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Pažinkime muzikos instrumentus

Pagal Pasaulio laimės 
indekso metodiką pir-
mą kartą Lietuvoje ap-
skaičiuotas Prienų ra-
jono savivaldybės gy-
ventojų laimės indek-
sas. Nustatytas Prienų 
krašto gyventojų laimės 
indeksas – 6,2 balai iš 
10-ties, kai pasaulinis 
visos Lietuvos laimės 
indeksas yra 6,15. 

Iniciatyvinės kraštiečių 
grupės „Laimingas Prie-
nų kraštas“ iniciatyva re-
prezentatyvią apklausą 

Prienų laimės indeksas: ko iki 
pilnos laimės trūksta Prienų 
krašto gyventojams? 

šių metų spalio – lapkri-
čio mėnesiais atliko tyri-
mų bendrovė „RAIT“. 

2019 metų duomeni-
mis Lietuva Pasaulio lai-
mės indekse užėmė 42-
ą vietą ir buvo įvertinta 
6,15 balu, kai tuo tarpu 
laimingiausia šalis Suo-
mija – 7,769 balu. Pagal 
šį tyrimą galima spręsti 
apie šalių patrauklumą 
gyventojams, valstybės 
gerovę ir ateities pers-
pektyvas. Tyrimas taip 

Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro 
prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Kauno de-
partamentas primena, 
kad  gruodžio 1-oji Pa-
saulinė kovos su AIDS 
diena. 

Gruodžio 1-oji Pasaulinė AIDS 
diena, žinokime savo statusą 
dėl ŽIV Kuo ŽIV skiriasi nuo 

AIDS?
ŽIV tai žmogaus imu-

nodeficito virusas, kuris 
pažeidžia imuninę siste-
mą. Šis virusas gali būti 
perduotas lytiniu keliu 
ir per kraują iš motinos 
vaisiui. 
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Laima
DUOBLIENĖ

Prienų rajono savivaldybės 
tarybos posėdžio, vykusio 
lapkričio 27 d., darbotvar-
kėje buvo numatyta ap-
svarstyti 27 klausimus. 

Merui pasiūlius, o Tarybos 
nariams pritarus, du klausi-
mai – dėl negyvenamųjų pa-
talpų panaudos Stakliškių 
sporto klubui ir pritarimo 
vidaus sandoriui – nebuvo 
svarstomi. 

Tarybos narys A. Narvydas 
siūlė nesvarstyti ir klausimo 
dėl Prienų rajono savivaldy-
bės tarybos veiklos regla-
mento pakeitimo, nes jį pa-
rengė Tarybos sekretorė, o 
tai pagal reglamentą nenu-
matyta. Jo pasiūlymas prita-
rimo nesulaukė. 

Nustatyta išmoka 
seniūnaičiams, bet 

nebus kompensuojamos 
pedagogų kelionės 

išlaidos 
Net 16 Tarybos narių ne-

pritarė (pritarė vienas, susi-
laikė trys, nebalsavo du), kad 

savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatoriaus (vyriausiojo 
specialisto) pareigas einantis 
valstybės tarnautojas būtų 
tiesiogiai pavaldus Savival-
dybės administracijos direk-
toriui. Ši pareigybė ir toliau 
liks priskirta Kultūros, spor-
to ir jaunimo skyriui, o šias 
pareigas einantis valstybės 
tarnautojas tiesiogiai paval-
dus šio skyriaus vedėjui. 

Vienbalsiai buvo pritar-
ta jau praeitame posėdyje 
svarstytam klausimui dėl iš-
mokos seniūnaičiams dydžio 

Kauno apskrities vals-
tybinė mokesčių ins-
pekcija (toliau – Kau-
no AVMI) informuoja, 
kad nuo gruodžio 2-
osios Prienų padaliny-
je keičiasi klientų ap-
tarnavimo laikas. Mo-
kesčių mokėtojai bus 
aptarnaujami pirma-
dieniais, antradieniais 
ir ketvirtadieniais, nuo 
8.00 iki 17.00 val., penk-
tadieniais – nuo 8.00 iki 

Prieniškių dėmesiui: 
keičiasi mokesčių mokėtojų 
aptarnavimo laikas

15.45 val. Dirbama be 
pietų pertraukos.

„Aptarnavimo laiko pa-
keitimus atlikome įverti-
nę Prienų padalinyje ap-
silankančių klientų srau-
tus. Siekiant kuo efekty-
viau organizuoti veiklą 
ir racionaliai panaudoti 
turimus resursus, Prienų 
padalinyje klientų lauksi-
me pirmadieniais, antra-
dieniais, ketvirtadieniais 

Ruduo – įprastas sujudimo 
metas Prienų meno moky-
klos mokytojų ir mokinių 
gyvenime. Jaunieji muzi-
kantai, padedami nuošir-
džiai ir kūrybingai dirban-
čių mokytojų, rengiasi įvai-
riems konkursams, festiva-
liams, koncertams.

Lapkričio 28 d. mūsų mo-
kyklos mokiniai koncertavo 
Prienų lopšelyje-darželyje 
„Pasaka“. Edukacinėje pa-
mokoje-koncerte „Pažinki-
me muzikos instrumentus“ 
dalyvavo Gustė Raškevičiūtė 
(1 kl.), Deimantė Bubnytė (1 
kl.), Eglė Laukaitytė (1 kl.), 
Liepa Sabaliauskaitė (1 kl.), 

Sofija Kotryna Juškevičiūtė 
(1 kl.), Tėja Mikušauskaitė (1 
kl)., Oskaras Liniauskas (1 
kl.), Greta Marčiulionytė (2 
kl.), Bernadeta Vilkonytė (2 
kl.), Rusnė Matusevičiūtė (3 
kl.), Gerda Kašinskaitė (3 kl.). 
Mokinius paruošė mokytojos 
Tamara Speteliūnienė, Jurgita 
Virbickienė, Oksana Kovalen-
ko, Laura Vaznienė, Snieguolė 
Sinkevičienė, Renata Žalda-
rienė. Mokytojoms džiugu, 
kad mokiniai noriai dalyva-
vo renginyje. Ypač atsakingai 
ruošėsi pirmokai, nes dauge-
liui tai buvo pirmasis, kaip at-
likėjo, pasirodymas. Renginio 
metu mažiausiems klausyto-

jams buvo suteikta galimybė 
pažinti įvairius muzikos ins-
trumentus, praplėsti akiratį ir 
patiems patirti muzikavimo 
džiaugsmą.

Mes, mokytojai, stengia-
mės įkvėpti vaikus bendra-
vimui per muziką, padėti 
pajusti tikrą skonį, kad mu-
zikos kalba nuo pat mažens 
taptų ne tik artima, bet ir 
gimtąja kalba. Muzikuojant 
atsiskleidžia ir patys vaikai, ir 
jų požiūris į aplinkinį pasau-
lį. O mums, kai šalia – jauni 
atlikėjai, tikrai yra kuo pasi-
džiaugti! 

Prienų meno mokyklos 
vyr. mokytoja  

Oksana Kovalenko 
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Atnaujintas traukinių eismas tarp Kauno ir 
Palemono
Baigus pagrindinius europinės vėžės geležinkelio „Rail 
Baltica“ statybos darbus, pirmadienį atnaujintas traukinių 
eismas tarp Kauno ir Palemono. Iš Vilniaus dabar vėl galima 
važiuoti iki Kauno geležinkelio stoties.

Kultūros darbuotojų algų didinimui 
Vyriausybė papildomai siūlo 6,4 mln. eurų
Kultūros darbuotojų algų didinimui Vyriausybė kitų 
metų valstybės biudžete siūlo papildomai numatyti 
6,4 mln. eurų. Be numatytų papildomų 7,7 mln. 
eurų skyrus šią sumą kultūros ir meno darbuotojų 
atlyginimai turėtų augti vidutiniškai 10 procentų.
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pREKEvIČIUs

Ką gi, sekmadienį pra-
dėjome dar vieną, jau 

beveik du tūkstantąjį adven-
tą. Tą laiką, kuomet katalikai 
puošia savo vidų, o ne kata-
likai – savo išorę. Adventas 
yra puikus laikas ne tik da-
ryti tai, kas gera, bet ir tai, 
ką tingėjome padaryti per 
visus metus. 

Juk Kalėdos – gerumo me-
tas! Tad net ir didžiausios 
skolos ar nepadaryti darbai 
iki pat Kalėdų priimami su 
šypsena ir galime tikėtis, jog 
sveiką kailį išsaugosime iki 
pat kitų šv. Kalėdų. 

Tiesa, nors esame pratę 
laikytis „gerumo, susikau-
pimo ir ramybės“ mėnesio 
idėjos, tai padaryti pavyksta 
retai. Viskas dažniausiai bai-
giasi per pirmąjį kalėdinį ap-
sipirkimą didesnėje preky-
vietėje apmindžius ką nors. 
Suprantama, smūgis alkū-
nėmis į šonus kam nors ban-
dant prasibrauti iki vienos ar 
kitos lentynos – nelabai lau-
kiama kalėdinė dovana.

Taigi, perfraza-
vę žydruosiuo-
se televizijos 

ekranuose pasirodan-
čio filmo „Karo laukas 
– Žemė“ pavadinimą, 
gauname visai sma-
gią mintį „Karo laukas 
– Kalėdos“. Tokiam ka-
rui reikia storo palto 
ar kailinių ir labai kie-
tų, kareiviškų batų. To-
kiomis sąlygomis apsi-
pirkimas perpildytuo-
se prekybos centruose 
pasidaro malonumas!

Tiesa, šioje vietoje, kaip 
vaistų reklamoje, reikia per-
spėti – nors tikrai spėsite 
įsigyti kalėdinį kumpį (atvi-
rai šnekant, turbūt reikėtų 
atlikti papildomus labora-
torinius tyrimus, kuo kalė-
dinis kumpis skiriasi nuo 
spalio 16 dieną nusipirkto 

kumpio), tačiau draugo, ku-
ris sėstų su jumis prie Kū-
čių vakarienės stalo, tokiu 
metodu rasti nepavyks. Na, 
nebent nuo stipresnio smū-
gio jį, kaip meksikiečių seri-
aluose, ištiks amnezija ir jam 
pripasakosite, jog esate jo su-
tuoktinis (sutuoktinė). 

Draugų, ypač ar-
timų, tenka ieš-
koti ilgai, kitaip 

tariant, tenka pasidar-
buoti iš peties, nes to-
kios paieškos – labai 
sunkios. Iš esmės, kie-
kvienas ieškantis an-
tros pusės susiduria su 
situacija, panašia į tą, 
su kuria susiduria au-
tomobilio pirkėjas.

Pavyzdžiui, į ką pirmiau-
sia atkreipiate dėmesį, kai 
ieškote draugo (draugės)? Į 
protą, išmintį ir jo kilnumą? 
Na, tik nemeluokite, tikrai 
ne, nes kaip jūs galite ma-
tyti, kas yra žmogaus vidu-
je, jeigu nematote net pačio 
žmogaus? Taigi, pirmiausia 
jūs pamatote jo išorinį vaiz-
dą – arba gyvai, arba nuo-
traukoje, arba televizoriaus 
ekrane. Tuomet įsijungia iš-
orinis vertinimas – ar nesu-
rūdijęs kėbulas, ar neišdužę 
langai, ar visos lempos savo 
vietoje, ar yra rankenėlės, na, 
apskritai, ar yra į ką žiūrėti. 
Jeigu jums toks automobilis, 
t.y. žmogus, nesimpatiškas, 
nekelia patikimo įvaizdžio 
arba per daug surūdijęs, ap-
sisukate ir einate ieškoti ki-
to, jums patrauklesnio auto-
mob... oi, žmogaus. 

Jeigu nutinka toks stebu-
klas, kad atrandate jums 
patinkantį žmogaus kėbulą, 
pradedate aiškintis, ar auto-
mobilis nėra suremontuotas 
po avarijos, nėra perdažytas, 
ar visi kėbulo kampai savo 
vietose, ar kas nors nepa-
slėpta. Bet šioje vietoje mū-
sų laukia labai sudėtingas 
procesas. Norėdami sužinoti 
apie automobilį daugiau, tu-
rime patekti į jo vidų. Tada 
ir prasideda pirmoji pažintis 

su realybe. 
Matydami žmogų tik iš iš-

orės, mes negalime apie jį 
pasakyti nieko – nei apie jo 
vidų, praeitį, nei apie galimą 
ateitį. Visai kaip su automo-
biliu. Stovėdami lauke, mes 
matome tik automobilio kė-
bulą, bet nematome, kiek juo 
nuvažiuota kilometrų, kokia 
jo važiuoklė, koks jo variklis 
ir, apskritai, ar yra tas vari-
klis, ar jis dar gali ir kiek gali 
važiuoti. Gal toli, o gal išvis 
nepajudės iš vietos.

Tuomet mes susirandame 
automobilio pardavėją ir su 
juo užmezgame ryšį, kad ga-
lėtume patekti į automobilio 
saloną ir jį apžiūrėti atidžiau. 
Taip yra ir su žmogumi. No-
rėdami apie jį sužinoti dau-
giau, privalome jį užkalbinti. 
Negana to, savo simpatijo-
mis, emocijomis ir intelekti-
niu turtu turime jam įrodyti, 
jog mes tikrai norime ir tu-
rime gerų ketinimų brauda-
miesi į jo vidų, kad galėtume 
arčiau prisiliesti prie jo gyve-
nimo. Jeigu nesugebėsime 
įrodyti, kad tikrai norime 
„įsigyti šį automobilį“, mums 
nebus leista net patekti į jo 
vidų arba tiesiog gauti dau-
giau informacijos. 

Ir štai čia į automobilio 
(žmogaus) paieškos įsigiji-
mui operaciją įsilieja itin su-
dėtingas elementas – melas. 
Kiekvienas pardavėjas yra 
suinteresuotas savo prekę 
parduoti kuo brangiau, nes 
ją vertina labiau nei pirkėjas 
ir yra įsitikinęs, jog būtent 
jo prekė yra ta, kurią pirkė-
jas privalo nupirkti už di-
delę kainą. Todėl įdėję daug 
pastangų, kad gautume bent 
galimybę prisiliesti prie vi-
daus, mes negalime būti ti-
kri, ar nepakliuvome ant 
apgaulės kabliuko. Neturė-
tų būti keista, jog automobi-
lį parduodantis pardavėjas 
arba su jumis glaudesnį ryšį 
norintis užmegzti žmogus 
savo gerąsias sandorio puses 
hiperbolizuos – sureikšmins, 
o blogąsias arba sušvelnins, 
arba „pamirš“. Tad užmegz-
dami pradinį ryšį mes esame 
tik pačioje pradžioje – ne-
turintys ir negalintys gauti 
nieko konkretaus ir tikslaus. 
Negalintys netgi įvertinti, ar 

žmogus, su kuriuo norime 
sukurti glaudesnį ryšį, nėra 
po labai didelės „avarijos“ 
ir jo kritinės būklės nesle-
pia tirštas „dažų“ sluoksnis. 
Pirkdami automobilį, mes 
privalome apžiūrėti jo vidų 
ir išsiaiškinti daugiau. Tas 
pat ir su žmogumi – norėda-
mi sužinoti daugiau, mes pri-
valome patekti į jo vidų. Ta-
čiau ir automobilio vidus gali 
būti apgaulingas – pardavėjo 
taip suremontuotas, kad nie-
ko nepastebėtumėt. Taip ir 
žmogaus vidus gali būti su-
vaidintas arba paslėptas po 
viena iš daugelio kaukių.

Todėl visuomet tokios 
paieškos reikalauja kantry-
bės, atidumo ir kruopščios 
apžiūros neskubant. 

Faktas, jog patekę į auto-
mobilio vidų ir pastebėję 
mums anksčiau nematytų 
didesnių trūkumų, mes gana 
greitai priimame sprendimą 
išlipti iš jo ir nueiti savo ke-
liais. Taip nueiname ir nuo 
žmogaus, kurį jau įvertino-
me kaip turintį mums nepa-
tinkančių trūkumų. Tai yra 
vienas iš saugių atsitrauki-
mo momentų prieš pagrin-
dinį patikrinimo etapą – va-
riklio užvedimą ir bandymą 
važiuoti.

Puikiai suprantame – jeigu 
pastebėjome, kad automo-
bilio kėbulas yra labai pa-
žeistas, tai mūsų negatyvios 
nuomonės apie automobilį 
nepataisys ir variklio dar-
bas. Jeigu matome, kad au-

tomobilio remontas kainuos 
labai brangiai ir viršys vari-
klio kokybę, mes variklio net 
neužvesime... Panašiai elgia-
mės ir su žmonėmis. Tačiau 
kartais variklį pabandome 
„užkurti“... labiau smalsumo 
vedami.

Tačiau užvedimas nėra va-
žiavimas. Gali būti, jog „užkū-
rę“ variklį mes važiuosime 
tik trumpą atkarpą, o gali 
būti – važiuosime visą amži-
nybę. Taigi net ir variklio už-
vedimas turėtų būti atidžiai 
įvertintas. Jeigu matome, kad 
variklis veikia nenuosekliai, 
su pertrūkiais, galime tikė-

tis, jog jis greit suges ir toliau 
važiuoti negalėsime. Ir įver-
tinę tai, kiek būsime atidavę 
pastangų šiam automobiliui 
įsigyti, suprasime, kad tas 
gedimas gali drastiškai pa-
veikti mūsų savijautą ir gyve-
nimą. Skyrybos su žmogumi 
– taip pat.

Todėl rinkdamiesi auto-
mobilį arba draugą, ypač ar-
timą, turime labai atidžiai, 
nuodugniai ir neskubėdami 
viską įvertinti, nes skubo-
tas pirkinys ne visada būna 
kokybiškas. Juk ir pirkda-
mi automobilį apeiname, 
apžiūrime kelis ir iš visų iš-
sirenkame geriausią. Taip 
reikėtų daryti ir renkantis 
žmogų – neskubėti, nes sku-
bus sprendimas gali ne tik 
išeikvoti šioms paieškoms 
skirtą mūsų energiją, bet ir 
iš pamatų sugriauti pasiti-
kėjimą bet kuo.

Tačiau reikia paminėti, jog 
šiuose dvejuose procesuose 
slypi ir du išskirtiniai daly-
kai. Pirmasis – automobilio 
pardavėjas gali meluoti ar-
ba nesakyti visos tiesos iki 
tos akimirkos, kol įsigysite jo 
siūlomą automobilį, o žmo-
gus gali meluoti ir keisti savo 
simpatijas, poelgius visą sa-
vo gyvenimą. Antrasis – jeigu 
suges automobilis, galėsime 
jį suremontuoti ir lygiai taip 
pat puikiai važiuoti ir toliau, 
tačiau žmogaus suremon-
tuoti neįmanoma.

Įžengdami į advento laiko-
tarpį mes manome, jog tuos 
„automobilius“, su kuriais 
važinėjame jau kelis ar ke-
liasdešimt metų ir girdime 
gedimus variklyje, pataisysi-
me viso labo tik kalėdinėmis 
dovanomis „perdažydami 
kėbulą“. Manome, kad salone 
pakabintas kalėdinis kvepa-
lų buteliukas ar lapelis užgoš 
iš variklio sklindantį degėsių 
kvapą. Tačiau taip nebūna. 
Variklis remontuojamas ne 
perdažant automobilį, bet jį 
išardant, surandant gedimą 
ir jį pataisant arba pakeičiant 
nauja detale. Jeigu variklio 
remontuoti nemokame, va-
dinasi, jį su visu automobiliu 
turėsime nenaudingai par-
duoti kitam vairuotojui ar-
ba atiduoti į meistro rankas, 
iš kurio tas automobilis gali 
ir nebegrįžti.

Adventas nėra vien tik ge-
rų darbų darymo laikotarpis. 
Tai veikiau savęs įvertinimas 
ir savęs tobulinimas. Laiko-
tarpis, kuomet tikrai galime 
atrasti tai, ko nepastebėjo-
me. Tačiau su viena sąlyga 
– jeigu neskubėsime. 

Jeigu skubėsime nupirkti 
dovanas, ar turėsime laiko 
apmąstyti, kuri dovaną ti-
krai bus naudinga, vertinga 
ir mums įkandama? Ne, grei-
čiausiai įsigysime patį pirmą, 
po ranka pasitaikiusį Nieką, 
kurį dovanosime kaip Nieką 
ir pyksime, jog kitas žmogus 
nesidžiaugia iš mūsų gautu 
Nieku. Todėl ir galvodami 
apie santykį su žmogumi, 
turime pamąstyti, ar tai, ką 
planuojame jam duoti, nėra 
tas pats Niekas, kurio patys 
nevertiname, bet tikimės, jog 
tai įvertins kitas žmogus.
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Kauno rajone vyras grasino padegti tris 
suaugusius ir tris vaikus
Mastaičių kaime, sekmadienio vakarą vyras grasino 
padegti butą su šešiais žmonėmis.Daugiabutyje vyras iš 
(g. 1986)kuro bako pripylė degaus skysčio ir pagrasino 
padegti patalpas su jose buvusiais trimis suaugusiais ir 
trimis mažamečiais vaikais. Jis sulaikytas.

Australijoje išgelbėta 12 naktų tyruose 
praleidusi moteris, dar dviejų ieškoma
Sausringuose Australijos tyruose šalies centrinėje dalyje 
beveik prieš dvi savaites dingusi moteris buvo išgelbėta, 
bet pirmadienį buvo toliau ieškoma dviejų jos draugų.  
Trijulė lapkričio 19 d. automobiliu išvyko pasivažinėti, 
tačiau jų mašina įklimpo upės vagoje.

Pratęstas paraiškų teikimo 
laikotarpis 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) 
valdymo komitetas priėmė sprendimą pakeisti KPP prie-
monių paramos paraiškų  priėmimo 2019 metais terminus. 
Paramos paraiškų teikimo laikas pagal veiklos sritį ,,Para-
ma investicijoms į žemės ūkio valdas“ pratęstas 2 savaitėms 
– paraiškas pagal šią veiklos sritį bus galima teikti iki 2019 
m. gruodžio 13 d. 

Pratęstas laikas sudarys sąlygas  pareiškėjams tinkamai 
pasirengti paraiškų teikimui ir užtikrins tinkamą bei objek-
tyvų paraiškų 
t i n ka m u m o 
vertinimą. 

Užs. Nr. 038

Keliaujantys autobusu studentai tiki 
saugos diržų galia, bet jų nesegi

Net 63,4 proc. tarpmiesti-
niais ir tarptautiniais au-
tobusais keliaujančių stu-
dentų mano, jog saugos 
diržai yra viena veiksmin-
giausių priemonių, galin-
čių užtikrinti jų saugumą 
važiuojant autobusu. 

Tačiau 71,4 proc. apklaus-
tųjų vis dar saugos diržus 
ignoruoja. Tai parodė Lietu-
vos transporto saugos admi-
nistracijos (LTSA) inicijuota 
saugos diržų segėjimo au-
tobusuose apklausa, kurioje 
dalyvavo 534 studentai, be-
simokantys Vilniaus, Kauno 
ir Šiaulių aukštosiose mo-
kyklose.

„Pasidomėti studentų sau-
gaus eismo įpročiais nu-
sprendėme todėl, kad moks-
lo metais jie yra vieni pa-
grindinių tarpmiestiniais ir 
tarptautiniais autobusais 
važiuojančių keleivių. Sąmo-
ningai diržus juose segasi tik 
9 proc. studentų. Tad tai yra 
ta auditorija, kurios elgesio 
priežastis siekiame suprasti 
ir atrasti paveikiausias prie-
mones įpročiui suformuoti“, 
– apklausos rezultatus verti-
na LTSA direktorius Genius 
Lukošius. 

Apklausos metu studen-
tai turėjo galimybę įvardinti 
priežastis, kodėl dauguma 
jų diržų nesisega, ir kokios 
priemonės juos tai paskatin-
tų daryti. Jų teigimu, vairuo-
tojų perspėjimas, piniginės 
baudos ar dažnesnė institu-
cijų stebėsena būtų paskata 
keisti įpročius. 

 „Esu studentė ir retkar-
čiais namo pas tėvus ar pas 
bičiulius į Vilnių važiuoju tar-
pmiestiniu autobusu. Tikrai 
žinau Kelių eismo taisykles, 
apie galimas baudas, matau 
informacinius lipdukus, ska-
tinančius užsisegti saugos 

diržą, bet jo kelionės metu 
nesisegu. Gal dėl to, kad jau-
čiu per mažai kontrolės. Bent 
jau man neteko išgirsti, kad 
autobuso vairuotojas apie tai 
primintų kelionės pradžioje. 
Jei išgirsčiau griežtą jo pri-
minimą, tikrai būtų paskata. 
Taip pat padėtų ir dažnesnė 
kelių inspektorių patikra“, 
– savo asmenine patirtimi 
dalinasi Aistė Liaudanskaitė, 
Kauno technologijų universi-
teto studentė, studijuojanti 
Naujųjų medijų kalbą.

LTSA direktorius G. Luko-
šius jai antrina, jog šiais me-
tais Lietuvos transporto sau-
gos administracija bendra-
darbiaudama su tarpmiesti-
nių autobusų vežėjais išdali-
no 700 lipdukų, kurie ragina 
vairuotojus nepamiršti, kad 
prieš užvesdami autobuso 
variklį primintų keleiviams 
užsisegti saugos diržus. LT-
SA vadovas primena, kad 
taip pat būtina įsisąmoninti, 
jog pats keleivis yra atsakin-
gas už save.

„70,2 proc. apklausoje da-
lyvavusiųjų sutinka, jog sau-
gos diržas keleivį apsaugo 
nuo stiprių kūno sužalojimų, 
beveik pusė respondentų (47 
proc.) pritaria, jog jų segėji-
mas padėtų išvengti mirties 
eismo įvykio metu. Tačiau 
susidarius bet kokiai avarinei 
situacijai, kai vairuotojas pri-
verstas  staigiai stabdyti arba 
atlieka bet kokį kitą manev-
rą siekdamas išvengti eismo 
įvykio, saugos diržu neprisi-
segęs keleivis gali susižeisti“, 
– komentuoja G. Lukošius.

2018 metais eismo įvy-
kiuose, kai tolimojo regulia-
raus susisiekimo ir mokykli-
niuose autobusuose kelei-
viai nesegėjo saugos diržų, 
nukentėjo 4 žmonės, o 2019 
metais – 14. LTSA 

Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešojoje biblioteko-
je kino ir teatro aktorius 
Marius Repšys ir žurna-
listė, leidyklos „Balto lei-
dybos namai“ redaktorė 
Irma Laužikaitė susitiko 
su projekto „Gurmanų res-
toranas. 

Dienos pietūs: šviežia kny-
ga“ dalyviais. Marius Repšys 
pasakojo apie knygos „Hera-
klis Nr. 4“ atsiradimą, mėgs-
tamiausius ir sunkiausius 
vaidmenis, darbo teatre ir ki-
ne panašumus ir skirtumus, 
prisiminė vaikystę, jaunystę, 
vidurinės mokyklos ir studi-
jų metus, noriai atsakinėjo 
į susirinkusiųjų klausimus. 

Pietūs gurmanų restorane

Atsisveikindamas palinkėjo: 
„Skaitykit. Gyvenkit, klestėkit 
ir džiaukitės.“

Irma Laužikaitė trumpai 
pristatė naujausias leidy-
klos „Balto leidybos namai“ 
knygas „Himalajai“ (Algirdas 
Kužma), „Apie Afrikos žmo-
nes ir žvėris“ (Gabrielė Šta-
raitė), „Tigras tai ne katinas“ 
(Eglė Šimkevičiūtė-Kulvelis), 
aptarė tolesnį bendradarbia-
vimą su biblioteka. 

Tikimės, kad ir ateinančias 
metais bibliotekos lankyto-
jai Gurmanų restorane galės 
mėgautis neįprastais „švie-
žiausių“ knygų patiekalais. 

Prienų Justino Marcinke-
vičiaus viešosios bibliotekos 

informacija

Prieniškių dėmesiui: keičiasi mokesčių 
mokėtojų aptarnavimo laikas

ir penktadieniais“, - teigia 
Kauno AVMI viršininkė Ju-
dita Stankienė.

Esant būtinybei, gyven-
tojai gali apsilankyti aplin-
kiniuose VMI padaliniuose, 
kuriuose klientai  aptarnau-
jami ir trečiadieniais (Biršto-
ne, Kaune ir Alytuje), tačiau 
VMI visuomet ragina akty-
viai naudotis e. paslaugomis, 
prisijungus prie „Mano VMI“ 
(www.vmi.lt/manovmi) ar 
Elektroninio deklaravimo 
sistemos (deklaravimas.vmi.
lt). Aktualią informaciją ir 

paslaugas Mano VMI gali 
rasti įvairią veiklą vykdan-
tys gyventojai: ūkininkai tu-
ri galimybę lengvai stebėti 
naujausią informaciją apie 
gazolių, skirtų naudoti že-
mės ūkyje, likučius, gyven-
tojai gali greitai ir paprastai 
įsigyti verslo liudijimą ar įre-
gistruoti individualią veiklą 
pagal pažymą.

Mano VMI taip pat patei-
kiama informacija apie  ne-
sumokėtus mokesčius, pri-
skaičiuotus delspinigius, su-
sidariusias mokesčių permo-
kas.  VMI 
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parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 

ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-11-25 apie 14.58 val. 
gautas pranešimas, kad Vei-
verių sen., Byliškių k. dega 
krūmai ir tujos. Užgesinta 
iki PGP atvykimo. 

2019-11-26 apie 00.58 val. 
gautas PK pranešimas, kad 
Balbieriškio sen., Kunigiš-
kių k., Kunigiškių g. reikia 
pagalbos patekti į namą, vi-
duje yra galimai susižalojęs 
asmuo. Namo gyventojas 
duris atidarė pats.

2019-11-26 apie 09.36 val. 
gautas pranešimas, kad Prie-
nuose, Vytauto g., dega kios-
ko kaminas. Gaisro požymių 
nebuvo, kamino sistema 
nebuvo įkaitusi. 

2019-11-27 Alytaus apskr. 
VPK Prienų r. PK gautas vyro 
(g. 1974 m.) pareiškimas, 
kad Prienų r., Stakliškių sen., 
Burokiškių k., atvykęs į jam 
nuosavybės teise priklau-
santį miško sklypą, paste-
bėjo, kad išpjauti įvairių 
rūšių įvairaus skersmens 
9 medžiai. Nuostolis – 312 
eurų.

2019-11-27 apie 08.27 val. 
socialinė darbuotoja prane-
šė, kad Prienuose, J. Brun-
dzos g., antrą dieną negali 
susisiekti su senyvo amžiaus 
vyru, telefonas išjungtas, 
buto durys užrakintos. Pa-
rankinėmis priemonėmis 
atidarius medines buto du-
ris įleisti policijos pareigūnai 
ir medikai. Po medikų apžiū-
ros sąmoningas vyras įkeltas 
į GMP automobilį.

2019-11-28 Alytaus apskr. 
VPK Birštono PK gautas 
pranešimas, kad Birštone, 

ATgARsIAI

REKLAMA

Olandų prokurorai kaltina Rusiją leidus 
MH17 įtariamajam išvykti iš šalies
Nyderlandų prokurorai apkaltino Rusiją sąmoningai 
leidus asmeniui, įtariamam prisidėjus prie 2014 metais 
įvykdyto reiso MH17 lėktuvo numušimo virš Rytų 
Ukrainos, išvykti iš šalies ir taip pažeidus Europos 
konvenciją dėl ekstradicijos.   

Volodymyras Cemachas, manoma, grįžo
„Boeing 777“ numušimą tiriantys pareigūnai 
apklausė ukrainietį V. Cemachą, kai jis buvo 
laikomas suimtas Ukrainoje. Rugsėjį jis buvo 
perduotas Rusijai per apsikeitimą kaliniais.  Olandų 
prokurorai sakė prašę Rusijos areštuoti V. Cemachą, 
kad būtų galima jį išduoti. Tačiau jis, manoma, jau 
grįžo į Rytų Ukrainą.   

B. Sruogos g., iš remontuoja-
mų patalpų pavogti įmonei 
priklausantys darbo įrankiai: 
mikseris „SHEPPEH“, šlifavi-
mo kampinė mašinėlė „HILTI“, 
suktukas „Makita“ su trimis 
akumuliatoriais. Nuostolis 
– 656 eurai.

2019-11-28 apie 11.30 val. 
Prienuose, Dariaus ir Girėno 
g., parke, nepilnametį (g. 2004 
m.) sumušė iš matymo pažįs-
tami kiti jaunuoliai. Nukentė-
jusiajam medikai diagnozavo 
galvos sumušimą ir viršutinės 
lūpos žaizdą. Įvykio aplinky-
bes aiškinasi policija.

2019-11-28 Alytaus apskr. 
VPK Prienų r. PK gautas vyro 
(g. 1983 m.) pareiškimas, 
kad tądien apie 19.20 val. 
Prienuose, Vytauto g., nenu-
statytos tapatybės asmuo, 
įtariamas vagyste, viešoje 
vietoje demonstruodamas 
nepagarbą aplinkiniams ir 
aplinkai, įžeidinėjo pareiškė-
ją bei sudavė ranka smūgį į 
veido sritį. Įvykio aplinkybes 
aiškinasi policija.

2019-11-30 apie 19.30 val. 
Prienų r. sav. blaivus vyras 
(g. 1999 m.) panaudojo fizinį 
smurtą prieš neblaivų (2,52 
prom. alkoholio) savo tėvą 
(g. 1979 m.). Vyras sulaiky-
tas pagal LR BPK 140 str. ir 
uždarytas į Alytaus AVPK 
Areštinę.

2019-11-30  vakare, 22.40 
val., PK pranešė, kad Stakliš-
kių sen., Alšininkų k. nuo kelio 
nulėkė automobilis. Buvo 
susidūrę du lengvieji automo-
biliai, prispaustų ir sužeistų 
žmonių nebuvo. Buksyravimo 
lynu automobiliai ištraukti ant 
važiuojamosios kelio dalies.

2019-11-30 apie 22.35 val. 
Prienų r. sav., Stakliškių sen., 
Alšininkų k., Alytaus AVPK 
policijos ekipažo akivaizdoje 
nuo kelio nuvažiavo ir apvir-
to automobilis „Ford Focus“. 
Nustatyta, kad šį automo-
bilį vairavo neblaivus (1,75 
prom. alkoholio) vyras (g. 
1988 m., gyv. Prienų r. sav.), 
neturėdamas teisės vairuoti 
kelių transporto priemonės. 
Vyras sulaikytas pagal LR BPK 
140 str. ir uždarytas į Alytaus 
AVPK areštinę.

Jau prasidėjo antri Eras-
mus+ projekto,,CODING in 
a cultural Europe” įgyven-
dinimo metai. 

Spalio mėnesio vieną savai-
tę Prienų „Revuonos“ pagrin-
dinės mokyklos šeštokai Ieva 
Rukaitė,Augustas Kuzmins-
kas ir septintokės Milda Fere-
vičiūtė ir Meda Danilevičiūtė 
kartu su direktore Ilona Bal-
čiukyniene ir projekto koor-
dinatore Adele Berezovskaja 
dalyvavo susitikime Kroatijos 
mokykloje Požegos mieste.

Lėktuvas nusileido Kroati-
jos sostinės Zagrebo orouos-
te, kur mus pasitiko kroatai 
mokytojai, su kuriais mes 
nuvykome į Požegą. Čia mūsų 
laukė šeimos, kurios priėmė 
mūsų mokinius. Buvo smagu 
pamatyti pažįstamus veidus, 
nes keletas Kroatijos mokinių 
jau svečiavosi Prienuose.

Pirmadienio rytą oras bu-
vo labai geras, todėl projekto 
dalyvių priėmimo ir pasveiki-
nimo ceremonija vyko moky-
klos kieme. Mokyklos choras 
padainavo gražią dainą, mo-
kiniai šoko ir vaidino pagal 
pasaką „Raudonkepuraitė“, 
grojo styginių instrumentų 
ansamblis. Sveikinimo žo-
džius sakė mokyklos direkto-
re Kornelija Syblak, projekto 
koordinatorius Marko Šipek 
ir savivaldybės atstovas.

Visi susipažinome žais-
dami žaidimą Hello-Bingo 
– vieni prie kitų prieidavo-
me, prisistatydavome, šio to 
paklausdavome ir paparšy-
davome pasirašyti. Marko 
Šipek mums aprodė moky-
klą. 4 klasės mokytoja Kru-
noslava kartu su mokiniais 
padainavo dainelę, geogra-
fijos mokytojas Ivan Šumi-
gapademonstravo pamokos 
medžiagą išmaniojojeWhite 
lentoje, technologijų klasėje 
mus maloniai pasitiko mo-
kytoja Marina Rajnovič ir vie-
nas mokinių pademonstrao, 
ką jie veikia per technologijų 
pamokas.

Po kavos pertraukėlės kie-
kvienos šalies mokiniaiprista-
tė savo namų darbus– į kultū-
ros paveldo sąrašą įtrauktus 
miestus ar vietoves. Mokiniai 
jaudinosi, nes reikėjo stovėti 

Prienų ,,Revuonos“ pagrindinės mokyklos komanda Kroatijoje

prieš bendraamžius ir kalbė-
ti angliškai.Buvo sukurti labai 
įdomūs filmai, pateiktys ir pa-
sakojimai naudojant e-book 
programą.

Mokytojai dalyvavo Pože-
gos miesto techninės kultū-
rinės bendruomenės organi-
zuotose dirbtuvėse ir išbandė 
populiarų 3D spausdinimą, 
bandė modeliuoti objektą 
kompiuteryje.Labai patiko 
PubQuiz dirbtuvės, kuriose 
pasitikrinome savo žinias. 
Koordinatorių ir mokytojų 
susirinkimo metu buvo pri-
statytos projektinės veiklos, 
suplanuotos paraiškoje ir 
atliktos šiais mokslo metais. 
Projekto koordinatorius pri-
minė, kad medžiaga turi būti 
sukelta į eTwinningMobility 
Tool ir Google Driveplatfor-
mas. Buvo suderintos datos 
kitiems vizitams ir aptartos 
numatytos veiklos.

Moksleiviai žaidė žaidimus, 
kuriuos seneliai ir tėveliai 
Kroatijoje žaisdavo laisvalai-
kiu, paskui dirbo su Scratch 
programa ir dalyvavoweb-

žaidimų kūrimo dirbtuvėse. 
Pasitelkę vaizduotę ir kūry-
biškumą, piešė mokyklinę 
uniformą ir sudarė pamokų 
tvarkaraštį robotams –sukū-
rė antrą istorijos apie robo-
tusdalį (pirmoji buvo sukurta 
vizito Prienų ,,Revuonos“ pa-
grindinės mokyklos metu).

Aplankėme Sv. Nedelja 
esančią įspūdingą kompa-

niją RIMAC Autobobili, ku-
ri projektuoja ir gamina 3D 
elektrinius sportinius hyper 
automobilius.The Neandar-
tal muziejuje Krapinoje mes 
sužinojome ir stebėjome vi-
są gyvybės evoliuciją nuo pat 
akmens amžiaus.

Apsilankėme Kroatijos avi-
acijos mokymo centre, kuris 
buvo specialiai suprojektuo
tas,pastatytas ir aprūpintas 
aukščiausiais sraigtasparnių 
lėktuvo įgulos narių moky-
mo kokybės standartais. Heli 
Center Toplice yra išskirtinis 
centras Europoje, kuriame 
įdiegtas pilno skrydžio si-
muliatorius.Taigičia mes vi-
si patyrėme nepakartojamų 
potyrių, nes valdėme sraig-
tasparnį.

Gamtos draustinyje Kopač-
ki Rit prie Dravos ir Dunojaus 
santakos ėjome mediniu taku 
per pelkes, plaukėme upe ir 
grožėjomės vaizdais, paukš-
čiais, net matėme, kaip di-
džiulis erelis pagavo žuvį.

Lankėmės valstybiniame 
žirgyne Dakove, kuris įkur-

tas 1506 metais ir puoselėja 
senas žirgų veisimo tradici-
jas. Klausėme gido pasakoji-
mo, grožėjomės suaugusiais 
ir mažais Lipizzano žirgais.

Vienos iš projekto dalyvės 
septintokės Mildos Ferevi-
čiūtės įspūdžiai labai šilti: 
„Kroatija mane sužavėjo ne 
tik įspūdinga gamta, bet ir 
gerais, maloniais bei drau-

giškais žmonėmis. Vieni iš jų 
mus maloniai sutiko bei pri-
ėmė pasisvečiuoti savo šei-
mose visą savaitę. Gyvenome 
mažame, bet labai gražiame 
mieste Požege. Kartu su savo 
draugais kroatais, ispanais, 
anglais, turkais, lenkais daly-
vavome įvairiose mokyklos 
veiklose.

Turėjome galimybę ne tik 
išbandyti įvairias kompiute-
rines programas, žaisti žaidi-
mus, bet ir pažinti šį gražų ir 
svetingą kraštą. Didesniame 
nei Požegas mieste Krapinoje 
aplankėme blizgančių, naujų, 
sportinių automobilių gamy-
klą, papildėme savo žinias 
apie žmogaus atsiradimą mu-
ziejuje bei mokėmės pilotuo-
ti sraigtasparnius. Plaukiojo-
me laivu, grožėjomės gamta. 
Buvome žirgyne, kur mūsų 
laukė būrys ilgakarčių žirgų, 
iš kurių nė vienas neliko ne-
paglostytas. Grįžę iš žirgyno, 
turėjome krautis lagaminus ir 
ruoštis ilgai kelionei namo.

Taigi tiek kelionė, tiek pro-
jektas buvo nuostabus. Drau-

giški žmonės bei graži aplin-
ka mums paliko labai didelį 
įspūdį.“

Nuostabaus grožio Kroa-
tijoje laikas prabėgo greitai. 
Atsisveikinimo vakaro metu 
buvo įteikti suvenyrai ir da-
lyvio sertifikatai.

Projekto koordinatorė Ade-
lė Berezovskaja, direktorė Ilo-

na Balčiukynienė 
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Japonija už 146 mln. dolerių perka salą JAV 
karinėms pratyboms
Japonija pirmadienį pranešė, kad susitarė dėl vienos 
negyvenamos salos pirkimo už 146 mln. dolerių (132,6 
mln. eurų), planuojant joje rengti JAV karines pratybas. 
2011 metais Tokijas ir Vašingtonas susitarė perkelti savo 
JAV naikintuvų bandymų poligoną į Magešimos salą.

Latvijoje automobiliui nulėkus nuo kelio 
į tvenkinį žuvo keturi žmonės
Latvijos Maduonos srityje viename iš tvenkinių 
rastas automobilis su keturiais nuskendusiais 
žmonėmis. Nuo kelio nuriedėjęs automobilis 
apsivertęs ant stogo nuslydo į tvenkinį ir įlūžęs 
nugrimzdo po ledu. Iš vandens kyšojo tik ratai.

nustatymo ir seniūnaičių iš-
laidų, susijusių su jų veikla, 
apmokėjimo ir atsiskaitymo 
tvarkos aprašo patvirtinimo. 
Nuo ateinančių metų 68 sa-
vivaldybėje išrinkti seniūnai-
čiai galės gauti iki 100 eurų 
per metus, atsiskaityti reikės 
du kartus per metus. 

Kaip ir dėl seniūnaičių iš-
laidų kompensavimo, taip ir 

dėl Prienų rajono savivaldy-
bės švietimo įstaigų vadovų, 
jų pavaduotojų ugdymui, 
mokytojų, švietimo pagalbos 
specialistų važiavimo į darbą 
daugiau kaip 5 km atstumu ir 
atgal išlaidų kompensavimo 
sprendimų projektus inici-
javo Tarybos nariai A. Nar-
vydas ir V. Jonelis. Kelionės 
išlaidos nebus kompensuoja-
mos, nes tam pritarė tik ketu-
ri Tarybos nariai, nepritarė – 
šešiolika, susilaikė – septyni. 
Tarybos nariai D. Dargužis ir 
R. Keturakienė, V. Bujanaus-
kas, A. Šidlauskas bei meras 
A. Vaicekauskas savo apsis-
prendimą nepritarti projek-
tui argumentavo tuo, kad 
nereikia išskirti vienos spe-
cialistų grupės, nes iš toliau 
į darbą važinėja ir medikai, 
ir socialiniai darbuotojai, ir 
kiti specialistai. 

Balsų dauguma (13 prita-
rė, šeši – ne, trys – nebalsavo) 
buvo pakeistas Prienų rajono 
savivaldybės tarybos veiklos 
reglamentas. Didžiausias pa-
sikeitimas – nuo ateinančių 
metų 10 procentų sumaži-
namos Tarybos nariui kas 
mėnesį mokamos išlaidos, 
skirtos kanceliarijos, paš-
to, telefono, interneto ryšio, 
transporto, biuro patalpų 
nuomos išlaidoms apmokėti. 
Sutaupytos lėšos bus panau-
dotos Vietos savivaldos įsta-

Tarybos posėdyje priimti 25 sprendimai
tymo 33 straipsnio 16 daly-
je nurodytoms seniūnaičių 
išmokoms. 

Patvirtintos Studijų rėmi-
mo, Kūno kultūros ir sporto 
veiklos aktyvinimo, Nevy-
riausybinių organizacijų vei-
klos aktyvinimo programos 

Tarybos posėdyje pritarta 
Prienų rajono savivaldybės 
studijų rėmimo programos, 
komisijos sudarymo ir jos 

darbo reglamento pakeiti-
mams. Studijų rėmimo pro-
grama skirta studentams, 
studijuojantiems Lietuvos 
aukštųjų mokyklų, sutei-
kiančių universitetinį išsila-
vinimą, pirmoje studijų pa-
kopoje, finansiškai paremti. 
Kasmet maždaug 3 tūkst. eu-
rų yra paskirstoma daugiau 
nei dvidešimčiai studentų. 
Komisiją sudarys Švietimo, 
Finansų ir Buhalterijos sky-
rių specialistai, komisijai va-
dovaus mero pavaduotoja L. 
Jakinevičienė. 

Taip pat patvirtinti Kūno 
kultūros ir sporto veiklos 
aktyvinimo programos lė-
šų skyrimo ir panaudojimo 
tvarkos bei Jaunimo orga-
nizacijų veiklos aktyvinimo 
programos lėšų skyrimo ir 
jų panaudojimo tvarkos ap-
rašai, pakeistas Nevyriau-
sybinių organizacijų veiklos 
aktyvinimo programos lėšų 
skyrimo ir jų panaudojimo 
tvarkos aprašas.  

Be diskusijų buvo patvir-
tinta Nevyriausybinių orga-
nizacijų veiklos aktyvinimo 
programos lėšomis finan-
suojamų projektų paraiškų 
vertinimo komisija. Komisija 
sudaryta iš deleguotų 7 narių 
– Savivaldybės administra-
cijos valstybės tarnautojų ir 
Prienų rajono savivaldybės 
biudžetinių įstaigų atstovų. 

Priimant sprendimą dėl 
Prienų rajono savivaldybės 
nevyriausybinių organiza-
cijų tarybos sudėties ir jos 
nuostatų patvirtinimo, pro-
blemų kilo dėl to, kad į tary-
bą, kurią sudaro šeši nariai 
(po tris savivaldybės institu-
cijų ar įstaigų ir nevyriausy-
binių organizacijų atstovus), 
buvo pasiūlyta daugiau kan-
didatų, nei yra vietų. Už kie-

kvieną nevyriausybinių or-
ganizacijų pasiūlytą kandida-
tą buvo balsuojama atskirai. 
Taryboje dirbs: R. Baretienė, 
V. Bielevičienė, K. Kravčenko 
(NO atstovai) ir A. Marchoc-
kij, E. Juodsnukytė, R. Šiugž-
dinis (įstaigų atstovai). 

Praeitame Tarybos posė-
dyje nepavyko deleguoti at-
stovų į Prienų rajono verslo 
tarybą. Šįkart sprendimas 
buvo priimtas ir nutarta de-
leguoti merą A. Vaicekauską 

bei Tarybos narius D. Ručytę, 
G. Bartulį ir C. Pacevičių. 

Pritarta lopšelio-
darželio „Gintarėlis“ 

modernizavimo projektui 
Tarybos nariai pritarė pro-

jekto „Prienų lopšelio-darže-
lio „Gintarėlis“ dviejų grupių 
infrastruktūros moderniza-
vimas ir aprūpinimas prie-
monėmis“ įgyvendinimui. 
Projekto metu planuojama 
suremontuoti (modernizuo-
ti) dviejų grupių – „Nykštu-

kų“ ir „Boružiukų“ – patalpas, 
nes šaltuoju metų laiku jose 
šalta, kai kur matyti pelėsis, 
vamzdynai ir elektros laidai 
sutrūniję. Preliminari pro-
jekto vertė – 100 tūkst. eu-
rų. Prienų rajono savivaldy-
bė prie projekto finansavimo 
prisidės ne mažiau kaip 7,5 
proc. visų tinkamų finansuoti 
projekto išlaidų. 

Iki 2020 m. gruodžio 31 
d. pratęstas daugiau nei 500 
tūkst. eurų paskolos (kredi-
tinės linijos), paimtos iš AB 

„Swedbank“, grąžinimo ter-
minas. 

Dauguma (13)Tarybos na-
rių nepritarė, kad UAB „Ala-
vina“ būtų atleista nuo 2019 
m. valstybinės žemės nuo-
mos mokesčio (305,68 eurų) 
už nuomojamą žemę. Buvo 
pasiūlyta paramos kreiptis į 
Smulkaus ir vidutinio verslo 
rėmimo komisiją. 

Be diskusijų buvo pritarta 
Prienų rajono savivaldybės 
2019 m. biudžeto pakeiti-

mams. 
Tarybos nariai pritarė, kad 

būtų perimtas Prienų rajono 
savivaldybės nuosavybėn sa-
varankiškajai savivaldybės 
funkcijai (kūno kultūros ir 
sporto plėtojimas, gyven-
tojų poilsio organizavimas) 
įgyvendinti valstybei nuosa-
vybės teise priklausantis tur-
tas, iki šiol priklausęs Lietu-
vos sklandymo sporto fede-
racijai ir Kauno aeroklubui, 
kuris vėliau bus perduotas 

naudotojams. 
Pritarta, kad savivaldy-

bės nekilnojamasis turtas 
– patalpos – būtų perduotas 
valdyti ir naudoti panaudos 
teise Prienų rajono neįgalių-
jų draugijai, Prienų rajono 
savivaldybės socialinių pas-
laugų centrui, VšĮ Prienų ra-
jono pirminės sveikatos prie-
žiūros centrui, Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešajai bi-
bliotekai, Jiezno žmonių su 
negalia sąjungai. 

Patvirtintas Apleisto ar 

neprižiūrimo nekilnojamo-
jo turto nustatymo tvarkos 
aprašas. Aprašo esmė nesi-
keičia, tik dėl pasikeitusių 
teisės aktų keičiasi kai kurios 
sąvokos. 

Svarstyti ir kiti svarbūs 
klausimai

Tarybos posėdyje patvir-
tintas Prienų rajono savival-
dybės administracijos direk-
toriaus rezervo lėšų naudo-
jimo tvarkos aprašas, kuris 
reglamentuoja rezervo lėšų 
skyrimo, naudojimo, apskai-
tos ir kontrolės tvarką, taip 
pat Apraše numatytas rezer-
vo lėšų šaltinis – savivaldy-
bės biudžetas, rezervo dydis, 
kuris turi būti ne didesnis 
kaip 1 procentas patvirtintų 
savivaldybės biudžeto asi-
gnavimų sumos. 

Taip pat vienbalsiai patvir-
tintos Saugaus elgesio pavir-
šinių vandens telkinių vande-
nyje ir ant paviršinių vandens 
telkinių ledo taisyklės.

Nebuvo prieštaraujančių ir 
priimant sprendimą išnuo-
moti šeimai, auginančiai šešis 
nepilnamečius vaikus, Prienų 
rajono savivaldybei nuosavy-
bės teise priklausantį 209,15 
kv. m bendro ploto gyvena-
mąjį namą su ūkiniais pas-
tatais ir kiemo inžineriniais 
statiniais. 

Tarybos sprendimu nuo 
kitų metų sausio 1 d, keičiasi 

Prienų globos namų teikia-
mų socialinių paslaugų kai-
na. Suaugusiam asmeniui ar 
senyvo amžiaus asmeniui su 
sunkia negalia per mėnesį 
paslauga kainuos 840 eurų 
(šiuo metu yra 810 eurų), o 
suaugusiam asmeniui su ne-
galia ar senyvo amžiaus as-
meniui – 740 eurų (šiuo me-
tu – 700 eurų). 

Pakeista Prienų rajono 
savivaldybės kaimo plėtros 
rėmimo komisijos sudėtis: 
vietoj Martyno Butkevičiaus 
komisijos nariu paskirtas 
Prienų ūkininkų sąjungos ta-
rybos narys Ovidijus Drūlia, o 
vietoj Virginijos Karosevičie-
nės – Tarybos narys Gintau-
tas Bartulis. Komisijoje taip 
pat dirba: Vaidas Kupstas – 
Prienų rajono savivaldybės 
tarybos narys (komisijos pir-
mininkas), Mindaugas Rukas 
– Prienų rajono savivaldy-
bės tarybos narys, Donatas 
Šimukonis – Prienų rajono 
smulkiųjų ir vidutinių pieno 
gamintojų asociacijos narys, 
Aušra Tamošiūnienė – Prienų 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos Žemės ūkio skyriaus 
vedėja, Egidijus Visockas – 
Prienų rajono savivaldybės 
tarybos narys.

Po diskusijų buvo patvir-
tintas Architektūriniu, urba-
nistiniu, valstybiniu ar vie-
šojo intereso požiūriu reikš-
mingų objektų Prienų rajono 
savivaldybėje sąrašas. Šiame 
sąraše – trys Prienų mies-
te esantys objektai: Vilniaus 
g. 1, Vytauto g. 2, Laisvės a. 
10B. 

Pasak sprendimo projek-
tą pristačiusios Architektū-
ros ir urbanistikos skyriaus 
vedėjos D. Joneliūnienės, są-
rašą bus galima pakeisti ar 
papildyti. Meras nuogąsta-
vo, ar apribojimai neatbai-
dys būsimų investuotojų, o 
Tarybos narys H. Radvilavi-
čius siūlė į sąrašą įtraukti dar 
vieną pastatą. 

Tarybos nariams dar kartą 
buvo priminta, kad komite-
tuose svarstant sprendimų 
projektus, reikia iš anksto 
pasikviesti administracijos 
darbuotojus, kurie atsakytų 
į rūpimus klausimus. 

Kitas Tarybos posėdis nu-
matytas gruodžio 19 d. 
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Lapkritį pagerintas butų Taline vidutinės 
kainos rekordas
Butų Estijos sostinėje vidutinė kaina, patvirtinta pirkimo-
pardavimo sandoriais, lapkritį buvo beveik procentu 
didesnė nei spalį ir pasiekė naują visų laikų rekordą – 2057 
eurai už kvadratinį metrą.

Planuojama nuo kitų metų rugsėjo 
sujungti dvi dideles Kauno ligonines
Planuojama nuo kitų metų rugsėjo sujungti dvi 
dideles Kauno ligonines: Kauno klinikinę ligoninę 
ir Respublikinę Kauno ligoninę. Anot SAM ministro, 
sujungus ligonines, Kaunas taps pirmuoju, kur bus 
sistemiškai sutvarkyta stacionarinė sveikatos priežiūra.

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

Škėvonių bendruomenė dalyvavo projekte „2019 m. 
nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos 
stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendini-
mo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savi-
valdybėse“ įgyvendinimo konkurso paraiška“. 

Škėvonių bendruomenė organizuoja Kalėdinę vakaro-
nę kurios metu įvykdys paskutines projekto numatytas 
veiklas. Kalėdinis Škėvonių bendruomenės vakaras vyks 
gruodžio 28 dieną, 18 valandą Birštono vienkiemio 
seniūnijoje.

RĖmĖjAI
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Kinija paskelbė JAV sankcijų dėl Vašingtono 
reakcijos į neramumus Honkonge
Kinija pirmadienį paskelbė JAV baudžiamųjų priemonių 
dėl Vašingtono palaikymo Honkongo prodemokratiniam 
judėjimui, įvesdama sankcijas nevyriausybinėms 
organizacijoms ir įšaldydama amerikiečių karinių laivų ir 
orlaivių taikius vizitus.

Vis daugiau draudikų atsuka nugarą 
anglių pramonei
Nugarą anglių pramonei atsukančių draudikų skaičius 
2019 metais padidėjo daugiau kaip dukart, o tai kelia 
abejonių dėl projektų, susijusių su šiuo itin taršiu kuru, 
perspektyvų. Apie traukimosi iš anglių sektoriaus 
paskelbė septyniolika iš didžiausių pasaulio draudikų.

EvANgELIjOs TAKU

Praėjusį sekmadienį, gruo-
džio 1-ąją prasidėjo Adven-
tas, nauji liturginiai me-
tai. Ta proga spausdiname 
kunigo Algirdo Toliato pa-
mokslą iš jo antrosios kny-
gos „Gerumo liūnas“, skirto 
Advento pirmajam sekma-
dieniui.

Lk 21, 25-28, 29-36
„Bus ženklų saulėje, mė-

nulyje ir žvaigždėse, o žemė-
je tautos blaškysis, gąsdina-
mos baisaus audringos jūros 
šniokštimo. Žmonės džius iš 
baimės, laukdami to, kas tu-
rės ištikti pasaulį, nes dangaus 
galybės bus sukrėstos. Tuomet 
žmonės išvys Žmogaus Sūnų, 
ateinantį debesyje su didžia 
galybe ir garbe. Kai visa tai 
prasidės, atsitieskite ir pakel-
kite galvas, nes jūsų išvadavi-
mas arti“.

Saugokitės, kad jūsų širdis 
nebūtų apsunkusi nuo svai-
galų, girtybės ir kasdienių 
rūpesčių, kad toji diena neuž-
kluptų netikėtai. It žabangai 
ji užgrius visus žemės gyven-
tojus. Todėl budėkite ir mels-
kitės, kad pajėgtume išvengti 
visų būsimų nelaimių ir atsi-
laikyti Žmogaus Sūnaus aki-
vaizdoje“

Pirmas Advento 
sekmadienis

Minime pirmą Advento se-
kmadienį. Šį mėnesį iki šven-
tų Kalėdų laukiame ateinan-
čio Žmogaus Sūnaus. Tai me-
tas, kai turime paruošti širdį 
iššūkiams, o sielą – prakartė-
lei, kad su juo neprasilenktu-
me. Štai kodėl Adventas yra 
rimties, susikaupimo, atlei-
dimo, susitaikymo, gailestin-
gumo metas.

Yra keturi gailestingumo 
žingsniai. Pirmas – atleidi-
mas. Atleisti – tai ne užmiršti, 
nes jei užmiršti, numoji ran-
ka, tai neįvertini situacijos, 
esi abejingas. Jei užmiršti, 
vadinasi, nieko nepasimo-
kei. Kristus neužmiršo kry-
žiaus ir žydų jam padarytos 
skriaudos. Bet nenustojo 
ir nuolatos nesigręžiojo į jį. 
Kryžius tapo jam atspirties 
tašku. Nuoskauda jam tapo 
galimybe, atleidimo formu-
le, postūmiu žengti toliau ir 

Prasidėjo Adventas
perlipti save. Ji nesulaužė jo, 
o pavertė dar stipresniu.

Adventas mus moko per-
žengti per save net ir netikė-
tomis aplinkybėmis ir kris-
taus pavyzdžiu nesigręžioti į 
nuoskaudą. Gyvenimo kelyje 
visko pasitaiko. Kartais kas 

nors pastoja kelią, sukelia 
avarinę situaciją. Mes susi-
pykstame, imame kerštauti. 
Jeigu ne tam, kuris nuvažia-
vo, tai bent kitam. Galvojam 
– nepraleisiu ir parodysiu 
arba pakeiksnosiu ar bent 
jau pagrūmosiu. Pyktis pri-
verčia protą apgirsti. Kartais 
pasakai tokių dalykų, kad 
pats nustembi. Toks yra pyk-
čio greitis: dar kalbi, bet jau 
gailiesi. Kad jam užbėgtume 
už akių, reikia imuniteto. O 
imunitetą reikia ugdyti. Rei-
kia pasiruošti. Juk sėsdami 
už vairo žinome, kad kely 
pasitaikys tokių, kurie vai-
ruoja nedrausmingai. Nesi-
leiskime provokuojami, ne-
pasiduokime impulsui, nes 
veiksmas visada turi atovei-
kį. Neskubėkime ir užkirski-
me blogą emociją, o estafetę 
nutrauksime.

Antras žingsnis – išmoki-
me atsiprašyti net tuomet, 
kai jaučiamės teisūs ir galbūt 
net ypač tada. Pamėginkime 
suprasti kitą, kodėl jis taip ar-
ba kitaip pasielgė, kodėl taip 
arba anaip pasakė, ką norėjo 
pasakyti, kur jo bėda, kodėl 
jam skauda širdį. Po frazėmis, 
kurias tariame, gali slypėti ki-
tokia tiesa. Kai skauda, nebū-

tinai sakome nereikšmingus 
žodžius ir nebūtinai mūsų 
poelgiai būna adekvatūs, nes 
iš tiesų išsakome ar parodo-
me savo nuoskaudą ar rū-
pesčius. Žmogus pykstasi su 
visais, nes veikiausiai jaučiasi 
vienišas ir jam tereikia dėme-
sio arba galbūt yra slegiamas 
kasdieninių rūpesčių ir bėdų. 
Bet jeigu prieini prie to pris-

lėgto žmogaus, kuris gadina 
nuotaiką, gyvenimą, ir sakai: 
atsiprašau, jei kuo tave įžei-
džiau ar užgavau, kad 
pyksti ant manęs – tai 
imi ir prakalbini. Aiš-
ku, kad į senus bambe-
klius norėtųsi numoti 
ranka... Ir mūsų pačių 
arogancija sutrukdo at-
siprašyti. Ji apsvaigina 
mums širdį ir aptemdo 
akis, mes įsikabiname į 
savo teisumą. O gyveni-
mas trumpas. Žmonės 
išeina: kas praranda 
motiną, tėvą, kas žmo-
ną, vyrą, kas vaiką... 
Reikia save perlipti. 
Neleiskime arogancijai 
mūsų valdyti, kad netu-
rėtume gailėtis galėję 
gyventi ir kitaip, nesi-
dėkime atsiprašantys, 
o iš tiesų atsiprašyki-
me, ir neapsimeskime, 
kad atleidžiame. Žen-
kime žingsnį pirmi – imsime 
žmogų pažinti, o gal padėsim 
jam pakelti galvą.

Galiausiai nepiktnaudžiau-
kime atleidimu ir atsiprašy-
mu. Taip vis dar nutinka ne 
vien gyvenime, bet ir baž-
nyčioje. Nuėjau išpažinties, 
atsiprašiau, gavau išrišimą 

ir vėl darau savo. Prieš ką 
apsimetame – prieš kunigą, 
prieš Dievą ar prieš save pa-
čius? Piktnaudžiaudami apsi-
gauname tik patys, nes nieko 
nekeičiame. Atsiprašymas ir 
atleidimas turi keisti mūsų 
požiūrį į pasaulį ir mūsų pa-
saulėjautą. Jei nieko nepakei-
čiame, tik švaistome laiką.

Kad pažintume žmogų, 
reikia suvalgyti pūdą drus-
kos. Kol nepatiri išbandymo, 
nematai, kas tavo draugai. 
Tačiau kai patenki į blogą 
situaciją, tampi nepopulia-
rus, nepatogus, pasaulis gali 
pasikeisti, o tu tampi nerei-
kalingas. Tie, kurie, atrodo 
arčiausiai tavęs, išnyksta. O 
pasilieka tie, apie kuriuos 
net nebūtum pagalvojęs. 
Taip nukrinta fygos lapeliai, 
ir mes pamatome, kas esa-
me. Druska – išminties, Die-
vo teisingumo ir santarvės 
simbolis. Evangelijoje pagal 
Morkų sakoma: turite savyje 
druskos ir taikiai sugyvenki-
te. Artimas, mylimas ir mylin-
tis žmogus nėra tobulas, bet 
Dievui tobulų ir nereikia. Jūs 
esate drauge, vienas kitam 

reikalingi, ir santarvė yra jū-
sų formulė nugyventi ilgą 
gyvenimą. Todėl rinkimės 
žodžius, kuriuos sakome, ir 
būdą, kaip tą darome.

Ir dar labai svarbu nevesti 
juodosios buhalterijos, kas 
daugiau atleido, kas dažniau 
atsiprašė. Juo labiau kad mes 

kiekvienas skaičiuojame ki-
taip, o vyrų ir moterų skai-
čiavimo sistemos labai skir-
tingos. Psichologai juokauja, 
kad vyras svarsto taip: at-
sikėliau, nuėjau į darbą, pa-
dirbau ir grįžau namo – ir už 
tokį pasiaukojimą bei veiklą 
pats save įvertina iš karto 
penkiais šimtais taškų. Dėl 
to grįžęs namo ramiausiai at-
sisėda į foteliuką ir įsijungia 
televizorių, mat nusipelnė. 
O moteris skaičiuoja kitaip. 
Atsikėlė į darbą – vienas taš-
kas, grįžo – galbūt antras. Be 
to, nuvedė, parvedė vaikus, 
darė valgyti, mazgojo indus, 
tvarkė namus, skalbė, lygino 
ir taip toliau. O vyras sėdi fo-
telyje nusipelnęs sau. Argi ne 
pikta? Bet teisūs jaučiasi abu. 
Vyras galvoja: tai palauk, mo-
terie, turėk sąžinės, aš tave 
pralenkiau penkiais šimtais 
taškų, ir dar gėlę parnešiau, 
o tu kažko iš manęs nori. Du 
žmonės vienas kitą myli, yra 
brangūs vienas kitam, bet 
nesusikalba, nes gyvenimo 
buhalterija nesutampa.

Pasak vienos jaunos šei-
mos, vaikštom pas psicho-

logus ne todėl, kad turime 
problemų, o todėl, kad jų 
neturėtume. Tarkime, jų ir 
neieškome, bet žvelgiame į 
jas savaip, ir nepasižiūrėję 
kito žmogaus akimis galime 
labai suklysti. Mūsų požiū-
rį lemia mūsų išgyvenimai, 
emocijos. Tačiau pamėgi-

name pažiūrėti kito, trečio, 
ketvirto žmogaus akimis, 
imame žvelgti daug plačiau. 
Blogiausi pokalbiai – neįvy-
kę pokalbiai. Jei nekalbi ir 
nesistengi įsigilinti, ką mąs-
to kitas, kaip jis skaičiuoja, 
nesuprasi ir jo skaičiavimo 
mechanizmo. Nebūtinai ta 
moteris turi pritarti tokiam 
vyriškam skaičiavimui, bet 
kalbėtis ir įvardinti yra labai 
svarbu. Ir jeigu to nedarysi-
me, mes vienas kito nesupra-
sime, neišgirsime ir skaudin-
sime  dėl niekų. Jausimės esą 
teisuoliai atiduodami širdį, o 
galiausiai pavargsime ir tap-
sime priešai Kad to nebūtų, 
reikia žengti tikėjimo žings-
nį, atsigręžti, įsiklausyti. Ta-
da pamatysime ir išgirsime, 
neleisime širdžiai apsunkti 
nuo arogancijos svaigalų ir 
pykčio girtybės, o žmogui 
palengvinsim kasdienius 
rūpesčius. 

Bažnyčia  kviečia nepraeiti 
pro šalį. Užeikite pro gaisles-
tingumo vartus, išnaudokite 
tą laiką dvasiniam pokalbiui, 
susitikimui, išpažinčiai. Skir-
kite laiko Šventajam Raštui. 

Jeigu įsiklausysite, jis prabils, 
jis tyli tik todėl, kad jūs negir-
dite. Budėkime, klausykime 
ir melskime Dievą gailestin-
gumo. Tegu Jis padeda mums 
atsitiesti ir pakelti galvas, nes 
Jo Sūnus arti. Paruoškime 
širdis jo atėjimui. Tikėkime 
ir pamatysime.

Pranešimas apie Jėzaus gimimą piemenims, 1656 m., Nicolaes Pietersz. (1620-1683).
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Sirijos šiaurės vakaruose per režimo 
antskrydžius žuvo 10 civilių
Sirijos šiaurės vakaruose, paskutiniame dideliame 
opozicijos bastione, kur pastarąsias dvi dienas intensyvėjo 
kruvini režimo pajėgų ir ginkluotų grupuočių susirėmimai, 
pirmadienį per režimo aviacijos smūgius žuvo 10 civilių, 
pranešė karą šalyje stebinti organizacija.

Belgijos zoologijos sode pasaulį išvydo 
retas pietinis baltasis raganosis
Belgijos zoologijos sode „Pairi Daiza“ pasaulį išvydo 
pietinis baltasis raganosis, kurio gimimas suteikė 
postūmį pastangoms išsaugoti šį retą porūšį. Laukinėje 
gamtoje šiuo metu gyvena apie 18 tūkst. pietinių baltųjų 
raganosių, bet šio porūšio gyvūnus naikina brakonieriai.

vERTA žINOTI

atKelta IŠ 1 p.

Prienų laimės indeksas: ko iki pilnos laimės trūksta Prienų krašto 
gyventojams? 
pat atskleidžia opiausias 
sritis, dėl kurių gyventojai 
jaučiasi prastai, o valstybės  
– nestabiliai. 

Iniciatyva „Laimingas Prie-
nų kraštas“ gimė iš idėjos 
pamatuoti Prienų krašto gy-
ventojų nuotaikas ir nustatyti 
Prienų laimės indeksą, kuris 
parodytų stipriausias ir sil-
pniausias sritis. Ambicingas 
iniciatyvos pavadinimas – 
„Laimingas Prienų kraštas“ 
pasirinktas kaip vizija, kokio-
se Prienuose norime gyventi, 
dirbti, mokintis, kurti. 

Prienuose atlikto tyrimo 
tikslas buvo  išsiaiškinti, kaip 
gyventojai vertina gyvenimą 
Prienų krašte ir nustatyti gy-
venimo kokybės gerinimo 
sritis. O tam, kad tyrimo re-
zultatai virstų realiais poky-
čiais,  tyrimui atlikti gautas 
Prienų rajono savivaldybės 
administracijos finansavi-
mas ir pažadas – išvadas 

įtraukti į Prienų krašto stra-
tegiją. Reprezentatyvi inter-
netinė Prienų rajono savi-
valdybės gyventojų apklau-
sa atlikta spalio – lapkričio 
mėnesiais. Iš viso apklausta 
637 gyventojai, kurių amžius 
14-85 metai. 

Laimingiausios ir 
nelaimingiausios 

seniūnijos
Nustatytas ne tik bendras 

Prienų krašto laimės indek-
sas – 6,2, bet ir pamatuota 

kiekvienos Prienų rajono se-
niūnijos gyventojų nuotaika. 
Paaiškėjo, kad laimingiau-
si gyventojai Prienų krašte 
gyvena Balbieriškio (6,71) 
ir Pakuonio (6,92) seniūni-
jose. Toliau pagal gyventojų 
pasitenkinimą rikiuojasi Ši-
lavoto (6,69), Išlaužo (6,60), 
Veiverių (6,0) seniūnijos. Ne-
laimimgiausi Prienų krašte 
– Jiezno seniūnijos gyvento-
jai, kurių pasitenkinimo ba-
las siekia vos 5,02 balo. Po to 
seka Naujosios Ūtos (5,57), 
Stakliškių (5,81) seniūnijos. 
Prienų seniūnijos gyvento-
jų pasitenkinimo balas tarp 
visų seniūnijų yra viduryje 
– 6,18. 

Tyrimo duomenimis, Prie-
nų krašto gyventojai yra nu-
siteikę išties optimistiškai dėl 
ateities, turi stiprų emocinį 
ryšį su savo gimtuoju kraštu, 
jaučiasi fiziškai ir emociškai 
stiprūs bei pasitikintys savi-
mi, gerai vertina kaimynys-

tę bei bendruomeniškumą.  
Tačiau prastas jų nuotaikas 
labiausiai lemia žemai ver-
tinamas pragyvenimo lygis,  
menkas pasitenkinimas už-
imtumo galimybėmis, vie-
šosiomis paslaugomis bei 
galimybių trūkumas savire-
alizacijai. 

Šiam tyrimui klausimynas 
buvo sudaromas remian-
tis Pasaulio laimės indekso 
klausimynu. Pirmiausia bu-
vo išskirtos 10 sričių ir kie-

kvienai sričiai priskiriami 
teiginiai, kurių įvertinimas 
leido apibendrinti tyrimo 
rezultatus. Nustatant Prienų 
laimės indeksą buvo vertin-
tos šios sritys: fizinė aplin-
ka; emocinis ryšys su Prienų 
kraštu; emocinė/fizinė svei-
kata ir būsena; kaimynystė 
ir bendruomenė; kultūrinis 
gyvenimas ir laisvalaikis; 
pasiekimai ir savirealizacija; 
viešosios paslaugos (švieti-
mas, medicina, transportas 
ir kt.); pasitenkinimas dar-
bu ir užimtumo galimybės; 
pragyvenimo lygis, ateities 
perspektyvos. 

Fizinė aplinka
Analizuojant tyrimo rezul-

tatus fizinės aplinkos katego-
rijoje pastebime labiausiai 
respondentų vertinamą ga-
limybę leisti laisvalaikį gam-
tos apsuptyje Prienų rajone 
(43% respondentų skyrė 
aukštus vertinimo balus).

Iš visų dalyvavusių apklau-
soje respondentų, 59% že-
mus vertinimus skyrė vertin-
dami teiginį „Prienų rajone 

yra gera dviračių infrastruk-
tūra“. Tai leidžia daryti prie-
laidą, kad nors ir prieniškiai 
mėgsta leisti laisvalaikį gam-
toje, jie nemato galimybių ak-
tyviai tai daryti naudojantis 
pėsčiųjų ir dviračių takais.

Svarbu paminėti, kad mo-
terys, vyresnio amžiaus res-
pondentai ir Šilavoto seniūni-
jos  gyventojai yra pozityves-
ni vertinant šios kategorijos 
teiginius. 

Vyrai, Jiezno bei Naujosios 

Ūtos seniūnijos gyventojai, 
moksleiviai ir bedarbiai fizi-
nę aplinką vertina pesimis-
tiškiau ir todėl šios kategori-
jos teiginiams skiria žemes-

nius vertinimus.
Emocinis ryšys su Prienų 

kraštu
Svarbu pažymėti, kad Prie-

nų rajono savivaldybėje gy-
venančių žmonių emocinis 

ryšys su gyvenamąja vieta 
yra stiprus bei vertinamas 
vidutiniškai 6,8 balu iš 10 
galimų balų.

Pagal tyrimo duomenis, 
matyti, kad tame pačiame ra-
jone gyvena daug giminių bei 
draugų (48 % dalyvavusių 
respondentų skyrė aukštus 
balus, vertindami šį teiginį). 
Aukščiausiai šį teiginį vertino 
Naujosios Ūtos bei Balbieriš-
kio seniūnijų gyventojai.

Vienas iš trijų respondentų 

(35%) labai pritarė teiginiui 
„Nenorėčiau gyventi kitur“ 
(skyrė 9-10 balų). Dauguma 
tokių respondentų gyvena 
Naujosios Ūtos bei Balbie-

riškio seniūnijose. Tai leidžia 
teigti, kad Prienų rajono gy-
ventojams patinka gyventi 
giminių ir draugų apsuptyje, 
nes jiems yra svarbios šei-
mos bei giminės vertybės.

Emocinė/fizinė sveikata 
ir būsena

Apklausos rezultatai ro-
do, jog jaunimas, darbingo 
amžiaus respondentai bei 
bedarbiai  statistiškai reikš-
mingai dažniau pesimistiškai 
vertina teiginį: „Prienų rajo-
ne yra galimybių aktyviam 
laisvalaikiui“. 

41% respondentų, iš ku-
rių dažniausiai yra vadovau-
jančias pareigas užimantys, 
aukštesnes pajamas gau-
nantys žmonės, pozityviau 
vertina savo emocinę ir fi-
zinę sveikatą ir teigia, kad 
apskritai yra patenkinti savo 
gyvenimu. 

Kaimynystė ir 
bendruomenė

Analizuojant teiginius pri-
skirtus šiai kategorijai, pas-
tebima, kad Prienų rajono 
gyventojai dažniausiai džiau-
giasi savo kaimynais (42 % 
respondentų vertindami šį 
teiginį skyrė aukštus (9-10) 
vertinimus). 

Vyresnio amžiaus respon-
dentai (60-85 m.) statistiškai 
reikšmingai dažniau nurodė 

manantys, jog sudėtingoje si-
tuacijoje sulauktų pagalbos iš 
savo kaimynų. 

Tačiau kalbant apie sti-
prias vietos  bendruomenes, 
svarbu paminėti, kad daugu-
ma (48%) respondentų šiam 
teiginiui skiria žemus vertini-
mus. Statistiškai reikšmingai 
dažniau taip mano vyrai, jau-
no ir darbingo amžiaus res-
pondentai bei bedarbiai. 

Tyrimo rezultatai rodo, 
kad moterys palankiau ver-
tina vietos bendruomenes, 
todėl norint įtraukti platesnę 
bendruomenės dalį, svarbu 
sudominti jaunimą ir vyrus. 

Kultūrinis gyvenimas ir 
laisvalaikis

Tyrimo rezultatai rodo, 
kad kultūrinis  gyvenimas 
bei laisvalaikis Prienų rajo-
ne dažniau yra vertinamas 
žemesniais balais (vidutiniš-
kai 47%).

Statistiškai reikšmingai 
dažniau žemesniais balais 
šiuos teiginius vertina vyrai, 
darbingo amžiaus respon-
dentai, Naujosios Ūtos bei 
Jiezno seniūnijos gyventojai, 
taip pat bedarbiai ir moks-
leiviai. Pastarieji statistiškai 
reikšmingai dažniau žemus 
vertinimus skyrė laisvalai-
kio ir sporto infrastruktūros 
išvystymui. 

Pasiekimai ir 
savirealizacija

Analizuojant vidurkinius 
pasiskirstymus, svarbu pa-
žymėti, kad Prienų rajono 
savivaldybės gyventojai ne-
sijaučia pilnai savęs reali-
zuojantys (5,8/10). Moterys 
labiau nei vyrai linkę  sutikti 
su teiginiu, kad jaučia save 
pilnai realizuojančios. Pana-
šios, t.y. pozityvios, nuomo-
nės apie save laikosi ir vy-
resni žmonės (60-85 m.)  bei 
aukščiausių pajamų gyvento-
jai (701-1000 EUR vienam 
šeimos nariui). 

Svarbu  pažymėti, kad jau-
nimas (14-29 m.), bedarbiai 
statistiškai reikšmingai daž-
niau teigė, kad savęs nerea-
lizuoja  Prienų rajono savi-
valdybėje. 

Viešosios paslaugos 
(švietimas, medicina, 

Tyrimo „Laimingas Prienų kraštas“ iniciatorė, kraštietė, VšĮ „Versli Lietu-
va“ Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Jolita Mažeikienė.

Procentinis respondentų pasiskirstymas (RAIT).
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J. Narkevičius sako gerbiantis prezidento 
poziciją, bet žada dirbti toliau
Susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius sako 
gerbiantis jį trauktis raginančio prezidento poziciją, bet 
turėdamas Vyriausybės ir koalicijos partnerių palaikymą dirbs 
toliau. Jis sulaukė kritikos dėl pietų valstybės įmonių sąskaita, 
lėšų skyrimo savo apygardos bei premjero gatvėms.

Rusiška nafta šiemet – 12 proc. pigesnė
Barelis „Urals“ naftos tarptautinėje rinkoje sausio-
lapkričio mėnesiais kainavo vidutiniškai 63,52 JAV 
dolerio – 11,6 proc. mažiau nei tuo pat metu pernai. 
2018 metais rusiška buvo vidutiniškai 32,0 proc. 
brangesnė nei 2017 metais, kai jos vidutinė kaina buvo 
26,6 proc. didesnė nei ankstesniais metais.

svEIKATA

Kaip atsilaikyti ligų sezono metu: vaistininkė 
pataria išbandyti „Džeimso Bondo“ dušą
Termometro stulpeliui 
svyruojant tarp teigiamos 
ir neigiamos temperatū-
ros, sveikatos priežiūros 
specialistai atkreipia dė-
mesį, kad nulinė oro tem-
peratūra yra puiki terpė 
ligų sukėlėjams plisti. 

Į kovą su virusais ir bakte-
rijomis pasitelkiant įvairias 
imuninės sistemos apsaugos 
ir grūdinimosi priemones, 
svarbiausia neprisidaryti 
sau dar daugiau žalos. 

„Mieguistumas, nuovar-
gis, sumažėjęs aktyvumas, 
depresyvi nuotaika, žemas 
kraujospūdis, galvos ar są-
narių skausmas, peršalimo 
ligos yra dažniausi sveikatos 
sutrikimai, kuriais skundžia-
si Lietuvos gyventojai šal-
tuoju metų sezonu. Į abi pu-
ses svyruojanti temperatūra 
yra pati žalingiausia imuni-
nei sistemai, nes normaliam 
žmogaus organizmui reikia 
maždaug 1-2 dienų, kad pri-
sitaikytų prie kintančių oro 
sąlygų, o neužsigrūdinęs 
žmogus, susidūręs su šal-
tesniu oru ar vandeniu nei 
jo organizmo adaptacinės 
galimybės gali susirgti. Kad 
būtume atsparesni, verta 
pasitelkti grūdinimąsi, taip 
pat atstatyti optimalų vita-
minų bei mineralų kiekį or-
ganizme“, – sako „Gintarinės 
vaistinės“ vaistininkė Laura 
Vanagaitė.

Pradedantiesiems – 
„Džeimso Bondo“ dušas

Grūdinimasis ne tik stipri-
na imunitetą, bet ir padeda 
išvengti kvėpavimo siste-
mos ligų aktyvindamas T 
limfocitus, apsaugančius 
organizmą nuo infekcinių 
ligų sukėlėjų. Be to, grūdi-
nimasis padidina kūno bu-
drumą, mažina stresą, geri-
na kraujotaką, padeda grei-
čiau atsistatyti raumenims, 
kovoti su depresija, net lygi-
na odą ir suteikia plaukams 
žvilgesio. 

Tad maudymasis po šaltu 
vandeniu ištisus metus yra 
puiki atgaiva protui ir kū-

nui. Po šilto dušo kūnas ku-
rį laiką tampa tingus, o šalto 
vandens terapijos suteikia 
energijos.

„Siekiant stiprinti imuni-
tetą, nuosekliai grūdintis ar 
tiesiog dieną pradėti pro-
duktyviai bei žvaliai, reiktų 
rinktis kontrastinį, dar va-
dinamąjį Džeimso Bondo 
rytinį šilto-šalto vandens 
dušą. Tačiau daug kam vien 
nuo minties apie šaltą dušą 
ryte per kūną bėgioja šiur-
puliukai, ypač šaltojo  sezo-
no metu. Todėl pradėti grū-
dintis reiktų nuosekliai ir iš 
lėto, prieš tai įsitikinus, ar 
vanduo ne per šaltas – kitaip 
rizikuojama susirgti. Pradė-

ti grūdintis galima nuo ap-
sitrynimų, apsipylimų šaltu 
vandeniu. Vėliau jau galima 
pereiti prie kontrastinio du-
šo, vėsaus ir ledinio dušo. Po 
grūdinimosi procedūrų vi-
suomet rekomenduojama 
apsitrinti šiurkščiu rankš-
luosčiu, kad oda paraustų ir 
pajaustume šilumą“, – pata-
ria vaistininkė.

Jos teigimu, grūdintis reik-
tų pradėti nuo kojų pirštų 
galiukų leidžiant šiltą srovę 
ir po truputį mažinant tem-
peratūrą. 

„Nuoseklaus grūdinimosi 
rekomendacijomis ypač rei-
kėtų vadovautis žmonėms, 
turintiems aukštą kraujo 
spaudimą, kitų rizikų su-
sirgti širdies ir kraujagyslių 

ligomis. Tuo tarpu esant kū-
no perkaitimui ar karščiuo-
jant, apskritai reiktų vengti 
ledinio vandens temperatū-
rai mušti ir verčiau rinktis 
vėsius kompresus“, – sako 
L. Vanagaitė.

Taip pat svarbu ilgai ne-
užsibūti šaltame ore, nepik-
tnaudžiauti ilgu maudymų-
si vandens telkiniuose po 
pirties. Pradedantiesiems 
rekomenduojama bent jau 
po pirmojo išėjimo iš pirties 
neskubėti į eketę, pratinti 
kūną iš lėto. 

Vitaminai ir mineralai: 
kaip išsirinkti iš 
gausybės rago

L. Vanagaitės teigimu, per-

šalimas ar kvėpavimo takų 
ligos gali užklupti bet kuriuo 
metu, todėl verta ne tik grū-
dinimųsi stiprinti imuninę 
sistemą, bet ir nepamiršti 
mineralų bei mikroelemen-
tų, įvairios, subalansuotos 
mitybos. 

„Žiemą labai sunku ap-
spręsti, kokius vitaminus, 
maisto papildus ar vaista-
žoles ar kokį grūdinimosi 
metodą pasirinkti, nes šiuo 
metu viskas atrodo gyvy-
biškai svarbu. Tačiau vienos 
stebuklingos tabletės nuo vi-
sų ligų niekas dar nesukūrė, 
o taip pat ne visi vitaminai ir 
mineralai dera tarpusavyje 
– jų suderinamumą galima 
pasitikrinti mūsų vaistinėse 
įdiegtoje elektroninėje siste-

mojeVienas svarbiausių an-
tioksidantų žmogaus orga-
nizmui, ypač dėl kvėpavimo 
takų sistemos, yra vitaminas 
C, kuris priklauso vandenyje 
tirpiems vitaminams, todėl 
organizmas absorbuoja tik 
tam tikrą kiekį, o visa kita 
yra pašalinama. Geriausia 
rinktis natūralų vitaminą C, 
vengiant didelių vienkarti-
nių dozių – geriau kiekvie-
ną dieną vartoti mažesnio 
stiprumo vitaminus“, – sako 
L. Vanagaitė.

Žiemos sezonu, kai žmo-
gui trūksta saulės spindulių, 
rekomenduojama vartoti ir 
vitaminą D, kurio trūkumas 
plačiai paplitęs ne tik Lie-

tuvoje, bet ir kitose mažiau 
saulėtose Europos šalyse. Šis 
vitaminas yra labai svarbus 
imuninei sistemai, tai yra 
statybinė medžiaga kaulų 
funkcijai, padeda įsisavinti 
kalciui. 

Pasak „Gintarinės vaisti-
nės“ vaistininkės, šaltuoju 
sezonu savo mitybą taip pat 
reiktų įtraukti įvairių sė-
klų, riešutų, ypač moliūgo 
sėklų, tuomet organizmas 
gauna reikiamą kiekį cinko, 
kuris irgi svarbus imuninei 
sistemai. Ežiuolės turintys 
preparatai taip pat padeda 
palaikyti stiprią imuninę 
sistemą. Juos patartina pra-
dėti vartoti anksčiau, o šal-
tuoju periodu gerti bent jau 
2 mėnesius. 

transportas ir kt.)
Kalbėdami apie viešąsias 

paslaugas žmonės pesimis-
tiškiausiai vertino infras-
truktūros pritaikymą neįga-
liesiems (4,5/10). 

Moterys statistiškai reikš-
mingai palankiau nei vyrai 
įvertino teikiamų švietimo 
paslaugų kokybę  bei meni-
nio ir sporto ugdymo pas-
laugas. 

Pensinio amžiaus žmonės 
reikšmingai dažniau nei jau-
nesnės amžiaus grupės (14-
45 m.) asmenys mano, jog 
Prienų rajonas yra patrau-
klus turistams. 
Pasitenkinimas darbu ir 

užimtumo galimybės
Prienų rajono savivaldybė-

je yra 41% respondentų pa-
tenkintų savo dirbamu dar-
bu. Dažniau tai vadovaujantį 
darbą dirbantys žmonės, lais-
vai samdomi žmonės. 

Svarbu pažymėti, kad du 
iš trijų (76 %) respondentai  
mano, kad Prienų rajono sa-
vivaldybėje yra sunku rasti 
darbą.  Darbininkai ir jauni-
mas statistiškai reikšmingai 
dažniau nurodė, kad darbe 
jie negali realizuoti savo ga-
bumų. 

Pragyvenimo lygis
Vertinant pragyvenimo ly-

gio  kategorijos teiginius pas-
tebima, kad respondentai yra 
linkę laikytis pesimistiškes-
nės pozicijos šia tema. 

Statistiškai reikšmingai 
labiau pesimistinės pozici-
jos  laikosi pensinio amžiaus 
žmonės, bedarbiai. Reikš-
minga išskirti, kad jaunimas, 
aukštojo išsilavinimo žmo-
nės bei aukštesnių pozicijų 
žmonės savo pragyvenimo 
lygį vertina palankiai. 

Ateities perspektyvos
Tyrimo dalyviai kalbėda-

mi apie ateities perspekty-
vas dažniausiai nurodė be-
sitikintys labiau tvarkomų 
Nemuno pakrančių, daugiau 
steigiamų turistinių ir akty-
vaus poilsio zonų (8,8/10). 
Turizmo suaktyvinimo sta-
tistiškai dažniau tikisi vyres-
nio amžiaus respondentai 
(60-85 m.).

Vidutinių ir aukštesnių pa-
jamų žmonės (501-700 EUR 
vienam asmeniui) viliasi, jog 
savivaldybėje bus kuriama 

daugiau edukacinių/moko-
mųjų programų vaikams ir 
suaugusiems. 

Nors ir svarbu, tačiau pri-
oritetiškai žemiau išskirtas 
Turizmo ir verslo centro stei-
gimo poreikis (8,1/10). 

Pagrindinės išvados
Prienų rajono savivaldybės 

gyventojai palankiausiai ver-
tina gamtos suteikiamus pri-
valumus. Tačiau svarbu pažy-
mėti, kad gyventojai nėra pa-
tenkinti rajono savivaldybės 
teikiamomis infrastruktūros 
galimybėmis.

Vyresnio amžiaus žmonės, 
moterys, statistiškai reikš-
mingai palankiau vertina 
Prienų rajono savivaldybėse 
veikiančias bendruomenes 
ir teikiamas viešąsias pas-
laugas. Deja, vyrai, jaunimas, 
darbingo amžiaus žmonės 
nesijaučia pakankamai rea-
lizuojantys save, jiems stin-
ga įtraukties į bendruome-
nės veiklas, aktyvaus laisva-
laikio praleidimo būdų. Ty-
rimas parodė, kad jaunimas 
ir dirbantieji rečiau jaučiasi 
realizuojantys savo poten-
cialą darbe, todėl norint už-
tikrinti kitas savirealizacijos 
formas, būtina įsiklausyti į 
jų poreikius ir įtraukti juos į 
bendruomenės veiklą.

Prienų rajono savivaldy-
bės gyventojai jaučia emoci-
nį ryšį su gyvenamąja vieta. 
Dažnu atveju čia gyvena jų 
giminės, artimi žmonės. Ta-
čiau jiems trūksta kultūrinių 
renginių, kurie būtų aktua-
lūs skirtingų grupių gyven-
tojams. Jaunimas, aukštes-
nių pajamų žmonės tikėtina, 
jog būtų pasirengę turėti ir 
mokamas paslaugas, jei jos 
atlieptų jų poreikius.

Nors vyresni žmonės ma-
no, kad Turizmo centras bū-
tų naudingas rajono savival-
dybei, visgi vyrai ir jaunes-
nės auditorijos respondentai 
rečiau linkę sutikti su tokiu 
teiginiu. Svarbiausi ir aktua-
liausi darbai, kuriuos jų nuo-
mone galėtų nuveikti Prienų 
rajono savivaldybė, užtikrinti 
patogią infrastruktūrą, puo-
selėti jos grožį ir inicijuoti  
aktualią ir įdomią bendruo-
menių veiklą. 

Iniciatyvinės kraštiečių 
grupės „Laimingas Prienų 

kraštas“ informacija  



10 TREČIADIENIs, 
�019 m. gRUODžIO 4 D., 
NAUjAsIs gĖLUpIs

atKelta IŠ 1 p.

REKLAMA

V. Zelenskis nežada imtis karinių veiksmų 
Rytų Ukrainoje
 Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį 
pareiškė neleisiantis suintensyvėti ginkluotam konfliktui 
šalies rytuose ir pabrėžė, kad už raginimus griebtis jėgos 
atsakingi žmonės, anksčiau turėję savo rankose valdžią.

V. Putinas ir X. Jinpingas įjungė naująjį 
dujotiekį iš Sibiro į Kiniją
Rusijos prezidentas ir Kinijos prezidentas įjungė naująjį 
dujotiekį iš Sibiro į Kiniją „Power of Siberia“. Projektinį 
vamzdyno, kuris bus iš viso 3,37 tūkst. kilometrų ilgio, 
pajėgumą numatyta pasiekti iki 2024 metų, pradedant 
nuo 5 mlrd. kubinių metrų kitąmet.

svEIKATA

Specialistų patarimai, kaip įveikti nemigą: padės ir 
palaipsnis šviesos pritemdymas
Dar kelios savaitės ir vi-
sus jau po truputį užklups 
šventinio maratono banga. 
Pasiruošimas Kalėdoms 
ir Naujiems metams vie-
niems tampa malonumu, 
kitiems dideliu iššūkiu ir 
galvos skausmu. 

Kylantis nerimas ir įkyrios 
mintys tampa nemigos prie-
žastimi. Apie tinkamą mie-
go higieną ir patarimus kaip 
kokybiškai išsimiegoti kalba 
BENU vaistininkė Inga Nor-
kienė ir psichologė, psichote-
rapeutė Jūratė Tilvikienė.

Nuolatinis skubėjimas, 
noras būti visur ir visada ne-
retai kelia stresą. Pasekmė 
– miego sutrikimas – nemiga. 
Sergantiems nemiga yra ne 
tik sunku užmigti ar atsikelti 
anksti ryte, bet ir prabudus 
naktį vėl grįžti į miego bū-
seną.Nors mažas miego va-
landų skaičius nėra nemigos 
rodiklis, tačiau nemiga ser-
gantys žmonės miega mažiau 
nei įprasta. 

Dėl prasto miego sutrin-
ka gyvenimo kokybė. Padi-
dėjęs jautrumas, daro įtaką 
ne tik santykiams su aplin-
kiniais, bet ir mažina dar-
bingumą, kūrybingumą bei 
motyvaciją.

Dažniausiai pasitaikan-
tys nemigos simptomai:

> Sunku užmigti 
> Negilus miegas
> Kintantis miegas (kelios 

prasto miego naktys, kelios 
gilaus miego naktys)

> Nuovargis dienos metu 
ar mieguistumas

> Suprastėjusi atmintis
> Koncentracijos trūku-

mas
> Dirglumas
> Nerimas
> Depresija
> Motyvacijos, energijos 

trūkumas
> Padidėjęs klaidų ar nelai-

mingų atsitikimų skaičius
Signalas dėl netvarkingo 

gyvenimo būdo
„Žmonės dažnai gydo pa-

sekmę, bet ne priežastį. Pa-
grindinė psichologinė prie-
žastis – nerimas. Pergyveni-

mas ir įkyrios mintys dėl įvy-
kių, kurių jie negali tuo metu 
spręsti. Tos įkyrios mintys 
nakties metu išprovokuo-
ja nemigos simptomus. Vė-
liau atsiranda naujas simp-
tomas – baimė eiti miegoti, 
nes žmogus jau žino, kad at-
sigulus į lova jį vėl aplankys 
įkyrios mintys. Todėl būtina 
psichologinė pagalba, kad su-
sitvarkyti su minčių srautu 
ir atsakyti į klausimą: kodėl 
žmogus nerimauja”, – pasa-
koja psichologė, psichotera-
peutė J.Tilvikienė.

„Nemiga turi būti analizuo-
jama psichologiniu aspektu 
– kas žmogaus gyvenime yra 
netvarkinga. Nemiga – ne-
tvarkos, režimo, valingo elge-
sio trūkumo išraiška”, – teigia 
specialistė J.Tilvikienė.

Miego higienos 
trūkumas

Psichologė teigia, kad pir-
minė nemigos priežastis – 
miego higienos nesilaikymas. 
Yra svarbus ritualinis veiks-
mas, kuris padeda užmigti. 

„Vaikams prieš užmiegant 
skaitome pasakas. O suaugę 
tokius ritualus pamirštame 
ir patys sau nepadedame. 
Pavyzdžiui, prieš einant mie-
goti galima išgerti puodelį 
mėgstamos arbatos, išvėdin-
ti patalpas ar tiesiog nežiū-
rėti televizijos. Labai svarbu 
mažinti šviesą. Tokiu būdu į 
mūsų akies tinklainę pateks 
mažiau šviesos ir smegenims 
bus siunčiamas signalas, 
kad jau artėja miego laikas. 
Organizmas išskirs melato-
nino hormoną, kuris padės 
greičiau užmigti”, – teigia 
psichologė, psichoterapeutė 
J.Tilvikienė.

Naujų įpročių 
formavimas – pirmas 

žingsnis ramaus miego 
link

Įsisukę į darbo rutiną, ne-
randame laiko sau. Dažnai 
net nepagalvojame, kad vie-
nas ar keli veiksmai gali pa-
gerinti ne tik miego, bet ir 
gyvenimo kokybę. 

„Kiekvienas žmogus tu-
ri atrasti sau malonų įprotį, 

kuris padės užmigti. Svarbu 
daryti tai kas žmogų rami-
na. Tai labai individualu ir 
kiekvienas turi atrasti savitą 
būda. Turime atsakyti į klau-
simą: kas mums nemalonu ir 
tai koreguoti”, – pataria spe-
cialistė J.Tilvikienė.

„Jei kamuoja nemiga, svar-
bu keisti įpročius. Nepataria-
ma vartoti kofeino, tabako ir 
kitų produktų, kurie turi sti-
muliuojančių medžiagų. Šių 
medžiagų poveikis gali trukti 
net 8 valandas. Geriant vais-
tus svarbu pasitarti su gydy-
toju, ar jų vartojimas nepa-
kenks kokybiškam miegui ir 
jo nesutrikdys. Dažnas galvo-
ja, kad alkoholiniai gėrimai 
prieš miegą padeda greičiau 
užmigti. Alkoholis sukelia 
miegą, kuris paprastai būna 
negilus, todėl tikėtina, kad 
žmogus pabus vidury nak-
ties ir ryte nesijaus pailsė-
jęs”, – sako BENU vaistininkė 
I. Norkienė.

Nervų sistemos 
stiprinimas padės kovoti 

su nemiga
Daugelis iš mūsų žino, kad 

vitaminas D svarbus ne tik 
kaulams, bet ir gerai nuotai-
kai palaikyti. Nemiga ir pras-
tas miegas gali pranašauti 
vitamino D trūkumą. Didelę 
dalį šio vitamino gauname 
būdami saulėje. Ką daryti at-
ėjus žiemos sezonui? 

„Vitaminas D turi įtakos 
tiek miego kiekiui, tiek mie-
go kokybei, todėl labai val-
gyti daug žuvies, jautienos, 
kiaušinių, vartoti žuvų tau-
kus, gerti natūralias apelsinų 
sultis, liesą pieną” – pasako-
javaistininkė.

Pagerinti savo vidinę būse-
ną padės produktai, kuriuo-
se yra B grupės vitaminų. 
Šie vitaminai dalyvauja dau-
gelyje organizmo funkcijų ir 
palaiko imuninę sveikatą. I. 
Norkienė pabrėžia, kad tin-
kamas vitaminų B3, B5, B6, 
B9 ir B12 kiekis padeda or-
ganizmui gaminti miegą su-
keliantį melatoniną. Bananai, 
morkos, špinatai, bulvės, pie-
nas, kiaušiniai, sūris, žuvis ir 

sveiki grūdai – puikūs B gru-
pės vitaminų šaltiniai. Varto-
dami šiuos produktus ne tik 
pasirūpinsite savo imunine 
sistema, bet nuraminsite įky-
rias mintis, kurios neleidžia 
užmigti.

Svarbu ne tik stiprinti 
nervų sistemą, bet ir 
tinkamai pasiruošti 

miegui
BENU vaistininkė pataria, 

kaip padėti sau kokybiškai 
išsimiegoti:

> Bent jau valandą prieš 
miegą užsiimkite veikla, kuri 
jus nuramintų ir padėtų atsi-
palaiduoti. 

> Labai svarbu – miego re-
žimas. Kiekvieną vakarą ei-
kite miegoti ir kelkitės ryte 
tuos pačiu metu – pirmieji 
žingsniai kokybiško miego 
link. Nepamirškite ir savait-
galių. Jei galite, venkite dirb-
ti naktį, darbus dėliokite taip, 
kad netrikdytų jūsų miego 
grafiko. 

Daug sportuojate ir mėgs-
tate aktyvų laisvalaikį? Pa-
bandykite planuoti savo die-
nos mankštą bent 5–6 valan-
das prieš miegą. 

Neturėjote laiko pavalgyti 
vakarienės tinkamu metu. 
Nevalgykite sunkių patieka-
lų ir negerkite daug skysčių 
prieš miegą. Puodelis rami-
nančios ramunėlių arbatos 
– numalšins alkį ir nuramins 
protą.

Pasirūpinkite aplinka, ku-
rioje miegate. Labai svarbu, 
kad miegamojo zona būtų 
išvėdinta ir vėsi. Jūsų mie-
gamasis taip pat turėtų būti 
tamsus ir tylus. Venkite ryš-
kaus apšvietimo. 

Prieš miegą  nežiūrėkite 
televizoriaus, nenaršykite 
kompiuteryje ar telefone. 

AIDS tai ŽIV ligos pasku-
tinė infekcijos stadija, kuriai 
būdingas imuniteto neteki-
mas, lemiantis indikacines 
ligas, navikų atsiradimą, ne-
urologinius pokyčius. 

ŽIV virusą organizme ga-
lima aptikti tik praėjus 3-4 
savaitėms ar net mėnesiams 
nuo užsikrėtimo, o AIDS ligos 
požymiai pasireiškia po 5-10 
metų, priklausomai nuo indi-
vidualaus organizmo imuni-
teto stiprumo. 
Epidemiologinė situacija 

2018 m. Pasaulyje užre-
gistruota apie 37,9 mln. in-
fekuotų ŽIV žmonių, iš kurių  
1,7 mln. vaikai. Per visą mi-
nėtos infekcijos registravimo 
laikotarpį (1981-2018) mirė 
virš 32 mln. 

Lietuvoje pernai metais 
užregistruota 160 naujų ŽIV 
atvejų, o per visą ŽIV regis-
travimo laikotarpį  (1988-
2018)  Lietuvoje užregis-
truoti 3172 ŽIV infekcijos 
atvejai, iš kurių 552 asme-
nims nustatytas AIDS. Nuo 
1988 m. Lietuvoje mirė 442 
asmenys dėl su ŽIV susijusių 
priežasčių. 

Siekiant išvengti ŽIV/
AIDS, svarbu:

> nevartoti švirkščiamųjų 
narkotikų (esant priklauso-
mybei vartoti saugiai);

> saugus lytinis elgesys 
(prezervatyvų naudojimas), 
vengiant: lytinių santykių su 
švirkščiamuosius narkoti-
kus vartojusiais ar vartojan-
čiais asmenimis; atsitiktinių 
lytinių santykių; lytinių san-
tykių su komercinio sekso 
darbuotojais; lytinių santy-
kių su daug lytinių partnerių 
turėjusiais asmenimis.

> saugus medicininių bei 
grožio paslaugų atlikimas; 

> kraujo bei organų dono-
rų tyrimas dėl ŽIV; 

> individualių apsaugos 
priemonių naudojimas, kon-
taktuojant su krauju ar kitais 
organizmo skysčiais;

> valstybės lėšomis atlie-
kami nėščiųjų ir tuberkulio-
ze sergančiųjų asmenų tyri-
mai dėl ŽIV;

Gruodžio 1-oji Pasaulinė AIDS diena, 
žinokime savo statusą dėl ŽIV

> labiausiai rizikuojančių 
užsikrėsti asmenų tyrimas.

Siekiant sumažinti ŽIV 
plitimą, labai svarbu kuo 
anksčiau išaiškinti užsi-
krėtusius asmenis, todėl 
ŽIV testą rekomenduoja-
ma atlikti, jeigu: 

> turėjote lytinių santykių 
su: užkrėtusiu ŽIV ar atsitik-
tiniu lytiniu partneriu, tos pa-
čios lyties ar švirkščiamuo-
sius narkotikus vartojančiu 
asmeniu, su daug lytinių par-
tnerių turėjusiu asmeniu;

> vartojote ar vartojate 
švirkščiamuosius narkoti-
kus; 

> sergate sifiliu, gonorėja, 
chlamidijoze ir lytinių orga-
nų pūsleline;

> esate patyrę lytinę prie-
vartą;

> esate nėščia;
> sergate užsitęsusiomis ar 

pasikartojančiomis pneumo-
nijomis, bronchitu;

> sergate virusiniu hepati-
tu C (užsikrėtę nuo 12 iki 30 
metų amžiaus); 

> sergate onkologiniais su-
sirgimais, tuberkulioze; 

> viduriuojate ilgiau kaip 1 
mėn., krinta svoris (daugiau 
kaip 10 proc.);

> pastoviai ar nepasto-
viai karščiuojate ilgiau kaip 
1 mėn.;

> sergate lytinių organų 
kandidoze (ilgiau kaip 1 
mėn.), burnos, stemplės ar 
gerklės kandidoze;

> turite burnos ir genitalijų 
opas, neišnykstančias ilgiau 
kaip 1 mėn.;

> esate ligonis ir įprastinis 
gydymas dėl nežinomų prie-
žasčių yra neefektyvus;

> Jūsų bendro kraujo tyri-
me -nusėdimas didesnis kaip 
65 mm/h.;

> įsidūrėte kito asmens pa-
naudota adata.

Pasaulinė sveikatos orga-
nizacija praneša, kad pusė 
visų Europos regione nusta-
tomų naujų ŽIV infekcijos 
atvejų diagnozuojama vėly-
vajame ligos periode. Neži-
nojimas savo statuso dėl ŽIV 
padidina AIDS riziką bei mir-
čių dažnumą.    NVSC 
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Jordanijoje per gaisrą žuvo 13 pakistaniečių, 
tarp jų aštuoni vaikai
Jordanijos vakaruose 13 pakistaniečių, tarp jų aštuoni 
vaikai, žuvo gaisrui nusiaubus palaikį namelį. 13 žmonių 
žuvo ir dar trys buvo sužeisti kilus gaisrui gofruoto metalo 
lakštų name“ viename ūkyje. Savadarbiame būste glaudėsi 
dvi pakistaniečių šeimos, dirbusios žemės ūkio darbus.

Samoa dėl tymų protrūkio bus 
sustabdytas vyriausybės darbas 
Samoa pirmadienį paskelbė šią savaitę sustabdysianti 
vyriausybės darbą, kad mestų visas jėgas kovai su 
pražūtingu tymų protrūkiu, virusui pasiglemžus dar 
penkių vaikų gyvybes. Šioje Ramiojo vandenyno salų 
valstybėje tymų epidemija jau nusinešė 53 gyvybes. 

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:02 Labas 
rytas, Lietuva 06:30 Žinios. 
Orai. 09:20 Senis 10:25 
Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3  11:10 Komisaras Rek-
sas 12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva 
16:35 Kūrybingumo moky-
kla 16:45 Premjera. Ponių 
rojus 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Daiktų istorijos 20:25 
Loterija „Keno Loto“.” 20:30 
Panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 
Gyvenk be skolų 22:30 Dvi-
račio žinios. 23:00 Ištikimy-
bė. Serialas, trileris 23:45 
Komisaras Reksas  00:30 
Bloga mergaitė. Vaidybi-
nis serialas

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1235,1236,1237) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(16) 07:55 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (99,100) 
09:55 Rimti reikalai 2 (54) 
10:25 Rozenheimo policija 
(4) 11:25 Supermamos (14) 
12:00 VIDO VIDeO 13:00 Tik 
tu ir aš (12,13) 14:00 Naš-
laitės (131) 15:00 Svajoklė 
(131) 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 Rim-
ti reikalai 2 (55) 21:30 Žinios 
22:20 Sportas 22:27 Orai 
22:30 VAKARO SEANSAS 
Eilinis Džo. Kerštas 00:45 
Akloji zona (12) 01:40 Kry-
das. Gimęs kovoti 03:50 
Alchemija VI. XYZ. Operos 
fantomai 04:20 RETROS-
PEKTYVA 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Keršytojų komanda 1/37s. 
06:55 Žmogus voras 1/3s. 
07:25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis 1/77s. 07:55 Gero 
vakaro šou 6/14s.  08:55 
Meilės sūkuryje 3193 
10:00 Nuo likimo nepa-
bėgsi 1/7,8s. 12:00 Atsar-
giai! Merginos 3/42,43s. 
13:00 Parduotas gyveni-
mas 1/25,26,27,28s. 15:00 
Simpsonai 30/12,13s. 16:00 

TV3 žinios 242 16:25 TV3 
orai 242 16:30 TV Pagalba 
14/68s. 18:30 TV3 žinios 
339 19:22 TV3 sportas 1 
19:27 TV3 orai 339 19:30 
Farai 13/14s. 20:30 Mote-
rys meluoja geriau 12/50s. 
21:00 TV3 vakaro žinios 194 
21:52 TV3 sportas 1 21:57 
TV3 orai 194 22:00 Kietas 
riešutėlis. Puiki diena mirti 
23:55 Skubi pagalba 2/3s. 
00:55 Makgaiveris 1/1s. 
01:45 Tėvynė 5/1s. 02:40 
APB 1/1s. 03:30 Skubi pa-
galba 2/3s.  04:20 Vieniši 
tėvai 1/3,4s.   

BTV
06:20 CSI. Majamis (8) 
07:15 Mano virtuvė geriau-
sia (8) 08:35 Stoties policija 
(5) 09:35 Paskutinis faras 
(32) 10:35 Gelbėtojai - 112 
(1,2) 11:35 Jūrų pėstininkai 
(7) 12:35 Visa menanti (6) 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia (9) 14:55 Stoties policija 
(6) 16:00 Paskutinis faras 
(33) 17:00 Info diena 17:30 
Gelbėtojai - 112 (3,4) 18:30 
CSI. Majamis (9) 19:30 Jūrų 
pėstininkai (8) 20:30 Oplia! 
21:00 Amerikos nindzė. 
Susidorojimas 23:05 Tylos 
kodeksas 01:05 Visa me-
nanti (6) 02:00 Detektyvų 
istorijos (1)

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Vantos 
lapas 07:00 „Moterų dak-
taras“ (3/26) 08:00 Nauja 
diena 09:00 Visi savi 10:00 
Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu. 2019. N-7. 11:00 
Laikykitės ten 12:00 TV 
parduotuvė 12:15 „Pone 
prezidente” (1/19) 12:50 
„Gyvybės langelis“ (1/9) 
14:00 #NeSpaudai 15:00 
„Prokurorai” (1/28) 16:00 
Reporteris 16:23 Sportas 
16:30 Lietuva tiesiogiai 
16:58 Orai 17:00 „Gyvy-
bės langelis“ (1/10) 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“ (1/9) 

1
06:30 Tėvas Motiejus (2) 
07:45 Neklausk meilės var-
do (248,249) 08:45 Meilės 
sparnai (114) 09:45 Akloji 
(13,72) 10:50 Būrėja (49,76) 
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12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (92) 13:00 Zigis ir 
Ryklys (42,43) 13:20 Keista 
šeimynėlė (7) 13:50 Kiau-
lė, Ožka, Bananas ir Svir-
plys (16) 14:20 Muča Luča 
(28) 14:45 Seklė Agata (8) 
16:00 Svaragini. Amžina 
draugystė (385,386) 17:00 
Būk su manim (1608,1609) 
18:00 Keršto gėlės (51) 
18:50 Paskolinta meilė 
(98) 19:50 Mirtis rojuje (4) 
21:00 DETEKTYVO VAKA-
RAS. PREMJERA Kasandra. 
Ugnies sugrįžimas 23:05 
Gyvenimo daina (37,38) 
01:05 Senojo Tilto paslap-
tis (212,213) 03:15 Prancū-
ziška žmogžudystė. Mirtys 
Overnėje 04:50 Tėvas Mo-
tiejus (2) 

 
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 Mūšio lau-
kas. Visuomenės atsparu-
mo skatinimo programa 
08:50 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 4  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 ekspedi-
cija 14:00 Pasaulio teisuo-
liai 14:45 Laikinosios sos-
tinės fenomenas. Kaunas 
carinės Rusijos valdžioje. 
Dok.filmas 15:15 Unikalios 
mamos 15:50 Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo. Serialas 
16:05 Drakoniukas Koko-
sas 1. Animacinis serialas 
16:15 Smurfai. Animacinis 
serialas 16:45 Premjera. 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
4  17:05 Premjera. Ieškok 
manęs Paryžiuje 1. Seria-
las 18:00 Kultūros diena. 
18:30 Auto Moto. Progra-
ma apie autotransportą 
19:00 Europos plaukimo 
čempionatas trumpajame 
25 m baseine. Pusfinaliai 
ir finalai. Tiesioginė trans-
liacija iš Glazgo. 21:00 Lai-
kinosios sostinės fenome-
nas. Besikurianti laikinoji 
sostinė. Dok.filmas 21:30 
Elito kinas. Pamoka. Dra-
ma 23:20 Euromaxx 23:50 
Kūrybingumo mokykla. 
Asmenybės kūrybingumo 
paieškos ir lavinimo ugdy-
mas 00:00 DW naujienos 
rusų kalba. 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:02 Labas rytas, 
Lietuva 06:30 Žinios. Orai. 
09:20 Senis 10:25 Štut-
garto kriminalinė policija 
3 11:10 Komisaras Reksas  
12:00 Vartotojų kontrolė 
13:00 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva 
16:35 Kūrybingumo mo-
kykla 16:45 Premjera. Po-
nių rojus  17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 Kas 
ir kodėl?  18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Gyvenimo 
spalvos 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“.” 20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“.” 21:30 Ypatingas 
būrys 22:30 Dviračio žinios 
23:00 Premjera. Apgavikai 
1. Serialas 23:45 Komisaras 
Reksas  00:30 Bloga mer-
gaitė. Vaidybinis serialas 
01:00 LRT radijo žinios 

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1232,1233,1234) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(15) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (97,98) 09:55 
Rimti reikalai 2 (53) 10:25 
Rozenheimo policija (3) 
11:25 Supermamos (13) 
12:00 Bus visko 13:00 Tik 
tu ir aš (10,11) 14:00 Naš-
laitės (130) 15:00 Svajoklė 
(130) 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva 17:30 VIDO VIDeO 
18:30 Žinios 19:20 Spor-
tas 19:27 Orai 19:30 KK2 
20:00 Gaudyk laiką 21:00 
Rimti reikalai 2 (54) 21:30 
Žinios 22:20 Sportas 22:27 
Orai 22:30 VAKARO SEAN-
SAS Krydas. Gimęs kovoti 
01:10 Akloji zona (11) 02:05 
Bet kokia kaina 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Keršytojų komanda 1/36s. 
06:55 Žmogus voras 1/2s. 
07:25 Kempiniukas Plačia-
kelnis 1/76s. 07:55 Prieš 
srovę 19/14s.  08:55 Meilės 
sūkuryje 3192 10:00 Nuo 
likimo nepabėgsi 1/5,6s. 
12:00 Atsargiai! Merginos 
3/40,41s. 13:00 Parduotas 
gyvenimas 1/21,22,23,24s. 
15:00 Simpsonai 30/9,11s. 
16:00 TV3 žinios 241 16:25 
TV3 orai 241 16:30 TV Pa-
galba 14/67s. 18:30 TV3 ži-

nios 338 19:22 TV3 sportas 
1 19:27 TV3 orai 338 19:30 
Gero vakaro šou 6/14s. 
20:30 Moterys meluoja 
geriau 12/49s. 21:00 TV3 
vakaro žinios 193 21:52 TV3 
sportas 1 21:57 TV3 orai 193 
22:00 Kol nenuėjau mie-
goti 22:25 Vikinglotto 49 
23:55 Skubi pagalba 2/2s. 
00:55 Rezidentas 2/23s. 
01:45 Pasitikėjimas 1/10s. 
02:40 Ekstrasensai tiria 
6/113s. 04:05 Skubi pagal-
ba 2/2s.  

BTV
06:10 CSI. Majamis (7) 
07:05 Mano virtuvė ge-
riausia (7) 08:25 Stoties 
policija (4) 09:25 Paskuti-
nis faras (31) 10:25 Dakta-
ras Richteris (24) 11:35 Jūrų 
pėstininkai (6) 12:35 Visa 
menanti (5) 13:35 Mano 
virtuvė geriausia (8) 14:55 
Stoties policija (5) 16:00 
Paskutinis faras (32) 17:00 
Info diena 17:30 Gelbėtojai 
- 112 (1,2) 18:30 CSI. Maja-
mis (8) 19:30 Jūrų pėstinin-
kai (7) 20:30 Oplia! 21:00 
Tylos kodeksas 23:05 Pože-
mių ugnis 01:10 Visa me-
nanti (5) 02:05 Detektyvų 
istorijos (8) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Kryp-
tys LT 07:00 „Moterų dak-
taras“ (3/25) 08:00 Nauja 
diena 09:00 Sėkmės gy-
lis 10:00 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi 11:00 
„Prokurorai” (1/27) 12:00 
TV parduotuvė 12:15 „Pone 
prezidente” (1/18) 12:50 
„Gyvybės langelis“ (1/8) 
14:00 Nauja diena 15:00 
„Prokurorai” (1/27) 16:00 
Reporteris 16:23 Sportas 
16:30 Lietuva tiesiogiai 
16:58 Orai 17:00 „Gyvybės 
langelis“ (1/9) 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” (1/20) 22:30 
Reporteris 23:20 Sportas 
23:25 Orai 23:27 Rubrika 
“Verslo genas” 23:30 Delfi 
dėmesio centre 01:00 „Gy-
vybės langelis“ (1/8) 02:10 
„Pone prezidente” (1/20) 

1
06:15 Tėvas Motiejus (1) 
07:45 Neklausk meilės var-
do (246,247) 08:45 Meilės 
sparnai (113) 09:45 Akloji 
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(12,71) 10:50 Būrėja (48,75) 
12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (91) 13:00 Zigis ir 
Ryklys (40,41) 13:20 Keista 
šeimynėlė (6) 13:50 Kiau-
lė, Ožka, Bananas ir Svir-
plys (15) 14:20 Muča Luča 
(27) 14:45 Seklė Agata (7) 
16:00 Svaragini. Amžina 
draugystė (383,384) 17:00 
Būk su manim (1606,1607) 
18:00 Keršto gėlės (50) 
18:50 Paskolinta meilė 
(97) 19:50 Seklė Agata 
(8) 21:00 DETEKTYVO VA-
KARAS Prancūziška žmog-
žudystė. Mirtys Overnėje 
22:55 Gyvenimo daina 
(35,36) 00:55 Senojo Tilto 
paslaptis (210,211) 03:00 
Prancūziška žmogžudystė. 
Mirtis Orleane 04:30 Tėvas 
Motiejus (1) 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Vilnius Jazz 
2019 07:25 Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo. Serialas 
07:40 Drakoniukas Koko-
sas 1. Animacinis serialas 
07:55 Smurfai. Animacinis 
serialas 08:20 Smalsumo 
genas. Mokslo žurnalas 
08:50 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 4  09:15 Labas 
rytas, Lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 
Kultūrų kryžkelė. Menora 
12:40 Literatūros pėdse-
kys. Programa apie Lietu-
vos įtaką pasaulio kūrė-
jams 13:05 Stambiu planu 
14:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Kauno meno 
mokykla 14:30 Krikščionio 
žodis 14:50 Žagarės vyšnių 
festivalis 2015 15:50 Kaip 
Paulinė Kalėdas gelbėjo. 
Serialas 16:05 Drakoniukas 
Kokosas 1. Animacinis seri-
alas 16:15 Smurfai. Anima-
cinis serialas 16:45 Prem-
jera. Maistas: tiesa ar pra-
manas? 4  17:05 Premjera. 
Ieškok manęs Paryžiuje 1. 
Serialas 18:00 Kultūros die-
na. 18:30 Į sveikatą! 18:55 
FIBA Čempionų lyga. Som-
bathėjaus „Falco“ – Klaipė-
dos „Neptūnas“. Tiesioginė 
transliacija 21:00 Laiki-
nosios sostinės fenome-
nas. Kaunas carinės Rusijos 
valdžioje 21:30 Premjera. 
Suzi Q. Dok.filmas 23:10 
Nacionalinė ekspedicija 
00:00 DW naujienos rusų 
kalba. 00:15 Dabar pasau-
lyje 00:45 Brandūs pokal-
biai 01:15 Vilnius Jazz 2019 
02:05 W. A. Mozart. Don Žu-
anas. Klaipėdos valstybinio 
muzikinio teatro spektaklis 
04:40 Į sveikatą!  
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L. DiCaprio neigia brazilų prezidento 
kaltinimus sąsajomis su gaisrais Amazonijoje
Amerikiečių aktorius Leonardo DiCaprio paneigė Brazilijos 
prezidento išsakytą teiginį, kad įžymybė padėjo finansuoti 
grupes, galimai prisidėjusias prie gaisrų Amazonės atogrąžų 
miškuose. Manoma, jog organizacija sukeldavo gaisrus, kad  
pritrauktų aukojamų lėšų.

Siūlo kitų metų biudžeto pajamas didinti 
14 mln., išlaidas – 55 mln. eurų
Vyriausybė kitų metų valstybės pajamas, palyginti su 
spalį patvirtintu projektu, siūlo didinti 0,1 proc. (13,873 
mln. eurų) iki 11,559 mlrd. eurų, išlaidas – 0,4 proc. 
(55,246 mln. eurų) iki 12,705 mlrd. eurų. Kitų metų 
valstybės biudžeto deficitas siektų 1,146 mlrd. eurų.

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 10:05 Klausi-
mėlis 10:25 Štutgarto krimi-
nalinė policija 3 11:10 Komi-
saras Reksas 12:00 Gyve-
nimo 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  17:30 
Žinios. Sportas. Orai 18:00 
Kas ir kodėl? 18:30 Visi 
kalba 19:30 Beatos virtuvė 
20:25 Loterija „Keno Loto“.” 
20:30 Panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 
21:30 Auksinis protas 22:55 
Paguodos kvantas. Veiks-
mo trileris 00:40 Saujelė 
gyvenimo. Drama 

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa (1238,1239,1240) 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
(17) 07:55 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (101,102) 
09:55 Rimti reikalai 2 (55) 
10:25 Rozenheimo polici-
ja (5) 11:25 Supermamos 
(15) 12:00 Valanda su Rū-
ta 13:00 Tik tu ir aš (14,15) 
14:00 Našlaitės (132) 15:00 
Svajoklė (132) 16:00 Labas 
vakaras, Lietuva 17:30 Ga-
liu rytoj (27,28) 18:30 Ži-
nios 19:20 Sportas 19:27 
Orai 19:30 KK2 penktadie-
nis 21:00 SAVAITĖS HITAS. 
PREMJERA 12 stipriausių 
23:35 Misija “Neįmano-
ma” 3 02:00 Eilinis Džo. 
Kerštas 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 
Keršytojų komanda 1/38s. 
06:55 Žmogus voras 1/4s. 
07:25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis 1/78s. 07:55 Farai 
13/14s. (kart.) 08:55 Le-
gendinės legendos 1/12s. 
10:00 Nuo likimo nepa-
bėgsi 1/9,10s. 12:00 Atsar-
giai! Merginos 3/44,45s. 
13:00 Parduotas gyveni-
mas 1/29,30,31,32s. 15:00 
Simpsonai 30/14,15s. 16:00 
TV3 žinios 243 16:25 TV3 
orai 243 16:30 TV Pagalba 
14/69s. 18:30 TV3 žinios 340 
19:22 TV3 sportas 1 19:27 
TV3 orai 340 19:30 Vienas 
namuose 21:45 Kapitonas 

Amerika. Pirmasis keršyto-
jas 00:05 Red Bull muilinių 
lenktynės 00:35 Markas 
Feltas. Žmogus, sugriovęs 
Baltuosius rūmus 02:35 
Kolumbiana 04:25 Kol ne-
nuėjau miegoti   

BTV
06:20 CSI. Majamis (9) 
07:15 Mano virtuvė geriau-
sia (9) 08:35 Stoties policija 
(6) 09:35 Paskutinis faras 
(33) 10:35 Gelbėtojai - 112 
(3,4) 11:35 Jūrų pėstininkai 
(8) 12:35 Visa menanti (7) 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia (10) 14:55 Stoties po-
licija (7) 16:00 Paskutinis 
faras (34) 17:00 Info diena 
17:30 Gelbėtojai - 112 (5,6) 
18:30 CSI. Majamis (10) 
19:30 Amerikietiškos im-
tynės (47) 21:30 Infiltruo-
tas 00:00 Amerikos nindzė. 
Susidorojimas 02:00 Visa 
menanti (7) 02:55 Detek-
tyvų istorijos (2) 

06:13 Programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 „Pasau-
lis iš viršaus“ (1/4) 07:00 
Laikykitės ten 08:00 #Ne-
Spaudai 09:00 Greiti pietūs 
10:00 Mano vieta 10:30 
Kryptys LT 11:00 Gyveni-
mas 12:00 TV parduotuvė 
12:15 „Pone prezidente” 
(1/20) 12:50 „Gyvybės lan-
gelis“ (1/10) 14:00 Skyrybos 
15:00 „Prokurorai” (1/29) 
16:00 Reporteris 16:20 
Sportas 16:28 Orai 16:30 
Oponentai 17:00 „Gyvy-
bės langelis“ (1/11) 18:00 
Reporteris 18:45 Sportas 
18:55 Orai 19:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/27) 20:00 
Reporteris 20:48 Sportas 
20:58 Orai 21:00 Kitoks 
pokalbis su Edvardu Žičku-
mi 22:00 Oponentai 22:30 
Reporteris 22:50 Sportas 
22:58 Orai 23:00 Bušido 
ringas. Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2019” 23:30 
Vantos lapas 00:00 „Mote-
rų daktaras“ (3/27) 01:00 
„Gyvybės langelis“ (1/10) 
02:10 Oponentai 02:30 
„Prokurorai” (1/29) 03:15 
Reporteris 03:45 Sportas 
03:55 Gyvenimas 04:35 
Mano vieta
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06:00 Tėvas Motiejus (3) 
07:20 Neklausk meilės var-
do (250,251) 08:45 Meilės 
sparnai (115) 09:45 Akloji 
(73,74) 10:50 Būrėja (50,51) 
12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke (93) 13:00 Zigis ir 
Ryklys (44,45) 13:20 Keista 
šeimynėlė (8) 13:50 Kiau-

lė, Ožka, Bananas ir Svir-
plys (17) 14:20 Muča Luča 
(29) 14:45 Mirtis rojuje (4) 
16:00 Svaragini. Amžina 
draugystė (387,388) 17:00 
Būk su manim (1610,1611) 
18:00 Keršto gėlės (52) 
18:50 Paskolinta meilė 
(99) 19:50 Mirtis rojuje (5) 
21:00 DETEKTYVO VAKA-
RAS. PREMJERA Stokholmo 
rekviem. Akis už akį 22:55 
Kriminalinė Maskva (7,8) 
00:55 Senojo Tilto paslaptis 
(214,215) 03:00 Kasandra. 
Ugnies sugrįžimas 04:35 
Tėvas Motiejus (3) 

 
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 lie-
tuvių žinios 08:50 Maistas: 
tiesa ar pramanas? 4  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. 
Igliauka. 1 d. Dok.filmas 
14:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Besikurianti 
laikinoji sostinė. Dok.filmas 
14:25 Tarptautinis literatū-
ros festivalis „Vilniaus lapai 
2019“ 15:50 Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo. Serialas 
16:05 Drakoniukas Koko-
sas 1. Animacinis serialas 
16:15 Smurfai. Animacinis 
serialas 16:45 Premjera. 
Maistas: tiesa ar pramanas? 
4  17:05 Premjera. Ieškok 
manęs Paryžiuje 1. Seria-
las 18:00 Kultūros diena. 
18:30 Gimę tą pačią dieną 
19:20 Kūrybingumo moky-
kla 19:30 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžybos. 
Italijos „Didysis prizas“. Šo-
kiai ant ledo. Trumpoji pro-
grama. Tiesioginė translia-
cija 20:50 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžybos. 
Italijos „Didysis prizas“. Mo-
terys. Trumpoji programa. 
Tiesioginė transliacija 21:55 
Pasaulio dailiojo čiuožimo 
taurės varžybos. Italijos „Di-
dysis prizas“. Poros. Laisvoji 
programa. Tiesioginė trans-
liacija 23:00 Europos kinas. 
Staigiam posūky. Kriminali-
nė drama 00:30 DW naujie-
nos rusų kalba. 00:45 Da-
bar pasaulyje 01:15 Veran-
da. Programa apie aplinkos 
estetiką 
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06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Daiktų 
istorijos 07:00 Mūšio lau-
kas. Visuomenės atsparu-
mo skatinimo programa 
07:30 Premjera. Šrekenš-
taino pilis. Nuotykių ko-
medija 09:00 Labas rytas, 
Lietuva 09:30 Žinios. Orai. 
12:00 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Operacija 
„Šimpanziukai“.Lūžio taš-
kas 12:55 Pasaulio doku-
mentika. Neįtikėtinos gy-
vūnų draugystės 4  13:50 
Džesika Flečer 9,10  15:28 
Loterija „Keno Loto“.” 15:30 
Žinios. Orai 15:45 Sveikini-
mų koncertas 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai  18:00 Langas 
į valdžią 18:30 Vakaras su 
Edita 19:30 Stilius 20:25 
Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.” 20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai. 21:00 
Šok su žvaigžde 23:10 Su-
sižadėję penkerius metus. 
Romantinė komedija 01:10 
Paguodos kvantas. Veiks-
mo trileris 02:55 Europos 
kinas. Staigiam posūky. 
Kriminalinė drama 04:25 
Šrekenštaino pilis. Nuoty-
kių komedija  

06:50 Tomo ir Džerio šou 
(16) 07:15 Zigis ir Ryklys 
(7) 07:40 Šaunusis Skūbis-
Dū (15) 08:05 Ponas Bynas 
(20) 08:35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai (1) 09:05 Bepro-
tiškos melodijos (4) 09:30 
KINO PUSRYČIAI. PREMJERA 
Sniego karalienė 3 11:15 
PREMJERA Žaidimų kūrėjas 
13:35 Beveik mirtina 15:30 
Prieš pakratant kojas 17:25 
Kelionių panorama 17:55 
Gyvūnų pasaulis 18:30 Ži-
nios 19:20 Sportas 19:27 
Orai 19:30 SUPERKINAS. 
PREMJERA Drąsusis elniu-
kas Eliotas 21:20 Tamsos 
riteris 00:20 Paskutinės 
merginos 02:10 12 sti-
priausių 

TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 
Ančiukų istorijos 1/13s.  
07:00 Vėžliukai nindzės 
1/18s. 07:30 Aladinas 
1/144s. 08:00 Ančiukų is-
torijos 1/14s. 08:30 Virtu-
vės istorijos 10/14s. 09:00 
Gardu Gardu 8/14s. 10:00 
Būk sveikas! 2/14s. 10:30 
Penkių žvaigždučių būstas 

7/14s. 11:00 Misija: dirba-
me sau 3/12s. 11:30 Mano 
pinigai 1/6s. 12:00 Prin-
cas ir kalvis 14:20 Įpėdi-
niai 2 16:45 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis 2 18:30 
TV3 žinios 341 19:17 TV3 
sportas 1 19:22 TV3 orai 
341 19:25 Eurojackpot 49 
19:30 Uošvių nepasirinksi 
1/1s. 21:00 Čia buvo Saša 
22:55 Gringo 01:10 Kietas 
riešutėlis. Puiki diena mirti 
02:50 Markas Feltas. Žmo-
gus, sugriovęs Baltuosius 
rūmus  04:40 Makgaive-
ris 1/1s. 

BTV
06:30 Oplia! 07:30 Much-
taro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (50) 08:30 Oplia! 
09:00 Sveikatos kodas 
10:05 Varom! (15) 10:35 
Laukinė karalystė (2) 11:40 
Lemtinga diena (4) 12:45 
Džeimio ir Džimio kulina-
rinės dvikovos (1) 13:45 
Anthonis Bourdainas. Ne-
pažįstami kraštai (2) 14:45 
Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (51) 15:45 
Nusikaltimų tyrėjai (6) 
17:00 Betsafe–LKL čempi-
onatas. Juventus - Šiau-
liai 19:30 Muzikinė kau-
kė 22:05 MANO HEROJUS 
Ateities pasaulis 23:55 
AŠTRUS KINAS Pelkių pa-
baisa 

07:03 Programa 07:04 
TV parduotuvė 07:20 „TV 
Europa pristato. Vyrų še-
šėlyje“ (9,10) 08:30 Nau-
ja diena 09:00 Bušido 
ringas. Tarptautinis turny-
ras „BUSHIDO KOK 2019” 
09:30 Krepšinio pasaulyje 
su V 10:00 Vantos lapas 
10:30 „Pone prezidente” 
(1/18,19,20) 12:00 „Detek-
tyvas Linlis“ (6) 14:00 Gy-
venimas 15:00 Laikykitės 
ten su Andriumi Tapinu. 
2019. N-7. 16:00 Žinios 
16:28 Orai 16:30 Kryptys 
LT 17:00 Laikykitės ten 
18:00 Žinios 18:28 Orai 
18:30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ (9) 19:00 
„Moterų daktaras“ (3/28) 
20:00 Žinios 20:28 Orai 
20:30 Oponentai 21:00 
Kitoks pokalbis su Edvar-
du Žičkumi 22:00 Viralas 
22:30 Žinios 22:58 Orai 
23:00 Laikykitės ten. Po-
kalbiai. M 00:00 „Moterų 
daktaras“ (3/28) 01:00 
„Pagrindinis įtariamasis“ 
(7/1) 03:00 „Pasaulis iš 
viršaus“ (5/9) 03:20 Vira-
las 03:40 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi 04:20 

ŠEŠTADIENIS 
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Gyvenimas 
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07:00 Akloji (69) 07:30 
Pragaro katytė (9) 08:30 
Daktaras Ozas 09:30 Tėvas 
Motiejus (6) 10:40 Būrėja 
(46,47,48) 12:25 Klasiki-
niai kepiniai. Anos Olson 
receptai (40) 12:55 Akloji 
(70,71,72) 14:30 Sveikatos 
namai 15:30 Sveikatos na-
mai televitrina 15:45 Širde-
le mano (236,237) 17:45 
Akloji (14,15) 18:50 Būrėja 
(77,78) 20:00 Detektyvė 
Rizoli (9) 21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA Šešė-
liai iš praeities 22:55 Ma-
no motinos prakeikimas 
00:50 Kriminalinė Maskva 
(7,8) 02:45 Stokholmo re-
kviem. Akis už akį 

 
06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas 06:05 Klausi-
mėlis 06:20 Žagarės vyš-
nių festivalis 2015 07:10 
Kūrybingumo mokykla 
07:20 Auksinis protas 
08:30 Unikalios mamos 
09:00 Auto Moto 09:30 
Pradėk nuo savęs 10:00 
Į sveikatą!  10:30 Smal-
sumo genas 11:00 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus albumas 
11:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis 12:00 
Kultūrų kryžkelė. Trembi-
ta 12:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė 13:00 ARTS21 
13:30 Euromaxx 14:00 
Pasaulio dailiojo čiuožimo 
taurės varžybos. Italijos 
„Didysis prizas“. Vyrai. Lais-
voji programa. Tiesioginė 
transliacija 15:00 Įrėžta 
gintare 16:20 Kūrybingu-
mo mokykla 16:30 Mūšio 
laukas. Visuomenės atspa-
rumo skatinimo programa 
17:00 Klauskite daktaro  
18:00 Stambiu planu 18:55 
Pasaulio teisuoliai 19:40 
Premjera. Frenki Dreik pa-
slaptys 1.Detektyvinis seri-
alas 20:25 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžybos. 
Italijos „Didysis prizas“. Šo-
kiai ant ledo. Laisvoji pro-
grama. Tiesioginė translia-
cija  21:55 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžybos. 
Italijos „Didysis prizas“. 
Moterys. Laisvoji progra-
ma. Tiesioginė transliacija  
23:00 Europos kino ap-
dovanojimai 2019  01:30 
Dabar pasaulyje 02:00 
Saujelė gyvenimo. Drama 
03:30 Klausimėlis 03:50 
ARTS21 04:15 Kelias. Pro-
grama apie tradicines pro-
testantų bendruomenes 
Lietuvoje 



1�TREČIADIENIs, 
�019 m. gRUODžIO 4 D., 

NAUjAsIs gĖLUpIsspORTAs

REKLAMA

Žiniasklaida giria Londone siautėjusį 
teroristą padėjusius sutramdyti vyrus
D. Britanijos žiniasklaida gyrė tris vyrus, sutramdžiusius 
Londone žmones peiliu puolusį teroristą. Vienas jų užpuolikui 
į veidą švirkštė miltelius iš gesintuvo, o kitas grūmėsi 
apsiginklavęs narvalo iltimi. Londono centre siautėjęs 28 metų  
vyras mirtinai subadė vyrą ir moterį, o dar tris - sužeidė.

Saulės elektrinių šiemet įrengta daugiau 
nei per 3 metus
Šiemet Lietuvoje saulės elektrinių įrengta ir prijungta 
prie tinklų daugiau nei per pastaruosius trejus metus, o 
tai lėmė paprastesnė ir greitesnė tvarka. Gegužę-lapkritį 
prijungta per 1,8 tūkst. saulės elektrines įsirengusių 
klientų,  tuo metu per 2015-2018 metus – apie 1,1 tūkst.

LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1
KAUNO 

„ŽALGIRIS“ RUNGT. PER. PRAL. 

12 12 0

12 TAŠKŲ

�
PANEVĖŽIO 

„LIETKABELIS““
RUNGT. PER. PRAL. 

11 7 4

7 TAŠKŲ

�
VILNIAUS 
„RYTAS“

RUNGT. PER. PRAL. 

11 7 4

7 TAŠKŲ

4
KLAIPĖDOS 

„NEPTūNAS“
RUNGT. PER. PRAL. 

12 7 5

7 TAŠKŲ

� PRIENŲ
„CBET“

RUNGT. PER. PRAL. 

12 5 7

5 TAŠKŲ

� UTENOS 
„JUVENTUS“

RUNGT. PER. PRAL. 

12 5 7

5 TAŠKŲ

�
ŠIAULIŲ 

„ŠIAULIAI“
RUNGT. PER. PRAL. 

10 4 6

4 TAŠKŲ

�
PASVALIO 
„PIENO 

ŽVAIGŽDĖS“

RUNGT. PER. PRAL. 

12 4 8

4 TAŠKŲ

9
ALYTAUS 

„DZūKIJA“
RUNGT. PER. PRAL. 

12 4 8

4 TAŠKŲ

10
KĖDAINIŲ 
„NEVĖŽIS“

RUNGT. PER. PRAL. 

12 3 9

3 TAŠKŲ

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.

B KOVO 21 D. -:- VAL. BETSA-
FE-LKL VARŽYBOS: Kėdainių 

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

Varžybos

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.

B GRUODŽIO 22 D. 16.00 VAL. 
PRIENų KKSC ARENOJE 

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

Gausios „Raudonųjų velnių“ 
pajėgos į Uteną keliauja pui-
kiomis nuotaikomis. Utenos 
„Juventus“ (5/7) svečiuose 
80:74 (14:20, 33:17, 14:18, 
19:19) privertė pasiduoti 
Prienų „CBet“ (5/7).

Po šios pergalės Utenos 
klubas pavijo „CBet“ turnyri-
nėje lentelėje. Šios ekipos yra 
iškovojusios po 5 pergales ir 
dalinasi 5-6 vietas.

Akistatą labiau užsivedę 
pradėjo prieniškiai ir netru-
kus įgijo 9 taškų pranašumą 
(9:18). Žydrūno Urbono tak-
tinės pamokos padėjo „Ju-
ventus“ sugrįžti į rungtynes 
ir po 6-0 spurto antrajame 
kėlinyje jau uteniškiai pirma-
vo (32:30).

Uteniškių gretose Žygiman-
tas Skučas išsiskyrė pirmoje 
rungtynių pusėje. Pirmąjį kė-
linį aukštaūgis žaidė be keiti-
mo, o į rūbinę išėjo su 12 taš-
kų savo sąskaitoje.

Kiti Ž. Urbono kariai buvo 
ne ką menkiau užsivedę – „Ju-
ventus“ iki pertraukos įmetė 
7 tritaškius, o Darius Tarvy-
das iš jų pataikė 3.

33 taškų sprogimas antra-
jame kėlinyje leido uteniš-
kiams į pertrauką išsinešti 10 
taškų pranašumą (47:37).

Sunkiai rungtynės klostėsi 
„CBet“ įžaidėjams. Per pirmą-
sias 20 minučių Kerras Kriisa, 
Arnas Velička ir naujokas Do-
natas Sabeckis kartu sudėjus 
pelnė 6 taškus ir padarė 3 
klaidas.

„Reikia mažiau daryti kvai-
lų klaidų. Atrodė, kad jau tu-
rim rungtynes, bet leidom 

Utenos „Juventus“ privertė pasiduoti Prienų „CBet“
jiems prisirinkti lengvų taš-
kų, pabėgti į greitą puolimą. 
Dėl to ir pralaimime dabar“, 
– per pertrauką mintimis da-
linosi „CBet“ gynėjas Marty-
nas Varnas.

Ketvirtajame kėlinyje 
„CBet“ pavyko sugrąžinti in-
trigą. Panaikinę skirtumą 
prieniškiai įgijo 4 taškų pra-

našumą (69:65), tačiau „Ju-
ventus“ laiku atsikvošėjo. 
Gyčio Radzevičiaus lemiamu 
metu ėmėsi iniciatyvos ir nu-
kalė savo komandai pergalę.

G. Radzevičius sužaidė dar 

vienas sėkmingas rungtynes 
– pelnė 21 tašką ir surinko 28 
naudingumo balus.

Uteniškių energija atsispin-
dėjo atkovotų kamuolių eilu-
tėje statistiniame protokole. 

Kovą dėl kamuolių „Juventus“ 
laimėjo 38:29, o puolime Ž. 
Urbono auklėtiniai atkovojo 
net 14 kamuolių.

„CBet“ aistruoliai pirmą 
kartą aikštėje išvydo klubo 
naująjį pirkinį Donatą Sabec-
kį. Gynėjas po metų pertrau-
kos sugrįžo į „Betsafe–LKL“ 
kovas, bet dvikova prieš „Ju-

ventus“ jam nesusiklostė.
D. Sabeckis rungtyniavo 25 

minutes, pelnė 7 taškus, atliko 
3 rezultatyvius perdavimus 
(3 kl.) ir surinko 3 naudingu-
mo balus.

„CBet“ šiose rungtynėse 
vertėsi be Lauryno Biručio. 
Vidurio puolėją užklupo šei-
myninės problemos. Sve-
čiams antrose rungtynėse 
iš eilės negalėjo padėti vie-
nas lyderių Bryantas Craw-
fordas.

„Rungtynės kokių ir laukė-
me. Gavosi banguotos, bet to 
turėtų jau nebūti. Vis norisi, 
tai nurašyti jaunumui. Gynė-
jai šiandien turėjo daugiau 
kontroliuoti komandą. Džiau-
giuosi už kovą, nes buvo situa-
cijų, kai tikrai nesisekė. Buvo 
situacijų, kai darėme klaidų, 
bet ta kova, kurią rodėme 
mane džiugina“, – po rungty-
nių kalbėjo „CBet“ strategas 
Mantas Šernius.

„Žinojome, kad svarbu stab-
dyti Arną Veličką. Manau, kad 
mums pavyko. Buvo pora 
momentų, kai Sabeckiui lei-
dome veržtis, kvailai darėme 
pražangas. Turime dar daug, 
kur dirbti ties tuo. Lietuviai 
daugiau, mažiau žino jį, bet 
užsieniečiui buvo sunkiau tai 
suprasti“, – apie varžovų žai-
dimo organizatorių stabdymą 
kalbėjo Ž. Urbonas.

„CBet“: G. Radzevičius 21 (8 
atk. kam., 5/6 dvit., 3/4 trit., 
28 naud. bal.), Ž. Skučas 17, D. 
Tarvydas 13 (4/5 trit.) taškų.

„Juventus“: Karolis Guščikas 
12, Martynas Varnas ir Skyla-
ras Spenceris (5/5 dvit., 5 atk. 
kam., 3 bl., 24 naud. bal.) po 11 
taškų. LKL 



14 TREČIADIENIs, 
�019 m. gRUODžIO 4 D., 
NAUjAsIs gĖLUpIs sKELBImAI

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Paskutinė rudens diena 
pranašavo, kad jau metas 
atiduoti valdžią žiemai. 
Lauke tvyrojo nedidelis, 
poros laipsnių šaltukas, o 
tie, kas anksti ryte važiavo 
į turgų, sakė, kad kelias bu-
vo slidus. 

Turguje žmonių buvo ne-
daug. Gal buvo šalta, o gal dėl 
to, kad nieko naujo turguje 
jau nėra, ko nebūtų galima 
nusipirkti parduotuvėse.

Šeštadienį turguje kilogra-
mas bulvių kainavo 0,3–0,4 
euro, kopūstų – 0,4–0,8 eu-
ro, svogūnų – 0,5–0,8 euro, 
morkų – 0,6–0,8 euro, čes-
nakų –3–4 eurus, burokė-
lių – 0,4–0,5 euro, brokolių 
– 1,5 euro, žiedinių kopūstų 
–1,5–1,8 euro, saldžiųjų pa-
prikų – 1,5 euro, pomidorų 
– 0,9–1,5 euro.

Daržoves auginančios mo-
terys prekiavo ir savo pa-
gamintomis mišrainėmis, 
kurių pusės litro stiklainis 
kainavo 1,5–1,7 euro. Pu-
sės litro stiklainis obuolie-
nės kainavo 1,5 euro, o trijų 
ketvirčių stiklainis uogienės 
(braškių, vyšnių) – 2,5 euro. 
Stiklinaitę gražių baltų ar 
margų pupelių bei pupų par-
davė už 0,7 euro, kilogramą 
virtų ar raugintų burokėlių 
– už 1 eurą, raugintų kopūs-
tų – už 1–2 eurus, o raugintų 
agurkų – už 1,5–2,5 euro. Ki-
logramas troškintų  raugintų 
kopūstų su daržovėmis kai-
navo 3 eurus, marinuotų ko-
pūstų – 2,2 euro, marinuotų 
burokėlių – 2 eurus.

50 g džiovintų grybų kai-
navo 2,5–3 eurus, saliero 
gumbas – 1 eurą, indelis na-
mie ruoštų krienų ar indelis 
rūgštynių – 1,5–2 eurus. 

Nedaug liko ir sodo gėry-
bių. Kilogramas obuolių kai-
navo 0,6–0,8 euro, kriaušių 
– 1,2–1,5 euro, litras span-
guolių (miške rinktų ar sode 
augintų) – 3 eurus.

Jau šiek tiek praretėjo pie-
no pardavėjų gretos. Tačiau 
kainos išliko tokios pačios. 
Litras pieno kainavo 0,5 eu-
ro, grietinės – 3,4–3,6 euro, 
išrūgų – 0,4 euro, kefyro – 0,6 
euro. Puskilogramį sviesto 
buvo galima nusipirkti už 
4 eurus, kilogramą varškės 

Prienų 
turguje

REKLAMA

– už 1,6–3 eurus. Sūrį buvo 
galima pasirinkti pagal dydį 
ir pagal tai, iš ko pagamin-
tas – iš varškės ar saldaus 
pieno, šviežias ar keptas, o 
gal rūkytas. Kainos svyravo 
nuo 1,5 iki 5 eurų. Nedide-
lį obuolių sūrį pardavė už 
1,5–2,5 euro.

Vis dar brangūs kaimiš-
kų vištų kiaušiniai, kurie iki 
švenčių tikrai neatpigs. De-
šimtis nemažų kiaušinių kai-
navo 1,8–2 eurus, o kai kas 
prašė ir 2,2 euro. Kam labai 
reikėjo ir kas norėjo, tikrai 
pirko, nes baigiantis turgui 
kiaušinių beveik nepavyko 
aptikti. Už dešimtį antinių 
kiaušinių teko mokėti 2–2,3 
euro. Dešimtis paukštyno 
vištų kiaušinių kainavo 1,3 
euro.

Bitininkai už pusės litro 
stiklainį medaus prašė 3–4 
eurų, už 100 g bičių duone-
lės – 3 eurų. Žmonės po tru-

putį pirko, nes atšalus orui 
visokios ligos gali užklupti. 
Daugelis pirko ir įvairių žo-
lelių arbatų, daugiausia nuo 
peršalimo ligų, kosulio, ger-
klės skausmo.

Paklausą įgyja ir nami-
nis šaltai spaustas sėmenų 
aliejus. Nors prekė ir brangi 
(pusės litro butelis kainavo 
3,5–4 eurus), tačiau žmonės 
pirko nesiderėdami. 

Po apdangalais nereikėjo 
slėpti papjautų vištų, ančių ir 
triušių. Kilogramas vištienos, 
kaip ir anksčiau, kainavo 4 
eurus, antienos – 5–6 eurus, 
o triušienos – 6 eurus. Ant 
prekystalių jau atsirado ir 

papjautų žąsų. Nors iki Kalė-
dų dar beveik mėnuo, tačiau 
žąsį galima nusipirkti ir pasi-
dėti į šaldiklį. Taigi, gana di-
delė žąsis kainavo 25 eurus. 
Prieš pat Kalėdas, žinoma, 
kaina pakils.

Kadangi jau prasideda 
adventas ir žmonės mažiau 
vartos mėsos, tad nemažai 
pirkėjų būriavosi prie pre-
kiautojų šviežia ir šaldyta 
žuvimi, įvairiai paruoštomis 
silkėmis bei rūkyta ir kepta 
žuvimi.

Kilogramas plačiakakčio fi-
lė kainavo 3,99 euro, doradų 
– 4,99 euro, karšio – 2,3–2,9 
euro, sterko – 6,9 euro, upė-
takio – 4,9 euro, vėgėlės – 4,5 
euro, upinio ešerio – 2,9 eu-
ro, šamo – 3,5 euro, lydekos 
– 4,9 euro. Populiariausios 
iš šviežių žuvų buvo karšiai 
ir vėgėlės, o iš šaldytų – jūrų 
lydekos, kurių kilogramas 
kainavo apie 3 eurus. Paklau-

sios buvo įvairios silkės bei 
rūkyti žuvies gaminiai. 

Turguje buvo nemažai ir 
šviežios mėsos. Kilogramas 
kiaulienos šoninės kaina-
vo 3,98–4 eurus, kumpio – 
3,98–4,2 euro, krūtinėlės – 
3,6 euro, sprandinės – 4,79–
5,5 euro, karbonado – 4,59–
5,2 euro, karkos – 1,7–2,2 
euro, kauliukų – 3,59–4,59 
euro, išpjovos – 5,25–5,8 eu-
ro, maltos kiaulienos ir jau-
tienos – 3,5–4 eurus. Kilogra-
mas veršienos kainavo 11,5 
euro, avienos – 7,5–9 eurus, 
jautienos – 9,5–11,5 euro. 
Kilogramas mėsinės vištos 
(broilerio) kainavo 2,7 euro, 

Išsinuomoja
1 k. butą Prienuose arba Biršto-
ne. Tel. 8 677 29001.

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.

„VW Golf“  (1997 m., 1,6 l, B, 
4/5 durys, TA iki 2020 m. 08 
mėn., geros būklės). „GAZ-53“ 
ir „GAZ-21“ variklius ir detales. 
Tel. 8 682 83999.  

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

Nekilnojamas turtas

1 kambario butus
Kambarį bendrabutyje Prie-
nuose. Tel. 8 682 31217.

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.

Išnuomoja
2 k. butą J. Basanavičiaus g., 
Prienuose. Tel. 8 656 77708.

kalakuto kumpio su kaulu 
– 3,6 euro. 

Iš rūkytos mėsos gaminių 
labiausiai perkami buvo gra-
žiai parūkyti lašinukai. Dau-
gelis perkančiųjų norėjo įsi-
gyti tikrų, kaimiškų rūkytų 
lašinių, o ne ruoštų parduo-
ti, neišsistovėjusių, tik išmir-
kytų sūryme su priedais. Pa-
čių tikriausių lašinukų gali 
pasiūlyti tik tos moterėlės, 
kurios atsineša nedaug, ir 
matai, kad tai tikri kaimiški, 
lietuviški lašiniai – nesitam-
po kaip guma, išrūkyti alks-
nio dūmu.

Kilogramas rūkytų lašinu-
kų kainavo 6,5–6,8 euro, su 
raumeniu – net iki 7,6–7,8 
euro. Kilogramą rūkytos deš-
ros buvo galima nusipirkti už 
5,8–8,5 euro, dešrelių – už 
5,5–6,5 euro, suktinio – už 
8–11 eurų, pūslės (skilan-
džio) – už 12–15 eurų, o vy-
tintos jautienos išpjovos – už 
11,5–12 eurų.

Prekiautojai mėsos gami-
niais siūlė pirkti ir šviežio 
kepto „zuikio“ (kilogramo 
kaina – 5–6 eurai), naminio 
pašteto ar šaltienos (indelis 
kainavo maždaug 1,5 euro).

Gyvūnijos turgavietė buvo 
apytuštė, nes paprastai šiuo 
metu nelabai kas ką perka. 
O ir pasirinkimas nedidelis. 
Pora prekiautojų turėjo de-
deklių vištų, už kurias pra-
šė 6,5–7 eurų. Už gaidžius 
šeimininkai prašė po 6–10 
eurų, už antis norėjo gauti 
po 12 eurų, už žąsis – 18–25 
eurus. Suaugę triušiai kaina-
vo 20–25 eurus.

Ūkininkai taip pat grūdų 
nepigina ir greičiausiai tik 
brangins. Centneris miežių, 
kviečių ar kvietrugių kai-
navo 8–10 eurų, 40 kg avi-
žų – 6 eurus, o už pašarinių 
miltų centnerį prašė 10 eu-
rų. Ryšulys šiaudų kainavo 
3 eurus, šieno – 4–5 eurus, 
maišas pašarinių runkelių 
– 5 eurus.

Apie artėjančias žiemos 
šventes priminė prekiauto-
jai, siūlantys įsigyti įvairių 
žiburiuojančių girliandų, di-
desnių ar mažesnių elniukų, 
kurie kainavo 15–35 eurus.

Šeštadienio rytas, nors ir 
šaltokas, bet buvo be kritu-
lių, tad sendaikčių pardavė-
jai taip pat laukė pirkėjų. Tik 
šiuo metu daugelis žvalgosi 
kalėdinių dovanėlių ir nela-
bai dairosi į dėvėtus daiktus, 
nors būna atvežta pigių nau-
jų prekių, kurių kainos svy-
ruoja nuo 2 iki 10 eurų. Tad 
čia galima rasti ir kokį tinka-
mą namams daiktą. 

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, Kau-
nas) prašo atsiliepti mirusio Antano Radzevičiaus turto pa-
veldėtojus ar jų įgaliotus asmenis, 2019 m. gruodžio 11 d. 
13,00 val. Jūs kviečiami atvykti Prienų r., Stakliškių sen., Le-
pelionių k. prie žemės sklypų (kad. Nr. 6968/1:220), sude-
rinti ribas su gretimu žemės sklypu (kad. Nr. 6968/1:272), 
kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavi-
mai. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius do-
kumentus, paveldėjimo dokumentus ar įgaliojimus. Pasi-
teirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvar-
kos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, Kaunas 
arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus tęsiami.

V. Strumskio ind. įmonė informuoja, kad 2019-12-10 
11 val. bus atliekami žemės sklypo (pr. Nr. 474) kadas-
triniai matavimai. Prašome mirusiam Leonui Šalomskui 
priklaususio gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 6960/4:14), 
esančio Būdų k., Stakliškių sen., Prienų r., turto paveldė-
tojus atvykti į sklypo ribų ženklinimą, su savimi turėti 
paveldėjimo ir asmens dokumentus. Išsamesnė infor-
macija: matininkas V. Strumskys, tel. 8 682 47866, el. p. 
v.strumskys@gmail.com 

Gerb. žemės sklypo (unikalus Nr. 6968-0003-0210), 
kurio bendras plotas 0,8200 ha, adresas: Prienų r. sav., 
Stakliškių sen., Rūdiškių k., (toliau – Žemės sklypo) ben-
draturtės Onos Kamsiukienės, mirusios 1992-03-25, 
įpėdiniai, pranešu Jums, kad aš, šio Žemės sklypo ben-
draturtė Vanda Kamsiukienė, ketinu parduoti man as-
meninės nuosavybės teise priklausančias 2/3 dalis Že-
mės sklypo, kurio bendras plotas 0,8200 ha, unikalus 
Nr. 6968-0003-0210, adresas: Prienų r. sav., Stakliškių 
sen., Rūdiškių k., (toliau – Žemės sklypo dalis) už 1200 
Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų) kainą. Prašau 
ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio pranešimo viešo 
paskelbimo dienos pareikšti man arba Prienų rajono 3-
iajam notaro biurui, adresu: J. Brundzos g. 3-2, Prienai, 
savo norą ar atsisakymą pirkti aukščiau nurodytą Žemės 
sklypo dalį. Jeigu per nurodytą terminą neatsakysite, lai-
kysiu, kad nenorite pasinaudoti pirmumo teise ir Žemės 
sklypo dalis bus parduota kitiems asmenims.



1�TREČIADIENIs, 
�019 m. gRUODžIO 4 D., 

NAUjAsIs gĖLUpIs

Dovanų rinkiniai, kosmetika, saldumynai ir papildai su bičių produktais.

Bičių dovanos
Parduotuvė bitininkams, Birutės g. 5, Prienai, Tel. 8 698 76083.

Darbo laikas: I–V 8.00–17.00 val. VI 8.00–13.00 val.

sKELBImAI
Žemės ūkis

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

Ūkininkas parduoda svilintą 
kiaulių skerdieną, perkant 2 
puseles (visą kiaulę) kaina 
– 2,75 Eur/kg. Motininių 
kiaulių skerdiena – 2,20 Eur/
kg. Tel. 8 607 12690.

Maistines bulves (0,20 Eur/kg). 
Tel. 8 601 05587.

Pigiai kviečius. Tel. 8 682 
59925.

Kviečius ir bulves. Gali atvežti. 
Tel. 8 676 90392.

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

Akselinę (peilių plotis 0,45 m, 
liodė, diržas, 4 kW variklis, trifa-
zis), vienaarklinį vežimą pneu-
matiniais ratais, vienaarklines 
roges („lubinukė“), cisterną (5 
kub. m). Tel.: (8 319) 46224, 8 
611 15818. 

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. 

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, kaladėmis, 
rąsteliais). Prienuose atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

Spygliuočių malkas kaladėmis. 
Veža ir mažais kiekiais. Tel. 8 
640 41952.

Atvešime durpių  
briketų, akmens  
anglių, pjuvenų  

briketų, granulių.  
KOKYBĘ  

GARANTUOJAME. 
Tel. 8 683 13463.

Pianiną „Красный Октябрь“. 
Tel. 8 699 94535.

Paslaugos
Gruodžio 5, 6, 7 dienomis 
kviečiu pasigražinti ilgalaikiu 
makiažu (antakiai, akių linija, 
lūpos). Daugiau informacijos 
tel. 8 630 68020.

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).

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

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

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

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

Stogų dengimas, senų stogų 
renovacijos, gegnių montavi-
mas, bei karkasinių namų ir 
pavėsinių statymas. Taip pat 
atliekame visus skardinimo 
bei pakalimo montavimus. Tel. 
8 604 06965.

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.

Sienų glaistymas, dažymas, ply-
telių klijavimas, gipso kartono 
montavimas ir kiti remonto 
ir apdailos darbai. Tel. 8 671 
14527.

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.

Dažymas, glaistymas, lami-
nato klojimas, plytelių klija-
vimas, gipso kartono ir visų 
tipų lentelių montavimas. 
Betonavimo, griovimo, senų 
medinių namų bei butų re-
monto darbai. Turi ilgametę 
darbo patirtį. Darbus atlieka 
kruopšiai, kokybiškai ir lai-
ku. Tel. 8 647 02708.

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.

REKLAMA

ŽEMĖS KASIMO 
DARBAI  

Ø Kasame tranšėjas,  
kūdras, tvenkinius; 

Ø Tvarkome aplinką,  
lyginame žemes; 

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

Darbo skelbimai

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

Darbas senjorams. Priimsime į 
darbą ne visą darbo dieną šalt-
kalvį-formuotoją. Atlyginimas 
nuo 3,50 Eur/val., priklausomai 
nuo kvalifikacijos. Tel. 8 698 
46062.

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonomikos, 
kultūros ir politikos naujienų!

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonomikos, 
kultūros ir politikos naujienų!

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonomikos, 
kultūros ir politikos naujienų!
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Gruodžio 4 d.
TREČIADIENIS
Šv. Barbora

Saulė teka 08:20
leidžiasi 15:56

Dienos ilgumas 07.36
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Barbora, Osmundas, Vainotas, 

Liugailė
Tinkamas laikas sėti: 

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

nes gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Gruodžio 5 d.
KETVIRTADIENIS

Tarptautinė savanorių die-
na už ekonominę ir socialinę 

plėtrą
Saulė teka 08:22

leidžiasi 15:55
Dienos ilgumas 07.33

Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Eimintas, Geisvilė, Gratas, 

Gracija
Tinkamas laikas sėti: 

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

nes gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Gruodžio 6 d.
PENKTADIENIS

Šv. Mikalojus, Arklių diena
Saulė teka 08:23

leidžiasi 15:55
Dienos ilgumas 07.32

Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Mikalojus, Bilmantas, Norvydė

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti, kon-

servuoti ir šaldyti vaisius.

Gruodžio 7 d.
ŠEŠTADIENIS

Tarptautinė civilinės aviaci-
jos diena

Šv. Ambraziejus
Saulė teka 08:25

leidžiasi 15:54
Dienos ilgumas 07.29

Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Ambraziejus, Daugardas, Tau-

tė, Jekaterina
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti, kon-

servuoti ir šaldyti vaisius.

Gruodžio 8 d.
SEKMADIENIS

Švč. Mergelės Marijos nekal-
tojo prasidėjimo šventė 

Saulė teka 08:26
leidžiasi 15:54

Dienos ilgumas 07.28
Priešpilnis (11 mėnulio diena)

Zenonas, Vaidginas, Gedmintė, 
Guntilda

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

Gruodžio 9 d.
PIRMADIENIS

Tarptautinė antikorupcijos 
diena

Saulė teka 08:27
leidžiasi 15:53

Dienos ilgumas 07.26
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Delfina, Leokadija, Vakaris, Ge-

denė, Valerija
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

VANDENS TEMPERATŪRA

+2 NEMUNAS PRIE NEMAJūNŲ
+3 KAUNO MARIOS 
+5 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

37KAUNE 
nSv/val. 

38ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
7682 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8050 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų ei-
lutėse, stulpe-
liuose bei pa-
ryškintuose 9 
langelių (3×3) 
kvadratuose.
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Lošimo Nr. 1234
Data: 2019-12-01
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 VISA LENTELĖ
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LAIMĖJIMAI ir laimėtojų sk.

 
 
 

27209.00€   1
29.50€ 546
2.00€ 16145
3.00€ 10375

PAPILDOMI PRIZAI
06**655 50 EUR VIADA čekis
0599606 Automobilis VW T-
CROSS
0314373 Automobilis VW T-
ROC
0420032 Automobilis VW T-
ROC
0013354 Automobilis VW 
TOUAREG
06**907 Belaidės ausinės JBL 
500 BT
03**524 Belaidės ausinės JBL 
500 BT
059*025 Čekis šventiniam 
stalui 100EUR
027*795 Čekis šventiniam 
stalui 100EUR
063*064 Čekis šventiniam 
stalui 100EUR
012*885 Čekis šventiniam 
stalui 100EUR
052*759 Čekis šventiniam 
stalui 100EUR
03**101 DELIMANO smulkin-
tuvas
03**090 DELIMANO smulkin-
tuvas
01**148 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
00**028 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
012*936 Kavos aparatas De-
longhi
026*906 Kavos aparatas De-
longhi
053*442 Kavos aparatas De-
longhi
049*113 Kavos aparatas De-
longhi
024*868 Kavos aparatas De-
longhi
051*583 Nešiojamas komp. 
LENOVO V130
0469151 Nešiojamas komp. 
LENOVO V130
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Šventinį laikotarpį „užkurs“ 
pašėlęs Kalėdų senelis, 2019 
m. projekto „Lietuvos balsas. 
Vaikai“ nugalėtoja  Milėja 
Stankevičiūtė, „Vitaminas D“, 
„Aksomas“.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. Norin-
tiems prekiauti – dėl leidimų 
prašome kreiptis į Prienų 
seniūniją tel. (8 319) 52 
195, el. p. ruta.laukaitiene@
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 7 d. 18 val. Prienų 
sporto arenoje – LKL krepši-
nio varžybos: Prienų „CBet“ 
– Panevėžio ,,Lietkabelis“.

Gruodžio 7–8 dienomis Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio 
centre – 2019 m. Lietuvos 
vaikų ir moksleivių liaudiškų 
šokių grupių konkursinio 
festivalio „Aguonėlė“ na-
cionalinis turas. Renginys 
nemokamas.

Gruodžio 8 d. 14 val. Skriau-
džių laisvalaikio salėje – „Kve-
piantys pašnekesiai“ – susiti-
kimas su biologe-žolininke 
Monika Smilgyte. Sužinosite 
apie žolelių gydomąsias ga-
lias, jų naudą sveikatai ir 
grožiui, sveiką gyvenseną 
ir ligų prevenciją, arbatų ir 
tepalų paslaptis. Žolininkė 
mielai atsakys į visus Jums 
rūpimus klausimus.

Gruodžio 10 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– kino filmas „Pasmerkti. Pa-
jūrio džiazas“ (N18). Bilieto 

kaina – 5 Eur.

Gruodžio 11 d. 17 val. Veive-
rių šaulių namuose – Kalėdų 
eglutės įžiebimo šventė „Ma-
giškos Kalėdos“.

Gruodžio 11 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– atlikėjo Edmundo Kučinsko 
šventinis koncertas „Raudo-
nom rožėm sninga“. Bilieto 
kaina – 10 Eur

Gruodžio 13 d. Stakliškė-
se: 16.00 val. – Kalėdinės 
eglutės įžiebimas Stakliškių 
miestelio aikštėje. 17.00 val. 
– Atnaujinto Stakliškių kul-
tūros ir laisvalaikio centro 
atidarymas. Padėkos vaka-
ras-koncertas „Po angelo 
sparnu“. Koncertuos styginių 
kvartetas „Music Atelier“ ir 
Lietuvos valstybinio simfo-
ninio orkestro artistė, ka-
merinio orkestro narė Rasa 
Smolinskytė.

Gruodžio 14 d. 12 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– folkloro ir vokalinių kolek-
tyvų sambūris „Mano krašto 
partizanų dainos“. Renginys 
nemokamas.

Gruodžio 15 d. Prienuose 
– pažintinis orientacinis žai-
dimas „Senių besmegenių 
rebusas“. Siūlome išbandyti 
judrų žaidimą, orientuotą 
į žinių, kompetencijų, savo 
krašto pažinimo plėtrą. Lėk-
sim ieškoti, kur pradingo 
Seniai besmegeniai. Star-
tas gruodžio 15 d. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centro prieigose: 12.00 val. 
– instruktažas, 12.30 val. 
– pirmųjų dalyvių startas. 
REGISTRACIJA – iki gruodžio 
10 d. https://forms.gle/sutS-
n3ve26jFHS726. Dalyvio 
mokestis – 3 Eur dalyviui. Į 
visus klausimus atsakysime  
tel. 8 686 94 930, el.p. zi-
takc@gmail.com. Išsamesnė 
informacija – Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centro inter-
neto puslapyje ar Facebook 
paskyroje.

0154653 Nešiojamas komp. 
LENOVO V130
0166539 Nešiojamas komp. 
LENOVO V130
0284115 Nešiojamas komp. 
LENOVO V130
0541445 Nešiojamas komp. 
LENOVO V130
035*004 Pakvietimas į TV
002*122 Pakvietimas į TV
009*181 Pakvietimas į TV 
014*436 Pakvietimas į TV
0107767 Planš. komp. Sam-
sung TAB A T510
0658815 Planš. komp. Sam-
sung TAB A T510
0375889 Planš. komp. Sam-
sung TAB A T510
0624029 Planš. komp. Sam-
sung TAB A T510
0247061 Planš. komp. Sam-
sung TAB A T510
049*762 Planš. komp. Sam-
sung TAB A T510
0268070 Pretendentas į butą
0203889 TC čekis buitinei 
technikai
0645819 TC čekis buitinei 
technikai
0190009 TC čekis buitinei 
technikai
0191787 TC čekis buitinei 
technikai
0098746 TC čekis buitinei 
technikai
000*117 TC čekis buitinei 
technikai
011*438 Telefonas Samsung 
Galaxy A10
044*458 Telefonas Samsung 
Galaxy A10
040*535 Telefonas Samsung 
Galaxy A10
011*387 Telefonas Samsung 
Galaxy A10
0087995 Televizorius Philips 
32PHT4203
0281968 Televizorius Philips 
32PHT4203
0135137 Televizorius Philips 
32PHT4203
0383099 Televizorius Philips 
32PHT4203
0240232 Televizorius Philips 
32PHT4203
045*528 Televizorius Philips 
32PHT4203
03**156 Vilnos ir kašmyro 
pledas

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
450 000 Eur

Lošimo Nr. 725
Data: 2019-11-25

Tel. 1634
„Hyundai i20“ - 725-0018945

500 Eur - 725-0023*74
20 Eur - 725-000**58
20 Eur - 725-000**93

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
1x7000€, 7x700€ ir 70x70€

Lošimo Nr. 357
Data: 2019-11-29

SKAIČIAI
02, 03, 30, 31, 45 + 06, 08

LAIMĖJIMAI
5 + 2 12840656.52€  0
5 + 1 453924.10€      0
5 128166.80€      0
4 + 2 7628.90€ 0
4 + 1 334.30€ 1
4 138.70€ 5
3 + 2 73.40€ 8
2 + 2 24.10€ 98
3 + 1 21.30€ 98
3 16.90€ 149
1 + 2 10.90€ 505
2 + 1 8.70€ 1638

PROGNOZĖ: 23 000 000 Eur

Renginiai
Gruodžio 4 d. 19 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centro 
didžiojoje fojė – „Advento 
vainikas – draugystės ratas“. 
Skambės adventinės folklo-
ro dainos ir kiti vokaliniai 
kūriniai. Kunigas Vitalijus 
Volodkovičius pašventins 
Jūsų atsineštus advento vai-
nikus.

Gruodžio 6 d. 12.30 val. Aš-
mintos laisvalaikio salėje 
– Adventinė popietė  „Artė-
jant dangaus ir žemės šven-
tei“. Advento vainiko pynimo 
papročius pristatys Prienų 
„Ąžuolo“ progimnazijos Aš-
mintos pradinio ugdymo 
skyriaus mokiniai ir Ašmin-
tos laisvalaikio salės folkloro 
kolektyvas „Ošvenčia“.

Gruodžio 6 d. 17.00 val. Prie-
nų Laisvės aikštėje – Kalė-
dų eglės įžiebimo šventė. 


