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Gruodžio 29 d. Prienų
kultūros ir laisvalaikio
centras pakvietė visus į
tradicinį šventinį koncertą
„Žiemos mozaika“. Tačiau
šįkart koncertas nušvito ir
suskambėjo kitaip.

Po ilgos pertraukos Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro
svečiai bei žiūrovai rinkosi į
atnaujintą didžiąją salę. Ši salė
nuo pat pastatymo (1991 metų) džiugino žiūrovus įvairiais
ne tik vietiniais, bet ir respublikiniais, tarptautiniais renginiais. Deja, beveik atkurtos
valstybės amžių skaičiuojančios salės sienos apsiblausė,

kėdės susidėvėjo, o sceninė
įranga paseno morališkai.
Nors kultūros ir laisvalaikio
centro renovacija buvo suplanuota jau seniai, deja, dėl
ribotų valstybės finansinių
išteklių renovacija vyko lėtai
– dalimis. Ledai pajudėjo tik
paskutiniais metais, kai dar
kone prieš dešimtmetį žadėtas
finansavimas pagaliau pasie-

kė Prienus.
Prieš metus iškilmingai
atidaryta atnaujinta fojė, o
šių metų paskutinio renginio
metu Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kolektyvai
bei žiūrovai įžengė į atgimusią salę.
Nors prieš keletą metų tvirtinant renovacijos projektą
NUKelta Į 4 p. 

Vinco Mykolaičio-Putino 125 metų gimimo
sukaktis pasitinkama su literatūrine premija
Prienų krašto muziejus
2018 metus pasitinka
minėdamas iškilaus
rašytojo Vinco MykolaičioPutino 125 metų gimimo
sukaktį. Sausio 6 dieną
muziejuje vyks popietė,
skirta rašytojui, bus
pristatyta dailininko Petro
Lincevičiaus tapybos
paroda „Žemė“, kurioje
eksponuojami paveikslai,
sukurti V. MykolaičioPutino tėviškėje.

V. Mykolaičio-Putino sodyba-muziejus jau dvidešimtį

metų yra Prienų krašto muziejaus padalinys. Gyvenamąjį
namą, kuriame gimė klasikas
(1893–1967), statė dar senelis, o įrengė tėvai. Rašytojas
čia gyveno iki 1914 m. Paskutinį kartą lankėsi 1936 m., per
motinos laidotuves. Memorialinis muziejus įkurtas 1971
m., nuo 1998 veikia kaip Prienų krašto muziejus padalinys.
Muziejuje atkurta autentiška
V. Mykolaičio-Putino vaikystės aplinka su to meto baldais
ir daiktais. Vyksta kultūriniai
renginiai, poezijos skaitymai,

Gyventojus, kurie turi asbesto turinčių atliekų (stogų
dangų ir kitų statybinių atliekų, turinčių asbesto), prašome iki šių metų vasario 28 d.
kreiptis į savo gyvenamosios
vietos seniūniją. Asbesto turinčių gaminių atliekos nebus nemokamai paimtos iš
gyventojų, kurie pretenduoja
gauti arba jiems jau paskirtas
finansavimas, panaudojant
Europos Sąjungos struktūrinės paramos ar kitų fondų bei
programų lėšas.
Prienų r. savivaldybės informacija 

Dėl 2018 metų
paramos maisto
produktais iš
Europos pagalbos
labiausiai
skurstantiems
asmenims fondo
programos
Informuojame, kad
nuo 2018 m. sausio 1 d.
bus priimami prašymai
dėl paramos maisto
produktais iš Europos
pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims
fondo 2018 metams.

rašytojo asmenybei svarbių
datų paminėjimas, literatūros pamokos moksleiviams,
lankosi pavieniai lankytojai
bei turistų grupės. Per metus

sodybą aplanko daugiau kaip
1200 lankytojų.
2017 metais Pilotiškėse,
Prienų rajone esančioje V.
NUKelta Į 12 p. 

Norintys gauti šią paramą
Prienų miesto gyventojai turi
kreiptis į Savivaldybės administracijos Socialinės paraNUKelta Į 3 p. 
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Į Lietuvą trečiadienio vakarą atvykusiems paaugliams
krepšininkams iš įžymios Ballų (Bolų) šeimos Prienų
– Birštono „Vytauto“ krepšinio klubas taps stotele link
NBA Los Andželo „Lakers“ ekipos, sako ginčais su JAV
prezidentu išgarsėjęs ekscentriškas jų tėvas Los Andželo
verslininkas LaVaras.



Patariamojoje NATO misijoje Afganistane dalyvaujanti
Lietuva artimiausius trejus metus toliau skirs pinigų su
Talibanu kovojančioms šios šalies pajėgoms. Vyriausybė
trečiadienį patvirtino sprendimą Afganistano nacionalinio
saugumo pajėgoms išlaikyti ir vystyti 2018–2020 metais skirti
po pusę milijono JAV dolerių (beveik 415 tūkst. eurų).

Horoskopas 2018 metams

Pagal rytų tradicijas
kiekvieni metai yra
priskiriami tam tikram
gyvūnui ar totemui, kuris
valdo metų energetiką.
2018 metai patenka į
Geltonojo žemės Šuns
globą.

Ši tradicija laikosi taisyklės,
kad kiekvieni metai prasideda stojus pirmajai Mėnulio
jaunačiai metų kalendoriuje.
2018 metais pirmoji Jaunatis
įvyks vasario 16 dieną.
Geltonasis žemės Šuo yra
apdovanotas ištikimybe ir atsidavimu, draugišku nusiteikimu, atsakingumu. Jam ypač
svarbios šeimos vertybės. Šuo
labai atsidavęs ir ištikimas
gyvūnas, gebantis saugoti
artimuosius ir jais rūpintis.
Jis labai darbštus ir kryptingas, savo tikslo siekia mažais
žingsneliais ir iki galo.



AVINAS
(03.21-04.20)

Asmeninio gyvenimas vadovas pasieks savo įtakos
viršūnę, kurią galima laikyti labai tipišku Avino bruožu
2018 m. Bet ką tai reiškia? Jei
turite patikimą ir mylimą partnerį ar gerą draugą, galbūt jis
ar ji bus tinkamas kandidatas
į šį „vadovavimo“ vaidmenį.
Tačiau horoskopas prognozuoja, kad net vieniši ir intravertiški asmenys supras,
kaip naudinga gauti išorinį
įkvėpimą ir paramą. Avinai,
net jei Jūsų širdis yra tikras
ugningas ugnikalnis, dažnai
reikia pasikonsultuoti su kitu
išmintingu asmeniu, kuris yra
susipažinęs su savo gyvenimu
ir su Jūsų likimo vingiuotu keliu. Tokiu būdu galite išvengti
vaikščiojimo ratais ir kartoti
tas pačias klaidas, kurios Jus
lydėjo metais.
Tikriausiai 2018 m. pradžioje Avinus užvaldys mieguistumas ir apatija. Jūs pa-

vargote nuo visų labdaringų
ir gerų darbų, neseniai pasirodėte daugiau nei pakankamai. Jūsų zodiako ženklas
priklauso idealistiniams, taigi, jei nesistengiate išgelbėti viso pasaulio, tikrai esate
bent gausiai padėjęs savo artimiems kaimynams. Tačiau
Jūsų energijos atsargos nėra
neišsemiamos.
Taip pat supraskite, kad
Jūs negalite planuoti džiaugsmo akimirkų. Noras atidaryti
šampano butelį, žiūrint mėgstamą filmą ir sakant: „Dabar
aš būsiu laimingas“ tikrai nesuveiks. Avinai turi eiti miegoti išsekę, mirtinai pavargę,
bet žinodami, kad kiekvieną
dieną jie padarė kažką reikšmingo ir prasmingo, nesvarbu, ar tai vaikų mokymas, ar
lauko priežiūra, ar tiesiog puikios, galinčios pagyvinti visų
protus kavos paruošimas.
Horoskopas prognozuoja,
kad 2018 metai taip pat įvertins Jūsų santykius su užsieniečiais ir apskritai viskuo,
kas nepažįstama ir nežinoma.
Akivaizdu, kad dvidešimtmečiai „avinėliai“ bus atviresnis
nei iš tiesų brandžios šešiasdešimtmetės avys. Tačiau visų
Avinų noras išbandyti naujus
patiekalus, neįprastus ir drąsius drabužių ir spalvų derinius ar galimybę diskutuoti su
asmenimis, kurie turi visiškai
skirtingas nuomones, visada
padės sustiprinti pasitikėjimą,
išlaikyti savo protą „šviežią“
ir rasti reikiamą supratimą.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Jaučiai, 2018 m. horoskopas prognozuoja, kad svarbiausias lemiamas veiksnys
– kaip gerai gali būti įrėminamas Jūsų gyvenimas. Bet tai,
žinoma, nereiškia, kad Jūsų
egzistencija yra kaip tapyba,
romantiška idilija. Dažnai tai
visiškai priešinga – susitikimas su uošve gali būti panašus į abstrakčias Pablo Pikaso
paveikslėlio formas, o pokalbis su kolegomis gali atrodyti
panašus į neįtikėtiną Salvadoro Dali vaizduotę. Štai kodėl
turite savo gyvenimui nustatyti tvirtesnes ribas (tvirtą rė-

http://www.facebook.com/labirintai

mą), tai aiškiai parodys, kas
yra svarbu ir kas turi tikrąją
vertę, o kas ne. Jūs norėtumėte
būti tas, kuris kepa pyragus, o
ne tas, kuris juos valgo. Jautis tiesiog didžiuosis savo nepriklausomybe ir malonumu
2018 m. Jūs būsite savotiškas
ir originalus šeimininkas. Tiesą sakant, Jautis labiau mėgsta dovanoti, kad priimtų vieną iš kitų.
Liūdesys ir melancholija
gali netikėtai nustebinti Jaučius. Dažniausiai Jaučiai dėvi velnio ragus, kurie skatina
jų kūrybiškumą ir draugiškus anekdotus. Tačiau šį kartą liepsna pradeda nykti. Bet
jie nepasiduos. Jų žemiškas
temperamentas ir horoskopo
žinutė kartu yra tik pirmieji du medžiai gausioje visų
2018 m. dienų alėjoje. Kai
kiti mato tik paviršutiniškai
nevaisingą žemę, Jūs galite
pamatyti paslėptą po žeme
aukso kasyklą.
Labai tikėtina, kad 2018 m.
Jus vilios daugybė pagundų.
Kai kurie Jaučio ženklo žmonės padarys savo gyvenimą
saldesnį dviguba torto doze,
kiti įsipils papildomą stiklinę
vyno. Tačiau turėtumėte būti
atsargūs, mėgaudamiesi tokiomis „mažomis aistromis“.
Tai gali lengvai netekti kontrolės. Savidisciplinos jausmas atneš tikrą džiaugsmą
– būsite laimingas tuo momentu, kai galėsite atsispirti malonumams, o ne aklai
jiems pasiduoti.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Dvyniai 2018 m. susikoncentruos į santykius. Tiesą
sakant, visas jų gyvenimas
iš tiesų yra tik ryšių su kitais
rinkinys. Jei esate dykumos
saloje be draugų, tikriausiai
nusirausite savo paskutinius
plaukus jau po pirmosios vie-
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Valentina Radzevičienė
(Prienų r. Šilavoto pagrindinės
mokyklos direktorė)

Rita Keturakienė
(gydytoja, Tarybos narė)

Naujuosius sutikome Vilniuje. Po vakarienės su vaikais ir anūkais nuėjome prie
eglės Katedros aikštėje, aplankėme mugę, pasigėrėjome fejerverkais ir puošniu
Gedimino prospektu. Jau
ne vienus metus planavome
Naujuosius sutikti kokioje
nors Europos valstybės sostinėje ir planą įgyvendinti
pradėjome nuo Vilniaus.
Ateinantiems metams didelių uždavinių neturiu. Norėčiau, kad artimiesiems sektųsi, mano pacientai sunkiai
nesirgtų, Tarybos nariai rastų
daugiau bendro sutarimo.
Tikiu, kad ateinančiais
metais visi daugiau džiaugsimės.

Raimundas Markūnas
Tikiu, kad šie – Šuns –
metai bus geri. Juk sutikome
linksmai – su šokiais, dainomis, fejerverkais draugų
būryje prie laužo. Nors netrukus – mėnesio pabaigoje – tapsiu bedarbiu, bet esu
optimistas ir tikiu, kad ir toliau dirbsiu mėgstamą darbą ir būsiu reikalingas. Jau
esu pakviestas vasarą dirbti
Dainų šventėje vienos dalies baletmeisteriu. Ir sau, ir
visiems aplinkiniams linkiu
svarbiausio – būti sveikiems,
o visa kita – išsispręs.

Praėjusieji 2017 m. buvo
ypatingi mokyklos bendruomenei, nes įgyvendinome
visų mūsų svajonę – dirbti
ir gyventi renovuotose mokyklos patalpose. Gruodžio
mėnesį mokykloje buvo atidaryta atnaujinta sporto salė
bei prie jos esantys persirengimo kambariai ir dušai. Kartu
su salės atnaujinimo darbais
mokykloje buvo renovuoti I
a. tualetai (II a. suremontuoti
anksčiau), pakeista likusi didžioji dalis langų, atnaujintas
kabinetų apšvietimas, įrengti
laiptai prie įėjimo ir paklotos trinkelės. Esame dėkingi
rajono vadovams, Švietimo
skyriui už nuolatinį dėmesį
mokyklai ir jos reikmėms.
Tikimės, kad pagražėjusios
mokyklos erdvės taps dar
patrauklesnės visiems seniūnijos gyventojams ir jų vaikučiams. Metų sandūroje man
labiausiai norisi pasidžiaugti, kad vadovauju talentingų,
kūrybingų, darbščių žmonių
kolektyvui. Didžiuojuosi mokyklos mokiniais, jų pasiekimais, pažanga, laimėjimais.
Dėkoju tėvams, kurie patiki
mums patį brangiausią savo
turtą – vaikus. Esu dėkinga savo šeimai, kuri palaiko
mane visais gyvenimo atvejais. Tikiuosi, kad ateinančiais metais mokykla dirbs
ramiai, bendraudama ir bendradarbiaudama su vietos gyventojais išlaikys esamą mokinių skaičių, o gal pavyks
pritraukti ir daugiau mokinių,
kuriems teiksime kokybišką,
atitinkantį šiandienos poreikius ugdymą(si).
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

Virginija Naudžiūtė
(Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro direktorė)

Po šventinį laikotarpį lydėjusių gausybės renginių
Naujuosius pasitikau ten,
kur manęs visą šį laikotarpį
trūko labiausiai – namuose,
artimųjų apsuptyje.
Kaip Prienų kultūros ir
laisvalaikio centro direktorė tikiuosi, kad 2018 metais
ir mane, ir kolektyvą lydės
įkvėpimas ir kūrybiškumas,
kad nestokosime naujų idėjų
ir turėsime pakankamai jėgų
bei atkaklumo toms idėjoms
įgyvendinti. Ateinančiais
metais norėtųsi pasiūlyti
žiūrovams bent keletą naujų
kultūrinių paslaugų.
2017 metais vykdytos apklausos metu išryškėjo ne tik
„lengvai suvartojamų“, bet ir
gilesnių, prasmingesnių žanrų poreikis, todėl viliamės,
kad atnaujintoje Prienų kultūros ir laisvalaikio centro
koncertų salėje prieniečių
bei svečių dėmesio sulauks
profesionalaus šokio, muzikos ir teatro atlikėjų pasirodymai. Žinoma, anksčiau
pamėgti pramoginio žanro
koncertai, spektakliai taip
pat lauks savo žiūrovų.
Kaip asmuo – norėčiau turėti daugiau laiko, kurį galėčiau praleisti su artimaisiais,
tačiau suprantu, kad ir šiais
metais tai mažai tikėtina.

Indrė Andriušytė
Naujuosius sutikau darbe,
tikiuosi, kad ir visi šie metai
bus darbingi, laimingi, pinigingi, be didelių nesklandumų, pernykštės negandos
nepasikartos, o visi artimieji
bus sveiki.
Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
ISSN 1392-7248.
Tiražas – 1 400 egz. Spausdinta: Polska Press Sp. o.o.
Redakcija pasilieka teisę rankraščius trumpinti ir redaguoti.
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Baltieji rūmai ketina imtis sankcijų prieš atskirus Irano
režimo pareigūnus arba jo rėmėjus, susijusius su šalyje
vykstančių protestų malšinimu, trečiadienį pranešė
aukšto rango administracijos pareigūnas.



Lenkijoje tebedirba maždaug 400 Šiaurės Korėjos
piliečių, nors ši Europos Sąjungos valstybė nuo
praėjusių metų rugpjūčio neišduoda jiems naujų darbo
leidimų ir laikosi Jungtinių Tautų rezoliucijos, trečiadienį
pranešė Lenkijos darbo ministrė.



Trečiadienį Europoje įsigaliojo naujos taisyklėmis,
kuriomis siekiama apsaugoti investuotojus, užtikrinti
rinkos skaidrumą ir sąžiningumą bei užkirsti kelią naujai
finansų krizei.

Regimantas Mieldažis:
Artūras Ivanauskas
(Prienų PSPC direktorius)

Per Naujuosius būname
Lietuvoje. Šie metai ne išimtis, juos pasitikome Palangoje. Pajūryje naujametinę
naktį buvome pirmą kartą ir
labiausiai nustebino žmonių
gausa.
Tikiu, kad Vyriausybė, kaip
žada, šiais metais nenuskriaus
medikų bei visų kitų medicinos darbuotojų ir bus galimybė padidinti atlyginimus.
Planuojame, kad šiais metais pradėsime įgyvendinti
ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Pirminės
asmens sveikatos priežiūros
veikos efektyvumo didinimas“, kurį įgyvendinant per
ketverius metus turėtume galimybę pagerinti profilaktiką,
prevenciją, ankstyvąją diagnostiką gydant kraujotakos
sistemos, galvos smegenų,
onkologines, tuberkuliozę ir
kitas ligas, suremontuoti kai
kuriuos kabinetus, pagerinti
neįgaliųjų poreikius. Projektas yra rengiamas, o vienas iš
konkrečių planų – Vaikų ir
odontologijos poliklinikoje
įrengti liftą.

Irena Vincekienė

Praėję metai buvo normalūs – nei labai geri, nei labai
blogi, svarbu, kad be didelių
stresų, nelaimių. Tikiu, kad
šiais metais žmonės bus laimingesni, mažiau nusivylę,
sveiki, o visa kita nusipirksime. Džiaugiuosi, kad dar turiu tėvus, kad džiugina keturi
įdomūs anūkai. Žinoma, norėčiau ir anūkės, bet čia – jau
ne mano valioje. Kartu noriu
palinkėti „Revuonos“ mokyklos bendruomenei džiaugsmingai paminėti mokyklos
100-ąsias metines.
REKLAMA

Po Kalėdų, per kurias daug
važinėjome, Naujuosius sutikome ramiai – namuose. Tikiu, kad šie metai bus geresni finansiškai, artimieji, ypač
vaikai, bus sveiki. Didelių kelionių į užsienį neplanuojame,
nes ir Lietuvoje yra daug gražių vietų, kurių dar neaplankėme. Auginame tris vaikus,
planuose yra ir daugiau, bet
kol kas paauginsime šitus, gal
per tą laiką ir socialinės išmokos padidės, nes kol kas mokamos tik „kapeikos“. Tikiu,
kad netolimoje ateityje ir Lietuvoje bus galima uždirbti pakankamai, sukurti savo verslą
ir man nebereikės važinėti uždarbiauti į užsienį.

Evelina Sadauskaitė
(kūno rengybos (fitneso)
varžybų prizininkė)

Naujuosius labai jaukiai ir
ramiai sutikau Birštone, namuose. Tai buvo Naujųjų sutikimas su vaišėmis bei naujametinių fejerverkų griausmu,
bet svarbiausia – kartu su keletu pačių geriausių draugų.
Manau, kad ir šiais metais
vėl pasinersiu į linksmus nuotykius, gražias akimirkas. Beskaičiuojant jų dienas tikiuosi
daug nepamirštamo juoko, vis
geresnių gyvenimiškų pasiekimų, sėkmės ir sveikatos bei
šiltų apkabinimų. Tik geriausių emocijų! Kaupkime momentus, ne daiktus!
O ir uždavinių sau labai
daug išsikeliu kiekvienam
mėnesiui, savaitei ar net
dienai,nes visa tai sudaro didžiųjų norų įvykdymą. Šiemet
yra ir keletas labai svarbių dalykų, įvykių, kurie tikrai bus
išpildyti. O tarp jų, žinoma,
ir nuolat galvoje besisukantis
noras – vėl užlipti ant didžiosios varžybų scenos. Šis noras
visada kirba širdyje!

Andrius Palionis (LR Seimo narys)

Ko gero, labai panašiai kaip ir bet kuris kitas žmogus: su pamąstymais ir apmąstymais. Naujuosius pasitikti stengiuosi su
šeima. Džiaugiuosi, kad ir mano dukroms ši tradicija tampa
svarbi. Greitas gyvenimo tempas, didelis užimtumas Seime atima ir didelę dalį šeimos laiko. Naujųjų sutikimas artimų žmonių draugijoje – tai sykiu ir turiningas poilsis, ir gerai praleistas
laikas, ir pati įspūdingiausia šventė.
Tikiu ir tikiuosi, kad šiais metais geopolitinė situacija tiek Lietuvos, tiek pasaulyje stabilizuosis ir visi konfliktai bus sprendžiami be kraujo praliejimo, kad Lietuvoje mažės socialinė atskirtis,
gyvenimas gerės ir žmonės taps laimingesni, atlaidesni, pakantesni ir geranoriškesni. Visi sutinkame, kad gražiuose ir turtinguose
namuose gyventi ir maloniau, ir patogiau. Siekiant, kad tie namai,
kurių vardas Lietuva, taptų mieli visiems šalies žmonėms, valstybės 100-mečio proga užtektų kiekvieno mūsų mažos dovanos
– nedidelio, bet svarbaus ir prasmingo darbo be atlygio.
Užduotis ir darbus pateikia kiekviena diena, todėl skubu atlikti
darbus, tesėti pažadus, vykdyti įsipareigojimus, bet ne skaičiuoti dienas kalendoriuje. Kartais netikėti sprendimai, nuomonės,
įvykiai taip sujaukia darbotvarkę, kad viskas tiesiog apsiverčia
aukštyn kojomis. Mano užduotis – visose situacijose ieškoti
racionaliausio sprendimo ir visas problemas priimti kaip labai
svarbias, neišskiriant, ar jos priklauso vienam žmogui, ar didelei
bendruomenei. Tikėjimas ir pasitikėjimas, sąžiningumas – labai
svarbūs žmogaus bruožai, kuriuos privalu ir vertinti, ir branginti. Mano pasirinkimas teisingai ir sąžiningai atstovauti tautai LR
Seime – tai pagrindinė visų ketverių metų kadencijos užduotis.

Prienų PGT viršininkas Gintautas Baltrimas

Pirmiausia džiaugiuosi, kad Prienų r. ir Birštono savivaldybių
gyventojai Naujus metus pasitiko be didelių nelaimių. Šventiniu
laikotarpiu (nuo gruodžio 24 d. iki sausio 1 d.) buvo 11 išvykimų,
bet dauguma – gelbėjimo darbai: padėjome ištraukti užklimpusį
GMP automobilį, važiavome atkimšti užsikimšusių kelio pralaidų,
padėjome pakelti apvirtusį miškovežį ir pan. Gesinti teko tik statybinį vagonėlį ir naujametę naktį pievoje uždegtas padangas.
Nors dažniausios gaisrų priežastys nesikeičia, bet džiugina,
kad mažėja ir gaisrų, ir juose žuvusių žmonių. Prienų r. ir Birštono savivaldybėse 2016 m. kilo 122 gaisrai, kuriuose žuvo keturi
žmonės, 2017 m. – 108 gaisrai ir žuvo du žmonės. Pastaraisiais
metais gaisru vadinamas ir suodžių užsidegimas kamine, todėl
pagal ankstesnių metų vertinimus „tikrų“ gaisrų skaičius būtų
dar mažesnis.
Džiugina, kad pavasariais žmonės vis rečiau degina žolę.
Tikiu, kad visos šios gera žadančios tendencijos išliks ir šiais,
ir ateinančiais metais. Ir tai ne vien mūsų – ugniagesių gelbėtojų
nuopelnas. Įgyvendinant prevencines akcijas ir priemones daug
prisideda savivaldybių, seniūnijų, Socialinių paslaugų centro darbuotojai, sąmoningesniais tampa ir gyventojai.

Algimantas Draskinis

Naujuosius sutikome kartu su artimaisiais Jiestrakyje, kur
dabar gyvenu, ūkininkauju ir prižiūriu mamą. Tikiu, kad jei
dar ne šiais metais, tai bent netolimoje ateityje kaimas atsigaus. Ir mano sūnus labai „nesipurto“ ūkininkavimo, tik tam
tikras sąlygas kelia. Paliktume jam ne tik žemės, bet ir senelių statytą namą iš jų rankomis gamintų plytų. Norėčiau, kad
visi būtų sveiki, būtų geri tarpusavio santykiai, visi turėtų į ką
atsispirti prieš sėkmingai žengdami į ateitį. Aš su sūnumi planuoju vasarą važiuoti į Norvegijos šiaurę ir paviešėti ten, kur
saulė visą parą nenusileidžia.

Dėl 2018 metų paramos maisto
produktais iš Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems
asmenims fondo programos
ATKelta IŠ 1 p.
mos ir sveikatos skyrių.
Gyvenantys seniūnijose turi kreiptis į jų seniūnijas.
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr.
756 patvirtintas 122 Eur
valstybės remiamų pajamų dydis (toliau – VRP),
įsigaliosiantis nuo 2018 m.
sausio 1 d.
Dėl paramos 2018 metams galės kreiptis Prienų
rajono gyventojai ir šeimos, kurių pajamos vienam
asmeniui neviršija 1,5 VRP
– 183,00 eurų per mėnesį.
Parama gali būti skiriama ir kitais atvejais, kai
bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui
(vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5
VRP dydžio, bet neviršija
2,2 VRP (268,40 eurų) dy-

džių per mėnesį, įvertinus
bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir
kitas aplinkybes (sunkios
ligos, nelaimės bei kitais
atvejais, kai bendrai gyvenančių asmenų ar vieno
gyvenančio asmens sunki
materialinė padėtis).
Paramos maisto produktais iš Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems
asmenims fondo 2018 metų pirmasis tiekimas bus
vykdomas vasario mėnesį,
prašymai bus priimami iki
2018 m. sausio 18 d.
Asmenys, kurie nesuspės pateikti prašymų iki
2018 m. sausio 18 d., paramą maisto produktais galės
gauti nuo 2018 m. balandžio mėn.
Prienų r. savivaldybės informacija 

Lyg karoliukų vėrinį nuvėrė gyvenimas metus ant laiko siūlo.
Tegul visi jie briliantais žėri. Tegul jie džiaugsmo šventę siūlo.
Dar visko bus – dar vėrinys tas ilgas,
dar metų siūlas tiesiasi į tolį…
Lyg žemuogės vaikystėje ant smilgos
džiaugsmu tespindi tie visi karoliai..
Gražių ir prasmingų dienų!

Gražaus 40-mečio sulaukusį Gintautą Sodaitį, 60-ojo jubiliejaus proga Rimantą Žvirblį bei gimtadienių sukaktuvininkus: Petrą Motiejų Bendinską,
Neringą Gustainienę, Raimundą Mieliauską, Rimą Zablackienę, Joną Stanionį ir Juozą Bosikį sveikina Darbo partijos Prienų skyrius.

 ATGARSIAI
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Itališko vyno eksporto mastas praėjusiais metais
pasiekė rekordinį lygį: jo vertė siekė 6 mlrd. eurų ir per
metus padidėjo 7 proc. Daugiausia tam įtakos turėjo
didelė paklausa Rusijoje, trečiadienį panešė didžiausia
Italijos žemės ūkio sąjunga.



Airijos pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“ praėjusiais metais
skraidino rekordiškai daug – 129 mln. – keleivių, nepaisant to,
kad dėl pilotų stygiaus teko atšaukti tūkstančius skrydžių.



Latvijos nacionalinė aviakompanija „airBaltic“ pripažinta
punktualiausia 2017 metų aviakompanija, rodo OAG
svetainėje paskelbti tyrimo rezultatai. OAG duomenimis,
praėjusiais metais „airBaltic“ pasiekė 90,01 proc.
punktualumo rodiklį skrydžiuose.

Paskutinis metų renginys – vėl atgimusioje Prienų kultūros ir
laisvalaikio centro didžiojoje salėje
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2017-12-18 Alytaus apskr. VPK
Prienų r. PK gautas pareiškimas,
kad gruodžio 9 d. apie 19.20 val.
konflikto metu, vyras (gim. 1975
m.) smurtavo prieš savo sutuoktinę
(gim. 1976 m.).
2017-12-18 apie 17.50 val. Prienų r.,
Veiverių sen., Juodbūdžio k., Vyturių
g., vyras (gim. 1966 m.), grįžęs namo
pastebėjo, kad išlaužus jo gyvenamojo namo katilinės langą patekta
į gyvenamojo namo vidų ir pavogti
pinigai, kompiuteris „ACER Aspire“,
įvairūs juvelyriniai dirbiniai, dokumentai. Nuostolis – 5451 euras.
2017-12-19 apie 18 val. Prienų r.,
Veiverių sen., Mažųjų Zariškių k.,
Varnėnų g., neblaivus (1,40 prom.
alkoholio) vyras (gim. 1975 m.)
smurtavo prieš savo sugyventinę
(gim. 1979 m.). Įtariamasis sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.
2017-12-19 apie 19 val. Prienų r.,
Jiezno sen., Pelekonių k., Kalno g.,
vyras (gim. 1970 m.), atvykęs į jam
priklausančią sodybą pastebėjo, kad
įsibrovus į gyvenamojo namo vidų
pavogta žoliapjovė „Partner Colibri
II“, benzininė žoliapjovė „Husqvarna J50“ ir „Husqvarna“ benzininis
pjūklas. Nuostolis – 489 eurai.
2017-12-19 apie 22.45 val. iš Prienų
ligoninės į Kauno ligoninę tėvai atvežė 1 mėn. mergaitę, kuri dėl kaukolės
skliauto lūžio paguldyta į ligoninę.
Mergaitės motina (gim. 1994 m.)
paaiškino, kad Prienų r., Strielčių
k., namuose, mergaitė susižalojo
nukritusi nuo sofos-lovos. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 138
str. 2 d. 1 p.
2017-12-20 apie 21 val. Prienų r.,
Balbieriškio sen., Vartų k., Kalnų
g., namuose, neblaivus vyras (gim.
1974 m.) smurtavo prieš savo sugyventinę (gim. 1971 m.). Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2017-12-20 apie 17.50 val. Prienų
r., Ašmintos k., Vingio g., vyras (gim.
1988 m.), grįžęs į namus pastebėjo
išdaužtą gyvenamojo namo lango
stiklo paketą ir pasigedo viduje buvusių pinigų. Nuostolis – 600 eurų.
REKLAMA

ATKelta IŠ 1 p.
buvo planuojama į šią salę
investuoti net kelis milijonus
litų, iš kurių vien sceninės
įrangos atnaujinimui buvo
numatyti beveik du milijonai
litų, šiemet didžiosios salės remontas kainavo kiek kukliau
– šiek tiek daugiau nei 600
tūkstančių eurų. Pasak Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro
direktorės Virginijos Naudžiūtės, iš šios sumos įrangai
teko labai kukli suma.
Tiesa, tobulėjant technologijoms bei elektroninei įrangai, ko gero, būtų galima sakyti, kad Prienų kultūros ir
laisvalaikio centro didžioji
salė dabar aprūpinta, nors ir
vėluojant, kol kas naujausia,
taigi ir pažangiausia garso bei
apšvietimo įranga.
Ir iš tikrųjų, pirmą kartą po
didžiosios salės renovacijos
pakilus scenos uždangai, prieš
akis atsivėrė tarsi kadras iš filmo „Operos fantomas“. Įvairiaspalvių prožektorių šviesa
tarsi nupūtė visas dulkes, o
salė vėl atgijo. Jau ilgus metus linksniuojama, kaip morališkai pasenusi salė atgijo
ir džiugina ne tik naujomis

patogiomis kėdėmis, tačiau
ir baltomis lubomis, sienomis, grindų danga, žinoma, ir
tuo, kas svarbiausia – scenos
apšvietimu bei įgarsinimu.
Nuo šiol žiūrovus džiugins ir
galimybė savo pažįstamus atlikėjus matyti ne tik įvairiaspalvių spindulių apsuptyje,
bet ir klausytis kokybiškiau
skambančios muzikos.
Pirmą kartą po renovacijos
sceną su kylančia uždanga
papuošė ir Kauno mimų teatro aktoriai, kurie teatrališkai
į sceną atnešė naujosios salės raktą. Šis, nukeliavęs per
Prienų rajono savivaldybės
mero Alvydo Vaicekausko
bei Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorės Virginijos Naudžiūtės rankas, pakibo ant milžiniškos, scenoje
stovinčios eglės. Na, o naująja scena žengė meno kolektyvai, kurie kelis dešimtmečius Prienų krašto žiūrovams
bei svečiams dovanojo šypsenas bei malonumą keliančius pasirodymus. Šie meno
kolektyvai, pasirodę šventinį
vakarą tik vienai akimirkai, ir
toliau džiugins savo gerbėjus,
tačiau nuo šiol – jau atnaujin-

toje scenoje.
Po meno kolektyvų bendro
pasirodymo bei dainos į sceną buvo pakviesti rajoninio
aplinkos puošimo konkurso
„Lai ateina šventės žiburiuotos“ nugalėtojai. Dalyvauti
šiame konkurse buvo kviečiami Prienų rajono individualių namų, sodybų savininkai,
daugiabučių namų gyventojai
ir bendrijos, gyventojų bendruomenės, įmonės, įstaigos
ir organizacijos – visi, kurie
prieš didžiąsias metų šventes nuotaikingai papuošė savo aplinką – fasadus, balkonus, langus, vitrinas ar kitas
erdves. O nugalėtojus rinko
sudaryta komisija.
Taigi, pirmi, tačiau ne paskutiniai, atnaujintoje salėje
buvo apdovanoti „Lai ateina
šventės žiburiuotos“ nugalėtojai. Tai – Ona Marčiukaitienė (Ašminta), Neringa ir
Egidijus Pavilioniai (Strielčių
k., Ašmintos sen.), VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos
priežiūros centras (vadovė
Angelė Sidaravičienė), Daiva ir Raimundas Mieliauskai
(Balbieriškis), kaimo turizmo
sodyba „Šaltupis“ (savininkai

Gintarė ir Raimondas Puišiai,
Šaltupio k., Išlaužo sen.), Marytė ir Algimantas Janauskai
(Lapupio k., Išlaužo sen.),
Erika ir Gvidutis Švenčioniai
(Jieznas), Irena ir Ramutis Urbanavičiai (Jieznas), Dalė ir
Arūnas Bendinskai (Žemaitkiemio k., Naujosios Ūtos
sen.), Vida Brusokienė (Naujoji Ūta), Renata ir Edvardas Bingeliai (Daukšiagirės
k., Pakuonio sen.), Pakuonio
Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija
(klebonas Rimas Pilypaitis),
Danutė ir Darius Pašukevičiai
(Prienai), Daiva ir Raimundas
Buzai (Prienai), Prienų lopšelis-darželis „Pasaka“ (direktorė Birutė Šuliauskienė), UAB
„Wilara“ (direktorius Gediminas Olsevičius), Daiva ir
Vidas Davičikai (Stakliškės),
Agnė ir Vaidas Jurkoniai (Gripiškių k., Stakliškių sen.), Albina ir Algimantas Abramavičiai (Klebiškio k., Šilavoto
sen.), Neringa ir Tadas Zujai
(Ingavangio k., Šilavoto sen.),

Laimutės Starkevičienės IĮ
(Veiveriai), Rita Vasaitienė
(Veiveriai).
Apdovanojimų ovacijas palydėjo teatrališkas bei linksmas Kauno mimų pasirodymas, kurio metu atsitiktiniams
laimingiesiems žiūrovams
buvo išdalinti pakvietimai į
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre vyksiančius renginius.
Apdovanoti ir šių metų
„Besmegenių sąskrydžio“
dalyviai. Už šią, pirmą kartą
vykusią iniciatyvą idėjos autorėms bei organizatorėms Zitai Kuzminskienei, Virginijai
Naudžiūtei bei Robertai Ažukaitei-Zacharevičienei dėkojo
LR Seimo narys Andrius Palionis. Na, o visi, akcijos dalyviai kartu su padėkomis gavo
ir po dar vieną niekada neištirpsiantį Besmegenį.
Šventinį, naują didžiosios
salės erą pradėjusį skaičiuoti vakarą vainikavo kvapą
gniaužiantis bei judėti verčiantis „Džentelmenų“ koncertas.

ATGARSIAI 

ŠEŠTAdienis, 2018 m. SAUSIO 6 d., www.naujasisgelupis.lt



Vokietijoje policija trečiadienį paviešino pranešimą apie
viename kaimelyje šalies rytuose suimtą 46 metų moterį,
jos namuose radus du negyvus kūdikius. Pranešime
policija nurodo, kad abu kūdikiai mirė „gana seniai“ ir, kad
negalima atmesti nusikalstamos veikos.



Izraelio parlamentas trečiadienį per pirmąjį
nagrinėjimą pritarė dešiniųjų politikų stumiamam labai
prieštaringam įstatymo projektui, kuris palengvins
mirties bausmės skyrimą „teroristams“.



Vokietijos vidaus reikalų ministras trečiadienį gynė
būtinybę atlikti medicininius tyrimus, kad būtų
nustatytas jaunų prieglobsčio prašytojų amžius,
nepaisant sveikatos priežiūros profesionalų
prieštaravimo.

NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2017-12-20 gautas pranešimas,
kad Birštono sav., Būdų k. kelyje
nuo Prienų Vilniaus link, 5 km
nuo Birštono, Nemajūnų sankryžoje, susidūrė du automobiliai,
yra prispausta moteris. Buvo
susidūrę lengvieji automobiliai
„Ford Ranger“ir „Reno Kango“.
„Reno Kango“ automobilyje buvo
prispausta vairuotoja J. S. Hidrauliniais plėstuvais ir stūmokliu
nukentėjusioji išlaisvinta ir išvežta
į ligoninę.
2017-12-22, apie 11.00 val., Birštono sav., magistraliniame kelyje
Vilnius–Prienai–Marijampolė, K.
J. (gim. 1974 m.), būdamas neblaivus, siekdamas papirkti valstybės
tarnautoją – Lietuvos kelių policijos
tarnybos specialios paskirties
tarnybos vyr. specialistą A.R., davė
250 eurų kyšį, padėdamas penkias
50 eurų kupiūras į policijos tarnybinio automobilio bagažinėje esantį
atvirą dėklą, už pageidaujamą neteisėtą neveikimą, t.y. kad policijos
pareigūnai nerašytų administracinio nusižengimo protokolo ir tokiu
būdu jis išvengtų administracinės
atsakomybės. Vadovaujantis LR
BPK 140 str., K.J. sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2017-12-22 Prienų r. savivaldybės
Bendrojo skyriaus civilinės saugos darbuotojų prašymu atlikta
žvalgyba Prienų r. savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro pastate Revuonos g. Gyvsidabrio likučių
nerasta.
2017-12-23 18:14 val. pranešė,
kad Prienų r. sav., Balbieriškio
sen., Paprūdžių k., Paupio g., name
sprogo katilas. Gaisras nekilo,
bet nuo katile užvirusio vandens
namas buvo pilnas garų.
2017-12-23 apie 14.42 val. Prienų
r. sav., Veiverių sen., prie Čiurlių
k., prie degalinės „Skulas“ sunkvežimis trenkėsi į atitvarus. Iš
vieno vilkiko „Mercedes-Benz“ su
puspriekabe bakų ant važiuojamosios kelio dalies 40 m2 ruože
buvo išbėgęs dyzelinis kuras. PGP
surinko apie 100–150 l dyzelino ir
nuplovė kelio dangą.
REKLAMA
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Prancūzijos maisto saugos inspektoriai nesugebėjo
užfiksuoti salmoneliozės užkrato Prancūzijos pieno
mišinių kūdikiams gamintojos „Lactalis“ gamykloje likus
trims mėnesiams iki bendrovės sprendimo atšaukti
nemažai savo produkcijos dėl užsikrėtimo salmonelioze
rizikos.

Tarptautinės Imigracijos
lygis Prienų rajono
savivaldybėje
2016 m. (proc.):

0,48
2010 m.: 0,14
2011 m.: 0,38
2012 m.: 0,55
2013 m.: 0,52
2014 m.: 0,66
2015 m.: 0,72
VšĮ „Versli Lietuva“
REGIONŲ KREPŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

9

1

872:696

2. Stakliškių „Guosta“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

9

1

762:632

3. Rokiškio „Feniksas“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

8

2

828:675

4. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

7

3

717:720

5. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

4

772:716

6. Kauno „Perkūnas-Vytrita“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

4

794:792

7. Kupiškio KK „Kupiškis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

5

5

785:740

8. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

3

7

758:806

9. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

3

7

681:770

10. Alytaus SRC- „Dzūkija“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

2

8

753:803

11. Anykščių „KKSC-Elmis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

1

9

625:765

12. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

1

9

659:891

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS
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Prienų KKSC arenoje
Stakliškių „Stakliškės“ prieš
Alytaus SRC- „Dzūkija“ RKL



Šveicarijoje trečiadienį siaučiant stipriam vėjui nuo bėgių
nuvažiavus traukiniui, buvo sužeista keletas žmonių, pranešė
vietos žiniasklaida.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas ir Lenkijos
premjeras Mateuszas Morawieckis (Mateušas
Moraveckis) sako, kad migrantams nepalanki jų šalių
politika stiprėja 28 valstybes nares turinčioje Europos
Sąjungoje.



Horoskopas 2018 metams
ATKelta IŠ 2 p.
natvės savaitės. Jūs esate socialinė būtybė ir vargu ar s galite
ką nors pakeisti.
Niekas nesitęsia amžinai,
ir Jūs vis geriau tai žinosite.
Dvyniai, horoskopas rodo
norą lėtai, bet visam laikui įsikurti ar bent laikinai įsitvirtinti ramiame ir saugiame uoste.
Labai vilioja anksti rytą pakilti ir pasinerti į netikėtus nuotykius, bet kai jūs nežinote, kur
vakarą padėti galvą, netrukus
nustojate šypsotis. Dabar drąsa vertinama, bet taip pat yra
vertinama ir stabili aplinka.
Taip pat akivaizdu, kad
Dvyniai eina teisinga gyvenimo kryptimi. Tačiau turėtumėte būti atsargūs, nes dėl
savo aistringumoJūs lengvai
pradėsite bet kokį veiksmą
su 110% atsidavimu, tačiau
logiška, kad tokiomis aplinkybėmis greitai gali būti padaryta ir žala. Nors Jūs į priekį galite skubėti skatinami
meilės ar šviežio kalnų kvapo, stenkitės tvirtai stovėti
ant žemės.
Horoskopas numato magišką laimingą skaičių. Tai atneš
sėkmę Dvyniams, o jų skaičius – keturi! Jei norite nusipirkti daugiau nei vieną porą
kojinių, tikrai pirkite keturias!
Žinoma, tiesiog juokaujame,
bet nepamirškite teigiamo poveikio, kurį šis skaičius gali
suteikti jums kasdien 2018
m. Keturi vazonai ant palangės yra geriau už tris, o vakarienė keturiems gali būti malonesnė negu tik dviem ar net
vienam.
2018 m. Jums labai rūpės,
kokį įspūdį sukelia Jūsų veidas. Pagal horoskopo prognozes Dvyniai nori būti dėmesio
centre. Kosmetinis gydymas
ar plastinė chirurgija gali duoti
daug pažadų, tačiau jūs turėtumėte žinoti, kad nors šypsena nieko nereiškia, bet jos
poveikis yra itin svarbus. Gera
nuotaika yra užkrečiama. Tačiau bloga nuotaika taip pat...
Dvyniai turėtų nustatyti tinkamą „toną“ kitiems!



VĖŽYS
(06.22-07.22)
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Vilniaus „Lietuvos rytas“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

Vėžiai, 2018 m. horoskopas
Jums primena, kad iš tikrųjų dauguma žmonių niekada
nėra subrendę (dauguma suaugusiųjų yra tik dideli vaikai). Nors jums atrodo gera
be sauskelnių ir nežaidžiant
su kamuoliu gatvėje (galbūt,
išskyrus tuos, kurie turi mažų
vaikų), bet viso to nepakanka
norint pasiekti tikrąją išmintį
ir savo protinę viršūnę. Kai
Jūs galvosite apie kitus nesavanaudiškai, tuomet tapsite garbingu žmogumi. Ir kai
kiti galės Jumis pasikliauti ir
net pasakyti savo paslaptis, tai
padarys Jus tikru Vėžiu. Tai
bus milžiniškas iššūkis per
2018 m. – didžiuotis savo stiprumu ir labiau susitaikyti su
savo trūkumais.
Vėžiams patinka materialūs
ištekliai. Tačiau Jūs nepriklausote hedonizmo snobams, kuriems reikia vandens čiaupų,
pagamintų iš kieto aukso, ir
viskas, kas blogiau nei „RollsRoyce“, sukelia galvos svaigimą ir stuburo sąstingį vairuojant. Šiuo atžvilgiu Vėžys
yra visiškai normalus. Bet jei
esate linkęs būti tausojantis,
prašome daugiau dėmesio

atiduoti tiems žmonėms, kuriems pasisekė mažiau nei
Jums. Seni senelio ženkleliai
yra tikrai gražūs ir, išskyrus
tai, kad tarp jų yra originalus didvyrio ordinas, gali būti naudingesni entuziastingo
kolekcionieriaus rankose arba
muziejaus vitrinoje, o ne Jūsų stalčiuje. Vėžiai, horoskopas tiesiog sako: sukurk erdvę
kažkam naujam, kažkam, kas
dar neturėjo progos įeiti į tavo
gyvenimą. Vandens pilna statinė negali būti pripilta vyno
jokiu kitu būdu, nei pirmiausia išleidus vandenį.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

skirti praktiniams rezultatams.
Nėra prasmės pataisyti skylę
Jūsų kelnėse, nebent vienintelis asmuo, kuris jas dėvėjo
prieš Jus, buvo Elvis Preslis.
Priešingu atveju, būtų geriau
laikyti tas kelnes kaip darbo
drabužį sodo darbams. Horoskopas primygtinai ragina
Vėžį tiesiog išmesti viską, kuo
jis nebesinaudoja.
Galite padėti ir sau, ir kitiems. Vėžys turi būti kuklus
ir nuo 2018 m. palaipsniui atsikratyti nenaudingų dalykų.
Žinoma, Jūsų rūsyje ar mansardoje yra užmirštų lobių, ir
Jūs galite juos paversti naudingais dar kartą, pavyzdžiui,

Liūtai, horoskopas numato, kad pilka spalva nėra tinkama pabrėžti jausmingumą
ir savo tikrąjį charakterį 2018
m. Nors Jums nereikia apakinti kitų tokiomis spalvomis kaip, pavyzdžiui, povo ar
vaivorykštės, tačiau teisingai
pasirinkta spalva tiesiog duos
daugiau naudos. Raudona suknelė gali parodyti, kad esate
juokinga ir energinga, mėlyni
marškinėliai gali išreikšti gilumą ir didingą ramybę, kurios
taip pat yra neatskiriama Jūsų
asmenybės dalis. Todėl 2018
m. nepasiduokite drabužių
įvairovei ir leiskite, kad Jūsų
pageidaujamas stilius kalbėtų
garsiau nei žodžiai. Horoskopas švelniai pakelia ateities šydą, kur galite pamatyti
kamerą, orientuotą į Jus. Nesvarbu, ar esate 9, ar 99 metų,
Jūs būsite įkvepiantis pavyzdys kitiems – visiems tiems,
kurie yra lėtesni, mažiau drąsūs ar tiesiog nemato tokių
plačių horizontų kaip Jūs.
Liūtų patriotizmas (prašau,
nesupainiokite su aklu nacionalizmu) augs. Jūs tiesiog suprasite, kokia svarbi yra vieta,
kurioje gyvenate ar kurioje
užaugote. Liūtas staiga neims
ir neužkels nacionalinės vėliavos virš savo lovos ir nepasistatys prezidentės statulos ant
stalo, tačiau lengvą abejingumą galės lengvai pakeisti, didžiuodamasis tuo, kad myli
savo gimtąją kalbą ir dalykus
bei vietas, susijusias su jo gy-
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venimu. Nėra geresnės vietos
kaip namai!
2018 m. horoskopas taip
pat kalba apie tam tikrą malonumą pokalbiuose su kitais. Būkime sąžiningi, Liūtai
kartais pasipūtę ir kartais per
daug savimi patenkinti. Bet
dabar ateina metai, kai jie bus
labiau suinteresuoti klausytis
kitų ir norės daugiau sužinoti
kitokias gyvenimo istorijas.
Tokiu būdu jie atras naujas ir
anksčiau neįsivaizduotas situacijas – tuos skausmus ir malonumus, kurių anksčiau nepastebėdavo. 2018 m. pasaulis bus labai įvairus, o Liūtai
supras, kad jie per ilgai dairėsi
tik viena kryptimi.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Mergelės, Jums 2018 m.
gali būti tikras greitkelis į gilų supratingumą. Nesvarbu,
ar tyrinėjate Renesanso freskas, svyravimus Tokijo vertybinių popierių biržoje, ar
tiesiog norite sužinoti, kaip
iškepti geriausius pyragus,
viskas tai yra daugiau nei pagirtina, jei norite tapti geresniu žmogumi, ypač, jei norite atnešti džiaugsmo ir laimės
visiems aplink jus. Horoskopas primena Mergelėms, kad
Jums nereikia siekti Nobelio
premijos, pakanka pabandyti
gyventi pavyzdingiau nei praėjusiais metais. Be to, jei visi
pradėtų elgtis su savimi kaip
Mergelės, pasaulis būtų pats
geriausias!
2018 m. horoskopas prognozuoja, kad po Mergelės
ženklu gimusių žmonių fizinė
būklė bus silpnesnė nei anksčiau. Tai gali reikšti didesnį
jautrumą ligoms ir traumoms.
Ypač Jūsų nervų ir virškinimo
sistemos nusipelno atidesnės
priežiūros ir švelnaus gydymo. Apsilankykite SPA centre
ir sveikai maitinkitės. Valgyti 100 kilogramų obuolių bus
KREPŠINIS
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Panevėžio „Lietkabelis“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

naudingiau, nei kramtyti 100
kilogramų jautienos per visus 2018 metus. Mergelė yra
švelnus ir moteriškas zodiako
ženklas. Štai, kodėl ji greičiausiai primena šokių nimfą,
o ne riterį su sunkiais šarvais.
Pagal horoskopą Mergelė turėtų stengtis plėtoti savybes ir
talentus, susijusius su grožiu,
menu ir estetika.
Nepaisant tam tikro Mergelės silpnumo, žmonės, gimę
po šiuo zodiako ženklu, turės
pakankamai jėgų, kad įveiktų
visas kliūtis. Būkite pasirengę
magijos gudrybėms, kurios
bus atliekamos ne tikrų magų,
o tik iliuzionistų. Šie sukčiai
norėtų nugvelbti stambią pinigų sumą iš Jūsų banko sąskaitos. Tačiau jie nežino, kad
Mergelės turi puikią intuiciją,
kuri 2018 m. bus dar ryškesnė
nei anksčiau. Mergelė tikrai
nepraleis pro akis fakto, kad
rausvai aprengtas paršelis yra
ne lėlė, o tik maža kiaulė, nesvarbu, kokia miela ji bebūtų.
Niekas taip lengvai Mergelės
neapgaus! Jei, pavyzdžiui, pamatysite laišką apie netikėtą
paveldėjimą Afrikoje 2018
m., Jūs tikrai suprasite, kad
tai dar viena apgaulė.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Svarstyklės, 2018 m. horoskopas numato, kad Jūs stengsitės rasti tinkamą vietą Žemėje. Na, iš viso yra daugiau
nei 8 milijardai žmonių, todėl
nenuostabu, kad norite iškišti
galvą iš minios, kad būtumėt
šiek tiek labiau matomos. Bet
kalbant tiesiai šviesiai, Svarstyklės tikrai netrokšta prabangaus gyvenimo. Galbūt tuomet, kai Jums buvo aštuoniolika, svajojote gulėti Ramiojo
vandenyno jachtoje. Tačiau
šiandien Jūs jau žinote, kad
vieno tokio savaitgalio pakanka visiškam atsigavimui
(na, tarkime, galbūt dviejų),
ir tada tikrai atsiras begalinis nuobodulys bei neviltis.
Horoskopas rodo, kad Svarstyklės nori būti tarp kitų, jos
nori būti tobulos kasdieniame
gyvenime ir nepasimetę tolimame vandenyne.
Jei ant drabužių atsiras dėmių, Svarstyklės tikrai susinervins. Elegancijos jausmas
KREPŠINIS
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Vilniaus apygardos teismas trečiadienį galutinai
konstatavo, kad nėra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą
dėl Rūtos Vanagaitės pasisakymų apie partizanų vadą
Adolfą Ramanauską-Vanagą. „R. Vanagaitės veiksmuose
tyčios neįžvelgta. Paskubėjo žmogus ir taip atsitiko“,
– BNS sakė nutartį priėmęs teisėjas Vladislavas Lenčikas.



ir bendras „geras skonis“ yra
Jūsų tipiškos savybės. 2018
metais Svarstyklės dar labiau
rūpinsis pusiausvyra (tai iš tiesų yra šio zodiako ženklo simbolis) ir idealiomis proporcijomis. Jei gamintojas nepateikia gražios etiketės savo prekėms, tuomet Jūs netgi galite
abejoti jų gebėjimu gaminti
pirmos klasės turinį. Lygiai
taip pat Svarstyklės pažvelgs
į žmones aplink jas. Turbūt
galvojate, jog asmuo, kuris
netinkamai naudoja mygtukus, greičiausiai toks pats ir
santykiuose? Ar tai tikrai taip?
2018 metai parodys, ar esate
teisus, ar ne!
Labiausiai panašus gyvūnas
į Svarstykles bus katė. Svarstyklės nėra tokie paklusnūs
šunys, kurie laimingi laižo savo šeimininko ranką. Nėra jos
panašios ir į papūgas, kurios
kraipo spalvingas plunksnas
ir beprotiškai kartoja mokomas frazes. Svarstyklės 2018
metais didžiuosis ir bus nepriklausomos su noru savaip gyventi savo gyvenimą. Nors tai
kartais pavojinga, prisiminkite, kad kačiukas turi devynias
gyvybes.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Skorpionai, 2018 metais
Jūsų personažas primins apsukrią lapę. Turėsite galimybę prasmukti nepastebėti
kur norėsite, kiekvieną kartą,
kai gausite mažiausią progą.
Nesvarbu, ar Jūs norėtumėte gauti geriausius bilietus į
sausakimšą koncertą, ar tikitės patekti tarp elitinių mokslinės ekspedicijos narių į Antarktidą, rezultatas tikrai bus
teigiamas, nes sėkmė yra Jūsų
pusėje! Dabar Skorpionai gali
užpildyti bet kokią tuščią erdvę (nesvarbu, ar tai yra „niša“ rinkoje, ar „nemokamas“
šansas) su savo originaliomis
idėjomis, lankstumu ir drąsa.
Jei Eifelio bokštas Paryžiuje
pakryptų taip, kaip garsusis
Pizos bokštas, Jūs tikrai rasite
būdą, kaip jį grąžinti atgal!
2018 m. Skorpionas taip
pat prisiims sielos gelbėtojo vaidmenį. Jūs žinote, kad
išgelbėti visą pasaulį iš tiesų
bet kuriam žmogui neįmanoma, tačiau jei visi padėtų tik
ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Sausio 21 d.

1700 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ LKL

vienai kitai kenčiančiai sielai, pasaulyje staiga atsirastų 4
mlrd. šypsenų. Tačiau Skorpionas yra realistas. Jis žino, kad
varle paverstas princas yra tik
pasakoje. Tačiau Skorpionas
nemiegos ant laurų tikėdamasis gražaus princo. Jis greitai
pasinaudos galimybe iš karto,
kai tik ją pastebės.
Taip pat atrodo, kad Skorpionų laukia kažkas labai unikalaus 2018 metais. Nežinia,
ar jums pasisekė įsigyti pusvelčiui vertybę, ar nusipirkti
išskirtinę dryžuotą suknelę,
tačiau tikrai galite laukti daugybės įdomių nuotykių. 2018
metais sugrius nuobodulio
akimirkos. Net jei nusideginsite pirštus, Skorpiono egzistavimas Jums neleis verkti nė
akimirkos. Net horoskopas
ragina Skorpioną atidžiai sudaryti pagalbos bei užduočių
kalendorių. Kai miegosite ir
pabusite, visada žinosite, kur
eiti toliau.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Šaulys, kaip ir žalvaris,kuris
yra unikalus vario ir cinko lydinys, 2018 m. bus panašiai
unikalus aštrių patyrimų ir
materialinės gerovės derinys.
Pagal horoskopo prognozę
sugebėsite derinti kitų žmonių
reikalavimus su Jūsų lengvo
ir sėkmingo gyvenimo idėja.
Sudedamosios dalys yra paprastos: tik žiupsnelis drąsos,
sauja pasitikėjimo savimi ir
didelė dalis kuklumo. Ir gebėjimas pasakyti „ne“ reikiamu
momentu.
Mūsų gyvenimas yra ilgas,
ir daugelis žmonių mano, kad
viskas turi būti įvykdyta ir valdoma laiku, beveik bet kokia
kaina. Bet Šaulys jau matė
šviesą ir žino, kad viskas turi savo tinkamą laiką. 2018
metais Jūs susitelksite į savo
vyriškosios pusės vystymą
(net jei esate švelni moteris).
Jūs pajusite norą augti ir do-
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Visą Rusijos gamtinių dujų eksportą vamzdynais
kontroliuojantis koncernas „Gazprom“ 2017-aisiais
pagerino 2016 metais fiksuotą jų tiekimo už NVS ribų
rekordą. „Gazprom“ pernai už NVS ribų eksportavo 193,9
mlrd. kubinių metrų dujų – 8,1 proc. daugiau nei užpernai,
kai jų tiekimas siekė 179,3 mlrd. kubų.



minuoti, o ne pasitraukti į šalį ir leisti Jumis manipuliuoti.
Horoskopas siūlo, kad tokios
sąvokos kaip laisvė, valdžia
ar kontrolė dažniau būtų visų
žmonių, gimusių po Šaulių
ženklu, galvose.
Kartu Jūs jau galite įtarti,
kad viduje atsiranda tam tikras pyktis. Tai nereiškia, kad
norėtumėte pradėti pasaulinę
revoliuciją, galbūt net sukurti naują roko grupę. Bet Jums
tikrai nepatiks viskas, ką kiti
paprašė padaryti. Tačiau nedidelė kibirkštis Šaulio viduje gali nušvisti didžiule ugnimi. Jei turite įprotį reguliariai
kasdien keltis 7 val., galite
būti beveik tikri, kad atsiras
esminių pokyčių!

tumėte žinoti, kad netgi Jūsų pirkinių krepšelio dizainas
2018 metais sukels praeivių
susidomėjimą.
Humoro jausmas Ožiaragiui reiškia daug. Sužinosite,
kad eibių krėtiko vaidmuo yra
Jums kur kas arčiau širdies,
nei Jūs kada nors tai pripažinote. Draugų baksnojimas
alkūnėmis triukšmingo juoko akimirkomis nebus jau
toks retas reiškinys. Patariame Ožiaragiui prisiminti, kad
svarbu „gerai jaustis“, o ne tik
„gerai praleisti laiką“. Keista,
tai ne visai tas pats. Linksmumas bendraujant yra tik nuotaika, o ne esmė.



VANDENIS
(01.21-02.18)



Daliai medikų ketvirtadienį planuojant protesto akciją,
premjeras Saulius Skvernelis pabrėžia, kad nepatenkinti
daromais sprendimais yra tik dalis medikų. Jis taip pat
sako, kad protesto akcijos rengėjų keliami klausimai
nesprendžiami protestais.

mato, kad nepaprasti pokalbiai Vandeniui taps durimis į
daugelį nepamirštamų įspūdžių. Sakoma kad „neklysta
tas, kas nieko nedaro“, bet ir
„smalsumas pražudė katę“.
Bet kokiu atveju, jei norite sužinoti, kur garsus profesorius
gavo gražų auksinį laikrodį,
nedvejodami paklauskite jo
mandagiai. Ir jeigu norite sužinoti, kodėl uošvė vartoja
daugiau druskos, nei turėtų,
nedvejodami išsiaiškinkite.
Vandeniai, pagal horoskopą,
jūs turite pasikliauti savo pasitikėjimu savimi, nes nėra
nieko panašaus į blogą klausimą, yra tik kvailas atsakymas į jį.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Ožiaragiai, nors esate sąžiningi, pirmiausia esat paslaptingi žmonės, bet nepasakojate savo intymaus gyvenimo
istorijų žmogui, kurį Jūs pažinote vos prieš penkias minutes. Todėl būsite dar maloniai nustebinti, kai sužinosite,
kad aplinkiniai žmonės taip
pat sutinka su Jūsų nuomone, apie kurią niekam nepasakote. Nesvarbu, ar tai yra
Jūsų politinės pažiūros, seksualinės fantazijos ar netinkami anekdotai, kurie Jums
patinka – visa tai bus priimta
ir sukurs supratingumą tarp
mylimųjų.
2018 metais numatomas
nenutrūkstamas Jūsų ekstravagancijos didėjimas. Ožiaragiai, žinoma, niekada nepriklausė tiems, kurie nori susimaišyti su anonimine minia,
kaip tai darytų pilka pelytė.
Tačiau dabar Ožiaragis jaus,
kaip gera, kad kiti į juos žiūri
su entuziazmu ar netgi su pakeltais iš nuostabos antakiais.
Mada tampa Jūsų pomėgiu.
Net jei esate brandaus amžiaus ir neturite noro sukelti
šoką mados pasaulyje, turė-

2018 metais Vandeniai tikrai nenorės likti įsiskolinę.
Žinoma, jei esate įkeitę savo
namus ar apėmę paskolą studijoms ar verslui, greičiausiai neatsikratysite šios naštos greitai ir „stebuklingai“.
Tačiau baisūs sapnai ir kartais pasireiškiantis isteriškas
nerimas apie „sunkiai ritamą
į priekį akmenį“ susilpnės arba visiškai išnyks.
Numatoma, kad Vandenis
taps „šviesos lempute“. Ne,
nepanikuokite. Jūs nebūsite
trapūs kaip gaminiai iš stiklo
arba suspausti į žibinto patroną. 2018 metais Vandeniams
yra tiesiog lemta spindėti ir
atnešti šviesą į kitų žmonių
gyvenimus. Jūs neturite būti
aktorius, kurį galėtų stebėti
tūkstančiai žiūrovų. Visiškai
pakaks, jei kuklus Vandenio
gyvenimas bus tarsi nedidelis
šou keliems žmonėms (Jūsų
artimiems draugams ir šeimai). Tiesą sakant, svarbiausi
yra jų plojimai ir šypsenos.
Jūsų santykiai su vietomis,
kurios Jums tikrai patinka,
taps kur kas svarbesnės. Apsilankymas gimtuosiuose namuose ar studijų vietoje bus
kupinas emocijų. Gamta kvepiantys pirštai (po sekinančio
darbo sode) galbūt leis su malonumu padėti galvą vakare, ir
Vandenius lydės saldus miegas, tačiau nuo darbo eilinėje
darbovietėje pavargusios rankos gali kankinti nelaimingus
Vandenius visą naktį.
2018 metų horoskopas nu-

Žuvims 2018 metai numatomi kaip gausūs ir palankūs.
Joms ypač tinka balta spalva
ir ji pabrėš kiekvienos dienos
šventinę atmosferą. Horoskopas numato, kad Žuvys sugeba suvokti trumpalaikių momentų unikalumą. Nesvarbu,
ar esate rūmuose, piramidės
viršuje, ar tiesiog prekybos
centro eilėje, Jums nėra jokio
didelio skirtumo. Visur galite rasti gerų ir blogų žmonių,
ir Jūs galite juos kruopščiai
įvertinti.
Žmonių gyvenimas bus
vertinamas labiau nei vieniša meditacija ar buvimas vienuolyne. Kai kas nors paprašys pašokti ar pakvies į kitą
renginį, tikrai neatsisakykite
tokio mandagaus pasiūlymo
2018 metais. Pagal horoskopą, Žuvys pradės jaustis dar
patogiau tarp kitų.
Žuvims 2018 metais numatoma verslumo dvasia. Jei kas
nors ateis su idėja, jog kabelis
ar dujotiekis būtų nutiestas per
Jūsų sklypą, šis asmuo tikrai
turės parodyti piniginę, pilną
auksinių monetų, kad sušvelnintųJūsų „žuvišką“ širdį. Žuvys 2018 metais tiksliau atpažins gerą sandorį ar galimybę.
Jūsų sode stovinti gipsinė statula, ko gero, nėra lobis, bet
senas mechaninis laikrodis,
kuris kažkada priklausė Jūsų močiutei, gali būti toks pat
vertingas kaip Monos Lizos
portretas. Jūsų verslo protas
neabejotinai didės.

KREPŠINIS

KREPŠINIS

KREPŠINIS



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Sausio 27 d.

1630 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Utenos „Juventus“ LKL

Sausio 30 d.

1830 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Estijos „Rapla“ BBL

BALTIJOS KREPŠINIO LYGA (BBL)

TURNYRINĖ LENTELĖ
A grupė

1. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT.

PER.

8

6

PRAL. TAŠKAI

2

14

2. Latvijos „Jurmala“
RUNGT.

PER.

6

6

PRAL. TAŠKAI

0

12

3. Estijos „Rapla“
RUNGT.

PER.

7

4

PRAL. TAŠKAI

3

11

4. Prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT.

PER.

7

4

PRAL. TAŠKAI

3

10

5. Estijos „Parnu“
RUNGT.

PER.

7

2

PRAL. TAŠKAI

5

9

6. Latvijos „Liepaja“
RUNGT.

PER.

7

2

PRAL. TAŠKAI

5

9

7. Baltarusijos „Tsmoki“
RUNGT.

PER.

6

0

PRAL. TAŠKAI

6

6

LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT.

PER.

17

15

PRAL. TAŠKAI

2

15

2. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT.

PER.

17

14

PRAL. TAŠKAI

3

14

3. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT.

PER.

17

13

PRAL. TAŠKAI

4

13

4. Panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT.

PER.

17

11

PRAL. TAŠKAI

6

11

5. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT.

PER.

17

6

PRAL. TAŠKAI

11

6

6. Pasvalio „Pieno žvaigždės“
RUNGT.

PER.

17

6

PRAL. TAŠKAI

11

6

7. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT.

PER.

17

6

PRAL. TAŠKAI

11

6

8. Utenos „Juventus“
RUNGT.

PER.

17

6

PRAL. TAŠKAI

11

6

9. Prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT.

PER.

17

4

PRAL. TAŠKAI

13

4

10. Kėdainių „Nevėžis“
RUNGT.

PER.

17

4

PRAL. TAŠKAI

13

4

KREPŠINIS

Vasario 4 d.

1600 val.

Kauno MPPMC (Smalininkų g. 18, Kaunas)

Kauno r. „ASU-Tornado KM“ prieš
Stakliškių „Stakliškės“ RKL

Vasario 13-17 d.

Klaipėdos arenoje

Karaliaus Mindaugo
taurės turnyras

 VALSTYBĖS ŠIMTMEČIUI
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Po liepos Lietuvoje turėtų likti tik 5 valstybės įmonių
statusą turinčios bendrovės – Registrų centras, „Regitra“,
būsima įmonė Valstybinių miškų urėdija, Ignalinos
atominė elektrinė ir dvi Žemės ūkio ministerijos
pavaldžias įmones apjungsianti bendrovė, sako ūkio
ministras Virginijus Sinkevičius.



Vyriausybė ketina bylinėtis su Europos Komisija (EK)
dėl jos pritaikytos maždaug 11,3 mln. eurų sankcijos už
prastai administruotą paramą žemės ūkiui.

tremtas į Irkutsko sritį. Į Lietuvą grįžo 1956
m. S. Leonas atsiminimuose rašė, kad kalint
teko būti vienatvėje, tyloje, ryškioje šviesoje
draudžiant sujudėti, kentėti badą.
Nuopelnai Lietuvos valstybei yra įvertinti.
S. Leonui 1919 m. paskirtas Vyčio Kryžiaus
5-ojo laipsnio ordinas, 1931 m. – Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3-iojo
laipsnio ordinas, 1937 m. jis apdovanotas
Vytauto Didžiojo 3-iojo laipsnio ordinu.

ALGIMANTAS SAKALAUSKAS
(gim. 1958 09 22) – tautodailininkas, Lietuvos tautodailininkų
sąjungos narys, Kauno bendrijos
valdybos narys, Medžio sekcijos
pirmininkas, Lietuvos kultūros
premijos laureatas.
Gimė Vilkaviškyje. 1987 m. baigė Kauno
politechnikumą, įgijo techniko technologo
kvalifikaciją. Nuo 1990 m. jo iniciatyva buvo pradėta formuoti Prienų drožėjų kūrybinė grupė. Nuo 1999 m. balandžio mėn. buvo
paskirtas dalininkų įsteigto drožybos centro
„Prienų drožėjai“ vadovu. Kuria ir gyvena
Prienuose.
Intensyvi kūrybinė veikla prasidėjo 1986
m. Dalyvavo per 30 tarptautinių ir respublikinių skulptūros simpoziumų Lietuvoje,
Austrijoje, Vokietijoje, Danijoje, Čekijoje,
Lenkijoje, Rusijoje, Japonijoje. A. Sakalausko darbai eksponuoti Lietuvoje ir užsienyje.
Dalyvavo 50 jungtinių parodų, 5 autorinėse
parodose Lietuvoje bei užsienyje
Sukūrė apie 500 memorialinių paminklų,
didelių skulptūros darbų. Jie pasklidę po Lietuvą, užsienio šalis.

Etiopijos lyderis ministras pirmininkas Hailemariamas
Desalegnis (Hailemariamas Desalenjis) trečiadienį
paskelbė netikėtą sprendimą panaikinti kaltinimus
politiniams kaliniams ir uždaryti liūdnai pagarsėjusį
kalėjimą. Pasak premjero, tai bus mėginimas „praplėsti
mūsų visų demokratinę erdvę“.

KAZIMIERAS PYPLYS-AUDRONIS,
MAŽYTIS (1923 01 21 – 1949 09 23)
– Lietuvos Laisvės Kovotojas Karžygys, dimisijos kapitonas, Vyčio
Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordino kavalierius.

SILVESTRAS LEONAS (1894 01 15
– 1959 11 17) – teisininkas, Lietuvos
kariuomenės pulkininkas, Lietuvos
vidaus reikalų ministras.
Gimė Leskavoje , Gudelių valsčiuje (dab.
Prienų r.). Mokėsi Maskvos ir Charkovo universitetuose. 1916 m. Kijeve baigė karo mokyklą. Tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. 1919 m. įstojo į Lietuvos kariuomenę.
1923 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus,
1925 m. – Lietuvos universitetą.
Nuo 1925 m. ėjo Telšių taikos ir Šiaulių
apygardos teismo teisėjo pareigas, vėliau
– apeliacinių rūmų teisėjas, kariuomenės
teismo pirmininkas. Vienerius metus (1938
m. kovo mėn. – 1939 m. kovo mėn.) buvo
vidaus reikalų ministru. 1940 m. paskirtas
Vyriausiojo tribunolo teisėju. Sovietams
okupavus Lietuvą, iš pareigų atleistas, suimtas. 1941 m. per Birželio sukilimą išlaisvintas. Tačiau 1944 m. lapkričio mėn. NKVD
vėl suimtas, kalintas Komijoje, vėliau iš-



Gimė Prienų rajono Pakuonio valsčiaus
Kebliškių kaime. Mokėsi Kauno „Aušros“
berniukų ir Jėzuitų gimnazijose. 1943 m.
baigė Kauno aukštesniąją politechnikos
mokyklą ir įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. Dalyvavo
1941 m. birželio sukilime. 1944 m. prisijungė prie partizanų.
Pirmiausia buvo eiliniu kovotoju, tačiau
greitai buvo pakviestas į apygardos štabą
specialiuoju pareigūnu. 1946 m. balandžio
mėn. paskirtas Geležinio Vilko rinktinės
štabo adjutantu, vėliau – ir Žvalgybos skyriaus viršininku. 1947 m. vasarį perkeltas į
Vytauto rinktinės štabą, o balandžio mėn.
paskirtas Maironio kuopos vadu. Prieš pat
išvykdamas į užsienį ėjo ir apygardos vado adjutanto pareigas. 1947 m. gruodžio
15 d. kartu su Juozu Lukša buvo pasiųstas
į Vakarus atkurti ryšių. Būdamas Švedijoje K. Pyplys rengėsi rezistencinei veiklai
Lietuvoje. 1949 m. gegužės 1 d. grįžo į
Lietuvą. Buvo paskirtas tarnybai į Vyriausiąją vadovybę.

K. Pyplys-Mažytis dalyvavo daugelyje
rizikingų susirėmimų su okupantais, aštuoniolikoje kautynių, buvo keturis kartus
sužeistas. Buvo vienas žymiausių Pietų
Lietuvos partizanų. Šiandien istorikai pripažįsta, kad jis yra partizanas-legenda.
Žuvo 1949 m. rugsėjo 23 d. Kalesninkų
miške esančiame Dainavos apygardos štabo bunkeryje. Po mirties K. Pyplys-Audronis, Mažytis apdovanotas Laisvės Kovos
Kryžiumi (su kardais), jam suteiktas Laisvės Kovotojo Karžygio vardas.
1997 m. lapkričio 20 d. K. Pypliui-Mažyčiui, Audroniui Lietuvos Respublikos
Prezidento dekretu suteiktas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas.
1998 m. kovo 10 d. prie Prienų krašto
muziejaus pastatytas ir pašventintas paminklas K. Pypliui ir visiems kovotojams
už Lietuvos laisvę.

AUDRIUS SIAURUSEVIČIUS (gim.
1967 04 18) – žurnalistas, VšĮ
„Lietuvos nacionalinis radijas ir
televizija“ generalinis direktorius.

Sukūrė daugiau kaip 400 lauko paminklų. Aktyviai dalyvauja medžio drožėjų ir
skulptorių stovyklose, simpoziumuose, asmeninėse ir grupinėse parodose Lietuvoje
ir kitose šalyse, prisideda prie „Misija Sibiras“ projekto.
Jotvingių Kryžiaus riterių ordino donatorius nuo 2007 m. M. K. Čiurlionio paramos
fondo nominantas „Už tautinio paveldo saugojimą“. 2009 m. apdovanotas Kauno apskrities viršininko garbės ženklu. 2010 m.
paskirta Kultūros ministerijos Individuali
valstybės stipendija už projekto „Prienų ir
Birštono krašto kryždirbystė. Sisteminis katalogas“ parengimą.

Gimė Juodaraisčio kaime Šilavoto apylinkėje. Mokėsi „Revuonos“ vidurinėje
mokykloje. Būdamas moksleiviu bendradarbiavo Prienų rajono laikraštyje „Naujas
gyvenimas“, dirbo etatiniu laikraščio korespondentu 1982–1984 m. Vaidino Prienų
kultūros rūmų dramos studijoje. Vilniaus
universitete (VU) studijavo žurnalistikos
specialybę.
Dirbo VU laikraštyje „Universitetas Vilnensis“, savaitraštyje „Atgimimas“, Didžiosios Britanijos dienraščio „The Guadian“ bendradarbiu. Buvo „Laisvosios
Europos radijo korespondentu. 1998 metais prasidėjo aktyvus darbas televizijoje.
Rengė ir vedė televizijos laidą „Spaudos
klubas“, kuri 1999 metais buvo pripažinta
geriausia pokalbių laida. 2000–2008 metais A. Siaurusevičius dėstė Vilniaus uni-

versiteto Tarptautinių santykių ir politikos
institute. 2008 m. Audrius Siaurusevičius
buvo išrinktas Lietuvos radijo ir televizijos generaliniu direktoriumi, šias pareigas
eina iki dabar.
Profesionalaus žurnalisto kūrybinė ir
visuomeninė veikla įvertinta Lietuvos ir
užsienio šalių valstybiniais apdovanojimais. 2000 m. įteiktas DLK Gedimino 5ojo laipsnio ordinas, 2004 m. – Gruzijos
garbės ordinas, 2011 m. įteiktas Latvijos
Respublikos Pripažinimo ordino Komandoro didysis kryžius. A. Siaurusevičius
taip pat apdovanotas Lietuvos, Estijos,
Ukrainos, Nyderlandų valstybiniais apdovanojimais.

Informaciją parengė Prienų krašto muziejaus vyr. muziejininkė Viktorija Lincevičiūtė-Bielevičienė.

Prienų krašto muziejus skelbia iniciatyvą „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“, skirtą Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui. Jos metu prisiminsime kraštiečius, kurių darbai žinomi ne tik Prienų krašte, bet ir
visoje Lietuvoje bei pasaulyje. Galbūt Jūs taip pat pažįstate ar žinote asmenybę, kuri yra verta 100 iškiliausiųjų kraštiečių vardo? O gal norite pareikšti palaikymą mūsų siūlomiems kraštiečiams – balsuokite, rinkite.
Laukiame Jūsų pasiūlymų el. paštu prienumuziejus@gmail.com, telefonu 8-682-59394, paštu: F. Martišiaus g. 13, Prienai, arba atvykite į Prienų krašto muziejų.
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PRIE VYTAUTO
KALNO

Geriausių metų sportininkų pagerbimas ir apdovanojimas

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

„Caritas“
padeda spręsti
daug socialinių
problemų

Apie „Carito“ veiklą
kalbamės su Birštono
dekanato „Carito“
koordinatore Nijole
Jakimoniene, kuri daug
savo laisvo laiko skiria
šios organizacijos veiklai
Birštone.

„Caritas“ – labdaringa
veikla užsiimanti organizacija, padedanti žmonėms
spręsti socialines problemas, padedanti patekusiems į sunkias gyvenimiškas situacijas. Birštono parapijos „Caritas“ irgi veikia
ne vieną dešimtmetį, tad ką
galite papasakoti apie jo
veiklą?
„Caritas“ Birštone veikia
nuo 1988 m., oficialiai įteisintas po Lietuvos „Carito“
steigiamojo susirinkimo suvažiavimo 1989 m. balandžio
mėnesį. Organizacija pavaldi
Kaišiadorių vyskupijos „Caritui“. Asociacija Birštono
parapijos Caritas įregistruota
2001-06-04. Pirmoji vadovė
– Ona Valatkaitė. Nuo 1994
m. Birštono parapijos „Carito“ pirmininkas –Birštono parapijos klebonas, monsinjoras
Jonas Dalinevičius.
Birštono parapijos „Carito“
NUKelta Į 15 p. 
REKLAMA

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Baigiantis metams
įprastai pagerbiami ir
apdovanojami patys
geriausi ir labiausiai
Birštono vardą garsinantys
sportininkai. Už tai
jiems nuoširdžiai dėkojo
Birštono savivaldybės
merė Nijolė Dirginčienė
ir mero pavaduotojas
Vytas Kederys, Švietimo,
kultūros ir sporto
skyriaus vedėja Angelė
Žiūraitienė bei Sporto
centro direktorius Saulius
Smailys.

Sporto centro direktorius S.
Smailys pristatė sporto šakas
ir tuos sportininkus, kurie pasiekė gerų rezultatų.
Geriausi 2017 metų sportininkai buvo apdovanojami
pagal amžiaus grupes, pradedant nuo pačių jauniausių,
po jų – komandos ir patys
geriausi.
Geriausias 2017 m. Birštono jaunasis lengvaatletis, bėgikas – Marius Griušelionis
(tren. Jonas Juozaitis), Lietuvos bėgimo taurės 4-ojo
etapo „Senvagė-2017“ nugalėtojas (aplenkęs 80 dalyvių), Lietuvos bėgimo taurės
etapo „Pakruojo dvaro takais
– 2017“prizininkas.
Geriausias 2017 m. jaunasis futbolininkas – Augustinas
Rukas (tren. Virmantas Šabasevičius), Lietuvos vaikų U13 pietų regiono futbolo pirmenybėse iškovota 7 vieta.

Geriausias 2017 m. jaunasis
tenisininkas – Lukas Smailys
(tren. Linas Smailys), teniso turnyrų Birštone, Alytuje vaikų, jaunučių amžiaus
grupių nugalėtojas, ,,Žalgirio“ vaikų teniso akademijos
,,Neodenta“ taurės laimėtojas.
Geriausias 2017 m. Birštono
jaunasis krepšininkas – Dominykas Jurgelionis, Lietuvos pietvakarių regiono krepšinio pirmenybių, Birštono
komandos rezultatyviausias
žaidėjas.
Birštono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos įteiktos šiems
jauniesiems sportininkams:
Aktyviam Lietuvos pietvakarių regiono krepšinio
pirmenybių, Birštono SC komandos žaidėjui Rokui Zdanavičiui.
Aktyviam Lietuvos pietvakarių regiono krepšinio
pirmenybių, Birštono SC komandos žaidėjui Tomui Lazauskui.
Aktyviam Lietuvos pietvakarių regiono krepšinio
pirmenybių, Birštono SC komandos žaidėjui Vakariui Diškevičiui.
Bėgikui, Lietuvos lengvosios atletikos jaunimo pirmenybių 4-osios vietos laimėtojui Edvinui Žilinskui.
Senjorų apdovanojimai
įteikti:
Lietuvos stalo teniso komandinio čempionato, Birštono ,,Nemuno“ komandos
vadovui ir žaidėjui Adomui
Vaitkevičiui.
Lietuvos stalo teniso ko-

mandinio čempionato, Birštono ,,Nemuno“ komandos
vadovei ir žaidėjai, lygos 6osios vietos laimėtojai Audronei Šidiškienei.
Lietuvos ir Birštono stalo
teniso turnyrų dalyviui Feliksui Suckockui.

Geriausios komandos
ir klubai
2017 metų geriausia Birštono komanda – Birštono SC,,Olimpas“ krepšinio komanda, Kauno krepšinio C lygos
„Topsport“ pirmenybių 2016–
2017 m. sezono nugalėtoja.
Geriausias 2017 m. Birštono sporto klubas – Birštono
sveikos gyvensenos klubas
,,Šilagėlė“.

Geriausi Birštono
savivaldybės
sportininkai ir
komandos
„Geriausio 2017 m. Birštono senjoro sportininko prizu“
apdovanotas 2017 m. Europos veteranų sunkiosios atletikos čempionas Romas Matažinskas (R. Matažinskas,
kaip ir kiekvienais metais, iš
Pasaulio ir Europos veteranų
čempionatų be medalio negrįžta).
Geriausia 2017 m. Birštono
šachmatininkė – Danutė Urbanavičiūtė, turnyrų Birštone,
Marijampolėje, Kaune moterų grupės nugalėtoja. Prieš 3
mėn.pradėjusi šachmatų trenerės darbą, savo patirtį perduoda jauniesiems Birštono
šachmatininkams.
Geriausias 2017 m. Birštono futbolininkas – Valentinas Gasparavičius (tren. Virmantas Šabasevičius), Prienų futbolo lygoje iškovojęs
1-ąją vietą, Alytaus apskrities futbolo pirmenybėse – 6ąją vietą.
Geriausias 2017 m. Birštono krepšininkas – Mindaugas
Knyšius (tren.Vidas Kapačinskas), Kauno krepšinio C
lygos „Topsport“ pirmenybių
nugalėtojas, naudingiausias

finalo žaidėjas.
Geriausias 2017 m. Birštono sunkiaatletis – Gediminas
Januša (tren. Romas Matažinskas), Lietuvos sunkiosios
atletikos atskirų veiksmų vicečempionas.
Geriausias 2017 m. Birštono lengvaatletis – Paulius
Juozaitis (tren. Povilas Juozaitis), Lietuvos jaunių žaidynių
čempionas, Lietuvos jaunimo
sportinio ėjimo čempionas.
Geriausia 2017 m. Birštono petankės žaidėja – Irma
Gedminaitė, Lietuvos precizinio išmušinėjimo petankės
čempionė, Lietuvos moterų
vienetų čempionato 3-iosios
vietos laimėtoja, Pasaulio moterų dvejetų petankės čempionate užėmusi 36 vietą.
Geriausias 2017 m. Birštono irkluotojas – Paulius
Černevičius (tren. V. Domarkas), Lietuvos jaunių žaidynių
čempionas, Lietuvos suaugusiųjų vicečempionas, Pasaulio
jaunių irklavimo čempionate
iškovojęs 13 vietą.

Geriausias 2017 m. Birštono galiūnas – Antanas Žiurauskas (tren.Vidas Blekaitis),
Europos 2017 m. komandinio
galiūnų čempionato 3-iosios
vietos laimėtojas.
Absoliučiai geriausias 2017
metų Birštono sportininkas
–galiūnas Vidas Blekaitis. Jis
yra Lietuvos galiūnų vicečempionas, 2017 m. Pasaulio
rąsto kėlimo vicečempionas ir
2017 m. pasaulio galiūnų žaidynių vicečempionas.
Geriausiems sportininkams
buvo įteikti padėkos raštai ir
prizai.
Sportininkai dėkojo savivaldybės atstovams už rodomą deramą dėmesį sportui ir
sudarytas geras sąlygas siekti rezultatų ir garsinti Birštono vardą.
Renginį gražiai nuspalvino
Algimanto Jazbučio ir Povilo
Juozaičio atliekami muzikiniai kūriniai bei Kauno „Santakos“ sportinių šokių klubo
šokėjų (vadovas Andrius Bergmanis) pasirodymas.

KVIEČIAME TEIKTI KANDIDATŪRAS VASARIO
16-OSIOS IR VALSTYBĖS ŠIMTMEČIO
APDOVANOJIMAMS

Birštono savivaldybė jau penkioliktąjį kartą kviečia teikti Birštono savivaldybei, bendruomenei nusipelniusių, savo darbais Birštono vardą garsinančių žmonių kandidatūras tradiciniams apdovanojimams, kurie bus teikiami Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime Vasario 16-ąją.
Šiemet apdovanojimai simbolizuoja ypatingą progą – 2018 metais minimą Lietuvos valstybės šimtmetį.
Kandidatus gali siūlyti įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir savivaldybės gyventojai. Argumentuotus pasiūlymus ir kandidatų pristatymus prašome pateikti raštu Birštono savivaldybės Tarybos sekretoriatui, adresu Jaunimo g. 2, Birštonas, 207 kab., iki 2017 m. sausio 26 d.
Tel. pasiteirauti (8 319) 56 830. Laukiame Jūsų pasiūlymų!

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė
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Jungtinių Valstijų technologijų milžinė „Google“
į fiktyvią bendrovę Bermudų salose 2016 metais
pervedė 15,9 mlrd. eurų, kas leido kompanijai tais
metais išvengti kelių milijardų eurų mokesčių, skelbia
agentūra „Bloomberg“, remdamasi bendrovės priežiūros
institucijoms Nyderlanduose pateiktais dokumentais.

Kalėdinio šachmatų
turnyro dalyviai susitiko
su Kalėdų Seneliu



Seimui nepritarus Vyriausybės siūlymui steigti specialų
fondą, iš kurio būtų kompensuojami turistų nuostoliai, patirti
dėl kelionių organizatoriaus nemokumo, ministrų kabinetas
savo nuomonės nekeičia ir toliau mano, kad toks fondas turi
būti steigiamas.



Pramonės gamyba Latvijoje sausį-lapkritį, palyginti su
tuo pat laikotarpiu pernai, palyginamosiomis kainomis
išaugo 8,7 proc., pranešė nacionalinė statistikos žinyba.
Apdirbamosios pramonės produkcijos apimtys padidėjo
8,2 proc., gavybos - 18,8 proc., elektros energijos ir dujų
tiekimo - 9,4 procento.

Nuoširdūs tarpušvenčio pašnekesiai su TAU
studentais
Stasė

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Tradicinio kalėdinio
šachmatų turnyro
nugalėtojai ir prizininkai
susirinko į apdovanojimų
šventę ir susitikimą su
dosniu Kalėdų Seneliu.

Renginyje, kuris vyko Birštono gimnazijoje, dalyvavo
gimnazijos direktorius Alvydas Urbanavičius ir Birštono
sporto centro direktorius Saulius Smailys.
Mokyklos direktorius pasidžiaugė mokinių žaidimo rezultatais ir tuo, kad nuo mažens žaisdami šachmatais jie
lavina savo protinius sugebėjimus, kurie pravers visose
gyvenimo srityse. A. Urbanavičius pasveikino vaikus ir
jų tėvelius su Kalėdų šventėmis, Naujaisiais metais ir palinkėjo nepamiršti šalia esančių žmonių bei padovanoti
jiems gerą nuotaiką ir dalelę
savo širdies.
Šachmatų būrelio trenerė
Danutė Urbanavičiūtė pasidžiaugė turnyro rezultatais ir
vaikų laimėjimais. Ji paminėjo, kad šventiniame turnyre
dalyvavo 13 vaikų ir 12 suaugusių šachmatų mėgėjų.
Suaugusiųjų moterų grupėje pirmąją vietą laimėjo
trenerė Danutė
Urbanavičiūtė,
susižėrusi visus
20 taškų, antrą
– Virginija Černevičienė su 14
taškų, o trečiąją
– Donata Martikaitienė. Vyrų
grupėje pirmąją
vietą iškovojo
Jonas Džervus,

surinkęs 19 taškų, antrąją vietą iškovojo Kazimieras Senavaitis su 18 taškų, o trečiąją
prizinę vietą užėmė Rimutis Mardosas, surinkęs 14,5
taško.
Mergaičių grupėje pirmąją
vietą laimėjo 10 taškų pelniusi Birštono gimnazijos antrokė Neda Žuvininkaitė, antrąją
– trečiokė Svajūnė Karandaitė, o trečiąją – pati jauniausia
žaidėja, šešiametė Ugnė Naudžiūnaitė, kuri yra ir puiki dainininkė.
Iš berniukų grupės nepralenkiamas buvo Matas Černevičius, surinkęs visus 11
laimėjimų. Jį pasveikinti su
pergale atskubėjo būrys klasės draugų ir auklėtoja. Antrąją vietą užėmė Erlandas
Pempė, trečiąją – Ernestas
Vyšniauskas.
Trenerė apdovanojo jauniausią turnyro dalyvę Ugnę
ir vyriausią žaidėją, 2018 m.
sausio 1 d. 91-ąjį gimtadienį
švęsiantį Antaną Tankevičių.
Po asmeninių apdovanojimų pas vaikus atkeliavo suplukęs Kalėdų Senelis, nešinas saldumynų krepšeliais.
Seneliui su vaikais buvo smagu, tik ne visi išdrįso padeklamuoti eilėraštį ar dainelę
padainuoti. Svečią iš Šiaurės
pradžiugino mažoji Ugnė savo gražia dainele.

Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt

ASIPAVIČIENĖ
Laikotarpis tarp Kalėdų ir
Naujųjų metų yra ypatingas,
tad labai tinka kalbėti apie gerus ir pavykusius darbus, taip
pat prisiminti ir nelabai pavykusius, ir ką reikia daryti, kad
ir jie taptų sėkmingai įgyvendintais projektais.
Jau kelinti metai tarpušvenčiu Birštono trečiojo amžiaus
universiteto studentai kurhauzo salėje susitinka pasikalbėti
su savivaldybės mere Nijole
Dirginčiene bei pavaduotoju
Vytu Kederiu.
Gruodžio 29 dienos vakarą
į kurhauzą susirinko didelis ir
gražus būrys TAU lankytojų,
panorusių išklausyti savivaldybės vadovės pasisakymą ir
patys užduoti rūpimus klausimus bei padiskutuoti aktualiomis temomis.
Muzikiniu kūriniu vakaro
dalyvius pasveikino ir puikią
nuotaiką padovanojo Birštono mokyklos mokytojos Angelina Šližienė, Olga Zubavičienė, smuikininkė Augustė
Zubavičiūtė ir saksafonininkas Jonas Zubavičius.
Renginio vedėja Asta Ferevičienė pasidalijo prasmingais
žodžiais ir mintimis apie TAU
gyvenimą, pamąstymais apie
bendrus džiaugsmus, kurie
yra nuolatinis žmogaus palydovas.
TAU direktorė Roma Urbonienė padėkojusi atlikėjams
už gražią muzikinę dovaną,
pristatė universiteto veiklą ir
pasidžiaugė tuo, kas nuveikta per šiuos mokslo metus:
buvo daug įdomių paskaitų ir
lektorių, išvykų ir kelionių, o
dar daug gerų dalykų laukia ir
ateityje. Juk TAU lanko žinių
trokštantys ir norintys tobulėti žmonės, kurie nori kuo daugiau sužinoti ir taip įprasminti
savo gyvenimą.
Pašnekesys – tai dialogas,
kada galima klausti, išsakyti
savo nuomonę ir diskutuoti.
Taip buvo ir šį kartą. Savivaldybės merė visus suintrigavo skaičių „5“ kombinacija:
55/555/5555. Vėliau buvo
paaiškinta, ką gi jie reiškia. Į

LEIDĖJAS:

UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai
REDAKCIJA:

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, Prienai.

Birštoną šiemet buvo investuota 55 mln. eurų, sukurtos
555 darbo vietos (gal viena kita mažiau), o norimas pasiekti
gyventojų skaičius savivaldybėje yra 5555. Kol kas tai tik
svajonė, bet ji labai lengvai
gali išsipildyti, jeigu kurorte
atsirastų daugiau gyvenamojo ploto.
N. Dirginčienė pasakojo, jog artimiausiuose planuose numatyta, kad vietoje
„Druskupio“ restorano turėtų iškilti gyvenamieji namai,
vietoje turgaus – taip pat gyvenamieji kotedžai. Merė pasidžiaugė, kad neseniai buvo
atidaryti 7 nauji verslo objektai, tarp jų ir „ Vytautas Mineral Spa“, restoranas-viešbutis „Pušynė“, vila „Klasika“,
nauji sanatorijos „Eglė“ korpusai ir kt.
Savivaldybės vadovė sakė,
kad surenkama daugiau nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių, kad Birštone beveik
nėra bedarbių, o darbo užmokestis, nors ir nedidelis, tačiau
didesnis negu Druskininkuose
ar Palangoje. Birštono savivaldybė tarp mažų savivaldybių užima gana aukštą vietą ne
tik pagal nedarbo lygį, bet ir
pagal švietimo rezultatus.
N. Dirginčienė išsamiai pristatė atliktus darbus, pasidalijo pamąstymais, ko Birštonui
reikia, kad ne tik svečiai, bet
ir patys gyventojai gražiai gyventų ir būtų laimingi. Neblogai vyksta daugiabučių namų
renovacija (už tai gautas apdovanojimas), nestovi vietoje
daugiafunkcio sporto centro
statyba, kitais metais (2018
m.) bus užbaigtas Slaugos

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804
juronyte@gmail.com

skyrius Birštono PSPC, taip
pat ruošiamasi Birštono meno mokyklos ir Birštono vienkiemio darželio renovacijai.
Neužmiršti ir kitos Nemuno
pusės reikalai – ten irgi po truputį juda žemės ir turto savininkai. Kai ten atsiras daugiau
gyventojų, kai įsisuks didesnė
veikla, bus vėl galima kalbėti
apie tilto statybą.
Ambicingas planas yra ir
dėl žemės plotų prie tvenkinių, kur, atsiradus investuotojui, būtų galima įrengti tikrą
mini kvartalą su gyvenamaisiais namais, biurais, konferencijų salėmis ir kt.
Merė pasidžiaugė ir geromis naujienomis dėl numatomo kasmet rengti Birštone
„Būtent“ festivalio, kuris jau
pirmais metais pritraukė didelę masę žmonių, daug įdomių
lektorių ir pranešėjų.
N. Dirginčienė pasidalijo
planais dėl buvusio knygyno pastato, taip pat dėl senojo restorano J. Basanavičiaus
aikštėje, kalbėjo apie vasaros
metu atsirandančius eismo nesklandumus.
O TAU lankytojus domino viskas – tai rodė merei pateikiami klausimai dėl Žvėrinčiaus tako, dėl sanatorijos
„Versmė“ renovacijos, dėl
galimybės Lakštingalų gatvėje padaryti žaliąjį labirintą. Iškilo klausimas ir dėl to,
kad niekaip neprigyja miesto
turgus naujoje vietoje. Pasak
merės, ta vieta, kur dabar yra
įrengtas turgus, nėra pati geriausia. Yra pavyzdžių, kai
turgeliai tam tikromis dienomis ir valandomis rengiami
savivaldybių aikštėse...

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

Buvo išsakyta minčių ir dėl
nedidelių lėktuvėlių aerodromo, taip pat nuogąstauta, kad
Birštonas gali prarasti savo individualumą. „Norime išlikti
ypatingi, turėti kuo daugiau
žaliųjų erdvių. Senamiestyje
jokių statybų nenumatoma,
tik renovacija ir remontas.
Plėtra galima nuo „Vytauto
Mineral Spa“ link Nemuno,
Lelijų gatvėje taip pat gali būti
statomas daugiabutis gyvenamasis namas.
Merė apgailestavo, kad nepavyksta rasti bendros kalbos
su kai kurių apleistų namų savininkais (senoji pirtis, lėtai
juda buvusio pašto savininkai, reikalai stringa ir su kino
teatru, neaišku, kaip bus ir su
olimpine baze, kuri šiuo metu
yra Lietuvos sporto akademijos nuosavybė, nepuošia kurorto ir apleisti pastatai Centriniame parke).
Merė ir merės pavaduotojas sulaukė ir asmeninio pobūdžio klausimų, į kuriuos
mielai atsakė.
Vėliau TAU dekanė Nijolė
Jakimonienė per rankas paleido uždegtą žvakę, ir kiekvienas išsakė savo bei ant ištraukto lapelio užrašytus palinkėjimus – sau ir visiems.
Kai žiūri į degančią žvakę,
susimąstai, kad ji lyg žmogus:
kai dega viena –tik mažytis
žiburėlis, o kai jų daug – tai
jau ir šviesa, ir šiluma. „Jūs
patys lyg žvakės švieskite ir
spinduliuokite gerumu ir meile gyvenimui. Ačiū už meilę
ir bendrystę, ačiū, kad esate
šviesa“, – kalbą užbaigė N. Jakimonienė, linkėdama gerų ir
gražių ateinančių metų.

Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.
Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.
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Nekilnojamasis
turtas

GARAŽUS
Garažą (atskiras elektros įvadas,
signalizacija, šarvuotosios durys)
Revuonos g., Prienuose. Tel. 8
616 89836.

Parduoda
1 KAMBARIO BUTUS
1 k. bt. (31 kv. m, I a., renovuotame name,16 000 Eur) J. Basanavičiaus g. 26, Prienuose. Tel. 8
604 06965.

2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. Prienuose. Tel. 8 685
80479.
2 k. bt. (V a., renovuotame name,
pakeista elektros instaliacija ir
santechnika, už renovaciją sumokėta) Statybininkų g. 19, Prienuose. Tel. 8 604 02901.

NAMUS

Perka
2-3 k. butą Birštone arba Prienuose. Tel. 8 676 33544.

Automobiliai ir
jų dalys
Perka

Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.

PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.
Tel. 8 682 61641.

Skubiai superkame visų markių lengvuosius automobilius,
mikroautobusus, keturačius,
priekabas.
Automobiliai gali būti su defektais, nevažiuojantys, daužti,
skirti ardymui ar utilizavimui,
surūdiję, be TA ir draudimo. Išsivežame patys. Atsiskaitome
iš karto, padedame sutvarkyti
visus reikiamus dokumentus.
Lauksime Jūsų pasiūlymų
tel. 8 666 70777.
Brangiai superka įvairius automobilius (tvarkingus ir gali būti su
defektais). Tel. 8 684 44304.

IŠSINUOMOJA
Trijų asmenų šeima išsinuomotų
2-3 k. butą Prienuose. Tel. 8 675
93778.

Visų markių automobilius (tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius
arba su defektais) ir kitas motorines transporto priemones. Tel.
8 605 10023.

Prienų rajono savivaldybė skelbia
ŽEMĖS ŪKIS
negyvenamųjų patalpų viešą
Prienų rajono savivaldybė skelbia negyvenamųjų patalpų viešą nuomos konkursą
nuomos konkursą
PARDUODA
Patalpų adresas

Negyvenamosios
patalpos, esančios
Vytauto Gurevičiaus
g.1, Išlaužo k., Išlaužo
sen., Prienų r. sav.

Plotas
kv. m

26,07

Naudojimo
paskirtis

Administracinė

Pradinis
nuompinigių
dydis, Eur už
1 kv. m.

1,20

Nuomos
laikotarpis

Pradinis
įnašas,
Eur

5 metų*

93,85

Paršelius. Tel. 8 608 73400.

*Papildoma
sąlyga.
išnuomojamas
kaip teisės į išnuomotą
*Papildoma
sąlyga. Turtas
Turtas išnuomojamas
ne ilgiaune
kaipilgiau
iki nuosavybės
perėjimo kitam
asmeniui
arba šio turto įrašymo
į privatizavimo
programą.
iki turtą
nuosavybės
teisės
į išnuomotą
turtą perėjimo
kitam
asPradinis įnašas lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui. Šis įnašas
meniui
arba
šio
turto
įrašymo
į
privatizavimo
programą.
sumokamas į Prienų rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą
Pradinis
įnašas lygus
3 mėnesių
LT177300010076937434,
AB paskelbtam
„Swedbank“. Paraiškų
pateikimo pradiniam
terminas iki 2018 m. sausio 16 d.
10
val.
Patalpų
nuomos
konkurso
tiesiogines
išlaidas
padengia
nuompinigių dydžiui. Šis įnašas sumokamas nuomotojas.
į Prienų raParaiškos pateikiamos užklijuotame voke, ant kurio užrašyta „Turto, esančio (įrašomas
jono
savivaldybės
atsiskaitomąją
sąskaitą
norimo
nuomoti turto administracijos
adresas) nuomos konkursui“.
Voke turi būti
pateikta: paraiška, kurioje
Virš 5 mėn.
nurodomas dalyvio vardas, pavardė
asmens kodas (fiziniams
asmenims),
įmonės pavadinimas
ir mėsinę telyčią. Tel.
LT177300010076937434,
ABir „Swedbank“.
Paraiškų
pateikodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas,
sąskaitos
(8
319)
46122
(skambinti nuo
kimo
terminas iki 2018 m. sausio 16 d. 10 val. Patalpų nuonumeris ir kodas; siūlomas konkretus nuompinigių dydis už 1 kv. m., bei pateikiamos
su
juridiniu
11
val.).
mosstatusu
konkurso
tiesiogines
išlaidas
nuomotojas.
susijusių dokumentų,
pradinio
nuomospadengia
įnašo įmokėjimo
kopijos.
Informaciją
apie nuomojamą
turtą teikia Savivaldybės
administracijos
Statybos ir ekonominės
Paraiškos
pateikiamos
užklijuotame
voke, ant
kurio užraTel. 8 646 27038.
plėtros skyriaus specialistas, 122 kab., tel. (8 319) 61 173, Laisvės a. 12, PrienųMiežius.
m. Paraiškos
šytapriimamos
„Turto,Savivaldybės
esančio (įrašomas
norimo
nuomoti
turto
adreadministracijos priimamajame, 101 kab. Konkurso komisijos posėdis vyks
salėje 2018
m. sausio
d. 10pateikta:
val.
sas)Savivaldybės
nuomosmažojoje
konkursui“.
Voke
turi19būti
paraiška, Kviečius ir miežius. Atveža. Tel. 8
kurioje nurodomas dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas 677 31879.
(fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, Amonio salietrą. Išvalytas pupas
banko pavadinimas, sąskaitos numeris ir kodas; siūlomas „Fuego“, žirnius „Navaro“ tinkakonkretus nuompinigių dydis už 1 kv. m., bei pateikiamos mus sėklai. Vasarinius kviečius.
su juridiniu statusu susijusių dokumentų, pradinio nuomos Tel. 8 686 24223.
įnašo įmokėjimo kopijos.
Informaciją apie nuomojamą turtą teikia Savivaldybės PERKA
administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus spe- Brangiai perka įvairius veršelius
cialistas, 122 kab., tel. (8 319) 61 173, Laisvės a. 12, Prienų nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
m. Paraiškos priimamos Savivaldybės administracijos prii- Sveria el. svarstyklėmis. Atsimamajame, 101 kab. Konkurso komisijos posėdis vyks Sa- skaito vietoje, iš karto. Tel. 8
vivaldybės mažojoje salėje 2018 m. sausio 19 d. 10 val.
612 34503.
REKLAMA

UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų
brangiai PERKA bulius,
karves, telyčias. Moka 6-21
proc. Sutvarko dokumentus
subsidijoms gauti. Sveria,
pasiima iš kiemo.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
8 620 35000 („Omnitel“),
8 613 79515 („Tele 2“).

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.

Medinį namą (102 kv. m, keturi
kambariai, centrinis šildymas
kietu kuru, miesto vandentiekis
ir kanalizacija, yra šulinys, ūkinis
pastatas 7,31 a žemės) F. Vaitkaus
g., Prienuose. Tel. 8 646 17590.
Namą (84 kv. m, šildymas centrinis židiniu, kietu kuru, dalyje
namo šildomos grindys, yra vietinė kanalizacija, vandentiekis,
ūkinis pastatas, garažas, tvarkinga
aplinka, 18 000 Eur) Jiezne, Prienų r. Tel. 8 603 16955.

Ūkininkas išsinuomoja arba perka žemės ūkio paskirties žemę
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio,
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
Superkame karves,
bulius ir telyčias. KREKENAVOS AGRO FIRMOS supirkėja Olga
Smailienė (Jonava).
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602
48941.
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

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

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA
Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis
arba rąsteliais. Malkos tvarkingai
sukrautos. Skubus nemokamas
pristatymas. Taip pat parduodame DURPIŲ BRIKETUS. Tel. 8
672 51171.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Įvairias malkas (rąsteliais, kaladėmis ir skaldytas). Turime ir
sausų malkų. Atvežame įvairiais
kiekiais. Tel. 8 604 81933.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.

Perka
Stiklinius butelius nuo 20 l. Tel. 8
682 41193.

PASLAUGOS
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.

Suteikiame paskolas arba refinansuojame Jūsų skolas (taip pat
ir antstolių) iki 10 000 Eur. Konkurencingai mažiausios palūkanos
rinkoje. Galite įsigyti kredito
korteles „Hercus MasterCard“.
Draudimas: automobilio, būsto
bei gyvybės. Konsultacija pensijų
II–III kaupimo pakopų klausimais.
Tel. 8 601 50935.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Statome nerūdijančio plieno
apšildomus kaminus. Dedame
nerūdijančio plieno įdėklus į
kaminus, židinius, pirtis ir t.t.
Darome pajungimus. Tel. 8 685
60129.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Prilydome
stogų dangą. Lankstome skardas.
Tel. 8 600 96399.
Dedu grindis, kloju laminatą,
montuoju langus, duris, gipso
kartoną, tapetuoju, kalu lenteles
ir taisau angokraščius. Tel. 8 601
48676.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
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Vidaus apdailos darbai: glaistymas, dažymas, tapetavimas. Tel.
8 616 74728.
Atliekame vidaus apdailos darbus: gipso kartono montavimas,
glaistymas, dažymas, plytelių
klijavimas, betonavimas ir kt. Tel.
8 605 29967.
Gipso kartono montavimas ir kiti
visi vidaus apdailos darbai. Tel. 8
673 40369.
Atliekame įvairius vidaus apdailos
ir griovimo darbus. Tel. 8 651
11254.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas
geromis kainomis. Tel. 8 640
39204.
Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.
Gaminame įvairias namų, ūkinių
pastatų duris ir laiptus. Kokybę
garantuojame. Tel. 8 682 62195.

Remontuojame automobilius:
važiuokles, generatorius, starterius, smulkias kėbulo dalis. Tel. 8
670 16738.
Automobilių remontas, diagnostika ir paruošimas techninei
apžiūrai. Tel. 8 673 40369.
UAB „KŽ gręžiniai“. Vandens
gręžiniai, geoterminis šildymas.
Sudaromi projektai, suderinami
leidimai, vandens pasai ir visi
susiję darbai. Tel.: 8 671 34094,
8 644 57097.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

PJAUNAME AVARINIUS
MEDŽIUS
prie pat namų, elektros
laidų, kapinėse.
Tel. 8 682 08754,
girmantas.s@gmail.com

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Padavėja. Ne jaunesnė nei 20
metų. Patirtis – privalumas, tačiau galime ir apmokyti. Kreiptis
telefonu darbo valandomis 8
650 41148.

šaldytuvus, šaldiklius.
Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Remontuojame
skalbykles, džiovykles, el. virykles ir
kt. Suteikiame garantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 645 04370.
Remontuoju ir prijungiu skalbykles, džiovykles, elektrines
virykles, orkaites, indaploves.
Atvykstu į namus. Suteikiu 1 m.
garantiją. Tel. 8 647 36010.

Baldų įmonei – stalius. Tel. 8 679
11884.
Vairuotojai ir nevairuojantys padėjėjai (turintys pasą) nuvairuoti
lengvuosius automobilius į Ukrainą ir Rusiją. Tel. 8 608 55933.

Kviečia
Jeigu turite problemų su alkoholizmu, Jums gali padėti Birštono
anoniminių alkoholikų draugija.
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19
val., VII – 17 val., Birutės g. 10A
(„Carito” bendruomenės namai),
Birštone. Tel. 8 689 36747.

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖJE VEIKLĄ
VYKDANČIŲ DARBDAVIŲ
D Ė M E S I U I

Birštono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Gyventojų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo Birštono savivaldybėje bei Darbdavių atrankos gyventojų užimtumo
didinimo programai įgyvendinti tvarkos aprašais, patvirtintais
Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m.
gruodžio 11 d. įsakymu Nr. AV-385, skelbia Birštono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančių darbdavių atranką Birštono savivaldybės gyventojų 2018 metų užimtumo didinimo
programoje numatytiems darbams vykdyti 2018 metais.
Nustatytos formos darbdavių užpildytos paraiškos užklijuotame voke priimamos Birštono savivaldybės administracijos sekretoriate (2 a., kab. 211) iki 2018 m. sausio 12 d.,
15.00 val.
Paraiškos dalyvauti atrankoje pavyzdinė forma, laikino pobūdžio darbų preliminarus sąrašas bei kita su atranka susijusi informacija skelbiama Birštono savivaldybės internetinėje
svetainėje adresu www.birstonas.lt.
Išsamesnę informaciją apie darbdavių atranką, paraiškų pateikimą ir kitą su atranka susijusią informaciją suteiks Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas
Antanas Grušelionis, tel. (8 319) 65 558, (8 685) 86 139, el.
p. antanas.gruselionis@birstonas.lt.

Vinco Mykolaičio-Putino 125 metų
gimimo sukaktis pasitinkama su
literatūrine premija
ATKelta IŠ 1 p.
Mykolaičio-Putino tėviškėje,
vyko rašytojo kūrybos skaitymai, taip paminint klasiko
50-ies metų mirties jubiliejų. Prienų krašto muziejaus
organizuotas renginys sulaukė gausaus literatūros mylėtojų būrio, tarp kurių buvo
Maironio lietuvių literatūros
muziejus direktorė, rašytoja
Aldona Ruseckaitė, J. TumoVaižganto muziejaus vedėjas,
poetas Alfas Pakėnas, dainas
atliko MRU folkloro ansamblis „Ritingo“. Atsiminimais
apie Putiną, jo šeimą ir aplinką pasidalijo rašytojo vaikaitis
Alfonsas Mykolaitis. Naujosios Ūtos klojimo teatro grupės aktoriai parengė poetinę
kompoziciją „Nuo Tėviškės
kalnelio“.
Iškilmingą šventę vainikavo atnaujintos ekspozicijos
atidarymas Putino seklyčioje.
Ekspozicija atskleidžia Putino
šeimos istoriją bei aplinką,
kurioje jis augo. Eksponuojamos nuotraukos, knygos,
memorialiniai baldai, meno
kūriniai. Joje taip pat supažindinama su Putino seserimi
Magdalena Mykolaityte-Slavėniene. Gyvendama emigracijoje, Australijoje, ji taip pat
kūrė prozą.
Prienų rajono savivaldybė,
minėdama poeto 120-ąsias gimimo metines, įsteigė Vinco
Mykolaičio-Putino literatūrinę premiją.
Konkursas premijai gauti
organizuojamas kas penkeri
metai – jubiliejinėms V. MyPrienų krašto muziejus

kolaičio-Putino gimimo metinėms pažymėti. 1700 Eur premija skiriama už reikšmingus
poezijos, prozos, literatūros
kritikos, vertimų bei publicistikos darbus, Vinco Mykolaičio-Putino kūrybos tyrinėjimą, sklaidą ir jo idėjų tęstinumą bei propagavimą.
Kandidatus Vinco Mykolaičio-Putino literatūrinei premijai gauti gali siūlyti kultūros, meno, mokslo ir studijų
institucijos, meno kūrėjų asociacijos, leidyklos, visuomeninės organizacijos ir patys
kūrinių autoriai.
Pateiktus dokumentus premijai gauti vertina Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Vinco Mykolaičio-Putino literatūrinės
premijos skyrimo komisija.
Komisijos sprendimu gali
būti skiriamos I, II, III premijos.
Premija bus įteikta 125-ųjų
Vinco Mykolaičio-Putino gimimo metinių minėjimo metu. Renginys vyks 2018 m.
gegužės 26 d. Vinco Mykolaičio-Putino gimtojoje sodyboje-muziejuje.
Dokumentus konkursui
iki 2018 m. kovo 30 d. siųsti
adresu: Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriui,
228 kab., Laisvės a. 12, 59126
Prienai. Tel. pasiteirauti (8
319) 61 135.
Kandidato anketą ir nuostatus rasite interneto svetainėje
www.prienai.lt

.

Prienų krašto muziejaus informacija 

.

ZEMEPetras Lincevičius
2018-01-02/01-06

Parodos pristatymas 2018 m. sausio 6 d. 14 val.
Paroda skirta Vinco Mykolaičio Putino
125 -osioms gimimo metinėms paminėti
REKLAMA

Adresas: F. Martišiaus g. 13, Prienai.
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21.10 val.
„Paskutinis drakonų nugalėtojas“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
Premjera. Džiunglių būrys skuba
į pagalbą 2 07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė 07:45 Premjera. Džeronimas
3 08:10 Karinės paslaptys 09:00
Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva 10:30
Žinios 10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios 11:35 Labas rytas,
Lietuva 11:50 Pasaulio dokumentika. Dulkės ir dryžiai 12:45
Pasaulio dokumentika. Premjera. Kengūrų karalius 13:40 Puaro
15:15 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom” 15:45 Žinios.
Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Sveikinimų koncertas 17:30
Žinios (su vertimu į gestų k.) 17:55
Sportas 17:58 Orai 18:00 Teisė
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 20:57
Orai 21:00 „Eurovizija 2018” 22:50
Premjera. Atpildas 00:20 Pasaulio dokumentika. Dulkės ir dryžiai
01:15 Pasaulio dokumentika. Kengūrų karalius 02:00 Klausimėlis.lt.
02:30 Dviračio žinios 03:25 Teisė
žinoti 04:00 Karinės paslaptys
04:45 Auksinis protas.
06:30 Madagaskaro pingvinai (33)
06:55 Tomas ir Džeris (1) 07:20
“Nickelodeon” valanda. Ančiukai
Duoniukai (17) 07:45 Kung Fu
Panda (11) 08:10 Keista šeimynėlė (12) 08:35 Tomo ir Džerio
pasakos (5) 09:00 Peliukas Stiuartas Litlis (9) 09:30 Tinginių miestelis (56) 09:55 KINO PUSRYČIAI
Nevykėlis Tarzanas 11:30 Kapitonas Kardadantis 13:20 Paskutinis
veiksmo filmų herojus 15:50 Nuogas ginklas: iš policijos metraščių
17:30 Bus visko 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
SUPERKINAS Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša 21:10
PREMJERA Paskutinis drakonų
nugalėtojas 23:15 Kelyje 2. Alaus
tenisas 01:00 Transformeriai. Išnykimo amžius
06:15 Televitrina 06:30 Ančiukų
istorijos 07:00 Legenda apie Korą 07:30 NAUJAS SEZONAS.
Transformeriai. Maskuotės meistrai 08:00 PREMJERA. Aladinas
08:30 PREMJERA. Superekspertai 09:00 Virtuvės istorijos 09:30
Gardu Gardu 10:00 Svajonių ūkis
10:30 Džiunglių knyga 12:45 Meilė
keliauja laiku. Rubinė 15:10 Burtininko mokinys 17:15 Ekstrasensai
detektyvai 18:30 TV3 žinios 19:15
TV3 sportas 19:20 TV3 orai 19:25
Eurojackpot 19:30 ŠEŠTADIENIO
ŠEIMOS KINO TEATRAS. Užburtoji Ela 21:35 PREMJERA. Erelis
Edis 23:50 Džesabelė 01:25 Barmenas 03:05 Grėsmingas 2

06:00 F. T. Budrioji akis (2) 06:55
F. T. Budrioji akis (3) 07:50 F. T.
Budrioji akis (4) 08:45 Sveikatos
ABC televitrina 09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę 10:00 Nutrūkę
nuo grandinės (34) 10:30 Pragaro katytė (9) 11:30 Banginių
gelbėtojai 12:40 Reali mistika (8)
13:50 Vanity Fair. Visiškai slaptai (12) 14:50 Kas žudikas? (13)
15:55 Kas žudikas? (8) 17:00 LKL
čempionatas. Lietkabelis - Dzūkija
19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji
21:50 MANO HEROJUS Vienišas vilkas Makveidas 23:45 Dakaras 2018 (2) 00:15 AŠTRUS
KINAS Gyvatės lėktuve 02:05
Pasiutę šunys (8) 02:45 Pasiutę
šunys (9) 03:35 Muzikinė kaukė.
Geriausieji
06:00 Moterų balsas 06:40 „Geriausios nardymo vietos“ 07:05
Programa 07:09 TV parduotuvė
07:25 „Žemynų raida. Afrika“.
08:25 PREMJERA 09:00 „Skinsiu raudoną rožę“ 09:30 „Vantos
lapas“ 10:00 „Žemynų raida. Eurazija“ 11:00 „Detektyvas Morsas“
(3/1) 13:00 „Vera. Gerasis samarietis“ (2/3) 15:00 „Geriausios nardymo vietos“ 16:00 Žinios 16:18
Orai 16:20 Mano Europos Parlamentas 16:50 „Pražūtingi smaragdai“ (24) 18:00 Žinios 18:27 Orai
18:30 „4 kampai“ 19:00 Muzikiniai
sveikinimai 20:00 Žinios 20:22
Orai 20:25 „Gurovo bylos 5. Savivalė“ (17; 18) 22:30 Žinios 22:57
Orai 23:00 „Detektyvas Morsas“
(3/1) 01:00 „Merdoko paslaptys“
(6/12; 6/13) 02:40 „Vera. Gerasis
samarietis“ (2/3) 04:10 „Geriausios nardymo vietos“ 04:30 „Detektyvas Morsas“ (3/1)
06:15 Televitrina 06:30 Ledo kelias 07:30 Beždžionės. Nepaprastų gyvūnų šeima 08:30 Ekstremali
žvejyba 09:00 Vienam gale kablys
09:30 Statybų gidas 10:00 PREMJERA. Karys lenktynininkas 10:30
Lietuvos mokyklų žaidynės 11:00
Išlikimas 12:00 Jokių kliūčių! 13:00
Beždžionės. Nepaprastų gyvūnų
šeima 14:00 Žygis per Himalajus
15:00 Ledo kelias 16:00 Iš peties
17:00 Sandėlių karai 17:30 Sandėlių karai 18:00 Lietuvos talentai
21:00 Dainų dvikova 21:30 TV3
žinios 22:20 TV3 sportas 22:25
TV3 orai 22:30 Naša Raša 23:00
Tedis 01:15 Neištikimybė 03:00
Iš peties
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:35
Lietuva mūsų lūpose 08:05 Misija. Vilnija. 08:30 Maistas ir aistros
09:00 Pažvelk į profesiją kitaip
09:30 Mokslo sriuba 10:00 XIV
tarptautinio teatralizuoto vaikų ir
jaunimo muzikos festivalio „Mes –
Pasaulis” šokio pasaka 11:05 Vincenzo Bellini. Opera „Kapulečiai ir
Montekiai” 13:30 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų”
15:00 Giminės 16:00 Euromaxx
16:30 Aktorės Eugenijos Pleškytės 80-osioms gimimo metinėms
17:25 Klauskite daktaro 18:15
Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai 19:00 Bertolučis pagal
Bertolučį 21:00 Kino žvaigždžių
alėja. Didvyriai 23:00 Ortodoksų
Kalėdų Dieviškoji liturgija 01:05
Europos kinas. Tyrėja
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nyras 10:30 Pragaro katytė (10)
11:30 Smėlinių skruzdėlių imperija 12:40 Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu (53) 13:10 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu
(54) 13:40 Sveikinimai 16:00 Policijos akademija (14) 17:00 LKL
čempionatas. Pieno žvaigždės
Juventus 19:30 Amerikietiškos
14.00 val.
21.00 val.
imtynės (52) 20:30 Amerikietiškos imtynės (52) 21:30 Juodasis
„Legenda apie Zoro“
„Ledynmetis“
sąrašas (6) 22:30 Gyvi numirėliai
(3) 23:25 Dakaras 2018 (3) 23:55
Vienišas vilkas Makveidas 01:50
Ekstrasensų
mūšis (10)
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
06:00 Lietuvos Respublikos himRespublikos himnas 06:05 Lanas 06:05 Istorijos detektyvai
07:00 Dokumentinė apybraiža 05:25 „Jaunikliai“ 07:05 Programa bas rytas, Lietuva 09:05 Senis
„Mes nugalėjom” 07:30 Šventa- 07:09 TV parduotuvė 07:25 „Ge- 10:05 Štutgarto kriminalinė polidienio mintys 08:00 Gimtoji žemė riausios nardymo vietos“ 08:00 cija 1 10:55 Detektyvas Monkas 7
08:30 Ryto suktinis su Zita Kel- „Darbščios rankos, atviros šir- 11:40 Savaitė 12:40 TV žaidimas
mickaite 09:00 Brolių Grimų pa- dys“ 08:30 „Geriausios nardymo „Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite
sakos 10:00 Gustavo enciklope- vietos“ 09:00 „Žemynų raida. daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba
dija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio Amerika“ 10:00 Mano Europos diena, Lietuva 15:00 Žinios 15:10
vaikai 11:25 Mūsų gyvūnai 11:50 Parlamentas 10:30 „Gurovo by- Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios
Pasaulio dokumentika. Premjera. los 4. Trys dienos“ (15; 16) 12:40 16:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Laukinė Šri Lankos gamta 12:45 „Namas su lelijomis“ (7; 8) 15:00 Premjera. Seserys 17:30 Žinios
Pasaulio dokumentika. Premjera. „Geriausios nardymo vietos“ 16:00 (su vertimu į gestų k.) 17:55 SporĮstabiausios Indonezijos salos Žinios 16:18 Orai 16:20 „Krepšinio tas 17:58 Orai 18:00 TV žaidimas
13:40 Puaro 15:15 Laisvės vėliav- pasaulyje su V. Mačiuliu“ 16:50 „Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskinešiai 15:45 Žinios. Orai (su ver- „Pražūtingi smaragdai“ (25) 18:00 te daktaro 19:30 Gimę tą pačią
timu į gestų kalbą) 16:00 Auksinis Žinios 18:27 Orai 18:30 Mano Eu- dieną 20:25 Loterija „Keno Loto”
protas 17:15 Klausimėlis.lt. 17:30 ropos Parlamentas 19:00 „Baudė- 20:30 Panorama 21:05 Dėmesio
Žinios (su vertimu į gestų k.) 17:55 jas“ (11) 20:00 Žinios 20:22 Orai centre 21:20 Sportas 21:25 Orai
Sportas 17:58 Orai 18:00 Keliai. 20:25 „Baudėjas“ (12) 21:30 „24/7“ 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 LRT
Mašinos. Žmonės 18:30 Pramogi- 22:30 Žinios 22:57 Orai 23:00 forumas 22:25 Premjera. Istorijos
nė laida „Editos šou” 19:30 Savai- „Deimantų medžiotojai“ (1/1; 1/2) perimetrai. 23:20 Modernus seriatė 20:30 Panorama 20:52 Sportas 01:10 „Gurovo bylos 4. Trys die- las. Medičiai, Florencijos valdovai
20:57 Orai 21:00 Premjera. Žmo- nos“ (13; 14) 02:55 „Žemynų rai- 00:15 Premjera. Detektyvas Monnės, kurie sukūrė Lietuvą. 21:55 da. Afrika“ 03:45 „Žemynų raida. kas 8 01:00 LRT radijo žinios
Premjera. Kalėdinis ledo festiva- Eurazija“ 04:35 „Žemynų raida.
lis 23:25 Laivų mūšis 01:35 Pa- Amerika“.
06:35 Stebuklingi vaikai (22)
saulio dokumentika. Įstabiausios
07:05 Madagaskaro pingvinai
Indonezijos salos 02:30 Pasaulio
dokumentika. Laukinė Šri Lankos 06:15 Televitrina 06:30 Ledo ke- (35) 07:30 Tomas ir Džeris (3)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžegamta 03:20 Savaitė
lias 07:30 Beždžionės. Nepapras- ris (199) 08:50 Volkeris, Teksaso
tų gyvūnų šeima 08:30 Ekstremali reindžeris (1) 09:50 24 valandos
06:30 Madagaskaro pingvinai (34) žvejyba 09:00 Gyvūnų manija 10:35 Yra, kaip yra 11:40 24 va06:55 Tomas ir Džeris (2) 07:20 09:30 Vienam gale kablys 10:00 landos 12:30 Bus visko 13:25
“Nickelodeon” valanda. Ančiukai Praeities žvalgas 10:30 Savaitė Rožių karas (65) 14:25 Dvi širDuoniukai (18) 07:45 Kung Fu su Kauno „Žalgiriu“ 11:00 Išliki- dys (442) 14:55 Dvi širdys (443)
Panda (12) 08:10 Keista šeimy- mas 12:00 Jokių kliūčių! 13:00 15:25 Dvi širdys (444) 15:55 Dvi
nėlė (13) 08:35 Tomo ir Džerio PREMJERA. Atgal į gamtą 14:00 širdys (445) 16:30 Labas vakaras,
pasakos (6) 09:00 Peliukas Stiuar- Žygis per Himalajus 15:00 Ledo Lietuva 17:35 24 valandos 18:30
tas Litlis (10) 09:30 Tinginių mies- kelias 16:00 Iš peties 17:00 San- Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
telis (57) 09:55 Ogis ir tarakonai dėlių karai 17:30 Sandėlių karai 19:30 KK2 20:00 Meilė gydo (50)
(26) 10:05 Ogis ir tarakonai (27) 18:00 Elementaru 19:00 Kodas: 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios
10:15 KINO PUSRYČIAI. PREM- L.O.B.I.A.I 21:30 TV3 žinios 22:20 22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
JERA Stebuklingos letenos 12:10 TV3 sportas 22:25 TV3 orai 22:30 VAKARO SEANSAS Super 8
Kaukės sūnus 14:00 Legenda Daktaras Hausas 23:30 Kvailiausi 00:40 Kortų namelis (11) 01:35
Vampyro dienoraščiai (10) 02:15
apie Zoro 16:40 Ne vienas kelyje pasaulio nutrūktgalviai
Vingiuotas kelias namo
17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:25
Sportas 19:28 Orai 19:30 Lietuvos
balsas. Finalinės kovos 22:30 Vin- 06:00 Lietuvos Respublikos himgiuotas kelias namo 00:20 PREM- nas 06:05 LRT OPUS ORE 07:30 06:10 Televitrina 06:25 KempiniuJERA Persekiojimas 01:55 Kelyje Kultūrų kryžkelė 08:30 Krikščio- kas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
nio žodis. 08:45 Kelias 09:00 07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
2. Alaus tenisas
Euromaxx. (kart.) 09:30 Prem- 2 08:25 Pasmerkti 2 08:55 Meilės
jera. Padirbta, vogta – parduota! sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00
06:15 Televitrina 06:30 Aladinas 10:00 ARTS21 10:30 Pradėk Gero vakaro šou 13:00 Kempiniu07:00 Legenda apie Korą 07:30 nuo savęs 11:00 Septynios Kau- kas Plačiakelnis 13:30 Simpsonai
Transformeriai. Maskuotės meis- no dienos. HD (kart.) 11:30 Durys 14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėtrai 08:00 Aladinas 08:30 Simpso- atsidaro 12:00 Kultmisijos 12:45 toji 15:00 Pažadėtoji 15:30 Pažanai 09:00 Mamyčių klubas 09:30 ARTi 13:00 Linija, spalva, forma dėtoji 16:00 Pažadėtoji 16:30 TV
Penkių žvaigždučių būstas 10:00 13:30 Stop juosta 14:00 Legendos Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:20
Pasaulis pagal moteris 10:30 14:45 Šventadienio mintys 15:15 TV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30
Svajonių sodai 11:30 Viščiukas Vienuolynų kelias Lietuvoje 15:45 Bruto ir Neto 20:00 Miestas ar
Cypsius 13:00 Bilis Medisonas Jubiliejinis styginių kvarteto „Chor- kaimas 21:00 Moterys meluoja
14:50 Sužvejok dingusią žuvį dos” 20-mečio koncertas. 17:00 geriau 21:30 TV3 vakaro žinios
16:55 Ekstrasensai detektyvai Stilius 18:00 Nes man tai rūpi 22:15 TV3 sportas 22:25 TV3 orai
18:00 Raudonas kilimas 18:30 18:45 Premjera. Kiotas. Romantiš- 22:30 Kobra 11 23:35 Gaudynės
TV3 žinios 19:20 TV3 sportas ka pažintis su nacionalinėmis ver- 00:30 Kaulai 01:30 Kaip išsisukt
19:25 TV3 orai 19:30 X Faktorius tybėmis 19:30 Premjera. Amerikos įvykdžius žmogžudystę 02:20
22:30 VAKARO KINO TEATRAS. peliukai. Manhatano salos turtai Specialioji jūrų policijos tarnyba
Kita moteris 00:45 Uždrausta ka- 20:45 Martyno Liuterio gyveni- 03:10 Amerikiečiai 04:05 Trapumas 21:00 Skambantys pasauliai čio parkas
ralystė 02:35 Barmenas
su Nomeda Kazlaus 21:55 Pabūkime laimingi. Miko Suraučiaus 70
06:40 Pasaulio veteranų galiūnų metų jubiliejinis koncertas. 23:25 06:40 F. T. Budrioji akis (6) 07:35
čempionatas 07:35 F. T. Budrioji Anapus čia ir dabar 00:10 Dabar Prokurorų patikrinimas (350)
akis (5) 08:30 Tauro ragas 09:00 pasaulyje 00:40 Kino žvaigždžių 08:35 Muchtaro sugrįžimas (705)
09:35 Tokia tarnyba (25) 10:30
“Ultimate Strongman” galiūnų tur- alėja. Didvyriai
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Sudužusių žibintų gatvės (35)
11:40 Nepataisomi (10) 12:40 Teisingumo agentai (11) 13:40 Prokurorų patikrinimas (351) 14:50
Muchtaro sugrįžimas (706) 15:55
Tokia tarnyba (26) 16:55 Sudužusių žibintų gatvės (36) 18:00 Info
diena 18:25 Teisingumo agentai (12) 19:30 Nepataisomi (11)
22.30 val.
20:30 Farai 21:00 Ledynmetis
22:45 Dakaras 2018 (4) 23:15
„Paskutinis samurajus“
Gyvatės lėktuve 01:05 Gyvi numirėliai (3) 01:50 Reali mistika
(8) 02:35 Vanity Fair. Visiškai
slaptai (12)
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 06:35
05:15 „Albanas“ (4/7) 06:00 „GeOrai 06:37 Labas rytas, Lietuva
riausios nardymo vietos“ 06:25
09:05 Senis 10:05 Štutgarto krimiPrograma 06:29 TV parduotuvė
nalinė policija 1 10:55 Detektyvas
06:45 Mano Europos ParlamenMonkas 7 11:40 Beatos virtuvė
tas (5) 07:15 „24/7“ 08:15 „Įspū12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
dingiausi gamtos reiškiniai“ 09:20
13:05 Klauskite daktaro 14:00 Ži„Likimo melodija“ (48) 10:25 „Gunios 14:15 Laba diena, Lietuva
rovo bylos. Trys dienos“ (4) 11:30
15:00 Žinios 15:10 Laba diena,
„Delta“ (1/10) 12:35 „Juodosios
Lietuva 16:00 Žinios 16:15 Laba
katės“ (7) 13:40 TV parduotuvė
diena, Lietuva 16:30 Premjera.
13:55 „Baltoji strėlė“ (1) 15:00
Seserys 17:30 Žinios (su vertimu į
„Bitininkas“ (1/19) 16:00 Reportegestų k.) 17:55 Sportas 17:58 Orai
ris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (78)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
18:00 Reporteris 18:40 Lietuva
18:30 Klauskite daktaro 19:30
tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 „BitiEmigrantai 20:25 Loterija „Keninkas“ (1/23) 20:00 Reporteris
no Loto” 20:30 Panorama 21:05
20:27 Orai 20:30 Nuoga tiesa
Dėmesio centre 21:20 Sportas
(6/14) 22:30 Reporteris 23:15
21:25 Orai 21:29 Loterija „Jėga”
Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45
21:30 Nacionalinė ekspedicija
„Juodosios katės“ (3) 00:45 „Dei22:30 Istorijos detektyvai 23:20
mantų medžiotoja“ (1/3) 01:45
Valdžios tvirtovė 01:20 LRT radijo
„Geriausios nardymo vietos“
žinios 01:30 Klausimėlis.lt
02:15 „Moterų daktaras“ (2/41)
03:00 „Albanas“ (4/7) 03:45 „Bitininkas“ (1/1) 04:30 „Rojus“ (57) 06:35 Stebuklingi vaikai (23) 07:05
06:45 Televitrina 07:00 Kobra
11 08:00 Kaulai 09:00 Karys
lenktynininkas 09:30 CSI kriminalistai 10:30 Paskutinis iš vyrų
11:00 Paskutinis iš vyrų 11:30
Rouzvudas 12:30 Kastlas 13:30
Rezidentai 14:00 6 kadrai 14:30
Televitrina 15:00 Kaulai 16:00
Rouzvudas 17:00 Kastlas 17:55
CSI kriminalistai 18:55 Kobra 11
19:55 Rezidentai 20:30 Rezidentai 21:00 Naša Raša 21:30
Naša Raša 22:00 Farai 23:00
Šlykštynė 00:50 Kobra 11 01:45
Daktaras Hausas 02:35 Paskutinis iš vyrų
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 LRT OPUS ORE. Grupė „Solo Ansamblis”. HD (kart.)
06:55 Mokslo sriuba 07:15 Grizis ir lemingai 07:25 Lesė 07:50
Stop juosta. HD (kart.) 08:20
Atspindžiai. Paveldo kolekcija.
HD (kart.) 08:50 Nuo gamyklos
konvejerio 2 09:15 Labas rytas,
Lietuva. 12:00 Durys atsidaro
12:30 Amerikos peliukai. Manhatano salos turtai 13:50 Savi
keliai 14:45 Linija, spalva, forma.
15:15 Riteris Rūdžius 15:30 Drakoniukas Kokosas 1 15:40 Lesė
16:05 Nuo gamyklos konvejerio 2
16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė.
18:30 Dirigento Petro Bingelio
75-mečiui 19:00 ARTS21 19:30
Premjera. Dangaus vardu 13
20:20 Prokurorai 21:15 Maskvos
milijardai 22:10 Amelija Erhart
00:30 DW naujienos rusų kalba. 00:40 Dabar pasaulyje 01:10
Džiazo muzikos vakaras. Projektas „APIE...” 02:20 Anarchija
Žirmūnuose 03:50 ARTi. Veidai.
04:10 Nes man tai rūpi. Ved. Jolanta Kryževičienė. HD (kart.)

09:35 Tokia tarnyba (26) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (36) 11:40
Nepataisomi (11) 12:40 Teisingumo agentai (12) 13:40 Prokurorų
patikrinimas (352) 14:50 Muchtaro sugrįžimas (707) 15:55 Tokia
tarnyba (27) 16:55 Sudužusių žibintų gatvės (1) 18:00 Info diena
18:25 Teisingumo agentai (13)
19:30 Nepataisomi (12) 20:30
Farai 21:00 Blyksnis 22:45 Dakaras 2018 (5) 23:15 Ledynmetis
00:50 Pasiutę šunys (10) 01:45
Juodasis sąrašas (6) 02:30 Banginių gelbėtojai

05:15 „Albanas“ (4/8) 06:00 „Geriausios nardymo vietos“ 06:25
Programa 06:29 TV parduotuvė
06:45 „Vantos lapas“ 07:15 Moterų balsas 08:15 „Įspūdingiausi
gamtos reiškiniai“ 09:20 „Likimo
melodija“ (49) 10:25 „Kaip bocmanas nuotakos ieškojo“ (1/1) 11:30
„Delta“ (1/11) 12:35 „Juodosios
katės“ (8) 13:40 TV parduotuvė
13:55 „Baltoji strėlė“ (2) 15:00
„Bitininkas“ (1/20) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (79)
18:00 Reporteris 18:40 Lietuva
tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 „Bitininkas“ (1/24) 20:00 Reporteris 20:27
Orai 20:30 „Gyvenimo būdas“. TV
žurnalas.” 21:30 „Karo merginos“
(1/5) 22:30 Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 Mano Europos Parlamentas (5) 00:15
„Juodosios katės“ (4) 01:15 „Deimantų medžiotojai“ (1/4) 02:15
„Moterų daktaras“ (2/42) 03:00
„Albanas“ (4/8) 03:45 „Bitininkas“
Madagaskaro pingvinai (36) 07:30 (1/2) 04:30 „Rojus“ (58)
Tomas ir Džeris (4) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (2) 08:50
Volkeris, Teksaso reindžeris (3) 06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
09:50 24 valandos 10:35 Yra, 08:00 Kaulai 09:00 Gyvūnų makaip yra 11:40 24 valandos 12:40 nija 09:30 CSI kriminalistai 10:30
Nuo... Iki... 13:25 Rožių karas Paskutinis iš vyrų 11:00 Pasku(66) 14:25 Dvi širdys (446) 14:55 tinis iš vyrų 11:30 Rouzvudas
Dvi širdys (447) 15:25 Dvi širdys 12:30 Kastlas 13:30 Rezidentai
(448) 15:55 Dvi širdys (449) 16:30 14:00 Rezidentai 14:30 TelevitriLabas vakaras, Lietuva 17:35 na 15:00 Kaulai 16:00 CSI elekYra, kaip yra 18:30 Žinios 19:25 troninių nusikaltimų skyrius 17:00
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 Kastlas 17:55 CSI kriminalistai
20:00 Meilė gydo (51) 20:30 Kitu 18:55 Kobra 11 19:55 Rezidenkampu 21:30 Žinios 22:24 Spor- tai 20:30 Rezidentai 21:00 Naša
tas 22:28 Orai 22:30 VAKARO Raša 21:30 Sniegynų įkaitai 23:50
SEANSAS Paskutinis samurajus Aukščiausia pavara 01:00 Kobra
01:20 Vampyro dienoraščiai (11) 11 01:55 Daktaras Hausas 02:40
Paskutinis iš vyrų
02:05 Super 8
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. Projektas „APIE...” 07:10
Drakoniukas Kokosas 1 07:25
Lesė 07:50 Kelias į namus. (kart.)
08:20 Septynios Kauno dienos.
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 2
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba. 12:10
Euromaxx 12:40 Prokurorai 13:35
Nes man tai rūpi 14:20 Maskvos
milijardai 15:15 Riteris Rūdžius
15:30 Drakoniukas Kokosas 1
15:40 Lesė 16:05 Kaip atsiranda
daiktai 6 16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00 Misija 18:30 Atspindžiai 19:00 Laisvės vėliavnešiai
19:25 Premjera. Dangaus vardu
13 20:15 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą 21:00 FIBA krepšinio
čempionų lyga. Holono „Hapoel”
– Utenos „Juventus” 23:00 Antradienio detektyvas. Premjera.
Šerlokas 4 00:30 DW naujienos
rusų kalba. 00:40 Dabar pasau06:40 F. T. Budrioji akis (7) 07:35 lyje 01:10 Amelija Erhart 03:30
Prokurorų patikrinimas (351) Lietuva mūsų lūpose 04:05 Klaus08:35 Muchtaro sugrįžimas (706) kite daktaro

06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
2 08:25 Pasmerkti 2 08:55 Meilės
sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00
Bruto ir Neto 12:30 Moterys meluoja geriau 13:00 Kempiniukas
Plačiakelnis 13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji 15:30 Pažadėtoji
16:00 Pažadėtoji 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:20 TV3
sportas 19:25 TV3 orai 19:30 Bruto ir Neto 20:00 Prieš srovę 21:00
Moterys meluoja geriau 21:30 TV3
vakaro žinios 22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai 22:30 VAKARO
KINO TEATRAS. Retrogradas
00:20 Kaulai 01:20 Kaip išsisukt
įvykdžius žmogžudystę 02:10
Specialioji jūrų policijos tarnyba
03:00 Amerikiečiai 03:55 Trapučio parkas

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Trečiadienis, sausio 10 d.

21.00 val.
„Pagalbos šauksmas“

mo agentai (13) 13:40 Prokurorų
patikrinimas (353) 14:50 Muchtaro
sugrįžimas (708) 15:55 Tokia tarnyba (28) 16:55 Sudužusių žibintų
gatvės (2) 18:00 Info diena 18:25
Teisingumo agentai (14) 19:30
Nepataisomi (13) 20:30 Farai
21:00 Pagalbos šauksmas 22:45
Dakaras 2018 (6) 23:15 Blyksnis
00:55 Juodasis sąrašas (1) 01:40
Smėlinių skruzdėlių imperija 02:35
Pragaro katytė (9)

05:15 „Albanas“ (4/9) 06:00 „Geriausios nardymo vietos“ 06:25
Programa 06:29 TV parduotuvė
06:45 „Skinsiu raudoną rožę“
07:15 „Gyvenimo būdas“ 08:15
„Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“
09:20 „Likimo melodija“ (50) 10:25
„Kaip bocmanas nuotakos ieškojo“ (1/2) 11:30 „Delta“ (1/12) 12:35
„Juodosios katės“ (9) 13:40 TV
parduotuvė 13:55 „Baltoji strėlė“
(3) 15:00 „Bitininkas“ (1/21) 16:00
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (80) 18:00 Reporteris 18:40
Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50
„Bitininkas“ (1/25) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30 „Gyvenimo
būdas“. TV žurnalas.” 21:30 „Karo
merginos“ (1/6) 22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42
Orai 23:45 „Juodosios katės“ (5)
00:45 „Deimantų medžiotojai“
(1/5) 01:45 „Geriausios nardymo vietos“ 02:15 „Moterų daktaras“ (2/43) 03:00 „Albanas“ (4/9)
06:35 Stebuklingi vaikai (24) 07:05 03:45 „Bitininkas“ (1/3) 04:30
Madagaskaro pingvinai (37) 07:30 „Rojus“ (59)
Tomas ir Džeris (5) 07:55 Volkeris,
Teksaso reindžeris (4) 08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (5) 09:50 06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
24 valandos 10:35 Yra, kaip yra 08:00 Kaulai 09:00 Savaitė su
11:40 Yra, kaip yra 12:30 Anapus Kauno „Žalgiriu“ 09:30 CSI kriminežinomybės 13:25 Rožių karas nalistai 10:30 Kaip aš susipažinau
(67) 14:25 Rožių karas (68) 15:25 su jūsų mama 11:00 Kaip aš susiDvi širdys (450) 15:55 Dvi širdys pažinau su jūsų mama 11:30 CSI
(451) 16:30 Labas vakaras, Lietu- elektroninių nusikaltimų skyrius
va 17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 12:30 Kastlas 13:30 Rezidentai
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 14:00 Rezidentai 14:30 TelevitriKK2 20:00 Meilė gydo (52) 20:30 na 15:00 Kaulai 16:00 CSI elekMoterys prieš vyrus 21:30 Žinios troninių nusikaltimų skyrius 17:00
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 Kastlas 17:55 CSI kriminalistai
VAKARO SEANSAS Saulėlydis 18:55 Kobra 11 20:00 Europos
00:45 Kortų namelis (12) 01:35 taurės krepšinio rungtynės. MiunVampyro dienoraščiai (12) 02:20 cheno „Bayern“ - Vilniaus „LietuPaskutinis samurajus
vos rytas“ 20:55 Rungtynių per05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 1 10:55 Detektyvas Monkas 7
11:40 Emigrantai 12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva 16:30 Premjera.
Seserys 17:30 Žinios (su vertimu į
gestų k.) 17:55 Sportas 17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
18:30 Klauskite daktaro 19:30
Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:05
Dėmesio centre 21:20 Sportas
21:25 Orai 21:29 Loterija „Jėga”
21:30 Auksinis protas 22:50 Klausimėlis.lt. 23:20 Valdžios tvirtovė
01:20 LRT radijo žinios 01:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 02:00 LRT
radijo žinios

06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
2 08:25 Pasmerkti 2 08:55 Meilės
sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00
Bruto ir Neto 12:30 Moterys meluoja geriau 13:00 Kempiniukas
Plačiakelnis 13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėtoji 15:00 Pažadėtoji 15:30 Pažadėtoji 16:00 Pažadėtoji 16:30
TV Pagalba 18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas 19:25 TV3
orai 19:30 Bruto ir Neto 20:00
Gero vakaro šou 21:00 Moterys
meluoja geriau 21:30 TV3 vakaro
žinios 22:15 TV3 sportas 22:20
TV3 orai 22:25 Viking Lotto 22:30
VAKARO KINO TEATRAS. Dvylika 00:20 Kaulai 01:15 Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudystę 02:10
Specialioji jūrų policijos tarnyba
03:00 Amerikiečiai 03:55 Trapučio parkas
06:40 F. T. Budrioji akis (8) 07:35
Prokurorų patikrinimas (352)
08:35 Muchtaro sugrįžimas (707)
09:35 Tokia tarnyba (27) 10:30
Sudužusių žibintų gatvės (1) 11:40
Nepataisomi (12) 12:40 Teisingu-

traukoje - „Kartu mes - komanda“
21:05 Europos taurės krepšinio
rungtynės. Miuncheno „Bayern“
- Vilniaus „Lietuvos rytas“ 22:00
Anoniminis tėtis 00:20 Aukščiausia pavara 01:30 Kobra 11 02:20
Daktaras Hausas 03:05 Kaip aš
susipažinau su jūsų mama

Ketvirtadienis, sausio 11 d.

22.30 val.
„Naktinis reisas“

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05
Štutgarto kriminalinė policija 1
10:55 Detektyvas Monkas 7 11:40
Gyvenimas 12:40 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba
diena, Lietuva 16:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Specialus
tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:05 Dėmesio
centre 21:20 Sportas 21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės”
22:30 Dviračio žinios 23:00 Pinigai ir galia 00:35 Klausimėlis.
lt. 01:00 LRT radijo žinios 01:05
Specialus tyrimas 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios 03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom” 03:30 Laisvės vėliavnešiai
04:00 LRT radijo žinios
06:35 Stebuklingi vaikai (25) 07:05
Madagaskaro pingvinai (38) 07:30
Tomas ir Džeris (6) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (6) 08:50
Volkeris, Teksaso reindžeris (7)
09:50 24 valandos 10:35 Yra,
kaip yra 11:40 Yra, kaip yra 12:30
KK2 12:55 KK2 13:25 Rožių karas
(69) 14:25 Dvi širdys (452) 14:55
Dvi širdys (453) 15:55 Dvi širdys
(454) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
KK2 20:00 Valanda su Rūta 21:30
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Naktinis reisas 00:05 Kortų namelis (13)
01:05 Vampyro dienoraščiai (13)
01:50 Alchemija. Švietimo amžius
02:20 RETROSPEKTYVA
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
2 08:25 Pasmerkti 2 08:55 Meilės
sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00
Bruto ir Neto 12:30 Moterys meluoja geriau 13:00 Kempiniukas
Plačiakelnis 13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėtoji 15:00 Pažadėtoji 15:30 Pažadėtoji 16:30 TV Pagalba 18:30
TV3 žinios 19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai 19:30 Bruto ir
Neto 20:00 Farai 21:00 Moterys
meluoja geriau 21:30 TV3 vakaro žinios 22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai 22:30 VAKARO
KINO TEATRAS. Amerikietiškas
pyragas 00:25 Kaulai 01:15 Kaip
išsisukt įvykdžius žmogžudystę 02:10 Specialioji jūrų policijos
tarnyba 03:00 Amerikiečiai 03:50
Trapučio parkas

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 LRT OPUS ORE 06:45
Riteris Rūdžius 07:10 Drakoniukas
Kokosas 1 07:25 Lesė 07:50 Pradėk nuo savęs 08:20 Nacionalinis
turtas. 08:50 Kaip atsiranda daiktai 6 09:15 Labas rytas, Lietuva.
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Padirbta, vogta – parduota!
12:40 Stilius 13:35 Anapus čia ir
dabar 14:20 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. 15:15 Riteris Rūdžius 15:30 Drakoniukas
Kokosas 1 15:40 Lesė 16:05 Kaip
atsiranda daiktai 6 16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00 Kultūrų kryžkelė 18:30 FIBA krepšinio čempionų
lyga. Klaipėdos „Neptūnas” – Liudvigsburgo „MHP Riesen” 20:30
Septynios Kauno dienos 21:10
Premjera. Hablo kosminis teleskopas. Misija – Visata 22:00 Elito
kinas. Maleris ant kušetės
06:40 F. T. Budrioji akis (9) 07:35

Prokurorų patikrinimas (353)
08:35 Muchtaro sugrįžimas (708)
09:35 Tokia tarnyba (28) 10:30
Sudužusių žibintų gatvės (2) 11:40
Nepataisomi (13) 12:40 Teisingumo agentai (14) 13:40 Prokurorų
patikrinimas (354) 14:50 Muchtaro sugrįžimas (709) 15:55 Tokia
tarnyba (29) 16:55 Sudužusių žibintų gatvės (3) 18:00 Info diena
18:25 Teisingumo agentai (15)
19:30 Nepataisomi (14) 20:30
Savaitės kriminalai 21:00 Sukeisti žudikai 22:45 Dakaras 2018 (7)
23:15 Pagalbos šauksmas 00:55
Juodasis sąrašas (2) 01:40 Savaitės kriminalai 02:05 Pragaro
katytė (10)
05:15 „Albanas“ (4/10) 06:00 „Geriausios nardymo vietos“ 06:25
Programa 06:29 TV parduotuvė
06:45 „Darbščios rankos, atviros
širdys“ 07:15 „Gyvenimo būdas“.
08:15 „Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“ 09:20 „Likimo melodija“ (51)
10:25 „Kaip bocmanas nuotakos
ieškojo“ (1/3) 11:30 „Delta“ (1/13)
12:35 „Gluchariovas“ (1/29) 13:40
TV parduotuvė 13:55 „Baltoji strėlė“ (4) 15:00 „Bitininkas“ (1/22)
16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50
„Rojus“ (81) 18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai
18:50 „Bitininkas“ (1/26) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30 „Gyvenimo būdas“ 21:30 „Karo merginos“
(1/7) 22:30 Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 „Gurovo bylos 5. Savivalė“ (1,2) 01:45
„Geriausios nardymo vietos“ 02:15
„Moterų daktaras“ (2/44) 03:00 „Albanas“ (4/10) 03:45 „Bitininkas“
(1/4) 04:30 „Rojus“ (60)
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Vienam gale kablys 09:30 CSI kriminalistai
10:30 Kaip aš susipažinau su
jūsų mama 11:00 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 11:30 CSI
elektroninių nusikaltimų skyrius
12:30 Kastlas 13:30 Rezidentai
14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai 16:00 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 17:00
Kastlas 17:55 CSI kriminalistai
18:55 Kobra 11 19:55 Rezidentai 20:30 Rezidentai 21:00 Naša
Raša 21:30 Hanibalas. Pradžia
23:55 Aukščiausia pavara 01:05
Kobra 11 01:55 Daktaras Hausas 02:45 Kaip aš susipažinau su
jūsų mama

Penktadienis, sausio 12 d.

HOROSKOPAS
Sausio 8-14 d.

21.20 val.
„Hobitas.
Penkių armijų mūšis“

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 06:35
Orai 06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios 07:05 Orai 07:07
Sportas 07:10 Labas rytas, Lietuva 07:30 Žinios 07:35 Orai 07:37
Sportas 07:40 Labas rytas, Lietuva 08:00 Žinios 08:05 Orai 08:07
Labas rytas, Lietuva 08:30 Žinios
08:35 Orai 08:37 Sportas 08:40
Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 1 10:55 Detektyvas Monkas 7
11:40 Stilius 12:40 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba
diena, Lietuva 16:30 Premjera.
Seserys 17:30 Žinios (su vertimu į
gestų k.) 17:55 Sportas 17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
18:30 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom” 19:00 Lietuvos
laisvės gynėjų dienai 19:30 Beatos
virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 20:52 Sportas
20:57 Orai 20:59 Loterija „Jėga”
21:00 Duokim garo! 22:35 Gamtos inspektoriai 23:00 Fantastiškas
penktadienis. Premjera. Drakono
širdis 00:40 Klausimėlis.lt. 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Pokalbių
laida „Svarbios detalės” 02:00 LRT
radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05
Mūsų gyvūnai 03:30 Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite 04:00 LRT radijo žinios 04:05 Stilius

06:40 F. T. Budrioji akis (10) 07:35
Prokurorų patikrinimas (354) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (709) 09:35
Tokia tarnyba (29) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (3) 11:40 F. T.
Budrioji akis (6) 12:40 Teisingumo agentai (15) 13:40 Prokurorų
patikrinimas (355) 14:50 Muchtaro sugrįžimas (710) 15:55 Tokia
tarnyba (30) 16:55 Sudužusių žibintų gatvės (4) 18:00 Info diena
18:25 Teisingumo agentai (16)
19:30 Ekstrasensų mūšis (11)
21:55 Sergėtojas 23:35 Dakaras
2018 (8) 00:05 Sukeisti žudikai
01:35 Juodasis sąrašas (3) 02:20
Sergėtojas
05:15 „Albanas“ (4/11) 06:00 Moterų balsas 06:25 Programa 06:29
TV parduotuvė 06:40 „Geriausios
nardymo vietos“ 06:45 „Krepšinio
pasaulyje su V. Mačiuliu“ 07:15
„Gyvenimo būdas“ 08:15 „Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“ 09:20
„Likimo melodija“ (52) 10:25 „Kaip
bocmanas nuotakos ieškojo“ (1/4)
11:30 „Delta“ (1/14) 12:35 „Gluchariovas“ (1/30) 13:40 TV parduotuvė 13:55 „Baltoji strėlė“ (5)
15:00 „Bitininkas“ (1/23) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“
(82) 18:00 Reporteris 18:47 Orai
18:50 „Bitininkas“ (1/27) 20:00
Reporteris 20:27 Orai 20:30 „Karo
merginos“ (1/8, 1/9) 22:30 Reporteris 22:57 Orai 23:00 „Gluchariovas“ (1/33, 1/34) 01:10 „Delta“
(2/7, 2/8) 03:00 „Albanas“ (4/11)
03:45 „Bitininkas“ (1/5) 04:30
„Rojus“ (61)
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Praeities žvalgas 09:30 CSI kriminalistai 10:30
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 11:00 Kaip aš susipažinau su
jūsų mama 11:30 CSI elektroninių
nusikaltimų skyrius 12:30 Kastlas
13:30 Rezidentai 14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai
16:00 CSI elektroninių nusikaltimų
skyrius 17:00 Kastlas 17:55 CSI
kriminalistai 18:55 Kobra 11 19:55
Rezidentai 20:30 Farai 21:30 TV3
žinios 22:20 TV3 sportas 22:25
TV3 orai 22:30 Eurolygos rungtynės. Kauno „Žalgiris“ - Malagos
„Unicaja“ 00:30 Sniegynų įkaitai
02:25 Kaip aš susipažinau su
jūsų mama

06:35 Stebuklingi vaikai (26) 07:05
Madagaskaro pingvinai (39) 07:30
Tomas ir Džeris (7) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (8) 08:50
Volkeris, Teksaso reindžeris (9)
09:50 24 valandos 10:35 Yra, kaip
yra 11:40 Yra, kaip yra 12:30 KK2
13:00 KK2 13:25 Rožių karas (70)
14:25 Dvi širdys (455) 14:55 Dvi
širdys (456) 15:25 Dvi širdys (457)
15:55 Dvi širdys (458) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 24 valandos 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 KK2 penktadie- 06:00 Lietuvos Respublikos him06:00 Lietuvos Respublikos him- nis 21:00 SAVAITĖS HITAS Snai- nas 06:05 Riteris Rūdžius 06:35
nas 06:05 Mėnuo Juodaragis peris 23:25 Beverli Hilso policinin- Drakoniukas Kokosas 1 07:00
2017 07:55 Linija, spalva, forma. kas 01:20 Naktinis reisas
Lesė 07:50 Vienuolynų kelias
08:20 Lietuva mūsų lūpose 08:50
Lietuvoje 08:20 Pažvelk į profesiKaip atsiranda daiktai 6 09:15
ją kitaip 08:50 Kaip atsiranda daikLabas rytas, Lietuva. 12:00 DW
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu- tai 6 09:15 Labas rytas, Lietuva.
naujienos rusų kalba. 12:10 Maiskas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 12:00 DW naujienos rusų kalba.
tas ir aistros 12:40 Klauskite dak07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti 12:10 Stop juosta. 12:45 Istorijos
taro 13:35 Prisikėlimo ekspresas
2 08:25 Pasmerkti 2 08:55 Meilės detektyvai 13:30 XX tarptautinis
– šimtmečio veidai 14:20 Hablo
sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00 akordeono festivalis „Vilnius 2017”
kosminis teleskopas. Misija – ViBruto ir Neto 12:30 Moterys me- 14:45 Keliaukime kartu. Mykolajisata 15:15 Riteris Rūdžius 15:30
luoja geriau 13:00 Kempiniukas vas 15:15 Premjera. Grizis ir leDrakoniukas Kokosas 1 15:40 LePlačiakelnis 13:30 Simpsonai mingai 15:25 Premjera. Vakaro
sė 16:05 Kaip atsiranda daiktai 6
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėtoji pasakėlės 15:40 Lesė 16:05 Kaip
16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00
15:00 Pažadėtoji 15:30 Pažadėtoji atsiranda daiktai 6 16:30 Laba dieKultūrų kryžkelė 18:30 Naciona16:00 Pažadėtoji 16:30 TV Pagal- na, Lietuva. 18:00 Lietuvos tūkslinis turtas 19:00 Lietuva mūsų
ba 18:30 TV3 žinios 19:20 TV3 tantmečio vaikai 18:50 Pasaulio
lūpose 19:35 Premjera. Dangaus
sportas 19:25 TV3 orai 19:30 DI- vyrų rankinio čempionato atranvardu 13 20:30 Anapus čia ir daDYSIS PENKTADIENIO FILMAS. kos rungtynės. Lietuva – Izraelis.
bar 21:15 Vaizdo klipų konkurso
Princesė ir varlius 21:20 VAKARO Tiesioginė transliacija 20:30 Kultū„KlipVid 2018” apdovanojimai.
KINO TEATRAS. Hobitas. Penkių ros teismas 21:20 Europos kinas.
22:20 Premjera. Martyno Liuterio
armijų mūšis 00:10 Mes dainuo- Premjera. Brukner byla 22:55
gyvenimas 22:35 Keliaukime karNerimo mintys
sim 02:00 Retrogradas
tu. Mykolajivas
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Daiva Tamošiūnaitė-Budrė

Stichija: Žemė
Planeta: Saturnas
Savaitės diena: šeštadienis
Akmuo: žaliasis malachitas, purpurinis
rubinas, tamsusis oniksas
Spalvos: mėlyna, pilka, ruda, juoda,
šviesiai geltona



AVINAS
(03.21-04.20)

Savaitės pradžioje būkite
ypač nuoširdus bendraudamas, antraip nieko neišspręsite. Visą savaitę turėsite puikią nuojautą pelningoms investicijoms. Pasistenkite tuo pasinaudoti.
Trumpa išvyka su mylimu
žmogumi bus labai maloni
ir sutvirtins jūsų ryšius.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Pirmomis savaitės dienomis galite turėti bėdos dėl
apkalbų. Tramdykite savo
emocijas, ypač trečiadienį
ir ketvirtadienį. Prieš imdamasis bet kokių veiksmų pasistenkite surinkti ir
įvertinti visus įmanomus
faktus. Savaitės pabaigoje
jūsų dalykiniam sprendimui pernelyg didelę įtaką
turės asmeninės simpatijos ar antipatijos.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Jūsų idėjos labai įdomios
ir neblogai pagrįstos, bet
jau savaitės pradžioje būkite pasiruošęs jas aktyviai
ginti. Oponentų turėsite
daugiau nei pakankamai.
Priešgyniaus ir šeimos
nariai. Pasistenkite nereaguoti pernelyg emocingai. Savaitgalis turėtų būti romantiškas ir kur kas
smagesnis nei visa likusi
savaitė.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Pirmoje savaitės pusėje
ant jūsų pečių užgrius galybė rūpesčių. Gelbės tik
kantrybė ir apsukrumas.
Visiems ir visada tiesiai
ir konkrečiai sakykite, ką
galvojate. Vynioti žodžių į
vatą jūs paprasčiausiai neturėsite laiko. Savaitgalį po
draugo vizito šeimoje gali
kilti barnis.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Būtų labai puiku, jei savaitės pradžioje išvyktumėte
į kokią kelionę. Įgytumėte
labai naudingų žinių ir patyrimo. Jei ketvirtadienį ir
penktadienį mažiau kalbėsite, o daugiau klausysite,
gal ir nepakliūsite į kvailą
ar nemalonią padėtį.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Savaitės pradžioje nė nesitikėkite, kad kažkas kitas
srėbs jūsų užvirtą košę ar
mokės jūsų skolas. Kur kas
daugiau pasiektumėte, jei
būtumėte sąžiningesnis ir
atviresnis pats sau. Ketvirtadienį ar penktadienį galite sužinoti įdomių naujienų telefonu ar paštu.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Kuo daugiau poilsio ir pramogų šią savaitę! Atidėkite
vėlesniam laikui visus darbus, kurie tik gali palaukti.
Jums būtina kaip reikiant atsipūsti, ir vien tik savaitgalio
tam nepakaks. Jei galite, išvykite kur nors. Ir kuo toliau,
tuo geriau. Spręsdamas finansinius reikalus drąsiai
vadovaukitės intuicija.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Visuomeninė veikla pirmomis savaitės dienomis bus
ypač produktyvi. Susirasite
naujų draugų ir bendraminčių. Tiesa, bendri projektai
gali baigtis visai ne taip,
kaip jūs tikėjotės, bet tai dar
nėra priežastis jų atsisakyti. Tiesiog būkite atsargesnis, jei manote, kad esate
įtraukiamas į avantiūrą. Jei
traukia kelionės, šią savaitę pasistenkite šį savo norą
įgyvendinti.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Pirmoje savaitės pusėje būsite linkęs daryti pats vienas
ir savo rankomis. Tik nuo ketvirtadienio bendradarbiavimas, ypač dalykinis, gali
būti vaisingas. Neišlaidaukite, nes piniginė ištuštės
bematant.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Saugokitės, šią savaitę galite patirti didelių nuostolių.
Savaitės pradžioje jūsų planams gali būti labai nepritarta, bet neklausykite neargumentuotos nuomonės.
Trečiadienį ar ketvirtadienį
galima labai perspektyvi
pažintis. Į savaitės pabaigą
veikiausiai pasijusite labai
pavargęs. Neprievartaukite
savęs, raskite laiko poilsiui.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Šią savaitę niekam neleiskite stoti jums skersai kelio. Klausykite savo širdies
ir intuicijos. Ketvirtadienį
ar penktadienį galite turėti problemų dėl namiškių.
Savaitgalį užsiimkite tik tokiais projektais, kurie pareikalaus iš jūsų darbo ir laiko,
bet ne pinigų.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Pirmoje savaitės pusėje neišlaidaukite pramogoms,
vaikams ir dovanoms. Trečiadienį ar ketvirtadienį turėtumėt nuveikti kažką namų ūkio labui, tik neskirkite
tam viso savo laisvo laiko.
Sutuoktiniai savaitgalį turės
progų įsitikinti tiek gerosiomis, tiek blogosiomis bendro gyvenimo pusėmis.
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Ko norime paklausti
„Caritas“ padeda spręsti daug socialinių
neatsisako padėti vienišiems, kreipiasi patys, ar jais praBirštono parapijos klebono? problemų
pagalbos stokojantiems žmo- deda rūpintis bendruome-

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Žmonėms iškyla įvairių su
religija ir tikėjimu susijusių
klausimų, į kuriuos norėtų
išgirsti atsakymus, tačiau
kartais tiesiog nedrįsta
paklausti dvasininko.

Tad šį kartą kalbinu Birštono Šv. Antano Paduviečio
parapijos kleboną monsinjorą
Joną Dalinevičių, kad jis padėtų parapijiečiams susigaudyti kai kuriose situacijose ir
išgirsti tiesius atsakymus.
Jau daug metų dirbate
Birštono parapijoje ir pažįstate daugelį savo parapijiečių. Sakykite, ar daugiau
yra laikančių save tikinčiais
(katalikais), ar praktikuojančių?
Malonu jums atsakyti į
klausimus, o atsakymus, manau, bus naudinga skaityti jūsų skaitytojams.
Birštono Šv. Antano Paduviečio parapijoje dirbu 25 metus. Prieš tai dirbau Kruonio
parapijoje. Daugelį parapijos
žmonių pažįstu asmeniškai,
žinau jų vardus ir pavardes, jų
namų adresus ar bent gyvenamas vietas. Pagal prieš keletą metų darytas apklausas dėl
Lietuvos kurortiniuose miestuose gyvenančių žmonių
tikėjimo ir priklausomumo
religinėms bendruomenėms
Birštono mieste gyveno 93
proc. išpažįstančių katalikų
tikėjimą žmonių. Na, o praktikuojančių skaičius yra apie
15 proc. – šiek tiek daugiau
nei Lietuvoje.
Ar daugėja bažnyčią lankančio jaunimo, jaunų šeimų su vaikais? Kaip būtų
galima patraukti į bažnyčios pusę daugiau žmonių?
Ar tam neturi įtakos ir kitos
religinės bendruomenės?
Jaunoji karta sunkiau priima tikėjimo dovanas, tačiau
yra jaunų šeimų, kurios labai
nuoširdžiai gyvena religinį
gyvenimą. O patraukimo į
bažnyčią būdų yra labai daug,
tačiau didžiausią įtaką žmonių religingumui daro auklėjimas šeimose. Pagal Lietuvos
REKLAMA

Respublikos religinių bendruomenių įstatymo nuorodas
Birštone esanti netradicinė religinė bendruomenė su keletu
narių didelės įtakos religinio
gyvenimo daliai neturi.
Tik ką praėjo gražiausios
ir didžiausios metų šventės.
Tačiau prieš jas dar buvo
adventas. Kaip turime pasitikti Išganytojo atėjimą ir
kaip turime elgtis advento
metu? Ar iš tikrųjų turime
vengti linksmybių, įvairių
renginių, o daugiau melstis
ir apmąstyti savo gyvenimą, susitaikyti su artimaisiais, atsiprašyti jų už padarytas nuoskaudas ir patys atleisti?
Adventas – tai dieviškos
meilės įsikūnijimo laukimo
metas. Tai laikas, kviečiantis įsiklausyti į šio slėpinio
reikšmę, atsiliepti ir daryti
viską, kad artimo bei Dievo
meilės darbais galėtume save
praturtinti.
Ar žmogaus malda, tiesioginis bendravimas su
Dievu yra vertingesnė negu įprastinė, visiems žinoma malda?
Ar didelė nuodėmė, jeigu
žmogus meldžiasi sava malda Dievui, o neina į bažnyčią (žinoma, ne visada)?
Jeigu žmogus gali savais
žodžiais ar mintimis prabilti į
Dievą ir melstis, tai didžiausia
to žmogaus laimė ir dovana.
Jo malda yra palaimingesnė už tą, kuri mūsų išmokta,
įprastinė.
Ar priimdamas Šv. Komuniją žmogus turi būti
atlikęs išpažintį kunigui, ar
pats pripažinęs savo nuodėmes ir gailėtis už jas?

Taip. Priimdamas Švč. Sakramentą žmogus privalo
būti be nuodėmės. Jeigu turi nuodėmių, privalo atlikti
išpažintį.
Birštono bažnyčioje tenka teikti įvairias paslaugas tikintiesiems: krikštyti,
tuokti, laidoti. Ar yra nustatyta pinigų suma, kurią
reikia paaukoti?
Taip jau yra numatyta, kad
dvasininkas gyvena iš aukų,
kurias paaukoja tikintieji už
patarnavimus. Aukos dydis
nėra nustatytas, jis pasirenkamas laisvai pagal aukotojo
galimybes bei supratimą.
Jūs dažnai dalyvaujate
įvairiuose renginiuose, bendraujate su žmonėmis, savo
parapijiečiais. Ar dažnai ateina žmonės patarimo kaip
pas dvasininką, išsako savo
rūpesčius ir nuogąstavimus,
pasidalina šeimos problemomis?
Taip. Nemažai tikinčiųjų
turi kunigui klausimų, jų yra
įvairių.
Dažnai vyksta diskusijos
dėl vaikų paruošimo pirmajai Šv. Komunijai. Dalis tėvelių mano, kad tai per ilgas
laiko tarpas, kad tai atbaido
vaikus nuo bažnyčios. Beje,
tą patį sako ir jaunavedžiai,
kuriems ne visada yra lengva lankyti paruošiamuosius kursus. Kokia Jūsų
nuomonė?
Ruošimo sakramentams
programos bei būdai yra patvirtinti Lietuvos vyskupų
konferencijos ir jie yra vienodi visoje Lietuvoje. Parapijos
klebonas yra atsakingas, kad
sakramentus priimantys būtų
tinkamai paruošti.

ATKelta IŠ 9 p.
veikla grindžiama savanoriškumo principais ir remiasi narių iniciatyva. Birštono „Carito“ misija – vienyti atitinkamų
sričių specialistus ir savanorius Bažnyčios socialinei ir
karitatyvinei veiklai, kovai
su skurdu. Per ilgus veiklos
metus organizacija padėjo
spręsti birštoniečių socialines
problemas, tokias kaip skurdas, senatvė, atskirtis, negalėjimas patenkinti būtiniausių
poreikių (maitintis, rengtis,
prižiūrėti būstą), priklausomybė nuo alkoholio, moterų,
neįgaliųjų, ilgalaikių bedarbių
užimtumo problema, ir teikė
įvairias šias problemas spręsti padedančias paslaugas, tokias kaip socialinio darbuotojo, psichologo konsultacijos,
mokymai ir kt. Taip pat jau
daugelį metų „Caritas“ padeda dalinti iš Europos pagalbos
gaunamus maisto produktus
labiausiai skurstantiems asmenims Birštono mieste, renka ir dalija drabužius, avalynę
ir kitus namų apyvokos daiktus to stokojantiems.
Jau tradicija tapusi sėkmingesnio pasiruošimo Rugsėjo 1-ąjai akcija, kurios metu
birštoniečiai kviečiami atnešti
išaugtus vaikiškus tvarkingus
drabužėlius, kuprines, mokyklines priemones, kasmet padeda sunkiau gyvenančioms
šeimoms paruošti vaikus mokyklai.
Labai prasmingi susitikimai su vienišais žmonėmis,
kuriems rengiame Kūčių vakarienę bendruomenės namuose. Čia jie turi galimybę
pabendrauti su „Carito“ savanoriais kitoje aplinkoje. Rengiame piligrimines keliones.
Šiais metais keliavome palaimintojo Teofilio Matulionio gyvenimo keliais. Kasmet organizuojamos akcijos
„Gerumas mus vienija“ metu
surinktomis lėšomis siekiama
padėti ligos ar nelaimės ištiktiems žmonėms. Per akcijos
gyvavimo laiką buvo skirta
materialinė parama jaunai šeimai, kurios maitintojas sirgo
onkologine liga ir dviem jauniems žmonėms, tapusiems
našlaičiais.
Ar noriai jaunimas dalyvauja „Carito“ veikloje?
Kiek šiuo metu „Carito“ organizacijoje yra narių?
Jaunimas noriai dalyvauja ir talkina gerumo akcijoje,

nėms, tik norėtųsi didesnės
pačių jaunų žmonių iniciatyvos. Jaunus žmones reikia
mums dar augintis, labiau
įtraukti į savanorišką veiklą.
Birštono „Caritas“ turi 45
narius. Mūsų organizacija
greitai švęs trisdešimtmetį,
turime jau garbaus amžiaus
nuo pat organizacijos įkūrimo dirbančių narių, kuriems
teikiame garbės nario statusą.
Mes – jų pasekėjai ir esame
dėkingi už patarimus, karitatyvinę veiklą bei įsitraukimą
į veiklas pagal galimybes.
Aktyviai dirba 20 „Carito“
savanorių.
Ar birštoniečiai yra linkę
padėti, paaukoti, ar tai daro
dažnai, ar tik per šventes?
Birštoniečiai – geros širdies
žmonės, tačiau šventiniu laikotarpiu dosnesni. Sutinkame
su „Spinter tyrimų“ vadovo
Igno Zoko mintimis, išsakytomis interviu „Lietuvos žinioms“ po atliktos visuomenės nuomonės apklausos, kad
Lietuvoje aukojimo tradicijos
dar tik formuojasi, lietuviai
dar neturi įpročio reguliariai
paremti tuos, kuriems tai reikalinga. Tačiau, nors daugeliui lietuvių aukojimas tėra
proginis veiksmas, jis įžvelgia ir šviesiąją pusę, jaunesni žmonės linkę aukoti ne tik
didžiųjų švenčių proga, bet ir
tuomet, kai nori pasidalinti finansine sėkme. Todėl tik laiko
klausimas, kada labdara taps
įprasta gerąja praktika. Laukiame to ir Birštone.
Kaip manote, ar turime
daugiau aukoti per įvairias
akcijas, rengiamus labdaros
koncertus (kurie būna labai
dažnai) per TV laidas, ar geriau padėti konkrečiai kažkokiam tai žmogui?
Labdaros akcijos TV ir kitų
renginių metu pritraukia daugiau žmonių, tad ir parama
dažniausiai skiriama sunkiai
sergančių žmonių gydymui,
naujausios medicininės aparatūros įsigijimui. Tai labai
prasminga ir didelė parama
Lietuvos žmonėms. Manau,
kad auka, skirta tiesiogiai
žmogui, visuomet yra vertingesnė, ypač kai ji teikiama savo bendruomenėje.
Ar pakankamai gaunama
labdaros ar paramos centralizuotai? Ko vargstantiems žmonėms labiausiai
reikia? Kam labiausiai reikia pagalbos? Ar tie žmonės

nė, kaimynai?
Centralizuotai gauname tik
maisto produktų iš „Europos
pagalbos“ labiausiai skurstantiems asmenims. Vargstantiems žmonėms reikia ne
tik maisto, rūbų, buities reikmenų, padėti susitvarkyti namus, bet jiems reikia ir
bendravimo, atjautos, šilto,
gero žodžio, pabuvimo kartu,
kai užklumpa bėdos, kai žmogus pajunta vienatvę ir tenka
žmogiškai suprasti susidariusią gyvenimo padėtį esamu
laikotarpiu. Patys žmonės retai kreipiasi, tačiau mes bendradarbiaujame su socialinės
paramos skyriumi, su visomis nevyriausybinėmis organizacijomis, kartu aptariame
susidariusias problemas, situacijas, gerai žinome, kam
reikalinga „Carito“ organizacijos parama. O ji reikalinga
šeimoms, auginančioms daugiau vaikų, vienišiems, sergantiems ir socialinę atskirtį
patiriantiems žmonėms.
Dėkoju visiems Birštono „Carito“ ir kitų NVO savanoriams už prasmingus,
gražius, šiluma ir meile apgaubtus darbus, kurie žmonių gyvenimą daro šviesesnį
ir gražesnį. Džiugu, kad daromi paprasti darbai teikia
džiaugsmą ir viltį.
Kalbino
Stasė

ASIPAVIČIENĖ

Ir katalikai šypsosi

Vienam kaime gyveno
vien krikščionys, ir atsikraustė vienas žydas. Ir penktadieniais tie krikščionys taip
susitarę,nevalgydavo mėsos
nei vienas. O žydas kaip tik
mėgo išsinešt griliuką, pasikepint mėsytės... Ir visame
kaime pasklisdavo toks skanus mėsos kvapas, kad visi
susinervino ir žydą privertė pasikrikštyt. Jau kunigas
krikštija, pila vandenį, sako:
– Buvai Moiškė, dabar būsi Petras!
Užpylė vandens. Ir žydas,
jau Petras, gyvena sau, ir staiga vieną kartą, po poros mėnesių, pasklinda vėl penktadienį mėsos kvapas. Visi iškart pas žydelį suvirsta. Žiūri
– žydelis pila vandenį ant mėsos ir sako:
– Buvai mėsa, dabar būsi
žuvis!..
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Sausio 6 d.
ŠEŠTADIENIS
Trys karaliai
Saulė teka 08:41
leidžiasi 16:08
Dienos ilgumas 07.27
Pilnatis (19 mėnulio diena)
Baltazaras, Kasparas,
Merkelis, Arūnas, Arūnė,
Melchioras

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.

0

VILNIUS

KLAIPĖDA

+4 +4
+5 +4

+1

+2 0
-2 +2

Sausio 8 d.
PIRMADIENIS

-3

VILNIUS

KLAIPĖDA

+2

-4 +1
+3 +2

Sausio 9 d.
ANTRADIENIS

(šio numerio atsakymai)

-6

VILNIUS

Sausio 8 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 08:40
leidžiasi 16:11
Dienos ilgumas 07.31
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Apolinaras, Severinas, Teofilius, Vilintas, Gintė, Teofilis

KLAIPĖDA

0

-7 -2
-6 +1

Sausio 10 d.
TREČIADIENIS

-6

Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, ridikus,
ridikėlius, burokėlius, morkas,
pastarnokus, petražoles.
Sode, darže:
tinkamas laikas sėti, netinkamas laikas laistyti.

VILNIUS

KLAIPĖDA

-1
-7
-5

-1
0

Sausio 11 d.
KETVIRTADIENIS

-7

Šio kryžiažodžio atsakymas – SUGĖRIKLIS.

Sudoku

Tinkamas laikas sėti:
burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas sėti, netinkamas laikas laistyti.

VILNIUS

Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

Lošimas
Nr. 1294
2017-12-27

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 2, 6, 7,
12, 22, 26
Vikingo skaičius: 1

Vieno derinio laimėjimų
lentelė:
6+1 - 3 000 000 € (-)
6 - 236 538,50 € (-)
5 - 409,50 € (9)
4+1 - 80 € (55)
4 - 7,50 € (386)
3+1 - 4,50 € (906)
3 - 1,50 € (6 407)
2+1 - 1,25 € (6 326)
2 - 0,75 € (46 242)
Kito tiražo prognozė:

Savaitė istorijos puslapiuose

1589

: sausio 6 d. įsigaliojo Trečiasis
Lietuvos Statutas – paskutinysis
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisinių
dokumentų rinkinys, galiojęs iki 1840 metų,
kol Lietuvoje buvo įvesti Rusijos įstatymai.
: sausio 6 d. caras Aleksandras I
Vilniuje pasirašė manifestą apie
pergalingą karo su Napoleonu pabaigą. Lietuvos bajorams, bendradarbiavusiems su
prancūzais, paskelbta amnestija.
: sausio 6 d. Lazdijų muitinėje
TSRS kariniai daliniai sulaikė
pirmųjų lietuviškų pašto ženklų, pagamintų
Leipcige, siuntą.
: sausio 7 d. italų matematikas
ir astronomas Galileo Galilėjus
(Galileo Galilei), gyvenęs 1564–1642 metais,
atrado Jupiterio palydovus Ijo, Europą, Ganimedą ir Kalistą.
: sausio 7 d. pradėjo veikti telefono ryšys tarp Londono ir

1813

1991

5+1 - 6 718 € (3)

4,4 mln. Eur

vikinglotto bilieto kaina 3 Eur
Eurojackpot bilieto kaina 4 Eur
Teleloto bilieto kaina 2 Eur

KLAIPĖDA

1610

1927

(šio numerio atsakymai)

Sausio 9 d.
ANTRADIENIS
Kumeliuko krikštynos,
Mėnulio nauji metai
Saulė teka 08:39
leidžiasi 16:12
Dienos ilgumas 07.33
Delčia (22 mėnulio diena)
Bazilė, Julijonas, Algis,
Gabija, Marcijona

Tinkamas laikas sėti:
burokėlius, salierus.
Sode, darže:
tinkamas laikas laistyti bei
pjauti žolę.

+5

Sausio 7 d.
SEKMADIENIS

Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, ridikus,
ridikėlius, burokėlius, morkas,
pastarnokus, petražoles.
Sode, darže:
tinkamas laikas sėti, netinkamas laikas laistyti.

Sausio 11 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:38
leidžiasi 16:15
Dienos ilgumas 07.37
Delčia (24 mėnulio diena)
Marcijonas, Stefanija,
Audrius, Vilnė, Palemonas

+4
KLAIPĖDA

Sausio 7 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 08:40
leidžiasi 16:09
Dienos ilgumas 07.29
Pilnatis (20 mėnulio diena)
Liucijus, Raimundas, Valentinas, Rūtenis, Raudvilė

Tinkamas laikas sėti:
burokėlius, salierus.
Sode, darže:
tinkamas laikas laistyti bei
pjauti žolę.

Sausio 6 d.
ŠEŠTADIENIS

VILNIUS

Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas šalinti piktžoles, dirbti sodo darbus, netinkamas laikas kaupti bei konservuoti vaisius.

Sausio 10 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 08:39
leidžiasi 16:14
Dienos ilgumas 07.35
Delčia (23 mėnulio diena)
Agatonas, Vilhelmas,
Ginvilas, Ginvilė, Vilius

ORAI

0

-7
-7

-1
0

Sausio 12 d.
PENKTADIENIS

-4

VILNIUS

KLAIPĖDA

-2

-4 -3
-3 -1

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS]

Niujorko.

1547
1813
1959

: sausio 8 d. Mažojoje Lietuvoje

išleista pirmoji lietuviška knyga
– Martyno Mažvydo katekizmas.
: sausio 8 d. rusų armijos vadas
Michailas Kutuzovas, paskelbęs
Tėvynės karo pabaigą, išvyko iš Vilniaus.
: sausio 8 d. pirmuoju Prancūzijos penktosios respublikos
prezidentu tapo Šarlis de Golis (Charles de
Gaulle). Tą pačią dieną 1966 m. jis pradėjo
eiti prezidento pareigas antrą kartą.
: sausio 9 d. Marienburge pasikrikštijo apie 80 žymiausių
Žemaitijos bajorų.
: sausio 9 d. Vokiečių cepelinai
bombardavo Londoną.
: sausio 10 d. Lietuva aneksavo
Klaipėdos kraštą.
: sausio 10 d. Lietuvos Seimas
priėmė neutralumo įstatymą,
kuriuo siekė užtikrinti Lietuvos nesikišimą

1401
1915
1923
1939

ir nešališkumą karo atveju.
: sausio 11 d. caro įsakymu
uždaryta Vilniaus medicinoschirurgijos akademija;
: sausio 11 d. į Lietuvą atvyko SSSR ir SSKP vadovas Michailas Gorbačiovas, turėjęs išsiaiškinti dėl
LKP skilimo ir sustabdyti Lietuvos ėjimą
Nepriklausomybės link. Katedros aikštėje
įvyko mitingas „Laisvę ir nepriklausomybę
Lietuvai“, kuriame dalyvavo apie 250 tūkstančių žmonių.
: sausio 12 d. protestuodamas
prieš desantininkų veiksmus
Vilniuje, atsistatydino TSRS Lietuvos KGB
padalinio viršininkas Romas Marcinkus.
: sausio 13 d. naktį iš sausio 12-osios į 13-ąją sovietų
desantininkai užėmė Vilniaus televizijos
bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Žuvo 14 žmonių, buvo sužeisti apie
1000 žmonių.

1842
1990

+3 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+1 KAUNO MARIOS
+4 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+2 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1991

1991

GAMA RADIACINIS FONAS

38
39

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 5520 nSv/val.

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

