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„Visi kultūros darbuotojai – idealistai“

Prancūzija pirmadie-
nį paskelbė naujas 
priemones dėl kovos 
su moterų patiriamu 
partnerių ar buvusių 
partnerių smurtu, di-
dėjant susirūpinimui 
moterų nužudymų 
skaičiumi šalyje.

Premjeras Eduaras 
Filipas išreiškęs vil-
tį, kad planas suveiks 
kaip „elektros šokas“, 
sakė, kad naujomis 
priemonėmis bus sie-
kiama išplėsti smurto 
apibrėžimą, pavyz-
džiui, atsižvelgiant į 
faktą, kad priekabia-
vimas gali pastūmėti į 
savižudybę.

Nuo 2019 metų pra-
džios Prancūzijoje ma-
žiausiai 117 moterų 
nužudė jų partneriai 
ar buvę partneriai. 
Pernai buvo nužudy-
ta 121 moteris.

Be to, kiekvienais 
metais 213 tūkst. mo-
terų patiria partne-
rio ar buvusio partne-
rio fizinį ir/arba lytinį 
smurtą, rodo naujausi 
oficialūs duomenys.

Į įstatymą dabar bus 
įtraukta psichologinių 
„spąstų“ sąvoka, nes 
tai taip pat gali paska-
tinti smurtą, Paryžiu-
je reporteriams sakė 
premjeras.

Pagal kitą priemo-
nę, kurią priimti ragi-
no daugelis, bus pa-
keistos medicininių 
duomenų konfidenci-
alumo taisyklės, kad 
gydytojams būtų len-
gviau pranešti polici-
jai, jeigu kuriam nors 
asmeniui iškyla smur-
to pavojus, sakė prem-
jeras.

AFP tyrimas apie 
moterų nužudymus 
Prancūzijoje atsklei-
dė pasikartojančias 
tendencijas, įskaitant 
pareigūnų neveiklu-
mą gavus signalų dėl 
smurto pavojaus. BNS

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Praėjusį trečiadienį, lapkri-
čio 20 dieną, Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre 
jau 26 kartą vyko „Metų 

ūkio“ šventė, skirta krašto 
žemdirbiams bei kasmeti-
nio konkurso „Metų ūkis“ 
nugalėtojams ir dalyviams 
pagerbti.

Gausiai susirinkusius šven-
tės dalyvius pasveikino Prie-
nų rajono savivaldybės me-
ras Alvydas Vaicekauskas. 

Meras pasidžiaugė, kad į šį 
verslą ateina vis daugiau 
jaunų žmonių, kurie ūkius 
perima iš tėvų, nori ir suge-
ba mylėti bei puoselėti že-
mę. Pasak mero, jaunieji ūki-
ninkai domisi naujovėmis ir 
pritaiko jas savo ūkiuose, bet 
kartu puoselėja ir senąsias 

tradicijas. „Norėtųsi, kad bū-
tų pastebėta daugiau jaunų ir 
perspektyvių ūkininkų, ne tik 
tie, kurie dalyvauja konkurse. 
Manau, kad reikėtų organi-
zuoti didesnį renginį, į kurį 
būtų galima sukviesti dau-
giau žemę dirbančių žmonių, 

Laima
DUOBLIENĖ

Balbieriškio kultūros ir 
laisvalaikio centras naują 
veiklos puslapį atvertė dar 
2008 m. liepos 11 d., kai ta-
po savarankiška biudžeti-
ne įstaiga. 

Naujosios įstaigos vadove 
tapo konkursą laimėjusi Ne-
ringa Senavaitytė-Garmu-
vienė, prie kultūros įstaigos 
vairo stovinti iki šiol. 

„Augome kartu“
Naujoji vadovė 2008 m. ko 

ne viską turėjo pradėti nuo 
nulio, nes nebuvo nieko: nei 
patalpų (kultūros centras 

glaudėsi keliuose nedide-
liuose vaikų darželio kam-
barėliuose), nei darbuotojų, 
nei inventoriaus, nei vado-
vavimo patirties. 

„Bet buvo noras Balbieriš-
kyje „daryti“ kultūrą“, – prisi-
mena Neringa. O už suteiktą 
visokeriopą pagalbą ji labai 
dėkinga tuometiniam Bal-

bieriškio seniūnijos seniūnui 
Algiui Marcinkevičiui. 

Tuo metu veikė tik du me-
no mėgėjų kolektyvai: fol-
kloro ansamblis „Dūmė“ ir 
moterų vokalinis ansamblis 
„Ringelė“. Beje, pastarojo ko-
lektyvo meno vadove ir dirbo 
Neringa. 

informacija dėl popierinių maišelių naudojimo mažmeninėje prekyboje
UAB Alytaus regiono atlie-
kų tvarkymo centras (to-
liau – ARATC) nuolat ieško 
įvairių galimybių ir spren-
dimų, kaip ekonomiškai 
bei techniškai tinkamiau-
siu būdu iš gyventojų su-
rinkti bei apdoroti atlie-
kas.

Vadovaujantis Valstybi-
niu atliekų tvarkymo 2014–

2020 m. planu ir atliekų tvar-
kymo taisyklėmis, Alytaus 
regiono miestuose įdiegtas 
atskiras maisto atliekų su-
rinkimas iš individualių na-
mų gyventojų bei daugiabu-
čių namų gyventojų. Atskirai 
surinktos maisto atliekos iš 
gyventojų vežamos į ARATC 
eksploatuojamus mechani-
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Iš lėktuvo Vilniuje išvaryti du jo tualete 
užsirūkę asmenys
Vilniaus oro uoste iš „Ryanair“ pigių skrydžių kompanijai 
priklausančio lėktuvo pirmadienį išvaryti du jo tualete 
užsirūkę asmenys. Skrydis dėl incidento buvo atidėtas 
maždaug valandai.

Suomija kviečiasi  dėl Astravo AE
Suomija pasiūlė Baltarusijai ir Lietuvai surengti 
konsultacijas dėl Astravo atominės elektrinės 
statybos. „Manau, kad Baltarusijos ir Europos 
Sąjungos bendradarbiavimo plėtra turėtų prasidėti 
nuo partnerystės prioritetų nustatymo” - sakė 
Suomijos užsienio reikalų ministras.

REDAkToRiAUS SAVAiTĖ
mantvydas

PREkEVIČIUS

Pamažu pro visus tar-
pelius sienose, dury-

se ir languose bei plyšiuose 
tarp rūbų klosčių pradeda 
skverbtis didesnė vėsuma. 
Nors ši vėsuma dar tik juo-
kas, palyginti su tikra, gūdžia 
žiema, tačiau žingsniuojant 
ilgesnius atstumus pėsčio-
mis jau tenka pagalvoti ne 
tik apie paltą, bet ir apie sto-
resnius rūbus po juo.

Kas ką tik buvusi drėgna 
purvynė pamažėle tampa 
atšiauria dykyne. Medžiai ir 
krūmai jau baigia numesti 
paskutinius lapus ir darosi 
panašūs į nuobodžias rykš-
tes. Tiesa, ne visi medžiai.

Kuo arčiau Kalėdos, tuo 
labiau eglės tampa tikromis 
žvaigždėmis bei podiumu 
vaikščiojančiais modeliais. 
Žvilgteli pro langą ir iš kar-
to bandai įsivaizduoti, kaip 
toji skarota gražuolė tiktų 
svetainės kampe. Tiesa, šiek 
tiek apkapota, apipjaustyta, 
savo retesniąja puse nusuk-
ta į sieną. Nors iki švenčių 
dar liko mėnuo laiko, tačiau 
eglučių poreikis auga su kie-
kviena diena. 

Tiesa, šis poreikis ir aps-
kritai eglučių manija dažnai 
prilygsta posakiui „Aukštai 
kilęs, žemai krisi“. Kiek mū-
sų skarotųjų, visžalių ir vie-
nų iš labiausiai orą valan-
čių medžių – eglučių pakyla 
aukštyn į mūsų namus laip-
tais, tiek sausio mėnesį, tar-
si prasidėjus Perl Harboro 
bombardavimui, skrieja per 
langus ir duris žemyn. Šven-
tės ne tokios ilgos, kad eglu-
tės namuose būtų laikomos 
ilgiau. Be to, anot satyrinio 
eilėraščio „Eglutė skarota, 
eglutė žalia <...> aplink jos la-
voną šoks mokiniai“, nupjau-
ta eglutė „labai gyva“ namuo-
se ilgai neišsilaiko. 

Tiesa, galima pasidžiaugti, 
kad masinėje miestų puoši-
mo beprotybėje gyvas eglu-
tes dažnai pakeičia jų insce-
nizacijos. Galima pasidžiaug-
ti, kad vis dažniau ir patys 

žmonės žiemos šventėms 
įsigyja brangesnes, vazo-
nuose pasodintas eglutes, 
kurias po švenčių, pavasarį, 
galima persodinti gamto-
je. Galima pasidžiaugti, kad 
dažnas pasitenkina ir viena, 
vešlesne, eglės šaka. Galima 
pasidžiaugti, kad žmonės yra 
sąmoningesni nei kai kurie 
valdžios, verslo atstovai ir 
lobistai.

Artėjantis adven-
to laikotarpis 
parodys, kaip 

mes suprantame kitus 
ir patys save. 

Nuo pirmos maldakny-
gės žinome, kad adventas 
yra susilaikymo, ramybės 
ir laukimo laikotarpis, ta-
čiau XX amžiaus pabaigoje 
persiorientavome, jog tai – 
prieššventinės beprotybės 
ir visuotinio pirkimo mara-
tono laikotarpis. Jeigu aps-
kritus metus mes perkame 
tai, kas reikalinga, tai šiuo 
laikotarpiu perkame viską, 
ką įmanoma nupirkti. Netgi 
savo artimo žmogaus dėme-
sį ir meilę.

Tikrai taip. Bū-
tent kalėdinis 
laikotarpis pui-

kiausiai simbolizuoja, 
koks yra mūsų tikslas 
pasitinkant Kalėdas. 
Ogi simpatijų, dėme-
sio, džiaugsmo įsigiji-
mas už brangius arba 
prašmatnius nieku-
čius, kuriuos dedame 
po ta pačia eglute, ku-
rią įsigijome vos prieš 
keletą dienų ar savai-
čių. 

Reikia prisipažinti, jog tas 
momentas, kai mūsų arti-
masis išvynioja jam įteiktą 
dovaną prilygsta brandos 
egzamino rezultatų paskel-
bimui. Tai baime, siaubu, ne-
rimu, viltimi ir nekantrumu 
persmelktas jausmas. Tas 
jausmas neturi nieko bendro 
su šventine ramybe. Galime 
drąsiai prisipažinti, jog tuo 

momentu, kai artimasis iš-
pakuoja jam įteiktą dovaną, 
visas mūsų dėmesys būna 
sutelktas ne į tai, kaip jam 
sekasi tą dovaną išvynioti, 
bet į jo veidą, jo akis – laukia-
me džiaugsmo ir nustebimo 
kupino veido arba nusivy-
limu dvelkiančios dirbtinės 
šypsenos.

Rodos, smagus dovanų 
teikimas tampa dar vienu 
dideliu stresu, o kartais ir fa-
tališku santykių su artimais 
žmonėmis pokyčiu. Kodėl? 
Nes išmokome ne kurti san-
tykius, o juos pirkti įvairiais 
niekučiais.

Kiek kartų stengėmės nu-
pirkti artimam žmogui kuo 
brangesnę ir prašmatnesnę 
dovaną, kad jis mus mylėtų 
„labiau“? Kiek kartų sten-
gėmės įtikti, pasirodydami 
vaišingi ir dosnūs? Kiek kar-
tų stengėmės įtikti, pastaty-
dami patį gražiausią iš visų 
eglutės „lavoną“ savo kam-
baryje? 

Kuriame santykius ir dė-
mesio ieškome pasitelkda-

mi ne savo didžiausią turtą 
– galimybę bendrauti, o viso-
kius nuperkamus niekučius, 
galvodami, jog tie niekučiai 
sukuria tvaresnę sąjungą ir 
santarvę. Bet ar tikrai?

Ar niekada nesusimąstė-
me, kad žmogaus viduje nėra 
nei blizgučių, nei dovanų pa-
kuočių, nei kvepalų, nei tele-
vizorių? Jame – tik jo funkci-
onavimui reikalingi organai 
ir širdis. Širdis, į kurią daiktų 
nesudėsi. Tačiau į ją galima 
sudėti jausmus.

Ar tikrai, nerasdami laiko 
savo artimam žmogui ir vie-
toj bendravimo su juo pasi-
rinkę ilgesnes darbo valan-
das už didesnį užmokestį, 
galėsime išsipirkti brangio-

mis dovanomis? Ar tikrai 
būsime labiau mylimi ir gau-
sime iš jo daugiau dėmesio, 
jeigu, užuot bendravę su juo, 
apstatysime daiktų siena? 
Taip, jis džiaugsis daiktais, 
tačiau jo širdyje nėra san-
dėliuko tiems daiktams. Ten 
gali tilpti tik jausmai, kuriuos 
mes nuolat paliekame savo 
darbovietės stalčiuose, par-
duotuvių lentynose, televi-
zoriuose ir įvairiuose „savęs 
realizavimo“ labirintuose. 

Tuo tarpu žmogus, kuris 
mums turėtų ir galėtų su-
teikti dėmesio, mus pamirš-
ta, nes daiktai niekada ne-
apkabina, neatneša arbatos 
ar kavos. Jie niekada nenu-
ramina, niekada nepaguo-
džia ir niekada nepaklausia, 
kaip mums sekasi. Jie tė-
ra niekučiai, kurie dūlėja ir 
suyra lygiai taip pat, kaip ir 
nepuoselėjami jausmai bei 
santykiai.

Santarvė, kuri turėtų mus 
lydėti pasitinkant šventes, 
kuriama ne daiktais, ne do-
vanomis ir ne siurprizais, 

o bendryste. Bendravimu 
su žmonėmis, pasidalini-
mu džiaugsmais bei skaus-
mais ir, negana to – artimojo 
džiaugsmų bei vargų išklau-
symu. Kaip automobilis ne-
gali važiuoti be ratų, taip ir 
ratai negali riedėti be auto-
mobilio. Santarvė yra dviejų 
ir daugiau žmonių kompro-
misas, o ne viena kryptimi 
išdėstyti reikalavimai.

Jeigu nukertame eglę ir 
nepasodiname naujos, vie-
ną dieną paaiškės, jog eglių 
nebėra. Ir joks piešinys ar iš 
eglinių lentų sukaltas eglės 
siluetas jos nesugrąžins. San-
tykių palaikymas daiktais tė-
ra bandymas pateisinti savo 
klaidas.

Mokytoja metodininkė 
Vilma Mekionytė fizikos 
gudrybių vaikus moko jau 
32 metus. 

Šie metai supinti iš darbo 
Stakliškių, Alšininkų, Pakuo-
nio ir Jiezno mokyklose, pilni 
idėjų paieškų, įvairiausių vei-
klų sumanymų ir sėkmingo 
jų įgyvendinimo. Mokytoja 
Vilma nuolat kelia kvalifika-
ciją užsienyje ir Lietuvoje, yra 
aktyvi fizikos mokytojų aso-
ciacijos narė, rajono fizikos 
mokytojų asociacijos pirmi-
ninkė. Rezultatai akivaizdūs: 
rajoninėse moksleivių fizikos 
olimpiadose šios mokytojos 
mokiniai nuolat laimi prizi-
nes vietas, sėkmingai išlaiko 
fizikos brandos egzaminą ir 
renkasi aukštosiose moky-
klose studijuoti inžinierines 
specialybes, kuriose būti-
na fizika. Du mokiniai nuė-
jo savo mokytojos pėdomis 
– pasirinko fizikos mokytojo 
profesiją. V.Mekionytės veda-
mų pamokų, kurias ji neretai 
organizuoja drauge su kitų 
dalykų mokytojais, sėkmės 
kriterijai - veiklų įvairovė, 
mokinių išmokimo stebėji-
mas, refleksija. 

Džiugina, kad mokytoja 
Vilma sudaro sąlygas moki-

Jiezno gimnazijos mokytoja 
V.Mekionytė – respublikinio projekto 
„Ačiū už pamokas“ laureatė

niams įgyti patirties ne tik 
mokyklinėse situacijose ir 
aplinkose: ji veda pamokas 
KTU, LEI ir VDU  laboratori-
jose, Kruonio HAE, gamtinėje 
aplinkoje. Kartu su mokiniais 
ji kuria įtraukiančią ugdomą-
ją aplinką ir savo kabinete: 
tokia erdvė  dar labiau moty-
vuoja mokinius mokytis.

Mokytoja V. Mekionytė – ne 
tik dalykininkė, bet ir klasės 
vadovė: ji auklėja jau šeštą 
auklėtinių laidą. Auklėtiniai 
ir jų tėvai (globėjai, rūpinto-
jai) vertina jos rūpestingumą, 
nuoširdumą, atsakingumą 
– klasės vadovė gyvena au-
klėtinių rūpesčiais ir džiaugs-
mais, daug bendrauja indivi-
dualiai ir sprendžia iškilusias 
problemas. 

Gražus mokytojos V. Me-
kionytės darbo įvertinimas 
– beveik du tūkstančiai ,,ačiū“ 
respublikiniame projekte 
,,Ačiū už pamokas“, kurio fi-
nale mokytoja pateko į pir-
mąjį daugiausia padėkų su-
rinkusių mokytojų penketu-
ką. Visos Jiezno gimnazijos 
vardu ir mes sakome ,,Ačiū“ 
bei linkime sėkmės toles-
niuose darbuose! 

Jiezno gimnazijos  
administracija 
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Cheminio ginklo uždraudimo organizacija 
po dokumentų nutekinimo gina save
Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) 
vadovas pirmadienį pareiškė neatšaukiantis ataskaitos 
apie vieną įtariamą ataką Sirijoje, nors nutekinti 
dokumentai privertė suabejoti šio pranešimo 
išvadomis.

Prokuratūra prašo sugriežtinti bausmę 
nuteistam V. Karaliui
Prokuratūra prašo sugriežtinti bausmę vienoje 
didžiausių kontrabandos bylų nuteistam Viliui Karaliui 
ir kitiems asmenims. Prokuratūra pirmadienį pranešė, 
kad vietoje 13 metų kalėjimo V. Karaliui prašoma skirti 
16 metų nelaisvės ir 21,6 tūkst. eurų baudą.

nebijančių iššūkių ir puoselė-
jančių tėvų tradicijas“, – sakė 
meras A. Vaicekauskas.

Jau treti metai, kai orai ne-
lepina žemdirbių. Vieni me-
tai buvo labai lietingi, dve-
jus pastaruosius žemę alino 
sausra. Tačiau žmonės išgy-
veno, sugebėjo pasiekti ir ne-
blogų rezultatų. 

Šventės metu mero padė-
komis ir paskatinamaisiais 
piniginiais prizais buvo ap-
dovanoti tradicinio Prienų 
rajono savivaldybės „Metų 

ūkio“ konkurso nugalėtojai 
– modernių ir konkurencin-
gų ūkių kūrimo, vystymo ir 
plėtros lyderiai. Trečioji vieta 
atiteko Sonatai ir Juozui Bu-
kevičiams už inovacijų diegi-
mą kaime, antroji vieta – Do-
natui Šimukoniui už dalyva-
vimą projektuose. Konkurso 
„Metų ūkis“ laimėtojais tapo 
augalininkyste besiverčian-
čio ūkio iš Šilavoto seniūnijos 
Meškinės kaimo šeimininkai 
Auksė ir Rolandas Aleksan-
dravičiai. Be mero apdovano-
jimų, jiems atiteko laikraščio 
„Gyvenimas“ prizas.

Renginyje dalyvavęs že-
mės ūkio viceministras Eval-
das Gustas įteikė padėkas 
visiems trims prizininkams 
už dalyvavimą konkurse ir 
ūkininkavimo tradicijų tęs-
tinumą bei krašto tradicijų 
puoselėjimą. Padėkomis ir 

„Metų ūkio“ nugalėtojai – Auksė ir Rolandas Aleksandravičiai
dovanomis buvo paskatinti 
Rima ir Juozas Glušauskai, 
Elena Dautartienė bei Arvy-
das Drūlia.

LR Seimo nario A. Palio-
nio vardu Valė Petkevičienė 
padėkas ir paskatinamuo-
sius prizus įteikė konkurse 
dalyvavusiems ūkininkams 
Aivarui Jonučiui, Romai Ar-
manavičienei, Giedriui Mie-
liauskui ir Jūratei Juodžiu-
kynienei. Padėjėja perdavė 
ir A. Palionio linkėjimus jau-
niesiems ūkininkams, kad jie 
nepristigtų drąsos, stiprybės 

ir motyvacijos dirbant žemę, 
stengiantis, kad Lietuva neiš-
sivaikščiotų.

„Swedbank“ atstovai dova-
nas įteikė ūkininkams Vidai 
Butkevičienei ir Vidmantui 
Petraškai, UAB „Pieno tyri-
mai“ – Gitai Astrauskienei 
ir Ivetai Kazakevičienei, Lie-
tuvos pieno gamintojų aso-
ciacija – Snieguolei ir Justui 
Mikailoms.

Žemės ūkio rūmų direkto-
rius S. Dimaitis kalbėjo apie 
žemdirbių protestus ir gali-
mybę vykti į Briuselį, kur su 
kitų šalių žemdirbiais galima 
būtų išsakyti savo pozicijas 
ir kovoti už lygias galimybes 
žemės ūkio sektoriuje. S. Di-
maitis apdovanojimus įteikė 
Vaidui Kupstui ir Nijolei Lit-
vaitienei.

Europarlamentaro Bro-
niaus Ropės vardu dovanas 

Vaivai ir Dariui Buliauskams 
įteikė jo atstovas Andrius 
Stankevičius.  

Prizininkus sveikino Lie-
tuvos ūkininkų sąjungos, Že-
mės ūkio rūmų, nacionalinio 
lygmens žemdirbių organi-
zacijų, Prienų rajono įstaigų, 
organizacijų, bendruomenių 
atstovai, rėmėjai bei seniūni-
jų atstovai.

Dėmesys ir padėkos 
– tai paskata jauniesiems 
ūkininkams, ne tik darbo 
įvertinimas, bet ir stimu-
las eiti į priekį, keistis ir 

tobulėti, siekti pažangos.  
LŪS Prienų skyriaus pirmi-
ninkas M. Butkevičius pasi-
džiaugė, kad Prienų rajone 
yra daug šeimos ūkių, kad 
ūkininkavimo tradicijos per-
duodamos iš kartos į kartą, 
mokomasi mylėti ir puoselėti 
žemę. Tačiau nuskambėjo ir 
liūdna gaida, jog žemdirbių 
triūsas nevertinamas, į juos 
žiūrima lyg į kokius prašeivas 
ar išlaikytinius. Ypač kenčia 
nedideli šeimos ūkiai. Šiuo 
metu vis dar orientuojama-
si į specializuotus ūkius, ku-
riuose karvės laikomos lyg 
pieno „fabrikai“, siekiama 
kuo didesnių primilžių, o į 
gyvulių gerovę nekreipiama 
dėmesio. Pasak M. Butkevi-
čiaus, juk kur kas maloniau 
gerti pieną, kurį duoda kar-
vutė, besigananti natūralioje 
ganykloje, nes jos pienas ne 

sintetinis, o natūralus, geras. 
Juk turėtų būti svarbiau ne 
kiekybė, o kokybė.

LŪS pirmininkas pasi-
džiaugė, kad mūsų ūkinin-
kai diegia naujas technolo-
gijas, ūkiai įvaldo modernią 
techniką ir gražiai prižiūri 
laukus. „Pagaminti produk-
ciją išmokome, o parduoti 
– ne. Juk puikiai žinome, kad 
nupirkti iš karto 10 trakto-
rių yra pigiau, nei perkant 
po vieną. Išliksim ir geriau 
gyvensim tik susikooperavę. 
Turime išsiauginti visuome-
nės ir bendruomenės pagar-
bą“, – sakė M. Butkevičius.

Seimo narys Kazys Star-
kevičius kalbėdamas „pasi-
džiaugė“ valdžios dovanėlė-
mis žemdirbiams – panaiki-
namomis iš dalies lengvato-
mis kurui įsigyti, taip pat ir 
naujais mokesčiais. Liaudis 
nuteikinėjama, kad žemės 
ūkyje dirbantys žmonės yra 
aptekę lengvatomis. Pasak 
K. Starkevičiaus, mūsų ūki-
ninkai ir taip gauna ES ma-
žiausias išmokas, o yra tokių 
šalių, kurios iš viso nemoka 
žemės mokesčių. Taigi reikia 
kalbėtis, diskutuoti, kur yra 
tas „gyvulių ūkis“.

Daug liūdnų kalbų nebuvo, 
greičiau žmonės pasidžiaugė, 
gavę paguodžiančių žinių iš 
Seimo posėdžio, kuriame bu-
vo svarstomas biudžetas, ir iš 
LR Seimo nario, žemės ūkio 
ministro A. Palionio.

Šventės dalyviams nuotai-
kingą koncertinę programą 
dovanojo Liudas Mikalaus-
kas ir Egidijus Bavikinas. 

Po koncerto ūkininkai susi-
rinko prie gausaus stalo, kur 
netrūko ir gardžių valgių, ir 
kalbų. Darbai užbaigti, lau-
kuose žaliuoja gražūs žiem-
kenčių plotai, gal kiti metai 
bus geresni...
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2019-11-18 apie 15.30 val. 
gautas pranešimas, kad 
Balbieriškio sen., Balbie-
riškio mstl., Klevų g. dega 
namas. Apleisto negyve-
namo bendrabučio pir-
mame aukšte degė lova ir 
šiukšlės. Aprūko kambario 
sienos ir lubos. 

2019-11-18 apie 21.05 
val. gautas pranešimas, 
kad Veiverių sen., Veiverių 
mstl., Draugystės g. dega 
namo kaminas. Kamine 
degė suodžiai. 

2019-11-19 apie 19.15 val. 
Prienų r., Stakliškių sen., 
Stakliškių k. iš moteriai (g. 
1937 m.) priklausančio gy-
venamojo namo, iš kamba-
ryje stovėjusios užrakintos 
spintos pavogta 4800 eurų. 
Nuostolis – 4800 eurų.

2019-11-19 apie 02.17 
val. gautas pranešimas, 
kad Pakuonio sen., Pata-
mulšio k., Žaros g. dega 
kaminas. Atvykus PGP, an-
trojo aukšto patalpos buvo 
pridūmintos, visi namo 
gyventojai išėję į lauką. 
Degė medinė perdanga 
tarp 1 ir 2 aukštų. Viename 
bute apdegė 1 m² medinių 
lubų, kitame bute – 5 m² 
medinių grindų. 

2019-11-19 po pietų, 
16.45 val., gautas prane-
šimas, kad Šilavoto sen., 
Paskrynupio k., Pašlavan-
čio g. dega namo stogas. 
Pradėjusį degti stogą gy-
ventojai buvo užgesinę iki 
PGP atvykimo. Nuardyta 
prie kamino 1 m2 stogo 
dangos. 

INfORmAcIjA

REKLAMA

JK vairuotojas, kurio sunkvežimyje rasti 39 
kūnai, prisipažino padaręs du nusikaltimu
Vairuotojas britas, kaltinamas vilkiko priekaboje 
šaldytuve rastų negyvų 39 vietnamiečių migrantų 
nužudymu, pirmadienį pateikė kaltės pripažinimo 
pareiškimą dėl sąmokslo suteikti pagalbą neteisėtai 
imigruoti.

Ispanija sulaikė kokaino prikrautą 
povandeninį laivą
Ispanijos policija prie šalies šiaurės vakaruose 
esančio Galisijos regiono krantų sulaikė kokaino 
pilną povandeninį laivą, atplaukusį iš Pietų 
Amerikos. 20 metrų povandeniniu laivu buvo 
gabenama daugiau kaip 3 t kokaino iš Kolumbijos.

2019-11-20 apie 18.22 val. 
gautas pranešimas, kad Prie-
nų sen., prie Ignacavos k., 2 
km už Prienų žiedo, susidū-
rę du automobiliai„VW Golf“ 
ir „Ford Fiesta“. Po eismo 
įvykio ant važiuojamosios 
kelio dalies 3 m² plote buvo 
pabirę automobilių nuo-
laužų. Atjungti automobilių 
akumuliatoriai, transporto 
priemonės patrauktos nuo 
važiuojamosios kelio dalies 
ir nušluota kelio danga. 

2019-11-20 vakare, 19.41 
val., PK pranešė, kad Išlau-
žo sen., Išlaužo k. po eismo 
įvykio reikia nuvalyti kelio 
dangą. Nuplautas ant va-
žiuojamosios kelio dalies 
išsiliejęs aušinimo skystis.

2019-11-21 gautas Prienų 
lopšelio-darželio direktorės 
pareiškimas, kad 2019-11-
18, apie 10 val., atvykusi į 
renovuojamo lopšelio-dar-
želio teritoriją, ji pastebėjo, 
kad sugadinta 13 metalinės 
tvoros segmentų. 

2019-11-22 apie 14.10 val. 
ugniagesiai gelbėtojai gavo 
PK pranešimą, kad Prienuo-
se, J. Janonio g. reikia pa-
dėti policijai patekti į butą. 
Ugniagesiai gelbėtojai į vidų 
pateko autokopėčiomis pro 
pravirą langą, atrakino duris 
iš vidaus ir įleido policijos 
pareigūnus. 

2019-11-22 apie 18.47 val. 
gautas pranešimas, kad 
Prienuose, Kęstučio g. ka-
mine dega suodžiai. Iš ka-
mino kilo dūmai, bet gaisro 
požymių nebuvo. 

2019-11-22  vakare, 20.13 
val., gautas pranešimas, kad 
Balbieriškio sen., Balbieriš-
kio mstl., Vilniaus g. šalia 
mokyklos dega medinis 
pastatas. Saugiu atstumu 
nuo pastatų degė į krūvą su-
krautos šiukšlės ir padanga. 
Užgesinta.

2019-11-23 po pietų, 16.26 
val., gautas pranešimas, kad 
Prienuose, Žemaitės g. dega 
namo kaminas. Kamine 
degė suodžiai. Ugniagesiai 
budėjo, kol išdegė kamine 
suodžiai. Kaminas išvaly-
tas. 

Atliekos išdavikės: akylai prižiūrėtojai 
padėjo išsiaiškinti aikštelės teršėją 

Nuo seno žinomą posakį 
„Pasakyk, kas tavo drau-
gas ir pasakysiu, kas tu“, 
šiais laikais galima keisti 
kitu – „Pasakyk, kaip pa-
lieki atliekas ir žinosiu, 
kas tu“.  

Netikite? Paklauskite 
Prienų konteinerių aikš-
telių priežiūros specia-
listės Loretos, kuriai ne 
vietoje išmestos atliekos 
padėjo lengvai išsiaiškin-
ti jų savininką. Bandymas 
su juo susisiekti nebuvo 
itin sėkmingas, bet atlie-
kas kažkas „stebuklingai“ 
sutvarkė.  

O buvo taip. Lapkričio 
19 dienos rytą Loreta, 
kaip įprastai, važiavo ap-
žiūrėti konteinerių aikš-
telių, džiaugdamasi, kad  
vos per pora savaičių nuo 
jos darbo pradžios aikšte-
lės tapo daug tvarkinges-
nės, švaresnės, be baisių 
atliekų krūvų prie kon-
teinerių. 

Bet netrukus tokias 
smagias mintis jos lyg 
vėjas nupūtė. Prie Prie-
nuose, Statybininkų-Sta-
diono gatvių sankirtoje 
esančios aikštelės mote-
ris net sustingo – prieš jos 
akis aikštelėje riogsojo di-
džiausia atliekų krūva.  Są-

vartynas!
„Ko tik ten nebuvo! Dra-

bužiai, maisto atliekos sti-
klainiuose, įvairiausi kiti 
daiktai, kai kurie taip su-
mesti, o kai kurie sukrauti į 
dvi didžiules kartonines dė-
žes. Priėjusi paverčiau vie-
ną dėžę – žiūriu užklijuotas 
siuntos lapelis, ant kurio yra 
ir vardas bei pavardė“, - pa-
sakojo Loreta. 

Nufotografavusi šį lapelį 
ji nuvyko pas kolegę ir duo-
menų bazėje patikrino, ar 
yra registruotas toks atliekų 
turėtojas. Buvo. Ir netrukus 
Loreta jam paskambino. 

Telefonu atsiliepusi mo-
teris paaiškino esanti vy-
riškio, kurio pavardė buvo 
nurodyta ant dėžės, moti-
na. Išgirdusi, kodėl norima 
susisiekti su jos sūnumi, ji 
kategoriškai nenorėjo su 
tuo sutikti. „Mano sūnus yra 
advokatas, jis tikrai nebūtų 
taip pasielgęs“, - pareiškė 
moteris. 

Išgirdusi, kad yra tai pa-
tvirtinantys įrodymai, ji 
ėmė svarstyti, kad galbūt 
konteineriai buvo perpildy-
ti, neturėjo kur dėti atliekų, 
tai ir paliko prie jų. Bet kon-
teineriai perpildyti nebuvo. 
„Tai gal valkatos ko nors ieš-
kodami tą dėžę iš konteine-

rio ištraukė“, - toliau svarstė 
moteris. 

„Ne, į konteinerį įmestos 
dėžės ištraukti neįmano-
ma“, - paaiškino aikštelių 
priežiūros specialistė, pra-
šiusi pasakyti atliekų turė-
tojo telefono numerį, kuriuo 
galėtų su juo susiekti ir per-
spėti, kad sutvarkytų tai, ką 
priteršė.

 „Telefono numerio man 
nepasakė. Tą pačią dieną po 
pietų nuvažiavau į tą pačią 
aikštelę, vildamasi, kad gal 
atliekos  bus sutvarkytos, 
bet jos teberiogsojo kur 
buvusios. Tik – lapelis su 
adresu nuo kartoninės dė-
žės buvo nuplėštas“, - pasa-
kojo Loreta. 

Ir kokia buvo jos nuosta-
ba, kai atvažiavusi į tą pačią 
aikštelę kitos dienos rytą 
viską rado sutvarkyta – nei 
dėžių, nei palei konteinerius 
besimėtančių stiklainių su 
maisto likučiais. Tik drabu-
žiai. Tvarkingai sulankstyti 
ir į vieną krūvą sudėti. 

„Sudėjau aš tuos drabu-
žius, o kas sutvarkė visa 
kita – nežinau“, - šyptelė-
jo Loreta, kiekvieną dieną 
patikrinanti visas Prienų 
konteinerių aikšteles, pata-
rianti atliekas atnešantiems 
gyventojams, kaip jas išrū-

šiuoti, išklausanti jų pas-
tabas, informuojanti vežė-
jus, kada metas ištuštinti 
bebaigiančius prisipildyti 
konteinerius.    

„Dirbu šį darbą tik pora 
savaičių, bet vaizdas aikš-
telėse jau labai pasikei-
tė. Žinoma pasitaiko, kad 
kažkas patingi didžiulę 
kartono dėžę išlanksty-
ti ir palieka ją prie kon-
teinerio, bet tokių baisių 
šiukšlių krūvų, kaip kad 
buvo iš pradžių, kasdien 
matyti jau tikrai netenka“, 
- pasakojo Loreta. 

Aikštelių priežiūros 
specialistė prižiūri vi-
sas Prienų mieste įreng-
tas konteinerių aikšteles, 
bet daugiausia dėmesio  
skiria toms, kuriose dėl 
netinkamai rūšiuojamų 
atliekų kyla daugiausia 
problemų. 

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo sistemą kurian-
čiose savivaldybėse iš viso 
bus įdarbinti penki aikšte-
lių priežiūros specialistai. 
Tai daroma, siekiant už-
tikrinti tvarką aikšteles, 
skatinti žmones geriau 
rūšiuoti ir mažinti mišrių 
atliekų kiekį, išvengiant 
rinkliavos didinimo būti-
nybės.   ARATC inf. 

Taip numestos atliekos konteinerių aikštelėje „išdavė“ jų savininką. 
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Europos policija surengė kibernetinį 
puolimą prieš „Islamo valstybę“
Europos policija surengė pasaulinio masto kibernetinę 
ataką prieš džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) 
interneto propagandos kanalus. 2018 metais buvo surengta 
kita tokio pobūdžio ataka, bet ji nesutrukdė džihadistams 
atnaujinti savo propagandos skleidimo.

Dėl gripo praėjusią savaitę į ligoninę 
paguldyti 7 žmonės
Dėl gripo praėjusią savaitę į ligoninę paguldyti 
7 žmonės, pirmadienį pranešė Nacionalinis 
visuomenės sveikatos centras. Tai – vienu žmogumi 
mažiau nei lapkričio 11-17 dienomis.

Nors sąlygos repetuoti 
buvo nepavydėtinos, tačiau 
saviveiklininkų daugėjo, nes 
naujajai direktorei pavyko 
prisikviesti jaunų ir ener-
gingų meno vadovų – bu-
vusių mokslo draugų. Iki 
šiol sėkmingai gyvuoja ne 
tik „Dūmė“ (vadovės Dalė 
Zagurskienė ir Dai-
va Alaveckienė), bet 
ir liaudiška kapela 
„Temela“ (vadovas 
Mindaugas Bartuse-
vičius), vaikų ir jau-
nimo ansamblis „Lie-
taus vaikai“ (vado-
vas Artūras Petraš-
ka), šiuolaikinio šokio 
grupė „Fidema“ (va-
dovė Daiva Alaveckie-
nė). Neliko tik „Ringe-
lės“, o šio ansamblio 
dainininkės įsiliejo į 
„Dūmės“ gretas. 

Kol kultūros ir lais-
valaikio centro namai 
buvo vaikų darželio patalpo-
se, visi didesni ar ne lauke or-
ganizuojami renginiai vykda-
vo mokyklos salėse. 

Nors trūko daugybės daly-
kų, jaunam kolektyvui nesti-
go entuziazmo ir idėjų. Taip, 
organizuojant naujus rengi-
nius, buvo kuriamos ir nau-
jos tradicijos. 

„Augome kartu: ir mes, va-
dovai, ir žiūrovai“, – sakė N. 
Garmuvienė. 
Populiariausia – vasaros 

šventė
Balbieriškio seniūnijos va-

saros šventė „Prie Ringio ir 
Peršėkės“ – ne tik ilgiausiai 
gyvuojantis, bet ir populia-
riausias renginys, į miestelį 
sukviečiantis ir seniūnijos 
gyventojus, ir kitur gyve-
nančius kraštiečius, ir dau-
gybę svečių. Šventė, siejama 
su nuo neatmenamų laikų 
rengiamais Šv. Magdalenos 
atlaidais, vyksta tris dienas. 
Pirmoji diena – filmo žiū-
rėjimas, antroji – sportinės 
varžybos, kultūrinė, meninė 
programa, trečioji – Šv. Mag-
dalenos atlaidai. 

Ateinančiais metais de-
šimtmetį minės gitarų vaka-
ras „Skamba gitaros stygos“. 

„Visi kultūros darbuotojai – idealistai“
Daug klausytojų pritraukian-
čiame renginyje skamba gy-
va muzika, atlikėjai iš įvairių 
regionų atlieka ne tik popu-
liariosios muzikos, bet ir kla-
sikinės gitaros kūrinius. 

Gausų būrį žiūrovų sutrau-
kia ir liaudiškos muzikos ka-
pelų šventė „Tos kaimo vaka-
ruškos“, šiais metais vykusi 

jau penktą kartą. 
Tradicinis ir visų mylimas 

bei laukiamas yra Padėkos 
vakaras. Tai renginys, skir-
tas padėkoti Balbieriškio 
ūkininkams, verslininkams 
ir visiems geradariams už jų 
skirtas lėšas bei pagalbą or-
ganizuojant seniūnijos ren-
ginius. Šventėje koncertuoja 
ir savi meno mėgėjų kolekty-
vai, ir kviestiniai svečiai. 

Jau tradiciniu tampa ir fol-
kloro festivalis „Ant tėvelio 
dvaro“. Pernai, pirmajame 
festivalyje, dalyvavo tik ra-
jono kolektyvai, šiais metais 
festivalis jau buvo regioninis, 
o kitais metais planuojama, 
kad jis taps respublikiniu. 

Netrūksta ir kitų renginių 
– švenčiamos kalendorinės, 

valstybinės šventės, demons-
truojami kino filmai, vyksta 
profesionalių atlikėjų kon-
certai...

O kad renginiai vyktų sė-
kmingai, kultūros darbuo-
tojams į pagalbą ateina mo-
kykla, biblioteka, seniūnija, 
bendruomenės bei daugybė 
aktyvių krašto žmonių. 

Atnaujinti senieji 
namai atvėrė ir 

naujas galimybes
2012 m. liepos mė-

nesį Balbieriškio kul-
tūros ir laisvalaikio 
centras iškilmingai 
įžengė į naujas patal-
pas. Galima sakyti ir 
kitaip: sugrįžo į atnau-
jintas senąsias. 

Ilgus metus buvu-
sio Balbieriškio dvaro 
parko pastate, vadin-
tame Seklyčia, veikė 
kultūros namai. Ilgai-
niui pastatas sunyko, 
tad saviveiklininkai 

buvo priversti glaustis kitur. 
Bendruomenės iniciatyva 

buvo parengtas projektas 
„Prienų rajono Balbieriškio 
seklyčios ansamblio mo-
dernizavimas“ ir gautas ES 
finansavimas. Įgyvendinant 
projektą buvo ne tik rekons-
truotas nebenaudojamas 
pastatas, bet ir sutvarkyta 
teritorija aplink jį bei dalis 
dvaro parko, slėnyje įrengta 

vasaros estrada. 
„Jautėmės pakylėti! – pri-

simindama įkurtuves sakė 
N. Garmuvienė. – Ir patys pa-
sižadėjome daug dirbti, kad 
pateisintume pasitikėjimą, 
kad įrodytume, jog esame 
verti tokių patalpų.“ 

Iš pradžių trūko inven-
toriaus, bet pamažu buvo 

įsigyta visko, ko reikia: ins-
trumentų, kostiumų, apara-
tūros. Prie to daug prisidėjo 
bendruomenė, LNKC, savi-
valdybė. 

Šiuo metu sėkmingai vei-
kia keturi kolektyvai, kurių 
veikloje dalyvauja per 50 sa-
viveiklininkų. Metų pradžio-
je liaudiška kapela „Temela“ 

šventė dešimties metų jubi-
liejų ir ta proga išleido kom-
paktinę plokštelę, o jubilie-
jiniame koncerte dalyvavo 
daugiau nei pusė tūkstančio 
žiūrovų. 

Kultūros centro pastate 
veikia Tolerancijos centras, 
yra ekspozicija, skirta pre-
latui, politikui, žemės ūkio 
ministrui Mykolui Jeronimui 
Krupavičiui (1885–1970). 
Visa tai atsirado istoriko Ry-
manto Sidaravičiaus dėka. 

Sporto mėgėjai gali užsukti 
pažaisti stalo teniso. 

Ieškoma ir naujų formų, 
leidžiančių pritraukti dau-
giau žmonių. Po Naujųjų me-
tų planuojama pradėti rengti 
diskusijų vakarus, į kuriuos, 
tikimasi, gausiai rinksis ben-
druomenės nariai. Planuoja-
ma jaunimą sudominti filma-
vimu, filmų montavimu. 

Nori tapti patrauklia 
įstaiga 

Jauno ir energingo kolek-
tyvo planuose – daug idėjų. 
Planuojama įrengti erdvę 
vaikams, kad į repeticijas ar 
renginius kartu su tėveliais 
atėję vaikai turėtų kuo už-
siimti. Kultūros darbuotojai 
norėtų žengti koja kojon su 

gyvenimu ir turėti moder-
nią kompiuterinę, šviesos 
ir garso techniką. Planuo-
jama užsiimti ir neformaliu 
ugdymu. 

„Jauni žmonės ateina dirbti 
į kultūros įstaigas ne dėl pini-
gų, nes gerų algų mokėti nėra 
galimybių, bet kad save rea-
lizuotų. Mums visiems labai 
patinka muzikuoti ir norim 
tuo užkrėsti kitus. Visi kultū-
ros darbuotojai – idealistai“, 
– kalbėjo N. Garmuvienė. 

Ji sakė, kad būna apmaudu, 
kai į renginį įdedama daug jė-
gų, laiko ir širdies, o ateina tik 
keli žiūrovai. Kultūros ir lais-
valaikio centre buvo pradėti 
rengti nemokami šokių va-
karai su gyvai koncertuojan-
čiomis populiarios muzikos 
grupėmis. Deja, jie nesulaukė 
didelio žmonių susidomėji-
mo ir buvo nutraukti. Jauni-

mas norėtų, kad vyktų disko-
tekos. Bet, pasak direktorės, 
iškyla saugumo problema. 
Planuojama atlikti apklausą 
ir išsiaiškinti, ko nori žmo-
nės, ko trūksta. 

Gyvenant nuostabios gam-
tos apsuptyje kyla ir kitokių 
minčių – sutvarkyti dvaro 
parką, išvalyti senvagę, upę, 

įrengti sveikatingumo takų, 
poilsio, sporto ir žaidimų 
aikštelių, skulptūrų, dvira-
čių takų ir pritraukti turis-
tų, kurie, pasidžiaugę parku, 
norėtų dalyvauti ir Kultūros 
ir laisvalaikio centro orga-
nizuojamose šiam kraštui 
būdingose edukacinėse vei-
klose. 

Didžiausia problema – 
šildymo sistema

Pasak direktorės, rekons-
truojant pastatą padaryta ir 
klaidų. Viena jų – parinkta 
netinkama šildymo sistema, 
todėl per ortakius į patalpas 
sklinda smalkės. Nors ir bu-
vo atliktas nedidelis remon-
tas, bet situacija nepagerėjo. 
Iš savivaldybės vadovų jau 
sulaukta pažado, kad atei-
nančių metų biudžete bus 
skirta pinigų ir pakeista visa 
šildymo sistema. 

Neringa Garmuvienė

„Lietaus vaikai“
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Graikijoje per potvynius žuvo 2 žmonės, 
apgadinta šimtai namų
Graikijoje po praėjusią naktį į vakarus nuo Atėnų siautusios 
audros potvyniai užliejo šimtus namų ir pareikalavo dviejų 
gyvybių, pranešė pareigūnai. Dvi stichijos aukos buvo 
aptiktos pirmadienį paryčiais šalia Antirijo uosto, 250 km į 
vakarus nuo Atėnų. 

Nacių atmintinus daiktus įsigijęs 
verslininkas ketina juos atiduoti žydams
Vienas Ženevos verslininkas paaiškino aukcione 
įsigijęs Adolfo Hitlerio cilindrą ir kitų nacių atmintinų 
daiktų, siekdamas, kad jie nepatektų į neonacių rankas, 
ir pridūrė ketinąs juos atiduoti vienai žydų grupei. 
Aukcione jis sumokėjo maždaug 600 tūkst. eurų.

Prenumeruokite laikraštį 2020 metams!
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“
1 mėn. 4,39 Eur
3 mėn. 12,44 Eur
6 mėn. 24,48 Eur

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“ 
(senjorams ir neįgaliesiems)
1 mėn. 4,08 Eur
3 mėn. 11,93 Eur
6 mėn. 23,46 Eur

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“ (šeštadienio)
1 mėn. 3,06 Eur
3 mėn. 8,16 Eur
6 mėn. 15,30 Eur

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“ (šeštadienio) 
(senjorams ir neįgaliesiems)
1 mėn. 3,06 Eur
3 mėn. 7,14 Eur
6 mėn. 14,28 Eur

Laikraščio priedas „Prie Vytauto kalno“
(Birštono krašto gyventojams)
1 mėn. 1,02 Eur
3 mėn. 3,06 Eur
6 mėn. 6,12 Eur

12 mėn.

43,86

12 mėn.

42,84

12 mėn.

28,56

12 mėn.

27,54

12 mėn.

12,24
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R. Karbauskis: pažadas iki 2030-ųjų gynybai 
skirti 2,5 proc. BVP bus įvykdytas
Valdančiųjų „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis 
sako, kad partijų įsipareigojimas iki 2030 metų padidinti 
finansavimą gynybai iki 2,5 proc. bendrojo vidaus produkto 
(BVP) bus įgyvendintas.

Filipinuose iš džihadistų nelaisvės 
išgelbėta britų pora
Filipinų kariai po susišaudymo pirmadienį išgelbėjo iš 
džihadistų nelaisvės britų sutuoktinių porą, pranešė 
pareigūnai. Su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ 
(IS) susijusi grupuotė britus pagrobė prieš beveik du 
mėnesius iš pajūrio kurorto šalies pietuose.

LITERATūRA

Šiaurės šalių literatūros savaitė
Lapkričio 11–17 d. Prienų 
Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje ir 
jos padaliniuose vyko Šiau-
rės šalių literatūros skai-
tymai. 

Šių metų tema – šventės 
Šiaurės šalyse. Skaitymams 
pasirinkti trys klasika tapę 
kūriniai: Astridos Lindgren 
„Pepė Ilgakojinė“, Josteino 
Gaarderio „Sofijos pasaulis“, 
Karen Blixen „Babetės puo-
ta“, kuriuos visus sieja ben-
dra šventės Šiaurėje tema. 

Patys jauniausi klausyto-
jai kartu su švedų rašytojos 
Astridos Lindgren knygos 
„Pepė Ilgakojinė“ herojais 
galėjo nusikelti į gimtadie-
nio vakarėlį Viloje Vilaitėje, 
susitikti su Pepės Ilgakojinės 
arkliu ir beždžionėle Ponu 
Nilsonu. O pati Pepė Ilgako-
jinė Prienų rajone spėjo ap-
lankyti net keletą bibliotekų 
ir mokyklų!

Lapkričio 12 d. Pepė Il-
gakojinė svečiavosi Prienų 
Justino Marcinkevičiaus vie-
šosios bibliotekos Vaikų lite-
ratūros skyriuje, kur vaikams 
pasakojo, kaip švenčia gimta-
dienį. Klausydamiesi Pepės 
skaitomo teksto „Pepė šven-
čia gimtadienį“, jaukioje žva-
kių šviesoje vaikai klausėsi, 
kaip spalvinga maištininkė 
Pepė per naktį kūrė gimta-
dienio kvietimus (vieną iš jų 
gavo ir Prienų Justino Mar-
cinkevičiaus viešosios bibli-
otekos Vaikų literatūros sky-
rius!). Taip pat vaikai bandė 
įsivaizduoti, kokio skonio 
yra ypatingieji Pepės gimta-
dienio pyragaičiai, „skanavo“ 
gardžios kakavos su kalnu 
grietinėlės. 

Koks gimtadienis be dova-
nų! Pepei jos geriausi draugai 
Tomis ir Anika gimtadienio 
proga įteikė muzikinę dėžu-
tę, o Vaikų literatūros skyriu-
je vaikai vienas kitam dova-
nojo lėles, robotus, mikrofo-
nus, katytes, tik ne tikras, o 
vėlgi, įsivaizduojamas, nes 
žaidė įdomų vaizduotę lavi-
nantį žaidimą „Įteik draugui 
dovaną“. Žaidimas buvo labai 
linksmas, nes „gavus“ dova-
ną, ją reikėjo ir išbandyti!

Kai visi „turėjo“ po dova-
nėlę, įsijautę į gimtadienio 
atmosferą darželinukai kar-
tu su auklėtojomis buvo pa-
kviesti vaišintis – šįkart jau 
tikru gimtadienio tortu, kurį 
smagiai sukirtę, sakė, jog šio 

Pepės gimtadienio tikrai ne-
pamirš ir sugrįš pasiklausyti, 
kaip jai sekėsi vėliau. 

Iš karto po gimtadienio 
Vaikų literatūros skyriuje 
Pepė nuvyko į Šilavoto bibli-
oteką, kur jau buvo susirin-
kę Šilavoto pagrindinės mo-
kyklos priešmokyklinukai 
(mokytoja Rūta Marcinkevi-
čienė) ir pradinukai (moky-
tojos Laima Astrauskaitė ir 
Daiva Kamarauskienė). Čia 
visi skaitė knygą „Ar pažįsti 
Pepę Ilgakojinę“, žiūrėjo ani-
macinį filmuką apie tai, kaip 
Pepė švenčia gimtadienį, kar-
tu su Pepe šoko, žaidė links-
mus žaidimus.

Kai tikroji Pepė atvyko į 
Veiverių biblioteką, gimta-
dienio vakarėlis jau buvo 
prasidėjęs: pasitelkusi kny-
gos magiją, „Pepė“ (mokinė 
Gabrielė Serbentaitė) jau bu-
vo susodinusi prie stalo pir-
mokėlius, o jie savarankiškai 
jau skaitė ištraukas iš Astri-
dos Lindgren knygos „Pepė 
Ilgakojinė“. Vėliau Pepė kar-
tu su bibliotekininke Ramu-
ne pasakojo mokiniams apie 
Norvegiją ir Švediją, bibliote-
kininkė Oksana pasidalino 
įspūdžiais apie šį pavasarį 

aplankytą viešąją biblioteką 
DOKK1 Danijos karalystėje, 
Aarhus mieste, įsikūrusią 
laivą primenančiame pastate 
su daug poilsio, laisvalaikio, 
saviveiklos zonų, skaitymo 
ir studijų erdvių. Ši bibliote-

ka 2016 m. buvo pripažinta 
geriausia pasaulyje. Susitiki-
mas su Šiaurės šalimis bibli-
otekoje baigėsi taip, kaip ir 
turi baigtis kiekvienas gim-
tadienis – dovanomis, todėl 
mielas medinis ežiukas apsi-
gyveno kiekvieno mokinuko 
delniuky. 

Toliau Pepės kelias nuvin-
giavo į Stakliškių gimnaziją, 
kur pirmokėliai (mok. Mari-
ja Grabauskienė), pasipuošę 
gimtadienio šventės atributi-
ka, klausėsi ištraukos iš kny-
gos „Pepė Ilgakojinė“. Išklau-
sę skaitomą ištrauką, vaikai 
linksmai atsakinėjo į trum-
pos viktorinos klausimus, 
sugalvoję norą, pūtė žvake-
les ant „Pepės keksiukų“, nes 
koks gi gimtadienis be saldu-
mynų ir žvakučių!

Iš Stakliškių gimnazijos 
Pepė išskubėjo į Stakliškių 
biblioteką, kur jos jau laukė 
Stakliškių ikimokyklinio ug-
dymo skyriaus vaikučiai. Su 
dideliu džiaugsmu vaikai su-
tiko į popietę atvykusią Pepę 
Ilgakojinę (auklėtojos padė-
jėja Živilė). Vaikams rūpėjo 
paliesti jos auksinius plau-
kus, pasidžiaugti strazdanė-
lėmis, ypatingai sužavėjo Pe-

pės spalvotos kojinės, kurias 
jie vėliau spalvino įvairiau-
siomis spalvomis. Visi smal-
siai klausėsi ištraukos iš kny-
gelės „Pepė Ilgakojinė“, kurią 
jiems išraiškingai skaitė au-
klėtoja Elvyra, Pepė Živilė ir 
bibliotekininkė Danutė.

Mozūriškių bibliotekoje 
Šiaurės šalių literatūros gar-
siniai skaitymai ir Pepės Ilga-
kojinės gimtadienis buvo su-
rengti bendradarbiaujant su 
Skriaudžių pagrindine mo-
kykla. Bibliotekoje susirin-
kę priešmokyklinio ugdymo 
grupės vaikai skaitė ištrau-
ką iš knygos apie linksmąją 
mergaitę Pepę. Perskaityta 
ištrauka visus nukėlė į Pe-
pės gimimo dienos vakarėlį 
Viloje Vilaitėje. Buvo links-
ma, nes į vakarėlį susirinkę 
vaikai visi kartu kepė gimta-
dienio tortą, žiūrėjo animaci-
nį filmuką „Pepė Ilgakojinė“, 
šoko, dainavo.

Balbieriškyje Pepė Ilga-
kojinė aplankė Balbieriš-
kio pagrindinės mokyklos 
antrokus ir trečiokus. Pepė 
kartu su mokinukais žaidė 
smagius žaidimus, dalyvavo 
viktorinoje, edukaciniame 
užsiėmime „Papuoškim Pepę 
Ilgakojinę“. Vaikai, pasiklausę 
nuotaikingų istorijų apie Pe-
pės nuotykius, piešė Pepės 
portretus, savo piešiniais pa-

puošė biblioteką ir surengė 
Šiaurės šalių rašytojų kny-
gelių vaikams parodą.

Pepė Ilgakojinė, dalyvau-
dama garsiniuose skaity-
muose „Auštant“ ir sureng-
dama bibliotekose Šiaurės 
šalių rašytojų knygų vaikams 
parodas, savo gimtadienį 
spėjo atšvęsti kartu su Tar-
tupio, Klebiškio, Ašmintos, 
Naujosios Ūtos, Jiestrakio bi-
bliotekų mažaisiais skaityto-
jais, o  Išlaužo bibliotekoje jai 

teko net ir viktorinoje „Įvai-
riapusis skandinavų švenčių 
veidas“ dalyvauti ir žiniomis 
varžytis su Išlaužo pagrindi-
nės mokyklos ketvirtokais. 
Pasiskirstę komandomis, 
vaikai atidžiai klausėsi ir šau-
niai atsakė į bibliotekininkės 
Irmos pateiktus klausimus. 
Viktorinos pabaigoje visi bu-
vo apdovanoti diplomais ir 
saldžiais prizais. Pepę labai 
pradžiugino tai, kad Išlau-
žo biblioteka šiame projek-
te – Šiaurės šalių literatūros 
savaitė – dalyvauja jau šešio-
liktus metus. 

Šiaurės šalių literatūros sa-
vaitės tema – šventės Šiaurės 
šalyse – sudomino ne tik pa-
čius mažiausius bibliotekų 
skaitytojus, bet ir jaunimą, 
kuriam susipažinti su šven-
tėmis Šiaurės šalyse buvo 
pasiūlyta pasineriant į filo-
sofiją, įsitraukiant į pokal-
bius ir šiek tiek prisiliečiant 
prie siurrealizmo norvegų 
rašytojo Josteino Gaarderio 
besteleryje „Sofijos pasau-
lis“. Pakuonio bibliotekoje 
garsiniuose skaitymuose 
dalyvavę Pakuonio pagrin-
dinės mokyklos aštuntokai 
ne tik su malonumu pasi-
davė knygos „Sofijos pasau-
lis“ ištraukos teksto magijai, 
bet ir supažino su naujausia 
Šiaurės šalių literatūra jau-

nimui, daugiau sužinojo apie 
Šiaurės šalis, jų kultūrą bei 
žymiausius rašytojus. Striel-
čių bibliotekoje susirinkęs 
jaunimas, įkvėptas skaitomo 
teksto, susidomėjęs klausėsi 
bibliotekininkės Daivos Moc-
kevičienės pasakojimo apie 
Norvegijoje švenčiamą Kon-
firmacijos dieną, vaišinosi 
norvegiškomis vaišėmis.

Šiaurės šalių literatūros 
savaitė suaugusiems skaity-
tojams šiemet padovanojo 

šventę pasinerti į danų ra-
šytojos Karen Blixen laikui 
nepavaldų pasakojimą „Ba-
betės puota“. Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešosios 
bibliotekos Aptarnavimo 
skyriuje į „Sutemų valandą“ – 
garsinius skaitymus suaugu-
siems – susirinkę literatūros 
mylėtojai su malonumu „ra-
gavo“ ne tik puikaus teksto. 
Laki vaizduotė nesunkiai kū-
rė įmantriausių prancūziškų 
patiekalų vaizdinius, kvapus 
ir skonius, o prietemoje plaz-
danti žvakės liepsna nutei-
kė intelektualiam pokalbiui 
ne tik apie literatūrą, bet ir 
skandinavišką kultūrą, tra-
dicijas. 

„Babetės puota“ tapo tikra 
teksto puota Sūkurių bibli-
otekoje, o Strielčių bibliote-
koje susirinkę skaitytojai, iš-
klausę garsiai skaitomos „Ba-
betės puotos“ ištraukos, ne-
jučiomis persikėlė į šiandie-
nos Norvegiją: prisiminimais 
apie Norvegijoje švenčiamas 
šventes – vestuves, laidotu-
ves, gimtadienius, Norvegi-
jos nepriklausomybės dieną 
ir kt. – dalinosi bibliotekinin-
kė Daiva, apie Kalėdų šventę 
Norvegijoje pasakojo biblio-
tekos skaitytoja Marytė Janu-
šauskienė.

Šiaurės literatūros skaity-
mų savaitę organizuojanti 

asociacijos „Norden“ sąjun-
ga Danijoje, Švedijoje ir Nor-
vegijoje šiais metais švenčia 
100 metų jubiliejų. Ši litera-
tūrinė akcija – jau trečią de-
šimtmetį vykstantis kultū-
ros projektas, kurio tikslas – 
puoselėti garsinio skaitymo 
tradiciją, populiarinti Šiau-
rės šalių literatūrą ir prisidėti 
prie skaitymo skatinimo.

Prienų Justino Marcinke-
vičiaus viešosios bibliotekos 

informacija



� TREČIADIENIS, 
�019 m. LAPkRIČIO �7 D., 
NAUjASIS gĖLUPIS

REKLAMA

Teismui perduota beveik milijono eurų 
pasisavinimu kaltinamo vadovo byla
Teisėsauga teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl buvusio 
„Šiaulių darbo rinkos mokymo centro“ (ŠDRMC) direktoriaus 
galimo piktnaudžiavimo, didelės vertės svetimo turto 
pasisavinimo ir jo iššvaistymo, nusikalstamu būdu gauto turto 
legalizavimo, sukčiavimo bei kitų nusikaltimų.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentracija buvo rekordinio lygio
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurios yra pagrindinė 
klimato kaitos varomoji jėga, koncentracija atmosferoje 
pernai pasiekė naują rekordinį lygį. Anglies dvideginio 
koncentracija 2018 metais buvo 407,8 molekulės 
milijone oro molekulių (ppm), kai 2017 m. - 405,5 ppm.

kELIONĖS

planuokitės kelionę atsakingai, izraelis to vertas!
Ar žinojote, kad netoli Tel 
Avivo centro sėkmingai 
gyvuoja senosios, per II 
pasaulinį karą pražuvusios 
Lietuvos dalis. 

Dviejų aukštų pastate įsi-
kūrusi organizacija vadinasi 
„Beit Vilna“, išvertus iš he-
brajų kalbos tai reiškia „Vil-
niaus namai“. Čia laukiami 
visi lietuviai, viešintys Izra-
elyje. Lietuvą ir Izraelį jun-
gia ne tik istorija, kultūra, 
virtuvė, bet ir didžiulė aistra 
krepšiniui. Kad Izraelį verta 
aplankyti, pasakys kiekvie-
nas, pabuvojęs šioje šalyje. 
Stiprios emocijos užlieja ne 
tik žymiojoje Jeruzalėje, bet 
ir tuomet, kai vietiniam už-
klausus, pasakysite, iš kur 
esate kilę - dažnas sutiktas 
izraelietis turi šaknų Lietuvo-
je ir nuoširdžiai jaučia mūsų 
šaliai sentimentus. Tautų ar-
tumas ir bendrystė juntama 
kiekviename žingsnyje. Šalis 
kitoniška, įdomi, stipri savo 

žmonėmis, jų likimais, žino-
ma, savo istorinėmis, kultū-
rinėmis vietomis.

Izraelyje harmoningai de-
ra ilgaamžės vietinės tradi-
cijos ir dabartinės kosmo-
politiško pasaulio naujovės, 
kurioje visi miestai - su sau 
būdingu stipriu charakteriu. 
Kontrastingas Izraelis dau-
geliui asocijuojasi ne tik su 
istorinių, kultūrinių, religi-
nių vietų, tautų gausa, per-
sipynusiomis tradicijomis, 
kraštovaizdžiu, bet ir su ša-
limi, kupina draudimų, ap-
ribojimų, neramumų. Laura 
Šepetienė, turizmo agentūrų 
tinklo „West Express“ Pro-
duktų skyriaus vadovė sako, 

kad baimintis keliauti po šią 
šalį tikrai neverta. O išsinuo-
mojus automobilį galima at-
rasti daug puikių vietų. Apie 
Izraelį, jo ypatumus, vietinių 
tradicijas, pagrįstas ir nepa-
grįstas baimes, įdomiausias 
šalies vietas ir kalbamės su 
Laura.

Esate ne kartą viešėjusi 
Izraelyje. Ar galite įvardin-
ti keletą vietų, kurias verta 
pamatyti, atostogoms pa-
sirinkus šią šalį?

Izraelis garsėja ne tik pili-
griminiais keliais, nors tais 
keliais einant šiurpuliukai 
bėgioja per visą kūną. Jeruza-
lės senamiestyje, kurį priva-
lu aplankyti, stiprūs jausmai 
apima ne kartą, ypatingai, 
jei būnate iš anksto pasiruo-
šę kelionei ir žinote, kur ei-
nate ir kodėl einate. Įdomus 
pramonės ir bahajų religijos 
centras Haifa. Įspūdingi, es-
tetika dvelkiantys, spalvingi 
Bahajų sodai. Siūlyčiau įlipti 

į Masados kalnų tvirtovę ir 
pasitikti saulę, o galbūt išsi-
tepti Negyvosios jūros purvu 
ir palikus rūpesčius pasijusti 
lengvesniu už pūkelį.

Pasukus į kitą šalies pu-
sę yra Jordano upė, kurioje 
galima iš naujo pasikrikštyti 
ar upėje sušlapintą rūbą par-
vežti dovanų. Net ir netikintis 
žmogus, daro viską, ką jam 
pataria gidas - šventina nu-
sipirktus daiktus, klaupiasi, 
meldžiasi, prašo ramybės ir 
dėkoja už tai, ką turi. Ten ap-
ima bendras tikėjimo jaus-
mas ir nelabai svarbu kuo 
tiki, tiesiog imi tikėti ben-
drumu. Dar įdomu pasivaikš-
čioti po Ramojaus kraterį, 

įspūdingas yra Armagedo-
no slėnis ir piligrimų traukos 
centras Nazaretas Galilėjoje. 
Be abejonės, siūlyčiau pail-
sėti viename iš kurortų prie 
Raudonosios jūros, kur lan-
kydavosi net Egipto karalie-
nė Kleopatra, susipažinti su 
šurmuliuojančiu Tel Avivu, 
nuvykti į vieną didžiausių 
pasaulyje deimantų biržų. 
Jei tikite burtais – traukite į 
Judėjos dykumą, ten yra be-
duinių moterų, kurios augina 
žoleles, iš jų gamina tepalus 
ir, aišku, išburia ir užkalba.

Įdomi yra kibucų kultūra, 
o Jeruzalėje verta apsilankyti 
ne tik prie Raudų sienos, bet 
ir užsisakyti ekskursiją tune-
liais po ja - tai yra autentiška, 
įspūdinga patirtis. Jokiu bū-
du neverta praleisti muziejų, 
o ypatingai tokio, kaip Yad 
Vašem, kur surinkta visa ho-
lokausto istorija. Įdomus yra 
ir Izraelio muziejus Jeruzalė-
je. Savo klientams visuomet 

pasiūlome įsiamžinti - palikti 
gyvą pėdsaką Šventoje žemė-
je. Tai galima padaryti, paso-
dinus medelį – tokią galimy-
bę suteikia girininkija, esanti 
netoli Jeruzalės. Gera žinoti 
ir, aišku, matyti, kaip auga ir 
daugėja lietuvaičių pasodin-
tų medžių.

Jei svajojote pamatyti Jor-
daniją, tuomet tikrai verta 
skristi į Eilatą ir nukeliau-
ti ten - pernakvoti burbuli-
niame viešbutyje dykumoje, 
stebint žvaigždes, pasigro-
žėti Petra.

Teko girdėti, kad viešint 
Izraelyje ir turint mažai 
laiko, Tel Avivas gali būti ta 
vieta, kurią galima praleis-

ti ir keliauti į kitus miestus. 
Ar tikrai šis miestas toks 
nuobodus?

Tie, kurie taip kalba, tur-
būt arba nėra buvę, arba 
buvę per trumpai ir pama-
tę per mažai. Verslo centras 

Tel Avivas – stilingas, žydin-
tis, įspūdingas, modernus, 
energija, kultūra alsuojantis 
miestas! Sakoma, Jeruzalė 
meldžiasi, Haifa dirba, o Tel 
Avivas pramogauja. Pietų 
metu Tel Avivas virsta hu-
muso ir šavarmų, o vakarais 
– šurmulingu ir be galo gyvu 
miestu. Šiame kelių miestų 

ir miestelių junginyje gausu 
ne tik meno galerijų, teatrų, 
šokių centrų, koncertų salių 
ir kultūros renginių, gatvė-
se, restoranuose ir baruose 
knibžda vietiniai, miestas 
apsuptas skulptūrų, meno 
kūrinių, fontanų, daugybės 

žydinčių gėlių. Akina dango-
raižių fasadai, o UNESCO pa-
veldo sąraše esantis miesto 
senasis centras garsus dėl 
beveik 4000 pastatų, pasta-
tytų 1930-ųjų Bauhaus ar-
chitektūros stiliumi, todėl va-

dinamas Baltuoju miestu.
Tel Avivą pasaulis žino ne 

tik kaip nemiegantį, pilną 
pramogų, miestą, bet ir star-
tuolių meką. Beje, Izraelyje 
yra įkurta apie 250 pasauli-
nio lygio mokslo ir inovaci-
jų centrų. Tokios bendrovės 
kaip „Google“, „Microsoft“, 
„Amazon“ ar „Apple“ irgi pa-

sirinko Izraelį.  
Mieste būtina pasivaikš-

čioti po Karmel turgų, para-
gauti įvairiausių chalvų rū-
šių, pasigrožėti prieskonių ar 
daržovių gausa, išgerti švie-
žiai spaustų granatų sulčių. 
Tel Avivas yra prie jūros, o 

paplūdimyje nuolat yra spor-
tuojančių, įvairius žaidimus 
žaidžiančių vietinių, prie ku-
rių lengvai galite prisijungti. 
Čia įrengtos modernios ir 
patogios poilsio vietos, yra 
gultai, skėčiai. Paplūdimių 
prieigų sienos puoštos spal-
vingais gatvės menais.

Keliaujant Jafos link yra 

gausu žuvies restoranų, pats 
Jafa rajonas, seniausia Tel 
Avivo dalis ir vienas seniau-
sių planetos miestų, apgy-
vendinta dar 7500 metų 
prieš Kristų, yra verta gero 
pusdienio. Jafa šiandien di-
delis meno centras, čia yra 
nesuskaičiuojama daugybė 
restoranų, galerijų, dirbtuvių, 

„blusų“ turgelių, muziejų, ar-
cheologinių atodangų. Iš čia 
taip pat atsiveria nuostabi 
Tel Avivo panorama. Jeigu 
turite slaptų svajonių, kalno 
viršūnėje stovi skulptūrinė 
kompozicija „Tikėjimo var-
tai“. Kiekvienas apsilankęs 
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Mažametė Vaikų ligoninėje mirė, įtariama, 
nuo pneumokoko sukelto sepsio
Santaros klinikų Vaikų ligoninėje savaitgalį mirusiai 
pusantrų metų mergaitei įtariamas žaibinis sepsis, sukeltas 
pneumokokinės infekcijos. Mažametė buvo gydoma 
Vilniaus Antakalnio ligoninėje ir vėliau pervežta į Santaros 
klinikas.

R. Karbauskis: bankų ir prekybos tinklų 
mokesčiai – nuo kitų metų
Bankų turto ir didžiųjų prekybos tinklų mokesčiai 
bus įvesti nuo kitų metų, o nekilnojamojo turto (NT) 
mokesčio kartelė turėtų būti nuleista iki 150 tūkst. eurų, 
sako Seimo valdančiųjų „valstiečių“ lyderis. Tačiau, sako 
nežinantis, dėl automobilių taršos mokesčio.  

kELIONĖS

čia gali sugalvoti norą, o kad 
jis išsipildytų turi apeiti var-
tus prieš laikrodžio rodyklę, 
tuomet atsisukti į juos vei-
du, užsimerkti, mintyse pa-
kartoti norą, pakelti delnus 
aukštyn ir užsimerkus eiti iki 
skulptūros, kol ją palies. Pati-
kėkite, svajonės pildosi! 

Norintiems sužinoti apie 
tradicinius amatus - netoli 
Tel Avivo yra sukurtas tra-
dicinis kaimelis, o ryškesnių 
įspūdžių ieškantiems Holone 
yra muziejus, kur leidžia įlys-
ti į aklo žmogaus kailį.

Jeruzalė, be abejonės, lyg 
magnetas traukia milijo-
nus turistų.  

Miestas ir šventovių gausa 
Jeruzalėje stulbinanti. Siena 
čia nėra tiesiog siena, o ga-
tvė nėra tiesiog gatvė. Jeru-
zalėje įvykių ir istorijų telpa 
tiek, kad apsilankę joje, dar 
ilgai negali pamiršti takų, ku-
riais vaikščiojo, sienų, kurias 
lietė, žmonių, kuriuos sutiko, 

magiškos auros, kuri juos su-
po. Tai yra išties įspūdinga 
vieta, kurioje gimė viena di-
džiausių religijų pasaulyje. 
Reiktų planuoti visą dieną 
šiam senovės miestui pažin-
ti, paklaidžioti mažų gatvelių 
labirintais tarp prekystalių 
ir, aišku, gausybės vietinių 
ir atvykėlių. Vaizdai, garsai, 
kvapai užburiantys. Jei pasi-
imsite kartu  su savimi gidą, 

o jį labai rekomenduoju ne 
tik dėl to, kad nepasimestu-
mėte, bet ir dėl to, kad išgir-
site daug įdomių istorijų, po 
kurių Jeruzalė ir takai, ku-
riais einate ir vietos, kuriose 
lankotės, įgaus kitą atspal-
vį. Lankydamiesi Jeruzalėje, 
nepraeikite pro įspūdingo 

dydžio Raudų sieną, pasta-
tytos Erodo laikais, apžiūrė-
kite karaliaus  Dovydo kapą, 
leiskitės Kryžiaus keliu – tai 
penkios paskutinės Kristaus 
sustojimo vietos. Apsilanky-
kite Šv. Kapo, arba Prisikėli-
mo, bažnyčioje.

Būnant Jeruzalėje tiesiog 
būtina užsukti į spalvingą ir 
šurmulingą Jeruzalės turgų. 
Duonos kepyklos, senosios 
humuso užeigos, prekysta-
liai nukloti autentiškais sko-
niais veda iš proto kiekvie-
ną maisto kultūros gerbėją. 
Jeigu anksčiau tai buvo dau-
giau turgus, tai šiandien čia 
rasite pačias madingiausias 

užeigas, pamėgtas maisto ži-
novų, meno žmonių, vietinio 
stilingo jaunimo.

Ne visi žino, kad Izraelio 
ir Lietuvos virtuvėse yra ne 
vienas toks pats patiekalas 
- bulviniai blynai, netikras 
zuikis, barščių sriuba, šal-
tibarščiai, balandėliai, me-
daus tortas, kugelis...

Izraelio virtuvė yra viena 
geriausių pasaulyje, nes čia 

susipynę gausybė pasaulio 
virtuvių – ne tik lietuvių, bet 
ir italų, prancūzų, kurdų, in-
dų, marokiečių, irakiečių, 
vengrų. O štai naminis viš-
tienos sultinys ir čolentas 
(troškinys) yra tikri tradi-
ciški žydų patiekalai. Nauji 
skoniai ir atradimai laukia 

kiekvieno atvykusio, jei tik 
jis panorės. Tel Avivo gyven-
tojai dėl maisto yra pametę 
ir galvas, ir protus. Gyveni-
mas sukasi aplink maistą, 
su maistu ir dėl maisto. O Iz-
raelio gyventojas suvartoja 
daugiausiai vaisių ir daržo-
vių pasaulyje. Artimųjų Rytų 
virtuvė čia maišoma su Azi-
jos maisto gaminimo tech-
nikomis, o senieji žydiški ir 
arabiški patiekalai virsta pa-
čiais tikriausiais virtuvės ste-
buklais. Čia ypatingai daug 
gerų ir skirtingų savo meniu, 
aplinka restoranų, kuriuose 
staliukus reikia užsisakyti 
iš anksto. Žydų virtuvė di-

džiuojasi garsiąja kiaušinie-
ne – šakšuka, jai dedikuoja-
mi restoranai, yra ir košeri-
nis McDonald‘s restoranas, 
kuriame nerasite sūrainio ir 
daugelis kitų įdomių dalykų. 
Gausybė maitinimo įstaigų 
čia veikia ištisą parą, siūly-
damos visiems skoniams ir 
piniginių storiams tinkamą 
maistą.

Beje, labai rekomenduoju 

paragauti vietinio šviežių ci-
trinų limonado. Taip pat Izra-
elis garsėja vyndarystės tra-
dicijomis – vynų žinovams ir 
mėgėjams tai pats tikriausias 
atradimas!

Suprantama, kad šalis 
marga tautų ir religijų įvai-
rove, bet kaip galėtumėte 
apibūdinti izraeliečius, ku-
riuos Jūs sutikote? Kokie 
šalies ir gyventojų ypatu-
mai labiausiai įstrigo?

Verta paminėti, kad Izra-
elis turi aukščiausią pragy-
venimo lygį Artimuosiuose 
rytuose ir patenka į dešimtu-
ką šalių su ilgiausia vidutine 
gyvenimo trukme. Keliau-
tojai ir imigrantai čia plūsta 
ne tik dėl istorijos, kultūros, 
bet ir dėl demokratijos, re-
liginės laisvės, geros verslo 
aplinkos.

O į akis pirmiausiai krenta, 
kad Izraelyje viskas vyksta 
atvirkščiai: žmonės rašo iš 
dešinės į kairę, diena prasi-
deda nusileidus saulei, o se-
kmadienis laikomas savaitės 
pradžia.

Visa žydų visuomenė ir gy-
venimo būdas yra paremtas 
religinėmis normomis. Ten 
nešvenčiamos Kūčios, Kalė-
dos, Naujieji metai.

Šabas yra pati svarbiau-
sia žydų šventė, kuri prasi-
deda, kai nusileidžia saulė ir 
baigiasi už 25 valandų - nuo 
penktadienio sutemų iki šeš-
tadienio sutemų tai yra ir vi-
suotinio poilsio diena, per 
kurią nevažinėja joks viešasis 
transportas, traukiniai, užsi-
daro parduotuvės, namai ar-
ba skendi tamsoje, arba švie-
čia iš toli. Izraelis švenčia įvai-
riai: daugelis šeimomis eina 
į restoranus, kalba maldas ir 
visa šeima smagiai vakarie-
niauja. Jeigu būsite pakviesti 
į namus vakarienės šabo me-
tu, jokiu būdu nepraleiskite 
tokios galimybės. Tai tokia 
unikali patirtis!

Patys izraeliečiai yra drau-
giški, atviri, neturintys kom-
pleksų, besididžiuojantys 
savo tradicijomis ir neven-
giantys jų demonstruoti sve-
timšaliams. Taip pat itin ak-
tyviai gyvena kultūrinį gy-
venimą - masiškai lankosi 
kultūriniuose renginiuose, 
parodose, viešose paskaito-

se, koncertuose, teatro spek-
takliuose.  

Ne paskutinėje vietoje 
keliaujant – oras. Kokiu 
metu geriausia keliauti į 
Izraelį?

Gera žinia gerą orą mėgs-
tantiems keliautojams – ten 
jis būna visada puikus, saulė 
šviečia visus metus. Puikus 
pasirinkimas keliauti žiemos 
sezonu – nuo lapkričio iki ko-
vo mėnesio.  Norintiems pa-
ilsėti prie jūros - Izraelis turi 
273 kilometrų ilgio pakrantę, 
kurioje yra net 137 oficialūs 
paplūdimiai. Kviečiu atras-
ti Izraelį, kaip įvairiaspalvį, 
kvapnų, magišką, vertą kie-
kvienos atostogų minutės 
jame būti ir, žinoma, laisvą 
visoms religijoms ir tikėji-
mams, šalį.

Laura, na ir pabaigai – 
klausimas dėl saugumo. 
Yra manančių, kad nėra 
saugu keliauti po Izraelį, 
tarkime, automobiliu, dėl 
šalyje vykstančių neramu-
mų. Kokia Jūsų patirtis?

Išties mus visus pasiekia 
ir tokia informacija, kuri gali 
atbaidyti kelionę po šią šalį. 
Izraelis yra visoks, yra ir ribo-
jimų, ir draudimų, pati valsty-
bė buvo sukurta sąlyginai ne-
seniai, o „gyventojai“ plūdo iš 
įvairiausių pasaulio kampe-
lių, atsinešdami vis kitokias 

tradicijas, įprastą jiems gy-
venimo būdą, prisitaikydami 
prie naujų gyvenimo sąlygų. 
Tai reiškia daug skirtingų 
mentalitetų, patirčių. 

Žinoma, oro uoste lauks 
kiek ilgesnė patikra, įeinant 
į tam tikrus objektus pačioje 
šalyje taip pat galite būti su-
stabdyti ir patikrinti dėl sa-
vo paties saugumo. Tai jokiu 
būdu nėra priežastis nevykti 
į Izraelį. O pati šalis unikali ne 
tik savo religiniu aspektu, ku-
ris čia gali pasirodyti stipriai 
išreikštas. Baimintis keliauti 
neverta, nes visur akylai sau-
goma, gatvėse taip pat maty-
site daug uniformuotų mer-
ginų ir vaikinų su automa-
tais, kurie atlieka privalomą 
karinę prievolę, privalomą 
visiems gyventojams.

Kalbant apie kelionę auto-
mobiliu, tai šalyje galima len-
gvai išsinuomoti transporto 
priemonę,  keliai čia puikūs, 
ženklai aiškūs, keliauti pa-
prasta ir lengva, be to Izraelis 
nėra didelis. Taip keliaujan-
tiems tikrai verta pravažiuoti 
Negyvosios jūros krantu, 90 
numeriu pažymėtu greitke-
liu, kuris yra ilgiausias Izra-
elyje ir žemiausiai pasaulyje 
esantis greitkelis, nes yra 393 
m žemiau jūros lygio. Svarbu 
žinoti, ką norite pamatyti!

Vaiva Arnašė 
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Nutekinti dokumentai atskleidė Sindziango 
stovyklų realybę
Nutekinti Kinijos vyriausybės dokumentai, kuriuose 
akcentuojama būtinybė užkirsti kelią pabėgimams, įrengti 
dvigubas spynas ir vykdyti nuolatinį stebėjimą internuotųjų 
stovyklose Sindziange, paneigia Pekino kalbas apie 
„profesinio mokymo centrus“ tame regione, sako ekspertai.

Ukrainai nepavyksta susitarti su TVF dėl 
naujos kreditavimo programos
Tarptautinis valiutos fondas (TVF), kurio misija 
Kijeve baigė apie savaitę trukusias derybas su šios 
šalies vyriausybe dėl naujos kreditavimo programos, 
pranešė, kad susitarimas dėl jos pagrindą sudarančio 
bendradarbiavimo memorandumo kol kas nepasiektas.

SVEIkATA

kodėl vaikai vemia dažniau?
Pykinimas ir vėmimas – 
dažnai pasitaikantis simp-
tomas vaikams, o suaugu-
sieji vemia, palyginti, re-
čiau. „Eurovaistinės“ vais-
tininkė Regina Molotkova 
sako, kad dažniausiai vai-
kų vėmimas praeina negy-
dant, tačiau konsultacijos 
su specialistais svarbios 
visais atvejais.

Vėmimo priežastys gali 
būti įvairios, jos dažnai pri-
klauso ir nuo vaiko amžiaus. 
Pasak R. Molotkovos, įpras-
tai sudėtingiausia nustatyti 
kūdikių vėmimo priežastis, 
ne visada aišku, ar mažylis 
vemia, ar atpylinėja, todėl 
geriausia kreiptis į gydytoją, 
kuris patars, koks gydymas 
reikalingas. „Naujagimių ir 
kūdikių vėmimas – gali būti 
grėsmingos būklės simpto-
mas, todėl vemiantį mažylį 
visada būtina nuodugniai iš-
tirti. Naujagimiai ir kūdikiai 
gali vemti dėl skrandžio py-
liorinės dalies susiaurėjimo 
ar dėl žarnyno obstrukcijos“, 
– sako vaistininkė.

Kūdikių, kaip ir vyresnių 
vaikų, vėmimą gali sukelti 
įvairios infekcijos. Nedelsiant 
į gydytoją reikėtų kreiptis, 
jeigu mažylis pradėjo karš-
čiuoti, jo temperatūra pakilo 
iki 38°C ar daugiau ir kartu 
prasidėjo vėmimas.

Dažniausia vaikų vėmimo 
priežastis – infekcinis gastro-
enteritas. Sergant šia liga vė-
mimas dažniausiai prasideda 
staiga ir praeina per parą. In-
fekciniam gastroenteritui bū-
dingi ir kiti simptomai – py-
kinimas, viduriavimas, karš-
čiavimas, pilvo skausmas. R. 
Molotkova priduria, kad kitos 
priežastys  – maisto intoksi-
kacija, žarnyno obstrukcija 
– pasitaiko kiek rečiau.

Paaugliams vėmimą daž-
niausiai sukelia apsinuodiji-
mas maistu ar cheminėmis 
medžiagomis (pavyzdžiui, al-
koholiu), infekciniai žarnyno 
susirgimai. Vėmimą taip pat 
gali sukelti ūmus apendicitas 
ar kasos uždegimas. Pasak 
vaistininkės, paauglystėje ga-
na dažnai pasitaikanti vėmi-
mo priežastis – bulimija.

R. Molotkova pastebi, kad 
kūdikiams ir vaikams vėmi-
mas pasitaiko dažniau nei 
suaugusiems, nes jų virški-
namojo trakto sistema jau-
tresnė įvairiems maisto pro-
duktams bei dirgikliams. Jie 
yra jautresni apsinuodijimui 
maistu, todėl jiems reikėtų 
atidžiau ir atsakingiau rink-
tis maisto produktus. Suau-
gusieji yra atsparesni ir įvai-
rioms bakterijoms, kurių yra 
maiste.

Svarbu suprasti, kad vė-
mimas – tai apsauginė or-
ganizmo reakcija, padedanti 
pašalinti nuodingas medžia-
gas. Vėmimas, pasak R. Mo-
lotkovos, tai lyg siunčiamas 
pavojaus signalas ir būdas 
skrandžiui atsikratyti žalin-
go turinio. Į vėmimą nerei-
kėtų žiūrėti pro pirštus, nes 
jis gali būti vertinamas kaip 
įvairių sudėtingų būklių (pa-
vyzdžiui, smegenų sukrėti-
mo) indikatorius.

Pirmoji pagalba
Apie vėmimą pirmiausiai 

įspėja vaikui prasidėjęs py-
kinimas, pablyškimas. Pa-
stebėjus šiuos simptomus R. 
Molotkova pataria pasodinti 
vaiką (jeigu jis jau gali sėdėti) 
ir švariu vystyklu arba paklo-
de pridengti kaklą ir krūtinę. 
Jei kūdikis dar nesėdi arba jo 
negalima paimti ant rankų ir 
palaikyti palenkto į priekį, 
paguldykite jį ant šono, o gal-
vą palenkite žemyn.

Vaistininkė įspėja, kad vie-
ną kartą vėmęs kūdikis gali 
greitai vemti ir kitą kartą, to-
dėl vėmusį vaiką reikėtų gul-
dyti tik ant šono, jeigu vaikas 
gali sėdėti, jį vertėtų pasodin-
ti, o vemiant prilaikyti galvą ir 
pečius. „2–4 minutes išsivė-
musiam bet kurio amžiaus 
vaikui yra labai silpna, todėl 
jo nekalbinkite, nedarykite 
varginančių higienos proce-
dūrų“, – sako R. Molotkova.

Vėmimui praėjus, vaiko 
burnytę patariama išvaly-
ti vatos ar marlės tamponu 
(jei leidžiasi) ir duoti gurkš-
nį vandens, jei vaikas suge-
ba, po vėmimo paprašykite 
praskalauti burną kambario 
temperatūros virintu van-

deniu. Vaistininkė pataria, 
kad kūdikio vėmimui karto-
jantis kelis kartus, dar prieš 
gydytojo apžiūrą jam duoti 
po 30–60 ml truputį pasal-
dinto natūralaus negazuoto 
mineralinio vandens. Reko-
menduojama kas 20–30 min. 
matuoti temperatūrą.

Jei mažylis vemia dažnai 
ir kasdien, pablogėja jo svei-
kata – nedelsiant parodykite 
jį vaikų gydytojui. Taip pat 
svarbu nepalikti vemiančių 
vaikų vienų. „Vėmimas vai-
ką labai nuvargina, todėl jo 
nekalbinkite, nelinksminki-
te, o jei verkia – nuraminki-
te“, – pataria „Eurovaistinės“ 
vaistininkė.

Neretai vemiant būna blo-
ga savijauta, sumažėjęs ape-
titas, jaučiamas blogas kva-
pas iš burnos. Vėmimo eiga 
priklauso nuo ją sukėlusios 
priežasties gydymo. Jeigu 
Jūsų mažylis dehidratuotas, 
gydytojas rekomenduos var-
toti elektrolitų tirpalus, jų su-
dėtyje yra gliukozės, ir elek-
trolitų, kurie vemiant praran-
dami. Dehidratuotam vaikui 
nerekomenduojama duoti 
arbatų, vaisių sulčių bei kiti 
gėrimų.

Vaistininkė įspėja, kad vė-
mimą slopinantys vaistai 
gali būti vartojami tik tam ti-
kroms situacijoms ir jų sky-
rimą kontroliuoja gydyto-
jas. „Niekuomet neduokite 
vėmimą slopinančių vaistų 
savo vaikui prieš tai nepasi-
konsultavę su gydytoju. Kai 
kuriais atvejais gali prireik-
ti ir chirurginio gydymo, jei 
vėmimas kyla dėl skrandžio 
pyliorinės dalies susiaurėji-
mo ar žarnyno obstrukcijos“, 
– informuoja vaistininkė.

Prasidėjus vėmimui labai 
svarbu tinkamai subalansuo-
ti vaiko mitybą. R. Molotkova 
rekomenduoja vengti didelio 
kiekio saldumynų ar riebaus 
maisto.

Kaip apsaugoti?
Kadangi vėmimą dažniau-

siai sukelia įvairios į orga-
nizmą patekusios infekci-
jos, todėl patariama daugiau 
dėmesio skirti profilaktikai: 
kruopščiai plauti rankas, 

ypač prie ir po valgio, pasi-
naudojus tualetu, grįžus iš 
lauko.

„Eurovaistinės“ vaistininkė 
R. Molotkova taip pat pataria 
vengti veiksmų, kurie gali iš-
provokuoti vėmimą, pavyz-
džiui, važiuojant automobi-
lyje vaiką geriausiai sodinti 
taip, kad jis žiūrėtų tiesiai į 
kelią, o ne pro šalį greitai le-
kiančius objektus. „Žaidžiant 
žaidimus ar skaitant knygą 
automobilyje, galima išpro-
vokuoti judesio sukeliamą 
pykinimą ir vėmimą. Taip 
pat rekomenduojama va-
žiuojant automobiliu neleis-
ti vaikui ir valgyti“, – pataria 
specialistė.

Jeigu vaikas vemia, tėvai 
turėtų neleisti jo į mokyklą 
ar darželį, o jeigu žinoma, kad 
vaikų kolektyve yra vemian-
tis vaikas, turėtų būti kuo la-
biau mažinamas kontaktas 
su tuo vaiku.

5 taisyklės, ką daryti 
vemiant vaikui:

> Prasidėjus vėmimui pa-
sodinkite vaiką (jeigu jis jau 
gali sėdėti) ir švariu vysty-
klu arba paklode pridengti 
kaklą ir krūtinę. Jei kūdikis 
dar nesėdi arba jo negalima 
paimti ant rankų ir palaikyti 
palenkto į priekį, paguldyki-
te jį ant šono, o galvą palen-
kite žemyn.

> Vėmimui praėjus, vaiko 
burnytę patariama išvalyti 
vatos ar marlės tamponu

> Nepalikite vaiko vieno.
> Duokite pakankamai 

vandens ir subalansuokite 
mitybą.

> Jei pakilo temperatūra 
arba mažylis vemia kelias 
dienas, nedelsdami kreipki-
tės į gydytoją. 

„Įtrūkęs plienas“
Antroji jauno lietuvių ra-
šytojo, istoriko Romano 
Judino knygos „Karūnos 
švytuoklė“ dalis „Įtrūkęs 
plienas“ toliau vysto alter-
natyvią istoriją. O kas, jei 
karalius Mindaugas būtų 
likęs gyvas?

Pirmojoje dalyje narplio-
tas sąmokslo prieš Mindau-
gą voratinklis. Romanas pa-
sižymėjo įdomiu siužetu: 
intrigos, mūšiai, originali 
karalienės Mortos mirties 
versija, ir, žinoma, netikėtas 
posūkis valdovo nužudymo 
istorijoje. 

Ir štai nepraėjus nė dviem 
metams pasirodė antroji kva-
pą gniaužiančio pasakojimo 
dalis, pavadinimu „Įtrūkęs 
plienas“.  Dar daugiau istori-
nių alternatyvų, bet ne ma-
žiau intrigų. 

1267 metais pasenęs kara-
lius Mindaugas priima prieš-
taringą sprendimą atnaujinti 
karą prieš Ordiną. Kaip jam 
sekasi tai daryti? Sužinosite 
perskaitę knygą. 

Dažnai vyriškuose pasa-
kojimuose apie valdžią ir ka-
rą nebelieka vietos meilei. 
Pirmojoje knygoje, „Karū-
nos švytuoklė“, jos taip pat 
trūko. Tačiau antrojo dalis 

– „Įtrūkęs plienas“ – užpil-
do šią spragą. Čia atsiranda 
ne tik daugiau meilės, bet ir 
intymių santykių. Tiesa, ne 
visada dvi širdys plaks viena 
šalia kitos, o intymus artu-
mas nebūtinai reikš beužsi-
mezgančią meilę. 

Knygos pradžia palyginti 
paprasta, tačiau gana „ap-
gaulinga“. Įsisukant siužetui, 
pirmosios romano eilutės 
įgaus visai kitokią prasmę, 
nei atrodė tik pradėjus skai-
tyti. Galima pažadėti, kad 
pavadinimas atitinka turinį 
– dėl tampriai persipynusių 
aplinkybių viskas pasisuka 
netikėta linkme ir laimingos 
pabaigos teks palaukti.

Ar įtraukia „Įtrūkęs plie-
nas“? Tikrai taip! Intrigos ir 
siužeto vingiai nėra banalūs, 
o mūšiai ir susidūrimai – bru-
talūs. Santykiai tarp veikėjų 
plėtojami atsižvelgiant į rūs-
tokas XIII a. aktualijas. 

Pirmoji R. Judino knyga 
„Karūnos švytuoklė“ susilau-
kė puikių atsiliepimų ir ver-
tinimų. Autorius – vienas iš 
nedaugelio naujosios kartos 
Lietuvos rašytojų, plėtojan-
čių neįtikėtinai įtraukiantį ir 
be galo reikalingą istorinio 
romano žanrą. 
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VMI: alkoholio akcizų pajamos šiemet augo 
7,6 proc.
Alkoholio akcizų pajamos per 10 šių metų mėnesių, 
palyginti su tuo pačiu metu pernai, augo 7,6 proc. iki 
279,514 mln. eurų. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) 
duomenimis, deklaruoti alkoholio akcizai vien spalį siekė 
28,376 mln. eurų – 1,8 proc. mažiau nei prieš metus.

Didžioji Britanija sutiko atsiimti plastiko 
atliekas iš Malaizijos
Didžioji Britanija sutiko atsiimti keturiasdešimt du 
neteisėtai į Malaiziją įvežtus konteinerius su plastiko 
atliekomis. Kinija, kuri didžiavosi milžiniška atliekų 
perdirbimo pramone, nurodė sustabdyti atliekų importą, 
todėl plastiko atliekas imta gabenti į Pietryčių Aziją.

 
06:00 lietuvos Respu-
blikos himnas 06:02 la-
bas rytas, lietuva 06:30 
Žinios. orai. 09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminali-
nė policija 3. Detektyvinis 
serialas 11:10 komisaras 
Reksas. Detektyvinis seri-
alas 12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 klauskite daktaro 
13:58 loterija „keno loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. orai. 
14:20 laba diena, lietu-
va 16:35 kūrybingumo 
mokykla 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. Serialas, 
trileris. 23:45 komisaras 
Reksas. Detektyvinis seri-
alas 00:30 Bloga mergaitė. 
Vaidybinis serialas. 01:00 
lRT radijo žinios 

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1220,1221,1222) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(11) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (89,90) 09:55 
Rimti reikalai 2 (50) 10:25 
Rozenheimo policija (25) 
11:25 Supermamos (10) 
12:00 ViDo ViDeo 13:00 
pREMJERA Tik tu ir aš (2,3) 
14:00 Našlaitės (126) 15:00 
Svajoklė (126) 16:00 labas 
vakaras, lietuva 17:30 ViDo 
ViDeo 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 orai 19:30 
kk2 20:00 Valanda su Rūta 
21:00 Rimti reikalai 2 (51) 
21:30 Žinios 22:20 Spor-
tas 22:27 orai 22:30 VA-
kARo SEANSAS Eilinis Džo. 
kobros prisikėlimas 00:50 
Akloji zona (8) 01:45 prieš 
įstatymą 03:25 Alchemija 
V. Asmeniškas kinas. kauno 
kino festivalis 2010 03:50 
RETRoSpEkTYVA 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
keršytojų komanda 1/32s. 
06:55 čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1/163s. 07:25 
kempiniukas plačiakelnis 
1/72s. 07:55 Gero vakaro 
šou 6/13s.  08:55 Meilės 
sūkuryje 3189 10:00 Mei-

lės simfonija 1/112,113s. 
12:00 Atsargiai! Merginos 
2/33,34s. 13:00 parduo-
tas gyvenimas 1/5,6,7,8s. 
15:00 Simpsonai 30/1,2s. 
16:00 TV3 žinios 237 16:25 
TV3 orai 237 16:30 TV pa-
galba 14/63s. 18:30 TV3 ži-
nios 332 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 332 19:30 
Farai 13/13s. 20:30 Mote-
rys meluoja geriau 12/46s. 
21:00 TV3 vakaro žinios 
190 21:52 TV3 sportas 1 
21:57 TV3 orai 190 22:00 
kietas riešutėlis. kerštas 
su kaupu 00:35 Skubi pa-
galba 1/10s. 

BTV
06:10 CSi. Majamis (4) 
07:05 Mano virtuvė ge-
riausia (3) 08:25 Stoties 
policija (24) 09:25 paskuti-
nis faras (27) 10:25 Dakta-
ras Richteris (20) 11:35 Jūrų 
pėstininkai (4) 12:35 Visa 
menanti (1) 13:35 Mano 
virtuvė geriausia (4) 14:55 
Stoties policija (1) 16:00 
paskutinis faras (28) 17:00 
info diena 17:30 Daktaras 
Richteris (21) 18:30 Betsa-
fe–lkl čempionatas. lietka-
belis - Rytas 21:00 Romeo 
turi mirti 23:20 prisiminti 
pavojinga 01:40 Visa me-
nanti (1) 02:25 Detektyvų 
istorijos (5) 

06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Vantos 
lapas 07:00 „Moterų dak-
taras“ (3/23) 08:00 Nauja 
diena 09:00 Visi savi 10:00 
laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu. 2019. N-7. 11:05 lai-
kykitės ten. pokalbiai 12:10 
„pone prezidente” (1/16) 
12:40 „Gyvybės langelis“ 
(1/5) 13:45 TV parduotuvė 
14:00 #NeSpaudai 15:00 
„prokurorai” (1/25) 16:00 
Reporteris 16:23 Sportas 
16:30 lietuva tiesiogiai 
16:58 orai 17:00 „Gyvy-
bės langelis“ (1/6) 18:00 
Reporteris 18:45 Sportas 
18:55 orai 19:00 Nauja 
diena 19:30 Delfi dėme-
sio centre 20:00 Repor-
teris 20:23 Sportas 20:30 
lietuva tiesiogiai 20:58 
orai 21:00 Skyrybos 22:00 
Viralas 22:30 Reporteris 
23:20 Sportas 23:25 orai 
23:30 Delfi dėmesio centre 
00:00 Gyvenimas 01:00 
„Gyvybės langelis“ (1/6) 
02:10 Viralas 02:30 „proku-
rorai” (1/25) 03:30 Repor-
teris 04:00 Sportas 04:08 
orai 04:10 #NeSpaudai 
05:10 laikykitės ten su An-
driumi Tapinu. 
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06:05 Tėvas Motiejus (21) 
07:45 Neklausk meilės var-
do (238,239) 08:45 Meilės 
sparnai (109) 09:45 Akloji 
(9,66) 10:50 Būrėja (43,72) 
12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (87) 13:00 Zigis ir 
Ryklys (32,33) 13:20 keis-
ta šeimynėlė (2) 13:50 
kiaulė, ožka, Bananas ir 
Svirplys (11) 14:20 Muča 
luča (23) 14:45 Žingsnis iki 
dangaus (19) 16:00 Sva-
ragini. Amžina draugys-
tė (375,376) 17:00 Būk su 
manim (1598,1599) 18:00 
keršto gėlės (46) 18:50 
paskolinta meilė (93) 19:50 
Žingsnis iki dangaus (20) 
21:00 DETEkTYVo VAkA-
RAS. pREMJERA kasandra. 
Sukrėtimai 23:05 Gyveni-
mo daina (29,30) 

 
06:00 lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Vilnius 
Jazz 2019. Sofia Rei & JC 
Maillard 07:00 kultūros 
diena 07:25 kaip paulinė 
kalėdas gelbėjo. Serialas 
07:40 Drakoniukas koko-
sas 1. Animacinis serialas 
07:55 Smurfai. Animacinis 
serialas 08:20 Mūšio lau-
kas. Visuomenės atsparu-
mo skatinimo programa 
08:50 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 4. Dok. serialas.Su 
gimtadieniu! 09:15 labas 
rytas, lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 
kultūrų kryžkelė. Trembi-
ta 12:40 Veranda. progra-
ma apie aplinkos estetiką 
13:05 Nacionalinė ekspe-
dicija 14:00 laikinosios 
sostinės fenomenas. kris-
taus prisikėlimo bažnyčia 
14:30 Žagarės vyšnių festi-
valis 2015 15:30 krikščionio 
žodis 15:50 kaip paulinė 
kalėdas gelbėjo. Serialas 
16:05 Drakoniukas kokosas 
1. Animacinis serialas 16:15 
Smurfai. Animacinis seria-
las 16:45 premjera. Mais-
tas: tiesa ar pramanas? 4. 
Medžioklės laimikis 17:10 
istorijos detektyvai 18:00 
kultūros diena. 18:30 Gi-
mę tą pačią dieną 19:25 
premjera. kino istorija. Dok. 
serialas. Aštuntasis dešim-
tmetis 20:05 Maistas: tiesa 
ar pramanas? 4.Su gimta-
dieniu! 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. orai 21:30 Elito 
kinas. premjera. laiminga 
pabaiga. Drama 23:15 Eu-
romaxx 23:45 Stop juosta 
00:10 DW naujienos ru-
sų kalba. 

 
06:00 lietuvos Respubli-
kos himnas 06:02 labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios. 
orai. 09:20 Senis 10:25 
Štutgarto kriminalinė po-
licija 3. Detektyvinis seri-
alas 11:10 komisaras Rek-
sas. Detektyvinis serialas 
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. Asmenybės kūrybin-
gumo paieškos ir lavinimo 
ugdymas 16:45 premjera. 
ponių rojus. Serialas 17:30 
Žinios. Sportas. orai 18:00 
kas ir kodėl?  18:30 klauski-
te daktaro 19:30 Gyvenimo 
spalvos 20:25 loterija „ke-
no loto“.” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. orai. 21:29 loterija 
„Jėga“.” 21:30 Ypatingas bū-
rys. Socialinės realybės pro-
grama 22:30 Dviračio žinios 
23:00 premjera. Apgavikai 
1. Serialas 23:45 komisaras 
Reksas. Detektyvinis seria-
las 00:30 Bloga mergaitė. 
Vaidybinis serialas 

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1217,1218,1219) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(10) 07:55 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (87,88) 
09:55 Rimti reikalai 2 (49) 
10:25 Rozenheimo policija 
(24) 11:25 Supermamos 
(9) 12:00 Bus visko 13:00 
pREMJERA Tik tu ir aš (1) 
14:00 Našlaitės (125) 15:00 
Svajoklė (125) 16:00 labas 
vakaras, 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 (50) 
21:30 Žinios 22:20 Sportas 
22:27 orai 22:30 VAkARo 
SEANSAS. pREMJERA prieš 
įstatymą 00:35 Akloji zona 
(7) 01:30 Terminatorius. iš-
sigelbėjimas 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
keršytojų komanda 1/31s. 
06:55 čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1/162s. 07:25 
kempiniukas plačiakelnis 
1/71s. 07:55 prieš srovę 
19/13s.  08:55 Meilės sū-
kuryje 3188 10:00 Mei-
lės simfonija 1/110,111s. 

12:00 Atsargiai! Merginos 
2/31,32s. 13:00 parduo-
tas gyvenimas 1/1,2,3,4s. 
15:00 Simpsonai 29/20,21s. 
16:00 TV3 žinios 236 16:25 
TV3 orai 236 16:30 TV pa-
galba 14/62s. 18:30 TV3 ži-
nios 331 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 331 19:30 
Gero vakaro šou 6/13s. 
20:30 Moterys meluoja 
geriau 12/45s. 21:00 TV3 
vakaro žinios 189 21:52 
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 
189 22:00 paskutinė riba 
22:25 Vikinglotto 48 00:00 
Skubi pagalba 1/9s. 01:00 
Rezidentas 2/19s. 01:55 
pasitikėjimas 1/6s. 02:55 
Ekstrasensai tiria 6/109s. 
04:25 Skubi pagalba 1/9s.  
05:10 Atsargiai! Merginos 
2/31,32s.  

BTV
06:10 CSi. Majamis (3) 
07:05 Mano virtuvė ge-
riausia (2) 08:25 Stoties 
policija (23) 09:25 paskuti-
nis faras (26) 10:25 Dakta-
ras Richteris (19) 11:35 Jūrų 
pėstininkai (3) 12:35 Visa 
menanti (13) 13:35 Mano 
virtuvė geriausia (3) 14:55 
Stoties policija (24) 16:00 
paskutinis faras (27) 17:00 
info diena 17:30 Daktaras 
Richteris (20) 18:35 CSi. 
Majamis (4) 19:30 Jūrų 
pėstininkai (4) 20:30 oplia! 
21:00 prisiminti pavojinga 
23:25 kovų meistras 01:15 
Visa menanti (13) 02:05 De-
tektyvų istorijos (4) 

06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Atliekų 
kultūra 07:00 „Moterų dak-
taras“ (3/22) 08:00 Nauja 
diena 09:00 Sėkmės gy-
lis 10:00 kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi 11:05 
„prokurorai” (1/24) 12:10 
„pone prezidente” (1/15) 
12:40 „Gyvybės langelis“ 
(1/4) 13:45 TV parduotuvė 
14:00 Nauja diena 15:00 
„prokurorai” (1/24) 16:00 
Reporteris 16:23 Sportas 
16:30 lietuva tiesiogiai 
16:58 orai 17:00 „Gyvybės 
langelis“ (1/5) 18:00 Repor-
teris 18:45 Sportas 18:55 
orai 18:57 Rubrika “Verslo 
genas” 19:00 Nauja diena 
19:30 Delfi dėmesio cen-
tre 20:00 Reporteris 20:23 
Sportas 20:30 lietuva tie-
siogiai 20:58 orai 21:00 
Gyvenimas 22:00 „pone 
prezidente” (1/17) 22:30 
Reporteris 23:20 Sportas 
23:25 orai 23:27 Rubrika 
“Verslo genas” 23:30 Delfi 
dėmesio centre 00:00 lai-
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kykitės ten. pokalbiai 01:00 
„Gyvybės langelis“ (1/5) 

1
06:25 Tėvas Motiejus (20) 
07:45 Neklausk meilės var-
do (236,237) 08:45 Meilės 
sparnai (108) 09:45 Akloji 
(8,65) 10:50 Būrėja (42,71) 
12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (86) 13:00 Zigis ir 
Ryklys (30,31) 13:20 keista 
šeimynėlė (1) 13:50 kiau-
lė, ožka, Bananas ir Svir-
plys (10) 14:20 Muča lu-
ča (22) 14:45 Žingsnis iki 
dangaus (18) 16:00 Sva-
ragini. Amžina draugys-
tė (373,374) 17:00 Būk su 
manim (1596,1597) 18:00 
keršto gėlės (45) 18:45 Se-
klė Agata (4) 19:50 Žingsnis 
iki dangaus (19) 21:00 DE-
TEkTYVo VAkARAS prancū-
ziška žmogžudystė. Mirtys 
koljūre 23:05 Gyvenimo 
daina (27,28) 

 
06:00 lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Džiazo vaka-
ras „Trimitas in Jazz“ 07:00 
kultūros diena 07:25 kaip 
paulinė kalėdas gelbėjo. 
Serialas 07:40 Drakoniukas 
kokosas 1. Animacinis seri-
alas 07:55 Smurfai. Anima-
cinis serialas 08:25 Mokslo 
sriuba 08:50 Maistas: tiesa 
ar pramanas? 4.priešpiečių 
gardumynai 09:15 labas 
rytas, lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 
kultūrų kryžkelė. Menora 
12:40 literatūros pėdsekys. 
programa apie lietuvos įta-
ką pasaulio kūrėjams 13:05 
Stambiu planu 14:00 Gimę 
tą pačią dieną 14:55 Sep-
tintasis dešimtmetis. Dok. 
serialas.pokyčių vėjai 15:35 
..formatas. poetė Ramutė 
Skučaitė 15:50 kaip pau-
linė kalėdas gelbėjo. Se-
rialas 16:05 Drakoniukas 
kokosas 1. Animacinis seri-
alas 16:15 Smurfai. Anima-
cinis serialas 16:45 prem-
jera. Maistas: tiesa ar pra-
manas? 4.Su gimtadieniu! 
17:10 istorijos detektyvai 
18:00 kultūros diena. 18:30 
klausimėlis 18:50 karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
ketvirtfinalis.„Sintek-Dzūki-
ja“–„Neptūnas“. Tiesioginė 
transliacija 21:00 laikino-
sios sostinės fenomenas. 
kristaus prisikėlimo bažny-
čia 21:30 premjera. Janis. 
liūdnoji mergaitė. Dok. 
filmas 23:15 Nacionalinė 
ekspedicija 00:05 DW nau-
jienos rusų kalba. 00:20 
Dabar pasaulyje 00:50 
Brandūs pokalbiai



1� TREČIADIENIS, 
�019 m. LAPkRIČIO �7 D., 
NAUjASIS gĖLUPIS TV PROgRAmA

REKLAMA

Baltarusija kalio trąšų eksportą šiemet 
padidino 2 proc. 
Baltarusija kalio trąšų eksportą, kurio dalį nukreipia per 
Klaipėdos uostą, per tris metų ketvirčius, palyginti tuo pačiu 
laikotarpiu pernai, padidino 1,8 proc. iki 4,97 mln. tonų 
veikliosios medžiagos. Beveik visas šis kiekis išgabentas už 
NVS ribų.

Žmonai vairuojant už vairo griebęs ir avariją 
sukėlęs tauragiškis nuteistas lygtinai
Apeliacinės instancijos teismas tenkino prokuroro 
skundą ir lygtinai nuteisė vyrą, kuris važiuodamas 
automobiliu kaip keleivis griebė už vairo ir sukėlė 
avariją, automobilis vertėsi bei išvažiavo į priešpriešinę 
eismo juostą. Jame sunkiai sužalota jo žmona. 

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

 
06:00 lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 labas rytas, 
lietuva 06:30 Žinios. orai. 
09:20 Senis 10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 3. 
Detektyvinis serialas 11:10 
komisaras Reksas. Detek-
tyvinis serialas 12:00 Gy-
venimo spalvos 13:00 Ypa-
tingas būrys 13:58 loterija 
„keno loto“.” 14:00 Žinios. 
Sportas. orai. 14:20 laba 
diena, lietuva 16:35 kūry-
bingumo mokykla 16:45 
premjera. ponių rojus. Se-
rialas 17:30 Žinios. Sportas. 
orai 18:00 kas ir kodėl?  
18:30 Visi kalba 19:30 Be-
atos virtuvė 20:25 loterija 
„keno loto“.” 20:30 pano-
rama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. orai. 21:29 
loterija „Jėga“.” 21:30 Auk-
sinis protas 22:55 kazino 
„Royale“. Veiksmo trile-
ris 01:15 ištikimas vyras. 
Drama 02:45 klausimė-
lis 03:00 lRT radijo žinios 
03:05 kas ir kodėl? 03:30 
Šventadienio mintys 04:00 
lRT radijo žinios 04:05 Bea-
tos virtuvė

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1223,1224,1225) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(12) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (91,92) 09:55 
Rimti reikalai 2 (51) 10:25 
Rozenheimo policija (26) 
11:25 Supermamos (11) 
12:00 Valanda su Rūta 
13:00 pREMJERA Tik tu ir 
aš (4,5) 14:00 Našlaitės 
(127) 15:00 Svajoklė (127) 
16:00 labas vakaras, lietu-
va 17:30 Galiu rytoj (25,26) 
18:30 Žinios 19:20 Spor-
tas 19:27 orai 19:30 kk2 
penktadienis 21:00 SA-
VAiTĖS HiTAS Ekvalaizeris 
23:45 Misija “Neįmanoma” 
2 02:05 Eilinis Džo. kobros 
prisikėlimas

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
keršytojų komanda 1/33s. 
06:55 čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1/164s. 07:25 
kempiniukas plačiakelnis 
1/73s. 07:55 Farai 13/13s.  
08:55 legendinės legen-
dos 1/11s. 10:00 Meilės 
simfonija 1/114,115s. 12:30 
Atsargiai! Merginos 2/35s. 
13:00 parduotas gyveni-
mas 1/9,10,11,12s. 15:00 

Simpsonai 30/3,4s. 16:00 
TV3 žinios 238 16:25 TV3 
orai 238 16:30 TV pagalba 
14/64s. 18:30 TV3 žinios 333 
19:22 TV3 sportas 1 19:27 
TV3 orai 333 19:30 para-
mos projekto “išsipildymo 
akcija” koncertas 23:00 Geri 
metai 01:20 kietas riešutė-
lis. kerštas su kaupu  03:35 
Titanas  

BTV
06:00 Didieji gyvūnai. pa-
skutiniai milžinai (2) 07:00 
Mano virtuvė geriausia (4) 
08:15 Stoties policija (1) 
09:15 paskutinis faras (28) 
10:15 Daktaras Richteris 
(21) 11:25 Nusikaltimų ty-
rėjai (3) 12:35 Visa menan-
ti (2) 13:35 Mano virtuvė 
geriausia (5) 14:55 Stoties 
policija (2) 16:00 paskutinis 
faras (29) 17:00 info diena 
17:30 Daktaras Richteris 
(22) 18:35 CSi. Majamis (5) 
19:30 Amerikietiškos imty-
nės (46) 21:30 Greitojo rea-
gavimo būrys 23:50 Romeo 
turi mirti 02:00 Visa me-
nanti (2) 02:45 Detektyvų 
istorijos (6)

06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 „pasau-
lis iš viršaus“ (1/3) 07:00 
laikykitės ten. pokalbiai 
08:00 #NeSpaudai 09:00 
Greiti pietūs 10:00 Atliekų 
kultūra 10:30 kryptys lT 
11:05 Skyrybos 12:10 „po-
ne prezidente” (1/17) 12:40 
„Gyvybės langelis“ (1/6) 
13:45 TV parduotuvė 14:00 
Gyvenimas 15:00 „prokuro-
rai” (1/26) 16:00 Reporteris 
16:20 Sportas 16:28 orai 
16:30 oponentai 17:00 „Gy-
vybės langelis“ (1/7) 18:00 
Reporteris 18:45 Sportas 
18:55 orai 19:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/24) 20:00 
Reporteris 20:20 Sportas 
20:28 orai 20:30 oponen-
tai 21:00 kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi 22:00 
„pasaulio turgūs“ (8) 22:30 
Reporteris 22:50 Sportas 
22:58 orai 23:00 Bušido 
ringas. Tarptautinis turny-
ras „BUSHiDo kok 2019” 
23:30 Vantos lapas 00:00 
„Moterų daktaras“ (3/24) 
01:00 „Gyvybės langelis“ 
(1/7) 02:10 „pasaulio tur-
gūs“ (8) 02:30 „prokurorai” 
(1/26) 03:30 Reporteris 
04:00 Sportas 04:08 orai 
04:10 Gyvenimas 05:10 
Atliekų kultūra 05:50 kai-
mo akademija  

1
06:30 Tėvas Motiejus (22) 

07:45 Neklausk meilės 
vardo (240,241) 08:45 Mei-
lės sparnai (110) 09:45 
Akloji (67,68) 10:50 Būrėja 
(44,45) 12:00 Bjaurusis an-
čiukas Niujorke (88) 13:00 
Zigis ir Ryklys (34,35) 13:20 
keista šeimynėlė (3) 13:50 
kiaulė, ožka, Bananas ir 
Svirplys (12) 14:20 Muča 
luča (24) 14:45 Žingsnis iki 
dangaus (20) 16:00 Sva-
ragini. Amžina draugys-
tė (377,378) 17:00 Būk su 
manim (1600,1601) 18:00 
keršto gėlės (47) 18:50 pa-
skolinta meilė (94) 19:50 
Seklė Agata (5) 21:00 DE-
TEkTYVo VAkARAS. pREMJE-
RA Stokholmo rekviem. ki-
no klubas 22:55 kriminalinė 
Maskva (5,6) 00:55 Senojo 
Tilto paslaptis (204,205) 
02:55 kasandra. Sukrėti-
mai 04:30 Tėvas Motie-
jus (22)  

 
06:00 lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Vilnius 
Jazz 2019 07:00 kultūros 
diena 07:25 kaip paulinė 
kalėdas gelbėjo. Serialas 
07:40 Drakoniukas koko-
sas 1. Animacinis serialas 
07:55 Smurfai. Animacinis 
serialas 08:20 pasaulio 
lietuvių žinios 08:50 Mais-
tas: tiesa ar pramanas? 4. 
Medžioklės laimikis 09:15 
labas rytas, lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 
12:15 kultūrų kryžkelė. Ru-
sų gatvė 12:40 7 kauno die-
nos 13:05 Mūsų miesteliai. 
lenkimai. 2 d. Dok. filmas 
14:00 Gimę tą pačią dieną 
14:55 kino istorija. Dok. se-
rialas.Aštuntasis dešimtme-
tis 15:40 kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. Šv. 
Mikalojaus (Benediktinių) 
bažnyčia. 15:50 kaip pauli-
nė kalėdas gelbėjo. Serialas 
16:05 Drakoniukas kokosas 
1. Animacinis serialas 16:15 
Smurfai. Animacinis seria-
las 16:45 premjera. Mais-
tas: tiesa ar pramanas? 4. 
Dok. serialas.Nuodėmingi 
skanumynai 17:10 istorijos 
detektyvai 18:00 kultūros 
diena. 18:30 Gimę tą pa-
čią dieną 19:25 Benamė 
istorija. Dok. filmas 20:30 
panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. orai 
21:30 Europos kinas. Taigi 
viskas gerai. Drama 23:00 
...formatas. poetė Ramutė 
Skučaitė 23:15 Smaragdo 
miestas. Fantastinis serialas 
00:00 DW naujienos rusų 
kalba. 00:15 Dabar pasau-
lyje 00:45 Veranda
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06:00 lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Daiktų isto-
rijos 07:00 Mūšio laukas. 
Visuomenės atsparumo 
skatinimo programa 07:30 
premjera. Diena, kai mano 
tėtis virto krūmu. Nuotykių 
filmas 09:00 labas rytas, 
lietuva 09:30 Žinios. orai. 
12:00 pasaulio dokumen-
tika. premjera. operacija 
„Šimpanziukai“. Dok. seri-
alas. Stebuklai prasideda 
12:55 pasaulio dokumen-
tika. Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 4. Dok. seria-
las 13:50 Džesika Flečer 9 
15:28 loterija „keno loto“.” 
15:30 Žinios. orai 15:45 
Sveikinimų koncertas 17:30 
Žinios. Sportas. orai 18:00 
Šventinis koncertas „kosmi-
nės kalėdos kaune“.Eglutės 
įžiebimo tiesioginė trans-
liacija iš kauno Rotušės... 
19:30 Stilius 20:25 loteri-
jos „keno loto“ ir „Jėga“.” 
20:30 panorama 20:52 
Sportas. orai. 21:00 Šok 
su žvaigžde 23:10 Smūgis 
žemiau juostos 2. Veiks-
mo komedija 00:50 kazi-
no „Royale“. Veiksmo trile-
ris 03:10 Benamė istorija. 
Dok. filmas 

06:40 Tomo ir Džerio šou 
(11) 07:05 Zigis ir Ryklys 
(5) 07:30 Šaunusis Skūbis-
Dū (13) 07:55 ponas Bynas 
(18) 08:25 Tomo ir Džerio 
nuotykiai (15) 08:55 ogis ir 
tarakonai (32) 09:05 kiNo 
pUSRYčiAi Tomas ir Dže-
ris. pasaka apie Spragtu-
ką 10:05 Stebuklų namai 
11:50 Denis - grėsmė vi-
suomenei. kalėdos 13:35 
Dzeusas ir Roksana 15:35 
Robotas ir Frenkas 17:25 ke-
lionių panorama 17:55 Gy-
vūnų pasaulis 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 orai 
19:30 SUpERkiNAS penas. 
Nuotykiai Niekados šalyje 
21:45 Suvaidink mano žmo-
ną 00:05 kietuolis Rodas 
01:50 Ekvalaizeris 

TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 
Ančiukų istorijos 1/11s.  
07:00 Vėžliukai nindzės 
1/16s. 07:30 Aladinas 
1/142s. 08:00 Ančiukų is-
torijos 1/12s. 08:30 Virtu-
vės istorijos 10/13s. 09:00 
Gardu Gardu 8/13s. 10:00 

Būk sveikas! 2/13s. 10:30 
penkių žvaigždučių būstas 
7/13s. 11:00 Misija: dirba-
me sau 3/11s. 11:30 Mano 
pinigai 1/5s. 12:00 Baltoji 
iltis 2. Mitas apie baltą-
jį vilką 14:15 paveldėtojai 
16:45 Ekstrasensai. Sti-
priausių mūšis 1 18:30 TV3 
žinios 334 19:17 TV3 sportas 
1 19:22 TV3 orai 334 19:25 
Eurojackpot 48 19:30 kalė-
dų eglės įžiebimo šventė 
katedros aikštėje “kalėdos 
sostinėjė 2019” 21:00 Tur-
tuolis vargšas 2/13s. 22:30 
Šnipų tiltas 01:20 paskuti-
nė riba  03:05 Geri metai  
05:45 Televitrina 3 

BTV
06:30 oplia! 07:30 Much-
taro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (48) 08:30 oplia! 
09:00 Sveikatos kodas 
09:30 Sveikatos kodas te-
levitrina 10:05 Varom! (13) 
10:35 Didieji gyvūnai. pa-
skutiniai milžinai (3) 11:40 
lemtinga diena (2) 12:45 
Džeimio ir Džimio kulina-
rinės dvikovos (7) 13:45 
Anthonis Bourdainas. Ne-
pažįstami kraštai (8) 14:45 
Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (49) 15:45 Nu-
sikaltimų tyrėjai (4) 17:00 
Betsafe–lkl čempionatas. 
pieno žvaigždės - lietka-
belis 19:30 Muzikinė kaukė 
22:05 MANo HERoJUS Mirti-
nas ginklas 4 00:35 AŠTRUS 
kiNAS Galutinis tikslas 5 

07:03 programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „TV Eu-
ropa pristato. Vyrų šešėly-
je“ (7,8) 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” (1/15,16,17) 
12:00 „Detektyvas linlis“ 
(5) 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. pokalbiai 18:00 Žinios 
18:28 orai 18:30 „TV Europa 
pristato. Vyrų šešėlyje“ (7) 
19:00 „Moterų daktaras“ 
(3/25) 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-
kykitės ten. pokalbiai. M 
00:00 „Moterų daktaras“ 
(3/25) 01:00 „pagrindinis 
įtariamasis“ (6/2) 03:00 
„pasaulis iš viršaus“ (5/7) 
03:20 Viralas 03:40 kitoks 
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pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 04:40 Gyvenimas 05:40 
kryptys lT 

1
07:00 Akloji (63) 07:30 pra-
garo katytė (7) 08:30 Dak-
taras ozas. Šeimos gydytojo 
patarimai (90) 09:30 Tėvas 
Motiejus (4) 10:40 Būrėja 
(40,41,42) 12:25 klasiki-
niai kepiniai. Anos olson 
receptai (38) 12:55 Akloji 
(64,65,66) 14:30 Sveika-
tos namai 15:30 Sveikatos 
namai televitrina 15:45 Šir-
dele mano (232,233) 17:45 
Akloji (10,11) 18:50 Būrėja 
(73,74) 20:00 Detektyvė 
Rizoli (7) 21:00 DETEkTYVo 
VAkARAS. pREMJERA Juodoji 
žudikė 22:50 Zoologijos so-
do prižiūrėtojo žmona 01:15 
kriminalinė Maskva (5,6) 
02:55 Stokholmo rekviem. 
kino klubas  

 
06:00 lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 klausimėlis 
06:20 Žagarės vyšnių fes-
tivalis 2015. koncertuoja 
grupė „Rondo“. HD.” 07:20 
Auksinis protas 08:30 Uni-
kalios mamos 09:00 Auto 
Moto. programa apie auto-
transportą. 09:30 pradėk 
nuo savęs. programa apie 
ekologiją 10:00 Į sveika-
tą!  10:30 Smalsumo ge-
nas 11:00 kultūrų kryžke-
lė. Vilniaus albumas 11:30 
kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis 12:00 kultūrų 
kryžkelė. Trembita 12:30 
kultūrų kryžkelė. Rusų ga-
tvė 13:00 ARTS21 13:30 
W. A. Mozart. Don Žuanas. 
klaipėdos valstybinio mu-
zikinio teatro spektaklis 
16:05 laikinosios sostinės 
fenomenas. Vytauto Di-
džiojo muziejus ir Vienybės 
aikštė. Dok. filmas 16:30 
Mūšio laukas. Visuomenės 
atsparumo skatinimo pro-
grama 17:00 klauskite dak-
taro 17:50 kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. Šv. 
Jurgio kankinio (pranciško-
nų) bažnyčia 18:00 Stam-
biu planu 18:55 pasaulio 
teisuoliai 19:45 premjera. 
Frenki Dreik paslaptys 1. 
Detektyvinis serialas 20:30 
panorama 20:52 Sportas. 
orai 21:00 kino žvaigž-
džių alėja. ir viso pasaulio 
negana. Veiksmo trileris 
23:05 kauno „Hanza die-
nos 2019“ 23:45 laikino-
sios sostinės fenomenas. 
Vytauto Didžiojo muziejus 
ir Vienybės aikštė. Dok. fil-
mas 00:15 Dabar pasaulyje 
00:45 Šventinis koncertas
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Smurtas artimoje aplinkoje lieka vienas 
dažniausių nusikaltimų
Smurtas artimoje aplinkoje tebėra vienas dažniausiai 
pasitaikančių nusikaltimų Lietuvoje, teigia policijos 
generalinio komisaro pavaduotojas Edvardas Šileris. 2016 
metais Lietuvoje pranešta 50 tūkst. atvejų apie smurtą 
artimoje aplinkoje. Per 5 metus, 42 moterys nužudytos.

„Kauno vandenys“ turi atlyginti 133,7 
tūkst. eurų žalą gamtai
Lietuvos apeliacinis teismas patvirtino, kad Kauno 
miesto savivaldybės bendrovė „Kauno vandenys“ turi 
atlyginti 133,7 tūkst. eurų siekiančią žalą gamtai už 
išleistas nevalytas nuotekas. 2016 metais dėl vamzdžio 
trūkimo į Nerį išleista 16,3 tūkst. kub. m. nuotekų.

liETUVoS kREpŠiNio lYGA

TURNYRiNĖ
lENTElĖ

1
kAUNo 

„ŽAlGiRiS“ RUNGT. pER. pRAl. 

11 11 0

11 TAŠkŲ

�
VilNiAUS 
„RYTAS“

RUNGT. pER. pRAl. 

10 7 3

7 TAŠkŲ

�
klAipĖDoS 

„NEpTūNAS“
RUNGT. pER. pRAl. 

11 7 4

7 TAŠkŲ

�
pANEVĖŽio 

„liETkABEliS““
RUNGT. pER. pRAl. 

9 6 3

6 TAŠkŲ

� pRiENŲ
„CBET“

RUNGT. pER. pRAl. 

11 5 6

5 TAŠkŲ

�
ŠiAUliŲ 

„ŠiAUliAi“
RUNGT. pER. pRAl. 

10 4 6

4 TAŠkŲ

7 UTENoS 
„JUVENTUS“

RUNGT. pER. pRAl. 

11 4 7

4 TAŠkŲ

�
pASVAlio 
„piENo 

ŽVAiGŽDĖS“

RUNGT. pER. pRAl. 

11 3 8

3 TAŠkŲ

9
AlYTAUS 

„DZūkiJA“
RUNGT. pER. pRAl. 

11 3 8

3 TAŠkŲ

10
kĖDAiNiŲ 
„NEVĖŽiS“

RUNGT. pER. pRAl. 

11 3 8

3 TAŠkŲ

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.

B koVo 15 D. -:- VAl. BETSA-
FE-lkl VARŽYBoS: Utenos 

„Juventus“ prieš prienų „CBET“. 
Tiesioginė transliacija internetu 
DElFi TV.

Varžybos

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.

B GRUODŽIO 16 D. 18.00 VAL. 
BETSAFE-LKL VARŽYBOS: 

Kėdainių „Nevėžis“ prieš Prienų 
„CBET“ Tiesioginė transliacija 
internetu DELFI TV.

Devynis mėnesius nerung-
tyniavęs Laurynas Birutis 
sugrįžimo mače Prienuose 
įmetė pergalingą dvitaškį, 
Lukas Uleckas pridėjo per-
galingą bloką, o „CBet“ (5-
6) ekipa iškovojo saldžią 
pergalę.

14 taškų deficitą panaiki-
nę Manto Šerniaus auklėti-
niai savo sirgalių akivaizdoje 
81:79 (16:19, 23:26, 19:20, 
23:14) dramatiškai palau-
žė Pasvalio „Pieno žvaigž-
des“ (3-8) bei šventė pirmą-
ją pergalę po mėnesio per-
traukos.

Šią savaitę Prienų ekipai 
išnuomotas Kauno „Žalgi-
rio“ vidurio puolėjas L. Bi-
rutis priešpaskutinę debiu-
tinio mačo sekundę sugavo 
kamuolį po krepšiu ir išve-
dė savo naująjį klubą į prie-
kį 81:79.

Pasvalio komanda dar or-
ganizavo lemiamą ataką po 
minutės pertraukėlės, tačiau 
Dominyko Domarko mėgini-
mą atakuoti iš toli blokavo L. 
Uleckas.

Rungtynių herojus L. Bi-
rutis per 16 minučių pelnė 9 
taškus (4/8 dvit., 1/2 baud.), 
atkovojo 4 kamuolius ir su-
rinko 10 naudingumo balų.

„Laurynui dar reikia mėne-
sio ar dviejų. Šįkart mečiau jį 
tiesiai į karą. Pradžia jam bu-
vo nelengva, jis priėmė keis-
tų sprendimų, bet galiausiai 
tai pasiteisino – jis pagavo 
žaidimo ritmą, ir, manau, jis 
kitose rungtynėse jausis dar 
geriau“, – sakė M. Šernius.

Rezultatyviausiai nugalė-

l. Birutis išplėšė prienų klubui dramatišką pergalę 
prieš „pieno žvaigždes“

tojų gretose žaidė 15 taškų 
įmetęs Martynas Varnas, o 
naudingiausiai – 10 taš-
kų, 9 atkovotus kamuo-
lius ir 20 naudingumo 
balų surinkęs Skylaras 
Spenceris.

Gedimino Petrausko 
kariaunos  neišgelbėjo 
sezono rungtynes žaidu-
sių Dominyko Domarko 
ir Arvydo Šikšniaus tan-
demas. Pirmasis surinko 
20 taškų, antrasis – 18 
taškų ir 24 naudingumo 
balus.

Abu „Pieno žvaigždžių“ 
lyderiai solidžiai atakavo 
iš toli: D. Domarkas patai-
kė 4 tritaškius iš 7, o A. Šikš-
nius – 3 tritaškius iš 7. Visa 
Pasvalio ekipa įmetė 11 to-

limų metimų iš 26 (42 proc. 
taiklumas).

Trečiojo kėlinio viduryje 
„Pieno žvaigždės“ pirmavo 
59:45, tačiau prieniškiai dar 

iki ketvirčio galo sumažino 
atsilikimą perpus (58:65), o 
likus žaisti 8 minutes prisivi-

jo 66:67 ir likusį mačo laiką 
žaidė taškas į tašką.

„Mes metėme vienuolika 
baudos metimų. Vadinasi, 
buvome neagresyvūs. Va-

dinasi, reikia dirbti ant 
agresyvumo ir mokėti 
teisėjui parodyti, kad yra 
pražanga. Kitaip tariant 
– flopinti (vaidinti). Mo-
kysime žaidėjus flopinti“, 
– po rungtynių kalbėjo G. 
Petrauskas.

„CBet“: Martynas Var-
nas 15, Lukas Uleckas 
13, Skylaras Spenceris (9 
atk. kam.) ir Karolis Guš-
čikas po 10, Laurynas Bi-
rutis 9.

„Pieno žvaigždės“: Do-
minykas Domarkas 20, 
Arvydas Šikšnius 18, Mi-

ha Lapornikas 11, Paulius Pe-
trilevičius 10, Johnas Gillonas 
7. LKL 

nio biologinio apdorojimo 
įrenginius su energijos ga-
myba, kur jos apdorojamos 
ir pagaminama kompostas 
bei elektros energija.

Atskiro maisto atliekų su-
rinkimo praktika parodė, 
kad didžioji dalis regiono gy-
ventojų maisto atliekas talpi-
na į iš prekybos centrų parsi-
neštus plastikinius maišelius 

ir tik tuomet išmeta į mais-
to atliekų konteinerius. Šie 
maišeliai pasunkina maisto 
atliekų tvarkymo technolo-
ginį procesą, atliekas reikia 
papildomai perrūšiuoti, no-
rint pagaminti geros kokybės 
kompostą, dėl to atsiranda 
papildomos investicijos prie-
maišų atskyrimui.

Remiantis kitų šalių prak-
tika ir patirtimi, surenkant 

maisto atliekas, norime, kad 
Alytaus regiono gyventojams 
būtų suteikta galimybė nau-
dotis popieriniais maišeliais 
perkant vaisius, daržoves 
prekybos centruose, kuriuos 
gyventojai toliau galėtų nau-
doti maisto atliekoms patal-
pinti ir su jais išmesti į maisto 
atliekų konteinerius, o vėliau 
jie kartu su maisto atliekomis 
būtų sukompostuoti.

informacija dėl popierinių maišelių naudojimo mažmeninėje prekyboje
atKelta IŠ 1 p. Siūloma visuose Alytaus 

regiono savivaldybėse vei-
kiančiuose prekybos cen-
truose atsisakyti įprasti-
nių vienkartinių maišelių, 
kurie naudojami vaisiams, 
daržovėms ar kitiems bi-
riems produktams įsidė-
ti (pvz., riešutai ir pan.) ir 
pakeisti juos popieriniais 
maišeliais.

Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centro informacija 
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Po savaitę siautusio šalto 
ir žvarbaus vėjo, šeštadie-
nio rytas buvo jau ne toks 
vėjuotas, tačiau tempera-
tūra – su minusu. Tad tur-
gaus prekiautojams buvo 
tikrai nemalonu, nes šalo 
ne tik produktai, bet ir ran-
kos bei kojos. 

Šeštadienį jau ir pats tur-
gus buvo mažesnis – mažiau 
ir prekių, ir žmonių.

Pagrindinės turgaus pre-
kės – daržovės, pieno ir mė-
sos produktai. Jų kainos ne-
pasikeitė ir, reikia tikėtis, šie-
met jau nesikeis.

Kilogramas bulvių kainavo 
daugiausia 0,4 euro, morkų – 
0,7–0,8 euro, burokėlių – 0,5 
euro, svogūnų – 0,8–1,2 euro, 
kopūstų – 0,4–0,8 euro, kala-
fiorų – 1,2–1,5 euro, agurkų 
– 2,2–2,5 euro, pomidorų 
– 1,2–1,6 euro, kaliaropių 
– 0,5 euro, juodųjų ar baltų-
jų ridikų – 1 eurą, česnakų 
– 5–6 eurus, topinambų – 1 
eurą, moliūgų – 0,5–0,7 eu-
ro. Saujelė svogūnų laiškų 
kainavo 0,6 euro, krapų ar 
petražolių – 0,5 euro.

Paklausios ir raugintos, 
marinuotos bei konservuo-
tos daržovės. Daugiausia 
žmonės perka raugintus 
kopūstus, kurių kilogramas 
kainavo 1–1,5 euro. Kilogra-
mas raugintų agurkų kaina-
vo 1,5–2,5 euro, litrinis ki-
biriukas raugintų burokėlių 
– 2 eurus, indelis marinuo-
tų kopūstų su daržovėmis 
– 2,2–2,5 euro, toks pat in-
delis troškintų daržovių su 
kopūstais – 3 eurus, o pusli-
trinis stiklainis konservuotų 
daržovių mišrainių – 1,4–1,5 
euro.

Iš uogų buvo tik spanguo-
lių, kurių litras kainavo 3 eu-
rus. Kilogramas gražių rau-
donšonių lietuviškų obuolių 
kainavo 0,7–0,9 euro, kriau-
šių – 1,2–1,5 euro.

Už dešimtį naminių vištų 
kiaušinių (jų buvo nedaug) 
moterys prašė 2–2,2 euro. Už 
paukštyno vištų kiaušinius 
teko mokėti 1,2–1,4 euro.

Vis mažėja prekiautojų 
pienu ir jo produktais. Dau-
gelio karvių laktacija bai-
giasi rudens pabaigoje, pie-
no sumažėja, o ir tas darosi 

prienų 
turguje

REKLAMA

neskanus, tad ir tokio pieno 
produktai ne visada būna 
skanūs. Litras pieno kainavo 
0,5 euro, ožkos pieno – 1,5 
euro, grietinės – 3,4–3,6 eu-
ro, už puskilogramį sviesto 
prekiautojai prašė 4 eurų, o 
už kilogramą varškės – 1,6–3 
eurų. Sūrį buvo galima rink-
tis pagal dydį arba pagal tai, 
iš ko pagamintas – iš varškės 
ar saldaus pieno, su priedais 
ar be jų. Kainos svyravo nuo 
1,5 iki 3 eurų. Nedidukas 
ožkos pieno sūris kainavo 

2–3,3 euro. Buvo prekiauja-
ma įvairaus dydžio varškės 
ir saldaus pieno sūriais, ku-
rie kainavo maždaug nuo 2,2 
iki 5 eurų, priklausomai nuo 
dydžio. Kai kas pirko parūky-
tų ir keptų ar lydytų sūrių su 
įvairiais prieskoniais.

Nors turgus buvo nedide-
lis, bet netrūko įvairios švie-
žios ir šaldytos žuvies bei jos 
produktų. Kilogramas karšio 
kainavo 2,3–2,9 euro, kuojos 
– 1,3 euro, ešerio – 2,6 euro, 
upėtakio – 4,9 euro, lydekos 
– 3,5 euro, šamo – 3,9 euro. 
Nemažai buvo ir įvairiai sū-
dytų silkių, šaldytų menkių, 
skumbrių, jūros lydekų, ku-
rių kilogramas kainavo apie 
2–3 eurus. Kilogramas gra-
žių šviežios menkės gabaliu-
kų kainavo 6,9 euro, o karpio 
filė – 7,5 euro. Prekiautojai 
sakė, jog jau neapsimoka 
vežti šviežio karpio, nes la-
bai mažai kas perka. Daug 
mieliau pirkėjai renkasi kitas 
šviežias ar šaldytas žuvis.

Bitininkai siūlė pirkti me-
daus įprasta kaina – 3–4,5 

euro už pusės litro stiklainį. 
100 g indelis bičių duonelės, 
pikio ar žiedadulkių kainavo 
apie 3 eurus, o už 200 g pa-
kuotę prašė 5,5–6 eurų. 

Netrūko turguje rūkytos 
mėsos gaminių. Kilogra-
mas rūkytų lašinukų kaina-
vo 5,6–5,8 euro, su daugiau 
raumens – 5,8–6,8 euro, o 
kilogramas kumpio – 6,8–7,8 
euro. Kilogramą rūkytos deš-
ros buvo galima nusipirkti už 
5,8–6,2 euro, dešrelių – už 
5,6–6,2 euro, suktinio – už 

8–11 eurų, „pūslės“– už 10–
15 eurų, o vytintos jautienos 
išpjovos – už 12–13 eurų. Sū-
dyti lašinukai ir kiti gaminiai 
kainavo 30–40 centų pigiau 
negu rūkyti.

Nemažas buvo ir šviežios 
mėsos pasirinkimas. Kilo-
gramas kiaulienos šoninės 
kainavo 3,7–4,2 euro, kum-
pio – 3,98–4 eurus, spran-
dinės – 4,59–5,5 euro, kar-

perka

Brangiai perkame 
automobilius,  

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

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

Žemės ūkis

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

Ekologiškai augintas žąsis ir 
kalakutus. Tel. 8 626 48530.

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.

Pigiai kviečius. Tel. 8 682 
59925.

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

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

parduoda

„Ford Transit“ (1999 m. 12 
mėn., 2.5 l, 56 kW, TA iki 2020-
04-12, 9 vietos, žalios spalvos, 
tamsinti stiklai, ABS, vairo sti-
printuvas, 2 salono šildytuvai, 
990 Eur.). Tel. 8 652 65164.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, 
Kaunas) prašo atsiliepti mirusio Prano Žilionio turto pa-
veldėtojus ar jų įgaliotus asmenis, Petro Žilionio turto pa-
veldėtojus ar jų įgaliotus asmenis. 2019 m. gruodžio 3 d. 
13,00 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Stakliškių sen., 
Stakliškių k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6953/0006:64), 
suderinti jų ribas su gretimu žemės sklypu (kadastro Nr. 
6953/0006:98 ), kuriam nurodytu laiku bus atliekami ka-
dastriniai matavimai.

Prašome atsiliepti mirusio Algio Jono Škirkos turto pavel-
dėtojus ar jų įgaliotus asmenis. 2019 m. gruodžio 3 d. 13.00 
val. Jūs kviečiami atvykti Prienų r., Stakliškių sen., Stakliš-
kių k. prie žemės sklypo (kadastro Nr. 6953/0006:162), 
suderinti jų ribas su gretimu žemės sklypu (kadastro Nr. 
6953/0006:97), 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.

bonado – 4,9–5,5 euro, kar-
kos – 1,7–2,2 euro, kauliukų 
– 3,59–4,2 euro. Kilogramą 
maltos kiaulienos ir jautie-
nos pardavė už 3,5–4,2 eu-
ro, o kilogramą jautienos ar 
veršienos buvo galima įsigyti 
už 10–11,5 euro. Kilogramas 
mėsinės vištos (broilerio) 
paviljone kainavo 2,7 euro, 
kalakuto kumpio – 3,6 euro. 
Kilogramą namie augintos 
mėsinės vištos buvo galima 
nusipirkti už 3,8–4 eurus, 
antienos – už 5–6 eurus. Kas 
norėjo pirkti, turėjo imti vi-
są paukštį, sveriantį 3–4 ki-
logramus, 

Pusės litro butelis naminio 
šaltai spausto sėmenų alie-
jaus kaip ir anksčiau kainavo 
3,5–4 eurus.

Visai baigia ištuštėti gyvu-
liukų turgavietė. Šeštadienį 
vos trys prekiautojai siūlė 
pirkti vištų, kalakutų, žąsų ir 
ančių. Jaunos vištos kainavo 
6–7 eurus, antys – 10–12 eu-
rų, kalakutės – 12–15 eurų. 
Už didelį kalakutą šeiminin-
kė prašė 25 eurų, o už bal-
tas žąsis – 22–25 eurų. Kol 
kas didelio susidomėjimo 
suaugę naminiai paukščiai 
nesulaukia, tačiau artėjant 
šventėms jų paklausa išaugs. 
Vienas kaimo žmogus turėjo 
atsivežęs kelis suaugusius 
triušius, už kuriuos norėjo 
23–25 eurų.

Ūkininkai iš automobilių 
prekiavo grūdais, bulvėmis 
ir pašariniais runkeliais. Už 
centnerį kviečių, kvietrugių 
ar miežių prašė 9–10 eurų, 
o už pašarinius miltus – 11 
eurų. Didelį maišą pašari-
nių runkelių pardavė už 4–5 
eurus, ryšulį šiaudų – už 3 
eurus, o ryšulį šieno – už 4 
eurus.

Dar buvo prekiautojų nau-
jais ir dėvėtais rūbais, vienas 
kitas pardavėjas savo darbo 
vietą jau papuošė kalėdinė-
mis girliandomis ir žaislais.

Prašome atsiliepti žemės sklypo Veiverių mst., Vei-
verių sen., Prienų r. sav. (kad. Nr. 6962/0004:345) sa-
vininką ar jo įgaliotus asmenis, kadangi 2019 m. gruo-
džio 07 d. 10.00 val. bus atliekami kadastriniai matavi-
mai Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., (kad. Nr. 
6962/004:133), reikia suderinti bendrą žemės sklypo 
ribą (per 10 dienų). Kreiptis į UAB „Žemės sklypas“, adre-
sas: Žalgirio g. 19, Raudondvario k., Kauno r. sav., tel. 8 
688 59734, el. paštas anenartaviciene@gmail.com.
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Trąšas: amonio salietrą, sulfatą, 
azofoską. Pristatome. Išrašome 
sąskaitas. Tel. 8 605 49513. 

Motobloką „Agrotech 800A“ 
(benzininis, 3 pavarų, su gumi-
niais ratais ir padargais). Tel. 8 
682 12799.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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

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.

Parduoda sausas skaldytas mal-
kas. 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.

Naudotus: elektrinę viryklę ir 
sofą-lovą. Tel. 8 686 61038.

Paslaugos

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.

Šiltnamių g. �, �911� Prienai
mob. tel.: (� ���)77��7, (� ��0) ��7��.

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

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

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

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

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

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

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

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

 

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

Suteikia garantiją. 

Remontuoju visų modelių 
„MTZ“ ir „Belarus“ traktorius. 
Tel. 8 678 04550.

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

REKLAMA

Liūdesio ir skausmo valandą, dėl vyro mirties 
nuoširdžiai užjaučiame Janiną Zenkevičienę, 

ir jos šeimą.

Medenų kaimo bendruomenė

Mikroautobusiuku veža į Len-
kiją. Taksi paslaugos. Tel. 8 601 
38826.

Darbo skelbimai

Reikalinga
Viešbučiui-restoranui Birš-
tone reikalinga kambarinė-
valytoja, apmokome dirbti. 
Tel. 8 687 53756. Galima siųsti 
CV el.p. pusynebirstone@gmail.
com

Birštone reikalingas vyr. dar-
buotojas, turintis patirties 
maisto gamyboje. Tel. 8 686 
69599.

REIKALINGI  
Gamybos technologinių įrengimų 

aptarnavimo operatoriai  
Darbo pobūdis: gamybos linijos technologinių įrengimų priežiū-

ra bei valdymas; gaminamos produkcijos kokybės užtikrinimas; tech-
nologinės įrangos išrinkimas, valymas, plovimas, surinkimas; darbas 
pamainomis po 1� val.

Reikalavimai: techninis išsilavinimas (aukštesnysis, aukštasis); lai-
kantis maisto saugos ir kokybės reikalavimų atlikti gamybos procesų 
valdymą; atsakingumas; kruopštumas; darbštumas; gebėjimas dirbti 
komandinį darbą.

Mes jums siūlome: įdomų ir atsakingą darbą stabiliai veikiančio-
je įmonėje; tobulėjimo ir karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes; 
laiku mokamą atlyginimą; socialines garantijas.

Atlyginimas: �00–1000 Eur, atskaičiavus mokesčius, po bando-
mojo laikotarpio. 700–�00 Eur bandomuoju laikotarpiu. Priklauso nuo 
rezultatų.

Kreiptis tel. 8 656 22104.
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Lapkričio 27 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 08:09
leidžiasi 16:02

Dienos ilgumas 07.53
Jaunatis (1 mėnulio diena)

Maksimas, Virgilijus, Skoman-
tas, Girdvydė, Virgis, Girvydė, 

Skomantė, Skalmantas
Tinkamas laikas sėti: 

žirnius, pupeles, pomidorus, 
vijoklines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius.

Lapkričio 28 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:11
leidžiasi 16:01

Dienos ilgumas 07.50
Jaunatis (2 mėnulio diena)

Jokūbas, Steponas, Rimgaudas, 
Vakarė, Rufas

Tinkamas laikas sėti: 
porus, laiškinius svogūnus, po-

midorus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Lapkričio 29 d.
PENKTADIENIS

Tarptautinė solidarumo su 
Palestinos tauta diena

Draugo diena
Nieko nepirkimo diena

Saulė teka 08:12
leidžiasi 16:00

Dienos ilgumas 07.48
Jaunatis (2 mėnulio diena)

Saturninas, Daujotas, Butvydė, 
Saturnas

Tinkamas laikas sėti: 
porus, laiškinius svogūnus, po-

midorus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Lapkričio 30 d.
ŠEŠTADIENIS

Šv. Andriejus, Saulės grįžtuvių 
laukimo pradžia

Mažosios Lietuvos prisijungi-
mo prie Didžiosios Lietuvos 

akto diena
Advento pradžia

Pasipriešinimo pirkiniams 
diena

Saulė teka 08:14
leidžiasi 15:59

Dienos ilgumas 07.45
Jaunatis (3 mėnulio diena)

Andriejus, Saugardas, Dovainė, 
Andrius, Saugirdas, Saugirdė

Tinkamas laikas sėti: 
žirnius, pupeles, vijoklines 

gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Gruodžio 1 d.
SEKMADIENIS

Pasaulinė AIDS diena
Saulė teka 08:16
leidžiasi 15:59

Dienos ilgumas 07.43
Jaunatis (4 mėnulio diena)

Aleksandras, Eligijus, Natalija, 
Butigeidas, Algmina

Tinkamas laikas sėti: 
žirnius, pupeles, vijoklines 

gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, kaupti vaisius, netinkamas 

laikas laistyti.

VANDENS TEMPERATŪRA

+3 NEMUNAS pRiE NEMAJūNŲ
+4 kAUNo MARioS 
+6 BAlTiJoS JūRA (ŠVENToJi)
+2 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. 

40AlYTUJE 
nSv/val.

FUkUŠiMoS AE 
7636 nSv/val. 
čERNoBYlio AE 
7920 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų ei-
lutėse, stulpe-
liuose bei pa-
ryškintuose 9 
langelių (3×3) 
kvadratuose.
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 n
um
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io
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ai
)

lošimo Nr. 1233
Data: 2019-11-24

    
35 30 21 28 05 50 43 59 61 64 
25 74 71 38 07 26 36 34 46 06 
67 66 44 69 22 10 41 65 27 20 
11 04 75 42 45 57 51 53

 ViSA lENTElĖ
01 73 49 48 63 17 18 58 19 
56 70 55 16 60 62 68

lAiMĖJiMAi ir laimėtojų sk.

 
 
 

6292.00€ 3
31.50€ 355
1.50€ 11520
1.00€ 18451

pApilDoMi pRiZAi
0117334 pEUGEoT 5008
032*305 pakvietimas į TV
032*235 pakvietimas į TV
007*300 pakvietimas į TV
010*083 pakvietimas į TV

pRoGNoZĖ: Aukso puode –  
400 000 Eur

lošimo Nr. 724
Data: 2019-11-18

Tel. 1634
3 000 Eur - 724-0007312
300 Eurų - 724-0011*50
30 Eur - 724-003**35
30 Eur - 724-003**68
30 Eur - 724-002**88
30 Eur - 724-002**14

SEkANčio TiRAŽo pRiZAS: 
HyuNdAi i20, 10x500€ ir 
200x20€

lošimo Nr. 356
Data: 2019-11-22

SkAičiAi
03, 12, 24, 37, 38 + 03, 07

lAiMĖJiMAi
5 + 2 30000000.00€  0
5 + 1 2938894.20€   0
5 66249.60€ 0
4 + 2 1671.60€ 0
4 + 1 165.90€ 2
4 85.90€ 3
3 + 2 24.90€ 21
2 + 2 12.70€ 234
3 + 1 12.70€ 162
3 12.70€ 286
1 + 2 6.60€ 1226
2 + 1 6.60€ 2600

pRoGNoZĖ: 10 000 000 Eur

lApkRičio

27
T R E Č I A D I E N I S

VILNIUS
+3

+2
lApkRičio

28
kETVIRTADIENIS

+5
kLAIPĖDA

+1 +7+4

lApkRičio

29
P E N k TA D I E N I S

lApkRičio

30
Š E Š TA D I E N I S

GRUoDŽio

1
S E k m A D I E N I S

GRUoDŽio

2
P I R m A D I E N I S

GRUoDŽio

3
A N T R A D I E N I S

VILNIUS
+2

0
+2
kLAIPĖDA

0 +3+1

VILNIUS
+5

+4
+6
kLAIPĖDA

+4 +7+7

VILNIUS
+1

0
+2
kLAIPĖDA

0 +4+1

VILNIUS
+1

-1
+2
kLAIPĖDA

-2 +4+2

VILNIUS
0

-2
+1

kLAIPĖDA
-2 +20

VILNIUS
-1

-3
0

kLAIPĖDA
-3 +20

registracija į tarpklubinį 
komandinį čempionatą; 
09.30–10.50 val. dalyvių re-
gistracija į reitinginę rung-
tį „501“; 11.00–12.00 val. 
tarpklubinio komandinio 
čempionato varžybų pra-
džia; 12.00 val. – „501“ indi-
vidualios rungties pradžia; 
Po pogrupio etapo – valan-
dos pietų pertrauka; Po pir-
mojo individualios rungties 
„501“ etapo, t. y. pogrupio 
etapo, vyks atkrintamosios 
varžybos, paguodos ir jauni-
mo turnyrai (vienu metu) ir 
pramoginis turnyras.

Lapkričio 30 d. 10.00 val. 
Stakliškių gimnazijoje – 
tarptautinis mėgėjų teatrų 
festivalis „Rudens samba-
riai“.

10.00 val. – Jiezno KLC mė-
gėjų teatras „Žaltvykslė“. K. 
Gineičio komedija „Knarkia 
paliepus“. 11.00 val. – Puns-
ko Trečiojo amžiaus univer-
siteto teatras. Komedija „Oj, 
cėj amerikonai“. 12.00 val. 
– Tauragės r. Skaudvilės kul-
tūros namų mėgėjų teatras. 
Komedija „Kas netiesa – ne-
būtinai melas“. 13.00 val. 
– Prienų r. mėgėjų teatras 
„Veidrodis“. O. Stepnovos 
komedija „Svajonių mote-
ris“. 14.30–15.00 val. – Pietų 
pertrauka. 15.00 val. – Kau-
no r. Ramučių KLC salės 
teatras „Siena“. Džon Patrik 
komedija „Įprotis“. 16.00 val. 
– Anykščių kultūros centro 
Skiemonių skyriaus „Skie-
monių miestelio teatras“. 
Vytauto Kupšio komedija 
„Jaunikio medžioklė“. 17.00 
val. – Trakų r. Dusmenų 
suaugusiųjų mėgėjų teatras. 
Edmundo Untulio komedija 
„Nosis su apgamu“.

Gruodžio 1 d. Prienų Kris-
taus Apsireiškimo bažny-
čioje – respublikinis sa-
kralinės muzikos festivalis 
„Džiaugsmas pasauliui“. 
Dalyvauja vokalinės muzi-
kos kolektyvai iš Vilniaus, 

Marijampolės, Varėnos, 
Vievio, Kėdainių, Kauno, 
Garliavos, Samylų, Prienų. 
Svečiai – Kauno sakralinės 
muzikos mokyklos choras 
„Cantores David“. Įėjimas 
nemokamas.

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

Gruodžio 3 d. 17 val. Jiezno 
kultūros ir laisvalaikio cen-
tre – susitikimas su aktoriu-
mi Giedriumi Savicku „Aš 
čia pro šalį ėjau...“. Renginys 
nemokamas.

Gruodžio 6 d. 17.00 val. 
Prienų Laisvės aikštėje 
– Kalėdų eglės įžiebimo 
šventė.  Šventinį laikotarpį 
„užkurs“ pašėlęs Kalėdų 
senelis, 2019 m. projekto 
„Lietuvos balsas. Vaikai“ 
nugalėtoja  Milėja Stanke-
vičiūtė, „Vitaminas D“, „Ak-
somas“.  Vyks akcija „Mal-
tiečių sriuba“, veiks kalėdinė 
mugė.  Turėkite pagamintą 
eglutės žaisliuką, sulaukite 
stebuklingo momento, ir 
tapsite aktyviais šventės 
dalyviais!  Kviečiame preky-
bininkus, tautodailininkus, 
amatininkus dalyvauti ir 
prekiauti šventėje.   No-
rintiems prekiauti – dėl 
leidimų prašome kreiptis į 
Prienų seniūniją tel. (8 319) 
52 195, el. p. ruta.laukaitie-
ne@prienai.lt

Gruodžio 7 d. 11 val. Jiez-
no kultūros ir laisvalaikio 
centre – Advento vainiko 
pynimas. Užsiėmimą ves 
tautodailininkė, meistrė 
Jurgita Treinytė. Renginys 
nemokamas. Registracija 
tel. 8 670 09308.

Gruodžio 13 d. Stakliškė-
se: 16.00 val. – Kalėdinės 
eglutės įžiebimas Stakliškių 

miestelio aikštėje. 17.00 
val. – Atnaujinto Stakliškių 
kultūros ir laisvalaikio cen-
tro atidarymas. Padėkos 
vakaras-koncertas „Po an-
gelo sparnu“. Koncertuos 
styginių kvartetas „Music 
Atelier“ ir Lietuvos valsty-
binio simfoninio orkestro 
artistė, kamerinio orkestro 
narė Rasa Smolinskytė.

Gruodžio 17 d. 18 val. Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio 
centre – kino filmas visai 
šeimai „Elniuko Ailo kelionė 
per Laplandiją“ (nuotykių 
dokumentika). Bilieto kaina 
– 5 Eur.

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

Prienų kultūros ir laisvalai-
kio centre eksponuojama 
Irmos Urbonavičienės auto-
rinė akvarelės darbų paroda 
„Kasdieniai ritualai“. Paroda 
veiks iki gruodžio 13 d.

Prienų krašto muziejuje 
eksponuojama paroda 
„Adolfas Ramanauskas-Va-
nagas gyvenime, kovoje ir 
dokumentuose“.

Naujosios Ūtos laisvalai-
kio salėje lapkričio mėn. 
eksponuojama Padangų 
importuotojų organizacijos 
fotografijų paroda „Kūry-
bingas padangų atliekų pa-
naudojimas“.

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“.

Renginiai
Lapkričio 27 d. 9.30 val. 
Veiverių Tomo Žilinsko gim-
nazijoje – Prienų rajono 
mokinių štangos spaudimo 
ir svarsčių kilnojimo var-
žybos.

Lapkričio 28 d. 18 val. Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio 
centre – kapelos „Sadūnai“ 
koncertas „Geriausios dai-
nos“. Bilieto kaina – 10 Eur.

Lapkričio 29 d. 11 val. 
Skriaudžių laisvalaikio sa-
lėje – renginys „Džiaugsmo 
akimirka“, skirtas Tarptauti-
nei žmonių su negalia dienai 
paminėti.

Lapkričio 30 d. Prienų 
Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje – kon-
ferencija „Laimingas Prienų 
kraštas“. 10.30 val. – Regis-
tracija 11.00 val. – Renginio 
atidarymas 11.15 val. – Ini-
ciatyvos „Laimingas Prienų 
kraštas“ pristatymas 11.40 
val. – Tyrimo „Laimės indek-
sas“ pristatymas (bendro-
vės „RAIT“ atstovas). Klausi-
mai ir atsakymai. 12.40 val. 
– Kavos pertrauka. 13.00 
val. – Diskusija apie tyrimo 
rezultatus (moderuoja žur-
nalistas Martynas Žilionis) 
14.30 val. – Renginio api-
bendrinimas. Registracija į 
renginį tel. 8 638 55613, el. 
p. laimingasprienukrastas@
gmail.com

Lapkričio 30 d. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre 
– seminaras „Vakarų Euro-
pos sakraliosios muzikos 
ištakos: Grigališkasis cho-
ralas“. 11.00 val. – Teorinė-
praktinė dalis. Sakralinės 
muzikos ypatumai, istorija 
bei Grigališkojo giedojimo 
tradicija. Seminaro lekto-
rius – teol. dr. sakr. muz. mgr. 
kun. Vilius Sikorskas. 15.00 
val. – Koncertas. Kauno sa-
kralinės muzikos mokyklos 
mokytojų profesionalaus 
Antikinės muzikos ansam-
blio „David Antique“ (vad. 
mgr. Mindaugas Radze-
vičius) koncertas, skirtas 
seminaro dalyviams bei 
visuomenei. Koncerto metu 
bus pristatyta sakralioji vo-
kalinė muzika, grįsta Griga-
liškojo giedojimo tradicija.   

Lapkričio 30 d. Prienų spor-
to arenoje – smiginio var-
žybos „Prienų taurė 2019“. 
09.30– 10.30 val. dalyvių 


