta JTo Vaiko teisių kon-
vencijos 30-mečiui 18:00 
kultūros diena. 18:25 lai-
kinosios sostinės fenome-
nas. Tarpukario lietuvos 
modernizmo architektūra 
18:55 FiBa čempionų ly-
ga. klaipėdos „Neptūnas“ 
– Stambulo „Besiktas“. Tie-
sioginė transliacija iš klai-
pėdos 20:55 laikinosios 
sostinės fenomenas. kau-
no kurortinė architektūra 
21:25 FiBa čempionų lyga. 
Strasbūro „SiG“ – Panevė-
žio „lietkabelis“. Tiesiogi-
nė transliacija iš Strasbūro 
23:30 Nacionalinė ekspe-
dicija 00:20 DW naujienos 
rusų kalba. 

,,PaSMERkTi. Pajūrio džiazas” 

Rokui (akt. Tadas Gryn) 
puikiai sekasi. Jis idealiai tvar-
kosi su visomis finansinėmis 
užduotimis, kurias jam pave-
da investuotojų fondas „3D 
Klubas”: jaunų bei ambicingų 
verslininkų – Daliaus, Dainiaus 
ir Dominyko susivienijimas. 
Rokas – Dominyko draugas 
nuo vaikystės – tapo Klubo 
suklestėjimo priežastimi. Ne 
veltui dėl savo „uoslės” pini-
gams jis gavo Kauko pravardę. 
Žiūrovas susipažįsta su Kauku, 
kuomet šis jau yra kone sa-
vo pasiekimų zenite. Po pas-
kutiniosios užduoties jis taps 
pilnateisiu „3D Klubo” nariu. 
Rokas išvyksta į Klaipėdą, ku-
rioje ir turi sutvarkyti pasta-
rąjį reikalą.

Labiausiai šio momento lau-
kia Roko žmona Irma. Paga-
liau jos vyras pradės gyventi 
ramesnį gyvenimą ir daugiau 
laiko skirti šeimai. Rokas ir Ir-
ma iš pažiūros ideali pora. O 
neįgaliojo sūnaus auginimas, 
juos daro kone nenugalimus. 
Tačiau Rokas turi vieną pro-
blemą. Jis negali gyventi be 
kitų moterų. Antra vertus, jis 
turi ir tos bėdos sprendimą. 
Rokas niekada nesusitinka su 
ta pačia meiluže dar kartą ir 

visuomet sugrįžta pas žmoną 
ir sūnų. Todėl, įvykis, kai Ro-
kas, išvykęs į Klaipėdą susižavi 
vietos gražuole Inga, neatrodo 
niekuo ypatingas. Tik štai neti-
kėtai paaiškėja, kad šis susiža-
vėjimas nevienadienis. Rokas 
įsimyli iki ausų. O meilė ir pini-
gai – tai jau sprogstamasis už-
taisas, kuris iki pamatų sudre-
bins ramią ir snūduriuojančią 
Klaipėdą, o sprogimo banga 
sugriaus ne vieną likimą ir at-
ims ne vieną gyvybę...

Nenuspėjamas, intriguojan-
tis, pavojingas ir romantiškas 
– visai kaip džiazas, toks an-
trasis „Pasmerktų” epopėjos 
filmas, kuriame, kaip ir pir-
majame netrūks sąsajų su re-
alaus gyvenimo istorijomis. 
Filmo režisierius Ramūnas 
Rudokas.

Pagrindinius vaidmenis fil-
me atlieka Tadas Gryn, Justina 
Nemanytė, Jokūbas Bareikis, 
Marius Jampolskis, Andrius 
Žiurauskas, Edgar Bechter. Fil-
me taip pat vaidina Simonas 
Storpirštis, Karolis Kaspera-
vičius, Arnas Ašmonas, Akvilė 
Žirgulytė, ir kt.

A n o n s a s :  h t t p s : / /
w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=7sjuodUFNGc  
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REKLAMA

Bolivijoje žuvo dar keturi žmonės 
Per protestus Bolivijoje žuvo dar keturi žmonės ir bendras 
per politinius neramumus žuvusiųjų skaičius padidėjo iki 
23-jų. Aršūs buvusio Bolivijos prezidento Evo Moraleso 
ir policijos pajėgų susirėmimai tęsiasi nuo antradienio, 
kuomet 52 metų J. Anez pasiskelbė laikinąja šalies 
prezidente.

URM planuoja kapitalinį pastatų 
remontą už 9,5 mln. eurų
Užsienio reikalų ministerija 2022-aisiais planuoja atlikti 
kapitalinį pastatų remontą. Vienam iš jų - konsulato 
Gardine atnaujinimui numatoma 4,2 mln. eurų. Pinigus 
planuojama gauti pardavus valdomus pastatus Vilniuje, 
Varšuvoje, Briuselyje, Rygoje.

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

 
06:00 lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 labas rytas, 
lietuva 06:30 Žinios. orai. 
08:25 1863–1864 m. suki-
limo vadų ir dalyvių vals-
tybinių laidotuvių ceremo-
nija. Tiesioginė transliacija  
09:05 Gražiausios poetų 
dainos 10:30 Dainos lietu-
vai. Partizanų dainos. 11:30 
1863–1864 m. sukilimo va-
dų ir dalyvių valstybinių 
laidotuvių ceremonija. Tie-
sioginė transliacija  12:00 
1863–1864 m. sukilimo va-
dų ir dalyvių valstybinių 
laidotuvių ceremonija. Šv. 
Mišių tiesioginė transliaci-
ja iš Vilniaus arkikatedros. 
13:20 1863–1864 m. suki-
limo vadų ir dalyvių vals-
tybinių laidotuvių ceremo-
nija. Tiesioginė transliacija  
16:00 Premjera. Paberžė 
– nepaklusniųjų lizdas. Dok.
filmas 16:35 kūrybingumo 
mokykla 16:45 Premjera. 
Ponių rojus  17:25 loterija 
„keno loto“.” 17:30 Žinios. 
Sportas. orai  18:00 kas 
ir kodėl?  18:30 Visi kalba 
19:30 Beatos virtuvė 20:25 
loterija „keno loto“.” 20:30 
Panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. orai. 
21:29 loterija „Jėga“.” 21:30 
auksinis protas 22:55 Bas-
tilijos diena.Veiksmo trileris 
00:25 Nepalūžęs.Biografi-
nė drama  

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1208,1209,1210) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(7) 07:55 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (81,82) 
09:55 Rimti reikalai 2 (47) 
10:25 Rozenheimo polici-
ja (21) 11:25 Supermamos 
(7) 12:00 Valanda su Rūta 
13:00 Paskolinta meilė (90) 
14:00 Našlaitės (122) 15:00 
Svajoklė (122) 16:00 labas 
vakaras, lietuva 17:30 Ga-
liu rytoj (23,24) 18:30 Ži-
nios 19:20 Sportas 19:27 
orai 19:30 kk2 penktadie-
nis 21:00 SaVaiTĖS HiTaS. 
PREMJERa Slaptas keleivis 
23:10 Misija “Neįmanoma” 
01:25 Superbombonešis. 
Naikinti viską 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
keršytojų komanda 1/28s. 
06:55 čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1/159s. 07:25 

kempiniukas Plačiakelnis 
1/68s. 07:55 Farai 13/12s. 
(kart.) 08:55 legendinės 
legendos 1/10s. 10:00 Mei-
lės simfonija 1/104,105s. 
12:00 atsargiai! Merginos 
2/25,26s. 13:00 Pažadėto-
ji 7/2238,2239,2240,2241s. 
15:00 Simpsonai 29/13,14s. 
16:00 TV3 žinios 233 16:25 
TV3 orai 233 16:30 TV Pa-
galba 14/59s. 18:30 TV3 ži-
nios 326 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 326 19:30 
Madagaskaras 3 21:15 Šel-
mis-1. Žvaigždžių karų isto-
rija 00:05 1303 butas

BTV
06:05 CSi. Majamis (24) 
07:00 Mano virtuvė ge-
riausia (47) 08:30 Stoties 
policija (20) 09:30 Paskuti-
nis faras (23) 10:25 Dakta-
ras Richteris (16) 11:35 Jūrų 
pėstininkai (1) 12:35 Mano 
virtuvė geriausia (48) 14:55 
Stoties policija (21) 16:00 
Paskutinis faras (24) 17:00 
info diena 17:30 Daktaras 
Richteris (17) 18:35 CSi. 
Majamis (1) 19:30 ame-
rikietiškos imtynės (45) 
20:30 amerikietiškos im-
tynės (45) 21:30 Užtikrintas 
teisingumas 23:35 Juodojo 
angelo skrydis  

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 „Pasau-
lis iš viršaus“ (1/2) 07:00 
laikykitės ten 08:00 #Ne-
Spaudai 09:00 Greiti pietūs 
10:00 atliekų kultūra 10:30 
kryptys lT 11:05 Skyrybos 
12:10 „Pone prezidente” 
(1/14) 12:40 „Gyvybės lan-
gelis“ (1/1) 13:45 TV par-
duotuvė 14:00 Gyvenimas 
15:00 „Prokurorai” (1/23) 
16:00 Reporteris 16:20 
Sportas 16:28 orai 16:30 
oponentai 17:00 „Gyvy-
bės langelis“ (1/2) 18:00 
Reporteris 18:45 Sportas 
18:55 orai 19:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/21) 20:00 
Reporteris 20:20 Sportas 
20:28 orai 20:30 oponen-
tai 21:00 kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi 22:00 
„Pasaulio turgūs“ (7) 22:30 
Reporteris 22:50 Sportas 
22:58 orai 23:00 Bušido 
ringas. Tarptautinis turnyras 
„BUSHiDo kok 2019” 23:30 
Vantos lapas 00:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/21)   

1
06:00 Tabatos salonas (5) 
06:55 Tėvas Motiejus (17) 
08:05 Neklausk meilės var-
do (230,231) 09:05 Meilės 
sparnai (105) 10:05 akloji 

(61,62) 11:10 Būrėja (38,39) 
12:20 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (83) 13:20 Žmo-
gus-voras (11) 13:50 kiaulė, 
ožka, Bananas ir Svirplys (7) 
14:20 Muča luča (19) 14:45 
Žingsnis iki dangaus (15) 
16:00 Svaragini. amžina 
draugystė (367,368) 17:00 
Būk su manim (1590,1591) 
18:00 keršto gėlės (42) 
18:50 Seklė agata (1) 19:50 
Žingsnis iki dangaus (16) 
21:00 DETEkTYVo Vaka-
RaS Stokholmo rekviem. 
Popierinis žmogus 22:55 
kriminalinė Maskva (3,4) 
00:55 Senojo Tilto paslaptis 
(194,195) 02:55 kasandra. 
amžinasis sniegas  

 
06:00 lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 akacijų 
alėja 06:45 kauno bažny-
čios: miesto tapatumo ko-
das. Švč. Mergelės Marijos 
apsilankymo pas Elžbietą 
(Pažaislio) bažnyčia 06:55 
kultūros diena 07:20 Šer-
vudo padauža Robinas Hu-
das 2  07:30 Drakoniukas 
kokosas 1 07:40 Smurfai 
07:55 Pasaulio lietuvių ži-
nios 08:25 1863–1864 m. 
sukilimo vadų ir dalyvių 
valstybinių laidotuvių ce-
remonija. Tiesioginė trans-
liacija  09:05 Gražiausios 
poetų dainos 10:30 Dainos 
lietuvai. Partizanų dainos. 
11:30 1863–1864 m. sukili-
mo vadų ir dalyvių valsty-
binių laidotuvių ceremonija. 
Tiesioginė transliacija 12:00 
1863–1864 m. sukilimo vadų 
ir dalyvių valstybinių laido-
tuvių ceremonija. Šv. Mišių 
tiesioginė transliacija iš Vil-
niaus arkikatedros. 13:20 
1863–1864 m. sukilimo va-
dų ir dalyvių valstybinių 
laidotuvių ceremonija. Tie-
sioginė transliacija  16:00 
Premjera. Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2  16:10 Dra-
koniukas kokosas 1  16:20 
Smurfai  16:45 Premjera. 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
3  17:10 keistuolė 5  18:00 
kultūros diena. 18:30 Gimę 
tą pačią dieną 19:25 Skam-
bantys pasauliai su Nome-
da kazlaus 20:20 kauno 
bažnyčios: miesto tapatu-
mo kodas. Švč. Mergelės 
Marijos apsilankymo pas 
Elžbietą (Pažaislio) bažny-
čia 20:30 Panorama  21:00 
Dienos tema  21:20 Sportas. 
orai  21:30 Europos kinas. 
Mažumą kitokia.Drama 
22:55 Mano tėviškė. anta-
nas Baranauskas ir antanas 
Vienuolis-Žukauskas

PENkTaDiENiS 
laPkRičio

22
 

06:00 lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Daiktų 
istorijos 07:00 Mūšio lau-
kas. Visuomenės atsparu-
mo skatinimo programa 
07:30 lasės ir Majos seklių 
biuras. Chameleono kerštas 
09:00 labas rytas, lietuva 
09:30 Žinios. orai. 12:00 
iškilminga rikiuotė katedros 
aikštėje ir paradas Gedimi-
no prospekte. Tiesioginė 
transliacija, skirta lietuvos 
kariuomenės dienai. 13:00 
Premjera. Redde, quod de-
bes. Nepriklausomybės ko-
vos. Dokumentinis filmas. 
i dalis. atsilaikymas 13:45 
Premjera. Redde, quod de-
bes. Nepriklausomybės ko-
vos. Dokumentinis filmas. ii 
dalis. Pergalė 14:40 Džesika 
Flečer 9  15:28 loterija „ke-
no loto“.” 15:30 Žinios. orai  
15:45 Sveikinimų koncertas 
17:30 Žinios. Sportas. orai  
18:00 „lietuvos karžygys“ 
– iškilminga lietuvos ka-
riuomenės apdovanojimų 
ceremonija 19:30 Stilius 
20:25 loterijos „keno loto“ 
ir „Jėga“.” 20:30 Panorama 
20:52 Sportas. orai. 21:00 
Šok su žvaigžde 23:10 Su-
knelė vestuvėms  00:50 
Bastilijos diena.Veiksmo 
trileris 02:20 Europos ki-
nas. Mažumą kitokia.Drama 
03:45 Paberžė – nepaklus-
niųjų lizdas. Dokumentinis 
filmas 04:20 lasės ir Ma-
jos sekli 

06:50 Tomo ir Džerio šou 
(6) 07:15 Zigis ir Ryklys (3) 
07:40 Šaunusis Skūbis-Dū 
(11) 08:05 Ponas Bynas 
(16) 08:35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai (13) 09:05 Bepro-
tiškos melodijos (3) 09:30 
kiNo PUSRYčiai Slaptoji 
komanda 11:30 PREMJERa 
akistata su laukine gam-
ta. kelionė su drambliu 
13:20 Rašalo širdis 15:25 
Sutrikusi mafija 17:25 ke-
lionių panorama 17:55 Gy-
vūnų pasaulis 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 orai 
19:30 SUPERkiNaS. PREM-
JERa Gandrų siuntų tarnyba 
21:15 Mano tobulas gangs-
teris 23:10 Džo Purvinis. 
Gražuolis nevykėlis 01:20 
Slaptas keleivis 

TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 

ančiukų istorijos 1/9s. 
07:00 Vėžliukai nindzės 
1/14s. 07:30 aladinas 
1/140s. 08:00 ančiukų is-
torijos 1/10s. 08:30 Virtu-
vės istorijos 10/12s. 09:00 
Gardu Gardu 8/12s. 10:00 
Būk sveikas! 2/12s. 10:30 
Penkių žvaigždučių būstas 
7/12s. 11:00 Misija: dirba-
me sau 3/10s. 11:30 Mano 
pinigai 1/4s. 12:00 Baltoji il-
tis 14:05 kūdikis už 30 mili-
jonų 16:45 Ekstrasensai. Sti-
priausių mūšis 10 18:30 TV3 
žinios 327 19:17 TV3 sportas 
1 19:22 TV3 orai 327 19:25 
Eurojackpot 47 19:30 Tur-
tuolis vargšas 2/12s. 21:00 
Pjūklo ketera 23:50 ami-
tivilio siaubas. Pabudimas 
01:30 Universalus karys. 
Regeneracija  03:10 kara-
liaus vardu 2. Du pasauliai  
05:45 Televitrina 3 

BTV
06:30 oplia! 07:30 Much-
taro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (46) 08:30 oplia! 
09:00 Sveikatos kodas 
10:05 Varom! (10) 10:35 Va-
rom! (11) 11:05 Didieji gyvū-
nai. Paskutiniai milžinai (1) 
12:15 Ekstremalūs išban-
dymai (19) 12:45 Džeimio 
ir Džimio kulinarinės dvi-
kovos (5) 13:50 anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai (6) 14:50 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsa-
kas (47) 15:50 Nusikaltimų 
tyrėjai (2) 17:00 Betsa-
fe–lkl čempionatas. CBet - 
Pieno žvaigždės 19:30 Mu-
zikinė kaukė 22:05 MaNo 
HERoJUS Mirtinas ginklas 3 
00:30 aŠTRUS kiNaS Galu-
tinis tikslas 4   

07:03 Programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „TV Eu-
ropa pristato. Vyrų šešėly-
je“ (5,6) 08:30 Nauja diena 
09:00 Bušido ringas. Tarp-
tautinis turnyras „BUSHiDo 
kok 2019” 09:30 krepši-
nio pasaulyje su V 10:00 
Vantos lapas 10:30 „Po-
ne prezidente” (1/12,13,14) 
12:00 „Detektyvas linlis“ 
(4) 14:00 Gyvenimas 15:00 
laikykitės ten su andriumi 
Tapinu. 2019. N-7. 16:00 
Žinios 16:28 orai 16:30 
kryptys lT 17:00 laikykitės 
ten 18:00 Žinios 18:28 orai 
18:30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ (5) 19:00 
„Moterų daktaras“ (3/22) 
20:00 Žinios 20:28 orai 
20:30 oponentai 21:00 
kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi 22:00 Viralas 22:30 
Žinios 22:58 orai 23:00 lai-

ŠEŠTaDiENiS 
laPkRičio

23
kykitės ten. Pokalbiai. M 
00:00 „Moterų daktaras“ 
(3/22) 01:00 „Pagrindinis 
įtariamasis“ (6/1) 03:00 
„Pasaulis iš viršaus“ (5/5) 
03:20 Viralas 03:40 kitoks 
pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 04:40 Gyvenimas 05:40 
kryptys lT 

1
07:00 akloji (57) 07:30 Pra-
garo katytė (5) 08:30 Dak-
taras ozas. Šeimos gydytojo 
patarimai (88) 09:30 Tėvas 
Motiejus (2) 10:40 Būrėja 
(34,35,36) 12:25 klasiki-
niai kepiniai. anos olson 
receptai (36) 12:55 akloji 
(58,59,60) 14:30 Sveikatos 
namai 15:30 Sveikatos na-
mai televitrina 15:45 Širdele 
mano (228,229) 17:45 aklo-
ji (6,7) 18:50 Būrėja (69,70) 
20:00 Detektyvė Rizoli (5) 
21:00 Blogoji dvynė 22:55 
Sapnų gaudyklė 01:30 
kriminalinė Maskva (3,4) 
03:05 Stokholmo rekviem. 
Popierinis žmogus 

 
06:00 lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 klausimėlis 
06:20 Žagarės vyšnių fes-
tivalis 2015 07:20 auksi-
nis protas 08:30 Unikalios 
mamos 09:00 Skrendam. 
Programa apie aviaciją. 
09:30 Pradėk nuo savęs. 
Programa apie ekologiją 
10:00 lietuvos kariuome-
nės diena. Šv. Mišių tiesio-
ginė transliacija iš Vilniaus 
šv. ignoto bažnyčios. 11:10 
Mano tėviškė. Jonas Basa-
navičius ir Mykolas Biržiš-
ka 11:30 kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis 12:00 
kultūrų kryžkelė. Trembi-
ta 12:30 kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė 13:00 aRTS21 
13:30 Viljamas Šekspyras. 
Hamletas. Teatro „Meno 
fortas“ spektaklis 16:30 
Mūšio laukas 17:00 klaus-
kite daktaro  17:55 kauno 
bažnyčios: miesto tapa-
tumo kodas. Šv. Gertrū-
dos (Marijonų) bažnyčia 
18:00 Stambiu planu 18:55 
Pasaulio teisuoliai 19:45 
Premjera. Frenki Dreik pa-
slaptys 1  20:30 Panora-
ma  20:52 Sportas. orai  
21:00 kino žvaigždžių alė-
ja. Rytojus niekada nemirš-
ta  22:55 Sostinės dienos 
2019. N.o.H.a.  23:45 „lie-
tuvos karžygys“ – iškilmin-
ga lietuvos kariuomenės 
apdovanojimų ceremoni-
ja 01:15 Dabar pasaulyje 
01:45 Nepalūžęs. Biogra-
finė drama 03:55 aRTS21 
04:20 kelias
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Šiaurės Sirijoje sprogus automobilyje padėtai 
bombai žuvo 19 žmonių
Turkų kontroliuojamame Šiaurės Sirijos Babo mieste 
šeštadienį sprogus automobilyje padėtai bombai, žuvo 19 
žmonių, tarp jų – 13 civilių. Per sprogimą, kuris driokstelėjo 
prie miesto autobusų stoties, taip pat buvo sužeisti 33 
žmonės, kai kurie iš jų – sunkiai.

Užlietoje Venecijoje ruošiamasi 
naujiems potvyniams, smarkiam vėjui
Venecijoje  šeštadienį paskelbtas aukščiausio lygio 
pavojus dėl prognozuojamų naujų potvynių ir smarkaus 
vėjo. Nuo 1923-ųjų, kai buvo pradėti stebėjimai, vanduo 
aukščiau buvo pakilęs vienintelį kartą – 1966-aisiais 
– iki 1,94 metro žymos.

liETUVoS kREPŠiNio lYGa

TURNYRiNĖ
lENTElĖ

1
kaUNo 

„ŽalGiRiS“ RUNGT. PER. PRal. 

10 10 0

10 TaŠkŲ

�
VilNiaUS 
„RYTaS“

RUNGT. PER. PRal. 

9 7 2

7 TaŠkŲ

�
klaiPĖDoS 

„NEPTūNaS“
RUNGT. PER. PRal. 

10 6 4

6 TaŠkŲ

�
PaNEVĖŽio 

„liETkaBEliS““
RUNGT. PER. PRal. 

8 5 3

5 TaŠkŲ

� UTENoS 
„JUVENTUS“

RUNGT. PER. PRal. 

9 4 5

4 TaŠkŲ

� PRiENŲ
„CBET“

RUNGT. PER. PRal. 

10 4 6

4 TaŠkŲ

�
ŠiaUliŲ 

„ŠiaUliai“
RUNGT. PER. PRal. 

9 3 6

3 TaŠkŲ

�
PaSValio 
„PiENo 

ŽVaiGŽDĖS“

RUNGT. PER. PRal. 

10 3 7

3 TaŠkŲ

9
kĖDaiNiŲ 
„NEVĖŽiS“

RUNGT. PER. PRal. 

10 3 7

3 TaŠkŲ

10
alYTaUS 

„DZūkiJa“
RUNGT. PER. PRal. 

9 2 7

2 TaŠkŲ

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 

BETSAFE-LKL VARŽYBOS: Prie-
nų „CBET“ prieš Kauno „Žalgiris“. 
Tiesioginė transliacija internetu 
DELFI TV.

B GRUODŽIO 29 D. 16.00 
VAL. PRIeNų KKSC ARe-

NOJe 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. PRIe-
Nų KKSC AReNOJe BET-

SAFE-LKL VARŽYBOS: Prienų 
„CBET“ prieš Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“. Tiesioginė translia-
cija internetu DELFI TV.

B SAUSIO 25 D. -:- VAL. BET-
SAFE-LKL VARŽYBOS: Pa-

nevėžio „Lietkabelis“ prieš Prie-
nų „CBET“. Tiesioginė transliacija 
internetu DELFI TV.

B VASARIO 1 D. -:- VAL. PRIe-
Nų KKSC AReNOJe BET-

SAFE-LKL VARŽYBOS: Prienų 
„CBET“ prieš Klaipėdos „Nep-
tūnas“. 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“. Tiesioginė 
transliacija internetu DELFI TV.

B KOVO 8 D. -:- VAL. PRIe-
Nų KKSC AReNOJe BET-

SAFE-LKL VARŽYBOS: Prienų 
„CBET“ prieš Alytaus „Dzūkija“. 
Tiesioginė transliacija internetu 
DELFI TV.

Varžybos

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 AReNO-

Je BETSAFE-LKL VARŽYBOS: 
Prienų „CBET“ prieš Utenos „Ju-
ventus“. Tiesioginė transliacija 
internetu DELFI TV.

B GRUODŽIO 7 D. 18.00 VAL. 
PRIeNų KKSC AReNO-

Je BETSAFE-LKL VARŽYBOS: 
Prienų „CBET“ prieš Panevėžio 
„Lietkabelis“. Tiesioginė trans-
liacija internetu DELFI TV.

Karaliaus Mindaugo taurės 
turnyro aštuntfinalio antra-
sis mačas tarp Prienų „CBet“ 
ir „Šiaulių“ ekipų žiūrovams 
padovanojo neįtikėtiną in-
trigą bei spektaklį, pareika-
lavusį net ir pratęsimo.

Nepaisant vienu metu tu-
rėto dviženklio deficito, šiau-
liečiai jį panaikino ir, laimėję 
rungtynes 103:101 (20:25, 
26:28, 25:21, 18:20, 14:7), 
tapo paskutiniąja KMT ke-
tvirtfinalio komanda.

Pirmąsias rungtynes 
Šiauliuose A. Sireikos auklė-
tiniai buvo laimėję 85:80.

Įdomu ir tai, kad šiose 
rungtynėse už Prienų ko-
mandos vairo stojo trenerio 
asistentas Dainius Šalenga, 
mat vyriausiasis komandos 
treneris Mantas Šernius šią 
savaitę pluša su Lietuvos 
moterų rinktine, kuri ruo-
šiasi Europos čempionato 
atrankos rungtynėms.

Ilgą laiką atsilikinėję 
„Šiaulių“ krepšininkai ar-
tėti pradėjo trečiojo kėlinio 
antroje pusėje, o ketvirtajame 
sugebėjo ir persverti rezulta-
tą (75:74).

Tačiau Prienų komanda 
ginklų nesudėjo ir dar kar-
tą išsiveržė į priekį (83:80), 
bet čia pat tritaškį šovė Ake-

Dramą su pratęsimu Prienuose laimėję „Šiauliai“ 
pateko į kMT ketvirtfinalį

emas Wrightas ir grąžino į 
rungtynes pusiausvyrą, kuri 
buvo tinkama šiauliečiams 
(83:83).

Net ir tada „CBet“ nepalūžo 
– likus žaisti apie tris minutes, 
prieniškiai vėl išsiveržė į prie-
kį, tiesa, nepakankamu jiems 
pranašumu (87:83).

Likus žaisti mažiau nei vie-
ną minutę įtampa pasiekė 

aukščiausią lygį – Martynas 
Varnas pataikė tritaškį, padi-
dinusį Prienų persvarą rung-
tynėse bei atstačiusį pusiaus-
vyrą serijoje (92:87).

Vėliau tiksliais metimais ap-
sikeitė Antanas Udras bei Ar-

nas Velička (94:89), o pasku-
tinės abiejų komandų atakos 
tikslo nepasiekė, tad dvikovos 
baigtis nusikėlė į pratęsimą.

Pratęsime sėkmingiau star-
tavo svečiai, kurie netrukus 
apkarpė deficitą iki jiems tin-
kamo (93:95).

Įgavę pagreitį „Šiauliai“ ne-
sustojo ir vėl išsiveržė į priekį 
(97:95). Per likusį laiką „Šiau-
liai“ susikurtos persvaros iš 
savo rankų nebeišleido ir, at-

laikę varžovų pražan-
gų taktiką, žengė tarp 
aštuonių stipriausių 
KMT ekipų.

Šiaulių komanda pri-
sijungė prie jau anks-
čiau bilietus į ketvirtfi-
nalį turėjusių komandų 
– Kauno „Žalgirio“, Vil-
niaus „Ryto“, Klaipėdos 
„Neptūno“, Panevėžio 
„Lietkabelio“, Pasva-
lio „Pieno žvaigždžių“, 
Utenos „Juventus“ ir 
Alytaus „Sintek-Dzū-
kijos“.

Ketvirtfinalyje, kaip ir 
ankstesniuose etapuo-
se, komandos rungty-

niaus du kartus, o nugalėtoją 
lems geresnis bendras taškų 
santykis.

Laimėtojų komandos tre-
neris Antanas Sireika teigė, 
jog vietomis jo komanda bu-
vo kiek įsitempusi, tačiau pa-

sidžiaugė A. Wrighto pasiro-
dymu.

Tuo tarpu Prienų koman-
dos vairą perėmęs „CBet“ tre-
neris Dainius Šalenga teigė, 
jog jo komanda kartais žaidė 
gerai, tačiau to nepakako.

„Sveikinimai „Šiauliams“ 
patekus į kitą etapą. Mes vie-
tomis sužaidėme neblogas 
rungtynes, bet to neužteko 
mūsų serijoje. Pirmoje pusė-
je metėme užtikrintai, sukri-
to ir sunkesni metimai, tačiau 
vėliau su tais metimais „užsi-
žaidėme“, praradome balan-
są tarp žaidimo po krepšiu ir 
tritaškių.

Daug tų pačių klaidų, ku-
rias taisome, žmonės klysta 
tose pačiose situacijose. Nieko 
naujo neįvyko. Turėjome kelis 
gerus epizodus, trūko dar ko-
kių dviejų minučių, bet prie-
šininkams vis leidome grįžti 
į žaidimą ir galų gale užsika-
bino“, – aiškino laikinasis ko-
mandos vyriausiasis treneris 
D. Šalenga.

„CBet“: Martynas Varnas 22, 
Arnas Velička 19 (8 rez. perd.), 
Mindaugas Lukauskis 14, Lu-
kas Uleckas 13, Rokas Miniotas 
12 (10 atk. kam.);

„Šiauliai“: Akeemas Wrigh-
tas 21, Antanas Udras 20, Ke-
vinas Hardy 12, Rokas Gustys 
ir Keronas DeShieldsas po 11. 
LKL 

Po nesėkmės Kėdainiuose 
atsitiesęs Vilniaus „Rytas“ 
(7-2) sugrįžo į pergalių ke-
lią „Betsafe-LKL“ čempio-
nate. Dainiaus Adomaičio 
auklėtiniai namuose 88:64 
(26:15, 14:16, 26:15, 22:18) 
nugalėjo Prienų „CBet“ (4-
6).

Nugalėtojus į priekį vedė 16 
taškų pelnęs Dovis Bičkauskis 
bei vienas geriausių sezono 
rungtynių sužaidęs Marekas 
Blaževičius, kurio sąskaitoje 
– 15 taškų. Svečiams po 12 
taškų surinko Kerras Kriisa 
ir Karolis Guščikas.

„Aukštaūgiai padarė gerą 

Trečiajame kėlinyje pabėgęs „Rytas“ sutriuškino 
Prienų klubą darbą. Tai ir akcentavome, 

norėjome daugiau atakuoti 
po krepšiu. Marekas – šau-
nuolis, gauna šansą ir jį gerai 
išnaudoja. Svarbiausia, kad 
jaunimas duoda pastangas“, 
– džiaugėsi D. Adomaitis.

Kovą dėl atšokusių kamuo-
lių 40:28 laimėję vilniečiai 
nuo pat pirmųjų minučių lai-
kė iniciatyvą savo rankose 
ir nors įpusėjus mačui skir-
tumas dar buvo vienženklis 
(40:31), bėgti į priekį šeimi-
ninkai pradėjo po pertrau-
kos.

Kol Prienų klubas skendo 
klaidose, Camerono Bairs-
tow ir M. Blaževičiaus tande-
mo vedamas „Rytas“ spurta-
vo 18:4 bei įgijo triuškinančią 

persvarą 64:40.
Ketvirtasis kėlinys jau buvo 

tik formalumas. Dvigubai daž-
niau (24:12) klydę prieniškiai 
atsilikimo nesumažino ir lei-
do sostinės ekipai švęsti dau-
giau nei užtikrintą pergalę.

Vilniaus komandai nepadė-
jo nugaros skausmus pajautęs 
Evaldas Kairys. „CBet“ vertėsi 
be vyriausiojo trenerio Manto 
Šerniaus – su Lietuvos mote-
rų rinktine dirbantį strategą 
pavadavo asistentas Dainius 
Šalenga.

„Pralaimėjome daug mi-
krodvikovų. Buvo ir gerų epi-
zodų, bet varžovams reikėjo 
tik įjungti aukštesnę pavarą 
ir tai leido įmesti daug lengvų 
taškų. Jie viską daro stipriau, 

greičiau, aukščiau“, – apgailes-
tavo D. Šalenga.

Itin prastai rungtynės susi-
klostė „CBet“ veteranui Min-
daugui Lukauskiui. 40-metis 
per 20 minučių į buvusios 
komandos krepšį neįmetė nė 
taško (0/2 dvit., 0/2 trit.), 3 
kartus suklydo, 5 kartus pra-
sižengė ir surinko -8 naudin-
gumo balus.

„Rytas“: Dovis Bičkauskis 
16, Marekas Blaževičius 15, 
Cameronas Bairstow 14, Dei-
vidas Sirvydis 12, Martynas 
Echodas 9.

„CBet“: Kerras Kriisa (6 rez. 
perd.) ir Karolis Guščikas po 
12, Skylaras Spenceris 11 (8 
atk. kam.), Arnas Velička 9.  
LKL 
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Lapkritis – pats nykiausias 
metų mėnuo, pasižymintis 
drėgnu oru, rūkais, lietumi 
bei žvarbiais vėjais. 

Šiemet paskutinis rudens 
mėnuo dar nevargina šalčiu, 
tačiau diena, dar nespėjusi 
prasimerkti, vėl užsimerkia. 
Kartais dienos metu neži-
nai, kokia dabar valanda, ry-
tas ar vakaras (jei nežiūri į 
laikrodį). Daugeliui žmonių 
sunkiausia išgyventi šį metų 
laikotarpį, nes ir ligos puola, 
ir nuotaikos nėra, ir depresija 
čia pat. Tai matosi iš sutiktų 
žmonių veidų – atrodo, kad 
jie ir šypsotis užmiršo...

Turgaus gyvenimas ei-
na įprastu ritmu, tačiau vis 
mažiau žmonių atvyksta, 
vis daugiau tuščių prekybos 
vietų. Šaltuoju metų laiku 
prekyba sulėtėja, pardavė-
jai nerizikuoja savo sveika-
ta stovėti šaltyje be dides-
nio uždarbio. O ir pinigėlių 
trūksta – dabar už šildymą 
jau reikia mokėti.

Tik prekiautojai maisto 
produktais užima tas pa-
čias vietas, nors jau neturi 
ką nors naujo pasiūlyti pir-
kėjams.

Žmonės vis dar perka di-
desniais kiekiais kopūstus ir 
morkas raugimui. Už kilogra-
mą kopūstų, skirtų raugimui, 
pardavėjai  prašė 0,4–0,5 eu-
ro, o kilogramą salotinių ko-
pūstų buvo galima nusipirkti 
už 0,8 euro. Kilogramą mor-
kų pardavė už 0,6–0,8 eu-
ro, paprastų svogūnų galvų 
– už 0,6–0,8 euro, o raudo-
nų ar baltų – už 1–1,2 euro. 
Kilogramas pomidorų kai-
navo 0 99–1,6 euro, agurkų 
– 0,99–2,3 euro, kalafiorų 
– 1,5 euro, baltųjų ridikų ar 
topinambų – 1 eurą, juodų-
jų ridikų – 1–1,3 euro, mo-
liūgų ar cukinijų – 0,5–0,7 
euro, baklažanų – 1,5 euro, 
kaliaropių – 0,5 euro. Ryšelį 
krapų, petražolių, svogūnų 
laiškų ar salotų buvo galima 
įsigyti už 0,5 euro. 

 Už kilogramą raugintų 
agurkų teko mokėti 1,5–2 
eurus, už raugintus kopūstus 
– 1–1,5 euro. Litrinis kibirėlis 
marinuotų su morkomis ko-
pūstų kainavo 2,2–2,5 euro, 
raugintų ar marinuotų bu-

Prienų 
turguje

REKLAMA

rokėlių – 2,5–2,8 euro.
Litras pieno, kaip ir anks-

čiau, kainavo 0,5 euro, grie-
tinės – 3,4–3,6 euro, pus-
kilogramis sviesto – 4 eu-
rus, puskilogramis varškės 
– 0,8–1,5 euro. Sūrį buvo 
galima nusipirkti pagal pa-
geidavimą – saldaus pieno 
ar varškės, su aguonomis ar 
razinomis, o gal su kmynais 
– už 1,5–4,5 euro, ožkos sūrį 
– už 2,5–3 eurus. Tačiau buvo 
ir įvairesnių, pagamintų su 
džiovintais pomidorais, pa-
prikomis, česnakais, lydytų 
sūrių. Jų kilogramas kainavo 
6–10 eurų. Kilogramais be-
veik niekas nepirko, tačiau 
200–300 gramų dažnas su-
sigundė.

Nors kaime laikančių viš-
tas daugėja, tačiau kiaušinių 
kainos nemažos. Šeiminin-
kės guodėsi, kad vištos pras-
tai deda kiaušinius. Matyt, 
toks laikas, kai vištos šeriasi 
ir nori pailsėti nuo tiesiogi-
nio savo darbo. Dešimtį na-
minių vištų kiaušinių buvo 
galima nusipirkti už 1,8–2,2 
euro, dešimtis paukštyno 

vištų kiaušinių kainavo 1,1–
1,4 euro. 

Bitininkai ir šį šeštadienį 
ragino pirkti medaus. Pu-
sės litro stiklainis tamsaus 
grikių, pavasarinio ar liepų 
medaus kainavo 3–4,5 euro. 
Už 100 g indelį bičių produk-
tų – duonelės ar žiedadulkių 
– prašė 2,5–3 eurų. 

Neblogai sekasi prekiauto-
jams šaltai spaustu sėmenų 
aliejumi. Pusės litro butelis 
kainavo 3,5–4 eurus. Žmo-
nės labai mėgsta raugintus 
kopūstus valgyti su sėme-
nų aliejumi, nes tai vitaminų 
„bomba“ šaltuoju metų lai-
ku ir profilaktika nuo perša-
limo ligų.

Nei paviljone, nei kioskuo-
se netrūko rūkytos ir švie-
žios mėsos. Kilogramą rū-
kytų lašinukų buvo galima 
nusipirkti už 5,5–6,3 euro, 

su kumpiu – už 6,5–7,8 euro, 
suktinio – už 10–11 eurų, rū-
kytos pūslės ar išpjovos – už 
10–15 eurų.

Kilogramas kiaulienos šo-
ninės, kaip ir anksčiau, kai-
navo 3,7–4,2 euro, kumpio 
– 3,79–4,2 euro, sprandinės 
ar karbonado – 4,75–5,2 eu-
ro, karkos – 1,7–2,2 euro, 
maltos kiaulienos – 3,5–4,2 
euro. Kilogramas maltos ka-
lakutienos kainavo 4,4 euro, 
o vištienos – 4,2 euro. Kilo-
gramą jautienos ar veršie-
nos buvo galima įsigyti už 
7,5–12,5 euro.

Kilogramas mėsinio viš-
čiuko paviljone kainavo 2,4 
euro, o namuose auginto 
broilerio – 4–4,4 euro, mėsi-
nės anties – 5–6 eurai. Tiek 
prašė ir už triušieną.

Prekiautojai silkėmis, švie-
žiomis ir šaldytomis bei rū-
kytomis žuvimis šį kartą 
irgi turėjo ką pasiūlyti pir-
kėjams. 

Kilogramas karšių kainavo 
1,9–2,5 euro, karosų – 2,3 eu-
ro, menkių – 2,9 euro, žiobrių 
– 2,9 euro, ešerių – 2,6–2,9 

euro, upėtakių – 4,9 euro, 
šamo – 3,9 euro. Kilogramą 
karpio filė buvo galima nu-
sipirkti už 7,5 euro.

Kilogramas šaldytų žuvų 
kainavo maždaug 2,5–4 eu-
rus, priklausomai nuo rūšies 
ir užšaldymo būdo. Populia-
riausios buvo jūrų lydekos, 
menkės ir skumbrės. Neblo-
gai buvo perkamos įvairiai 
sūdytos silkės (su galvomis 
ir be galvų, taip pat filė).

Nykoka gyvūnijos turgaus 
dalyje. Sumažėjo ne tik te-
ritorija, bet ir parduodamų 
gyvūnų. Keletas paukščių au-
gintojų prekiavo suaugusio-
mis ir jauniklėmis vištomis, 
vištaitėmis. Už 4–5 mėnesių 
višteles prašė 5–5,5 euro, už 
vyresnes, pradedančias dėti 
kiaušinius – 6–7 eurų. Gražų 
veislinį gaidį galėjai nusipirk-
ti už 20 eurų, o gaidį giedorių, 

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 
– 2,65 eur/kg. Motininių 
kiaulių skerdiena – 2,20 eur/
kg. Tel. 8 607 12690.

Maistines dideles bulves, ru-
gius, 2 kiaules pjovimui, avis 
pjovimui ir auginimui. Tel.: (8 
319) 41484 (vakare nuo 19 
val.), 8 671 42853.

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

Belukštes avižas, kviečius ir 
žirnius. Tel. 8 650 48440.

Trąšas: amonio salietrą, sulfatą, 
azofoską. Pristatome. Išrašome 
sąskaitas. Tel. 8 605 49513. 

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.

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.

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

Automobiliai, dalys

Perka

Brangiai perkame 
automobilius,  

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

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

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, Kau-
nas) prašo atsiliepti Laimutę Strasevičienę ar įgaliotus as-
menis. 2019 m. lapkričio 26 d. 9.00 val. Jūs kviečiami atvykti 
į Prienų r., Stakliškių sen., Stakliškių k. prie žemės sklypo 
(kad. Nr. 6953/0002:176), suderinti jų ribas su gretimu že-
mės sklypu (proj. Nr.953), kuriam nurodytu laiku bus atlie-
kami kadastriniai matavimai.

Prašome atsiliepti mirusios Izabelės Pilauskienės turto 
paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis. 2019 m. lapkričio 27 
d. 10.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Birštono sav. Nemajū-
nų k. prie paveldimo žemės sklypo (kad. Nr. 6935/1:306), 
suderinti jo ribas su gretimu žemės sklypu (proj. Nr.1094-
4), kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai ma-
tavimai.

Prašome atsiliepti Alviną Paunkovič ar įgaliotus asme-
nis, Algį Kastantinavičių ar įgaliotus asmenis ir mirusio 
Juozo Kastantinavičiaus turto paveldėtojus ar įgaliotus as-
menis 2019 m. lapkričio 27 d. 11.00 val. Jūs kviečiami at-
vykti į  Birštono sav., Šilėnų k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 
6935/4:83), suderinti jo ribas su gretimu žemės sklypu 
(proj. Nr.1094-7), kuriam nurodytu laiku bus atliekami ka-
dastriniai matavimai. 

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius doku-
mentus, paveldėjimo dokumentus ar įgaliojimus. Pasiteir-
auti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir 
geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, Kaunas arba tel. 
8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus tęsiami.

taip pat išvaizdų, tik mažesnį 
– už 8–10 eurų. Antis ar an-
tinas kainavo 10–12 eurų, o 
didelę žąsį buvo galima na-
mo parsigabenti sumokė-
jus 22–25 eurus. Tokį didelį 
paukštį papjovus bus nema-
žai mėsos, o prieš Kalėdas ar 
Naujuosius metus, toks keps-
nys bus itin svarbus.

Už didelį suaugusį triušį 
(patiną) šeimininkas prašė 
50 eurų, už jauniklius – 10 
eurų. Kitas triušių auginto-
jas savo gyvūnėlius pardavė 
pigiau – už suaugusius prašė 
20–25 eurų.

Ūkininkai iš automobilių ir 
priekabų prekiavo javais. Už 
centnerį miežių prašė 8–10 
eurų, už kviečių – 8–9 eurų, 
o už kvietrugius ir rugius – 
irgi 8–9 eurų. Centneris pa-
šarinių miltų kainavo 9–10 
eurų. 10 kg maišelį kombi-
nuotųjų pašarų dedeklėms 
vištoms buvo galima įsigyti 
už 4,8–5,2 euro, 20 kg – už 
10–11 eurų.

Nemažai dar buvo pre-
kiautojų dėvėtais rūbais ir ki-
tokiais sendaikčiais. Prekiau-

tojai naudojasi nešaltu oru ir 
stengiasi parduoti dar šiek 
tiek prekių. Kai orai atšals, 
žmonės skubės nusipirkti 
tik būtinų prekių ir po turgų 
daug nevaikštinės.

Tenka pastebėti, kad ru-
denį ir žiemą turguje lanko-
si mažiau žmonių. Viena iš 
priežasčių gali būti tai, kad 
kai kurios prekės, tarp jų ir 
daržovės, prekybos centruo-
se daug pigesnės. Ir niekas 
negali būti garantuotas, kad 
tos prekės turguje nėra iš to 
paties prekybos centro, tik 
jau brangesnės. 

Jau įpusėjo lapkritis, stovi-
me visai prie žiemos slenks-
čio, o ant turgaus prekystalio 
– puikiausi, gražiausi ir di-
džiausi baravykai. Ir jų kilo-
gramas kainavo 10 eurų. Ne-
norit – netikėkit, bet taip bu-
vo dar praėjusį šeštadienį. 

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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

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 
lapuočio ir spygliuočio  malkas. 
Atveža nedideliais kiekiais. Tel. 
8 676 37189.

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.: (� ���)�����, (� ��0) �����.

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

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

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦	 statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦	 geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦	 pastato ašių nužymėjimas,
♦	 žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.
UAB „GEONETAS“  

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

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

38124. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

 

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

Suteikia garantiją. 

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.

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
Reikalingas žmogus gyventi 
kaime Prienų r. Tel. 8 600 
67335.

REKLAMA

Lapkričio 21 d. 18 val. 
Prienų kultūros centre
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Lapkričio 20 d.
TREČIADIENIS

Afrikos industrializacijos 
diena

Tarptautinė geografinių infor-
macinių sistemų diena

Pasaulinė lėtinės obstrukci-
nės plaučių ligos diena

Saulė teka 07:56
leidžiasi 16:11

Dienos ilgumas 08.15
Delčia (23 mėnulio diena)
Feliksas, Jovydas, Vaidvilė, 

laimis
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti pikt-
žoles, dirbti sodo darbus, ne-
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti daržoves.

Lapkričio 21 d.
KETVIRTADIENIS

Pasaulinė sveikinimosi diena
Pasaulinė televizijos diena

Tarptautinė nerūkymo diena
Jauno vyno šventė

Pasaulinė filosofijos diena
Saulė teka 07:58

leidžiasi 16:10
Dienos ilgumas 08.12

Delčia (24 mėnulio diena)
Gomantas, Eibartė, Honorijus, 
alberta, Norgaudas, Girenė, 

Honoratas, Tomas
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, kalendras, pankolius, 
saulėgrąžas, laiškinius svo-

gūnus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas naikinti pikt-
žoles, dirbti sodo darbus, ne-
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti daržoves.

Lapkričio 22 d.
PENKTADIENIS

Šv. Cecilija
Saulė teka 08:00

leidžiasi 16:09
Dienos ilgumas 08.09

Delčia (25 mėnulio diena)
Cecilija, Cilė, Steigintas, Dar-

gintė
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, kalendras, pankolius, 
saulėgrąžas, laiškinius svo-

gūnus.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Lapkričio 23 d.
ŠEŠTADIENIS

Lietuvos kariuomenės diena
Šv. Klemensas, Žvejų diena

Saulė teka 08:02
leidžiasi 16:07

Dienos ilgumas 08.05
Delčia (26 mėnulio diena)

Felicita, klemensas, kolumba-
nas, Doviltas, liubartė, adelė, 

kolumbas, orestas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Lapkričio 24 d.
SEKMADIENIS

Saulė teka 08:04
leidžiasi 16:06

Dienos ilgumas 08.02
Delčia (27 mėnulio diena)

Mantvinas, Žybartė, Gerardas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Lapkričio 25 d.
PIRMADIENIS

Šv. Kotryna, Senbernių diena
Tarptautinė kovos su smurtu 

prieš moteris diena
Saulė teka 08:05

leidžiasi 16:05
Dienos ilgumas 08.00

Delčia (28 mėnulio diena)
kotryna, Santautas, Germilė

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

VANDENS TEMPERATŪRA

+6 NEMUNaS PRiE NEMaJūNŲ
+8 kaUNo MaRioS 
+8 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

40kaUNE 
nSv/val. 

42alYTUJE 
nSv/val.

FUkUŠiMoS aE 
7905 nSv/val. 
čERNoBYlio aE 
7980 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.

(š
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 n
um
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)

lošimo Nr. 1232
Data: 2019-11-17

    
43 45 70 19 60 71 37 06 62 72 
48 53 40 67 63 33 59 24 61 07 
57 03 47 68 15 39 42 49 54 27 
30 02 46 38 74 55 65 08

 ViSa lENTElĖ
17 25 28 51 58 41 14 56 12 
50 10 29

laiMĖJiMai ir laimėtojų sk.

 
 
 

11526.00€   2
37.50€ 365
2.00€ 11417
1.00€ 28220

PaPilDoMi PRiZai
045*518 Dėmių šalinimo 
piešt. ElECTRolUX
007*276 Dėmių šalinimo 
piešt. ElECTRolUX
013*469 išmanioji apyrankė 
Xiaomi
011*241 išmanioji apyrankė 
Xiaomi
002*271 išmanioji apyrankė 
Xiaomi
025*126 išmanioji apyrankė 
Xiaomi
048*478 išmanioji apyrankė
025*969 išmanioji apyrankė
012*288 išmanioji apyrankė
0504715 išmanioji apyrankė
0007652 išmanioji apyrankė
0094309 išmanioji apyrankė
0543747 išmanioji apyrankė
0488957 išmanioji apyrankė
043*660 kavos aparatas De-
longhi
034*795 kavos aparatas De-
longhi
033*940 knyga NEREGĖTa 
liETUVa
0308824 knyga NEREGĖTa 
liETUVa
0423914 knyga NEREGĖTa 
liETUVa
0448284 knyga NEREGĖTa 
liETUVa
0350741 knyga NEREGĖTa 
liETUVa
0191749 knyga NEREGĖTa 
liETUVa
050*087 knyga NEREGĖTa 
liETUVa
040*836 kompiuteris lENoVo 
ideaPad N4000
053*187 kuponas degalams
001*191 kuponas degalams
038*949 kuponas plovyklai
038*037 kuponas plovyklai
0490325 Mercedes Benz 

laPkRičio

20
T R E Č I A D I E N I s

VILNIUs
+4

+4
laPkRičio

21
KETVIRTADIENIs

+5
KLAIpĖDA

+3 +7+6

laPkRičio

22
p E N K TA D I E N I s

laPkRičio

23
š E š TA D I E N I s

laPkRičio

24
s E K m A D I E N I s

laPkRičio

25
p I R m A D I E N I s

laPkRičio

26
A N T R A D I E N I s

VILNIUs
+9

+7
+9
KLAIpĖDA

+6 +7+4

VILNIUs
+1

+1
+2
KLAIpĖDA

0 +5+4

VILNIUs
0

-2
+1

KLAIpĖDA
-3 +20

VILNIUs
+1

-1
+2
KLAIpĖDA

-2 +30

VILNIUs
+2

0
+3
KLAIpĖDA

-1 +5+3

VILNIUs
+3

+1
+4
KLAIpĖDA

0 +6+4

Gla180
0540450 Mercedes Benz 
Gla180
049*407 Pakvietimas į TV
011*052 Pakvietimas į TV
043*758 Pakvietimas į TV
019*704 Pakvietimas į TV
003*914 Planš. komp. Sam-
sung TaB a T290
041*875 Radijo žadintuvas 
Thomson
011*926 Radijo žadintuvas 
Thomson
046*744 Radijo žadintuvas 
Thomson
029*067 S iurb lys- š luota 
BoSCH BBH22041
026*683 Telefonas Samsung 
Galaxy a10

PRoGNoZĖ: aukso puode –  
360 000 Eur

lošimo Nr. 723
Data: 2019-11-11

Tel. 1634
5 000 Eur - 723-0000210
500 Eur - 723-0010593
500 Eur - 723-0016634
500 Eur - 723-0029674
500 Eur - 723-0033840
500 Eur - 723-0048977
20 Eur - 723-002**02
20 Eur - 723-002**14
20 Eur - 723-003**52
20 Eur - 723-004**42
20 Eur - 723-004**58

SEkaNčio TiRaŽo PRiZaS: 
HyuNdAi i20, 10x500€ ir 
200x20€

lošimo Nr. 355
Data: 2019-11-15

Skaičiai
10, 19, 24, 30, 39 + 02, 04

laiMĖJiMai
5 + 2 90000000.00€   0
5 + 1 1617777.00€    0
5 170872.40€     0
4 + 2 5246.00€ 0
4 + 1 239.20€ 2
4 107.10€ 7
3 + 2 59.40€ 11
2 + 2 20.50€ 151
3 + 1 17.90€ 175
3 15.00€ 318
1 + 2 10.00€ 797
2 + 1 7.70€ 2545

PRoGNoZĖ: 90 000 000 Eur

Renginiai
Lapkričio 19–20 dienomis 
Laisvės aikštėje, Prienuo-
se, šurmuliuos RUDeNS 
MUGĖ. Visus mažus ir 
didelius miestelėnus bei 
jų svečius maloniai kvie-
čiame apsilankyti.

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“.

Lapkričio 29 d. 11 val. 
Skriaudžių laisvalaikio salėje 
– renginys „Džiaugsmo aki-
mirka“, skirtas Tarptautinei 
žmonių su negalia dienai 

paminėti.

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

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

Prienų kultūros ir lais-
valaikio centre lapkričio 
mėn. eksponuojama Irmos 
Urbanavičienės akvarelės 
darbų paroda „Kasdieniniai 
ritualai“.

Prienų krašto muziejuje 
lapkričio 9–30 dienomis 
eksponuojama paroda 
„Adolfas Ramanauskas-Va-
nagas gyvenime, kovoje ir 
dokumentuose“.

Naujosios Ūtos laisvalai-
kio salėje lapkričio mėn. 
eksponuojama Padangų 

importuotojų organizacijos 
fotografijų paroda (socialinė 
akcija-konkursas) „Kūrybin-
gas padangų atliekų panau-
dojimas“.

Šilavoto laisvalaikio salėje 
eksponuojama Prienų meno 
mokyklos dailės klasės mo-
kinių tapybos paroda „Spal-
vos ir mintys“.

Pakuonio laisvalaikio salėje-
bibliotekoje eksponuojama 
Jurgitos Juškaitės-Jakaitie-
nės grafikos ir tapybos dar-
bų paroda „Lapė po lova“.

Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešojoje bibliotekoje 
eksponuojama Gražinos 
Pasiliauskienės (Kaunas) 
tapybos darbų paroda ir 
Rasos Didaitės fotografijų 
paroda „Autoanalizė“.

Prienų sporto arenoje eks-
ponuojama fotografo Algi-
manto Barzdžiaus fotografi-
jų paroda „Laimingi Afrikos 
vaikai“. Tai unikali galimybė 
pažinti ne tik fotografo Algi-
manto Barzdžiaus kūrybą, 
bet ir daugiau sužinoti apie 
kitų kultūrų vaikų emocijas 
bei pastebėti šiuos kultūri-
nius skirtumus, užfiksuotus 
fotografijose.


