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Rudens sezonas Jiezno kultūrizmo klubui „Uola“
– ypač sėkmingas
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Adventinė
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„Pasidalinkime
stebuklo
laukimu“
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Pirmasis rajoninis antrojo instrumento
fortepijono konkursas „Nuotaikos“
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Šventinės rungtynės skleis kalėdinę dvasią
Prienuose

http://www.facebook.com/labirintai

Kaina

Besmegenių sąskrydis paskelbė
kalėdinių renginių pradžią

0,40 €

Laima

DUOBLIENĖ

Su kalendorine žiemos
pradžia prasidėjo adventas
– laukimo, rimties, maldos
ir susikaupimo metas.

SKAITYKITE 7 p.

„Tas laisvės
nevertas, kas
negina jos“

Vis artėjant Lietuvos
šimtmečio jubiliejui
prisimenami įvykiai,
atvedę mūsų valstybę į
nepriklausomybę. 1918
m. Nepriklausomybės
akto negalima minėti be
mūsų savanorių, kurie
atkakliuose mūšiuose
kovojo prieš šalį
užplūdusius priešus.

Tekrinta baltos snaigės,
Atnešdamos Jums gražią viltį ir tikėjimą.
Tekrykštauja sniego jūroje
linksmi ir laimingi vaikai.
Tesiaučia pūga,
Pasėdama kiekvieno namuose santarvę ir gerumą.

Gruodžio 13-ąją – Šviesos
dieną, kai lietuviai nuo
seno pradėdavo laukti
saulės sugrįžimo, Prienų
miesto Laisvės aikštėje
šurmuliavo Kalėdų eglės
įžiebimo šventė „Žibantis
miestas“.

Auklėtojas Violetą Butkuvienę, Angelę Ignatavičienę,
Antaniną Dragūnienę, auklėtojos padėjėją Stasę Bužinskienę,
logopedę Zitą Podlipajevienę, spec. pedagogę metodininkę
Albiną Sadauskienę ir psichologę Ingridą Bultienę

Šventės pradžios jau nuo
pietų laukė išsirikiavę „Senių besmegenių sąskrydžio“,
kuris vyks iki sausio 9 d., dalyviai. „Senių besmegenių
sąskrydis“ – tai kūrybinė socialinė iniciatyva, kurios tikslas atkreipti dėmesį į klimato
kaitą, susirūpinti atšilimu ir jo
sukeliamais padariniais, kurie
dažnai keičia nusistovėjusias
klimato taisykles – koreguoja
metų laikus.
Organizatoriai – Prienų rajono savivaldybė bei Prienų
kultūros ir laisvalaikio centras
– kvietė visos Lietuvos darželius, mokyklas, organizacijas, įmones, bendruomenes,
neformalias asmenų grupes
prisidėti prie šios socialinės
akcijos įgyvendinimo – kurti
ir gaminti dirbtines senių besNUKelta Į 3 p. 

sveikina ir linki
linksmų, džiaugsmingų šventų Kalėdų ir
laimingų Naujųjų metų!
Prienų lopšelio-darželio „Ančiukų“ grupės tėveliai ir vaikučiai

Pirmasis rajoninis antrojo instrumento
fortepijono (sintezatoriaus) konkursas
Veiverių A. Kučingio meno
„Nuotaikos“
mokyklos ir Jiezno muzikos
2017 m. gruodžio 8 d.
Prienų meno mokykla
svetingai atvėrė duris
1-ojo rajoninio antrojo
instrumento fortepijono
(sintezatoriaus) konkurso
„Nuotaikos“ dalyviams.
Konkurse dalyvavo
26 jaunieji atlikėjai iš
Prienų meno mokyklos,

mokyklos.

Mokinius paruošė mokytojai: S. Sinkevičienė. T. Speteliūnienė, V. Aukštakalnienė,
A. Jaskutėlienė, V. Galinienė,
A. Žiobakienė, N. Vaitiekūnas, K. Gumbrys, R. Jaruševičienė. Konkurso dalyvius vertino komisija, kuriai pirmininNUKelta Į 5 p. 

SKAITYKITE 9 p.

Paskubėkite užsiprenumeruoti Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m., nes:

> Prenumeruoti metams - pigiau ir metinės prenumeratos kaina galios tik iki gruodžio 30 d.!
> Su pirmuoju 2018 m. laikraščio numerį visiems prenumeratoriams išdalinsime 2018 m. kalendorių!
> Visi, užsiprenumeravusieji laikraštį visiems 12 mėnesių dalyvaus prenumeratorių loterijoje!
> „Naujasis Gėlupis“ išliks 16 puslapių ir visas spalvotas. Be to, jame ir toliau puikuosis neišsemiami klodai informacijos, kuriuos jums dovanosime
du kartus į savaitę!
REKLAMA

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
„Naujasis Gėlupis“
prenumerata:

12 mėn. - 43 Eur

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba
internete adresu www.prenumeruok.lt

 ATGARSIAI
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Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė sako,
kad Seimas gali nuspęsti aukštąsias mokyklas jungti ir
be jų sutikimo. Taip ji komentavo situaciją, kai Lietuvos
sporto universiteto (LSU) bendruomenė priešinasi
planui jungti šią aukštąją mokyklą su Lietuvos sveikatos
mokslų universitetu (LSMU).



„Sodra“ ketvirtadienį išsiuntė 84 tūkst. vadinamųjų
„vyšninių vokų“ savarankiškai dirbantiems gyventojams,
kurie rizikuoja gauti mažas pensijas, jei jų oficialios
pajamos nepadidės. Tai yra ankstesnės akcijos, kuria
buvo perspėti samdomi darbuotojai, tąsa.



Mažeikių rajone pasieniečiai po 30 kilometrų trukusių
gaudynių sulaikė Latvijoje registruotą mikroautobusą,
kuriuo gabenti beveik 34 tūkst. pakelių baltarusiškų
cigarečių. Krovinio vertė viršija 100 tūkst. eurų.
Įtariama, kad jis atgabentas iš Latvijos, pranešė
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Gruodžio 1 d. registruotas Išmokos vaikui – visiems ir
nedarbas Kauno regione paprastesne tvarka
Seimui priėmus naujos
tams numatyta 1,1 mln. eurų),
- 7,6 proc.
redakcijos Išmokų
tad savivaldybės turės galimy-

2017 m. gruodžio 1 d. Kauno teritorinėje
darbo biržoje buvo užsiregistravę 26,4
tūkst. nedirbančių asmenų - 7,6 proc. Kauno
regiono darbingo amžiaus gyventojų - 0,3
proc. punkto daugiau nei prieš mėnesį.

Šiuo metų laikotarpiu vis labiau juntama darbų sezoniškumo įtaka darbo rinkai, kuri tiesiogiai
susijusi su kasmetinėmis metų pabaigai būdingomis darbo paklausos tendencijomis – mažėjančiu
darbdavių siūlomų laisvų darbo vietų skaičiumi,
sezoninių darbų pabaiga.
Registruoto nedarbo lygis išaugo visose regiono
savivaldybėse tačiau labiausiai, 0,5 proc. punkto,
- Kėdainių rajono ir Birštono savivaldybėse. Daugiausia darbingo amžiaus gyventojų bedarbiais buvo registruota Jonavos (9,5 proc.) ir Raseinių (8,6
proc.) rajonuose. Mažiausiai – Birštono (4,9 proc.)
ir Kauno rajono (6,6 proc.) savivaldybėse.
Lyginant su šalies rodikliais, nedarbas Kauno regione ir toliau išlieka mažesnis nei šalies vidurkis
(7,7 proc.) ir vienas mažiausių tarp šalies regionų:
mažesnis tik Klaipėdos (6,4 proc.) ir Vilniaus (6,6
proc.) apskrityse.
Prienų rajono ir Birštono savivaldybes aptarnaujančiame Prienų skyriuje gruodžio 1 d. bedarbiais
buvo užsiregistravę 1,2 tūkst. šių savivaldybių
gyventojų, dar 265 dalyvavo laikino užimtumo
priemonėse. Skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje
registruotas nedarbas per lapkričio mėn.padidėjo
0,1 proc. punkto iki 6,6 proc. (Prienų rajono savivaldybėje - 0,1 proc. punkto iki 6,9 proc., Birštono
savivaldybėje - 0,5 proc. punkto iki 4,9 proc.). Per
lapkritį Prienų skyriuje bedarbiais užsiregistravo
197 šių savivaldybių gyventojai, ieškantiems darbo
pasiūlytos 182 laisvos darbo vietos skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje. Per mėnesį įsidarbino 114
asmenų, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 47, verslo liudijimą laikotarpiui iki 6
mėn. įsigijo 75. Išduoti 4 leidimai įdarbinti užsieniečius. Prieš metus nedarbas skyriaus teritorijoje
buvo 6,2 proc.: Prienų rajone – 6,4 proc., Birštono
savivaldybėje – 4,6 proc. Daugiausia laisvų darbo
vietų Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo siūloma: specialistams - pardavimo vadybininkams, administratoriams, buhalteriams, apskaitininkams, logistikos specialistams,
socialiniams darbuotojams, statybos inžinieriams,
lopšelio-darželio auklėtojams; paslaugų sektoriaus
darbuotojams ir kvalifikuotiems darbininkams
- pardavėjams, virėjams, tarptautinių pervežimų
ir kitiems vairuotojams, apsaugos darbuotojams,
statybininkams, staliams, suvirintojams, santechnikams, elektrikams, elektromonteriams.
Kauno teritorinė darbo birža įgyvendina jaunimui skirtą projektą „Atrask save“, kuriame teikiamos ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės. Šiame Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekte skatinamas
dalyvauti neaktyvus, nedirbantis, nesimokantis ir
mokymuose nedalyvaujantis 15-29 metų jaunimas. LDB 
LEIDĖJAS:

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

Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
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vaikams įstatymo
projektą ir įteisinus
vaiko pinigų mokėjimą
visiems vaikams, būtų
supaprastinta šios išmokos
gavimo tvarka.

bes užtikrinti sklandžią socialinės paramos skyrių veiklą
padidėjus veiklos apimtims.

Elektroniniu būdu

Išmokos vaikui esmė – kad
būtų užtikrinami vaiko interesai. Dėl to gyvenimo sąlygos gali būti tikrinamos tik
šeimose, susiduriančiose su
socialine rizika, užtikrinant
su šeima dirbančio socialinio
darbuotojo pagalbą ir parenkant išmokų mokėjimą nepinigine forma.

Kreiptis reikės tik vieną kartą gyventojui patogiu būdu.
Pateikti prašymą išmokai
vaikui gauti nuo 2018 m.
sausio 1 d. bus galima elektroniniu būdu per socialinės
paramos informacinę sistemą www.spis.lt trimis būdais.
Prisijungimas galimas trimis
būdais, gyventojai galės pasirinkti jam patogiausią:
Pastaba: elektroninis parašas nėra būtinas.
Kreipiantis dėl universalios 30 Eur išmokos vaikui
papildomų dokumentų teikti
nereikia.

Raštu
Taip pat prašymą bus galima pateikti raštu savivaldybėje. Kartu reikės pateikti asmens dokumentą, jokių papildomų dokumentų kreipiantis
dėl universalios 30 Eur išmokos vaikui nereikės.
2018 m. vaiko pinigams
administruoti bus skiriama
apie 4,5 mln. eurų (šiems me-

Nuo sausio 1-os, bet
kreiptis galima ir vėliau
Svarbu tai, kad išmoka vaikui, kaip ir kitos socialinės
išmokos, mokama už praėjusį mėnesį ir grąžinama už 12
praėjusių mėnesių. Tai reiškia,
kad Seimui priėmus įstatymo
pataisas ir visiems tėvams įgijus teisę į išmoką vaikui nuo
sausio 1 d., net jeigu tėvai
kreiptųsi ir 2018 m. lapkričio
mėn., išmoka bus išmokėta
nuo 2018 m. sausio 1 d. Vadinasi, nėra būtinybės kreiptis jau 2018 metų pradžioje.
SODRA 

Šilavoto pagrindinėje mokykloje
atidaryta atnaujinta sporto salė

Praėjusį trečiadienį Šilavoto
pagrindinės mokyklos
bendruomenė pasitiko
ypač šventiškai – su
balionais, juostelėmis ir
gausiai susirinkusių svečių
sveikinimais. Mokykloje
buvo atidaryta atnaujinta
sporto salė.

Kartu su salės atnaujinimo
darbais Šilavoto pagrindinėje

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ tel. 8 682 12642

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

laimaduobl@gmail.com

redakcija@naujasisgelupis.lt

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804





juronyte@gmail.com

Gyvenimo sąlygų
tikrinimas – tik
patiriančiose socialinę
riziką šeimose

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

mokykloje buvo atlikti ir kiti
darbai: suremontuoti tualetai I
a. (II a. suremontuoti anksčiau),
pakeista likusi didžioji dalis langų, įrengti laiptai prie įėjimo ir
paklotos trinkelės. Visi šie darbai kainavo 120 000 eurų, Savivaldybės dalis – 40 000 eurų.
Neseniai mokykloje buvo pertvarkyta visa apšvietimo sistema. SAVIVALDYBĖS inf. 
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.
Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako.
Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su laiškų autorių
nuomone. Kopijuoti, perspausdinti, skelbti laikraštyje paskelbtą
informaciją bei nuotraukas be redakcijos sutikimo - draudžiama.

ATGARSIAI 
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Vilniaus miesto apylinkės teismas dingusio baikerio
nužudymu įtariamam vilniečiui Laurynui Baltrūnui
suėmimo terminą pratęsė dar dviem mėnesiams.
Prokuratūra teigia, kad turi mažai vilties, kad prieš du
mėnesius dingęs baikeris yra gyvas.Neseniai įtarimai dėl
neteisėto laisvės atėmimo perkvalifikuoti į nužudymą.



Medikų atlyginimų kėlimas yra vienas iš Sveikatos
apsaugos ministerijos (SAM) prioritetų ir tai ne
vienkartinis, o tęstinis įsipareigojimas, atsakydamas
į interpeliacijos klausimus teigia sveikatos apsaugos
ministras Aurelijus Veryga.

Besmegenių sąskrydis paskelbė
kalėdinių renginių pradžią
ATKelta IŠ 1 p.
megenių figūras, kurios padės
sukurti baltos žiemos efektą
net tuo atveju, jeigu sniego
šiemet Lietuvoje nebus.
Šventę šokiais su ugnimi
pradėjo studija „Ugnies ratas“.
Su didžiuliu maišu į aikštę atvyko ir Kalėdų Senelis. Kol
kas dovanomis vaikų jis neapdalino, jo maiše – norai, svajonės, stebuklingi sapnai, linkėjimai, šventinė nuotaika ir
daug daug šaltos žiemos.
Gausiai susirinkusius prieniškius bei miesto svečius
sveikino Prienų miesto seniūnas Algis Matulevičius ir Prienų rajono savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas. Seniūnas visus metus saugojo ir
prižiūrėjo stebuklingąją lazdą,
kurią visų akivaizdoje perdavė Kalėdų Seneliui. Visiems
džiugiai skanduojant ir Seneliui mostelėjus stebuklingąja
lazda sužibo pagrindinė Prienų miesto eglė. Šiais metais ją,
augusią tėvų sodyboje J. Basanavičiaus gatvėje, miestui
padovanojo broliai Rimantas
ir Algimantas Gaučiai.
Šventinę nuotaiką kurti padėjo Prienų KLC dainininkai
ir šokėjai.
Norintys fotografavosi Senių besmegenių alėjoje ar prie
fotosienos.
Miškininkai išpildė metų
pradžioje duotą pažadą ir visiems, kurie į atsisveikinimo
su eglutėmis šventę buvo atnešę eglutes ir išsaugojo tai

patvirtinančius pažymėjimus,
dovanojo ką tik iš miško atkeliavusią žaliaskarę.
Eglutėmis buvo apdovanoti ir Prienų KLC socialiniame tinkle „Facebook“ orga-

nizuotų šventinių konkursų
nugalėtojai: Edita Žukauskienė, Rima Žiobienė, Vytenis
Skendelis, Rasa Ulinauskienė, Emilija Raguckaitė, Inga
Zeleniakienė.



Ketvirtadienį Kopenhagoje tęsėsi Europos plaukimo
čempionatas trumpajame baseine. Antrąją varžybų
dieną pasirodė penki Lietuvos plaukikai. Šalies rekordus
pagerino Danas Rapšys ir Giedrius Titenis, tačiau į finalą
pateko tik broną Danijoje jau iškovojęs D.Rapšys.

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar siunčiate ranka rašytus sveikinimo atvirukus?
Taip, sveikinimus, ypač patiems artimiausiems, rašau ranka. Ieškau patinkančių gražių atvirukų, ant jų užrašau savo tekstą. Nepatinka atvirukai
su jau užrašytu tekstu – jie man atrodo labai šalti. Seniau atvirukai, man
atrodo, būdavo nuoširdesni, bet randu tinkamų ir dabar. O draugams sveikinimus siunčiu elektroniniu paštu – taip jau ir mes, vyresni, įpratom.

Ona Marčiulionienė

Močiutę, senelį, pusseseres, pusbrolius ir kitus šeimos narius sveikinu
pačios kurtais atvirukais, užrašau savo sugalvotą tekstą. Kurdama atvirukus galvoju kas tam žmogui, kuriam atvirukas bus skirtas, labiausiai
patinka, todėl visi atvirukai būna skirtingi. Man atrodo, kad savo rankomis padaryti sveikinimo atvirukai yra nuoširdesni nei pirktiniai. Mes ir
mokykloje, mokytojų paskatinti, kartais rašome vieni kitiems popierinius
laiškus, ir man tai labai patinka. Manau, kad aš visada ir laiškus rašysiu
ranka, ir atvirukus kursiu.
Luka Uogintaitė

Jau labai seniai siunčiau ranka rašytą atviruką, nes dabar visais atvejais
naudojamės kompiuteriu, telefonu. Tiesa, esu popieriniais laiškais bendravęs su draugėmis ir susirašinėjęs su įkalinimo įstaigoje buvusiu draugu.
Tuos laikus, kai artėjant Kalėdoms pirkdavome atvirukus, kurdavome ir
ranka užrašinėdavome tekstus, prisimenu su nostalgija.

Saulius Urbonavičius

Nebeprisimenu kada paskutinį kartą ranka rašiau sveikinimą, nes dabar dažniausiai tai darau telefonu ar kompiuteriu. Bet jei gaučiau ranka
rašytą sveikinimą, tai kitais metais tokiam žmogui tikrai taip pat nusiųsčiau ranka rašytą atviruką. Iki šiol kartą per metus – per gimtadienį – iš
mamos gaunu atviruką su jos užrašytu sveikinimu. Man nepatinka nuvalkioti sveikinimai, kuriuos persiuntinėjame vieni kitiems telefonu, – jei
rašau žinutę, tai parašau paprastą savo tekstą.
Egidijus Vaidila

Labai mėgstu ir gauti, ir pati ranka rašyti sveikinimus. Net ir sveikindama įstaigas, organizacijas, sveikinimą užrašau ranka, niekada nespausdinu kompiuteriu. Rinkdamasi atviruką, pirmiausia žiūriu, kad jis būtų
be jokio teksto. Ieškau atviruko be jokių blizgučių, aiškaus ir paprasto.
Manau, kad seniau beveik visi atvirukai tokie – paprasti, šilti – ir būdavo.
Dabar tokie „jaukūs“ yra rankų darbo atvirukai, tik jie kur kas brangesni,
bet patiems artimiausiems nepagailiu.

Aušra Masikonienė
REKLAMA

 ATGARSIAI
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Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį
per kasmetinę didelę spaudos konferenciją
pareiškė, kad jau turi programą ateinančiais metais
vyksiantiems šalies vadovo rinkimams, bet atsisakė
ją pristatyti.

Prienų rajono savivaldybėje
registruoti bedarbiai
2016 m. (tūkst.):

1,1
2010 m.: 2,7
2011 m.: 2,2
2012 m.: 1,9
2013 m.: 1,6
2014 m.: 1,4
2015 m.: 1,2
VšĮ „Versli Lietuva“

REGIONŲ KREPŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

8

1

772:626

2. Stakliškių „Guosta“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

8

1

686:580

3. Rokiškio „Feniksas“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

7

2

747:619

4. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

3

717:647

5. Kauno „Perkūnas-Vytrita“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

3

738:711

6. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

3

648:665

7. Kupiškio KK „Kupiškis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

5

4

733:664

8. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

3

6

616:703

9. Alytaus SRC- „Dzūkija“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

2

7

683:703

9. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

2

7

693:748

11. Anykščių „KKSC-Elmis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

1

8

567:700

12. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

0

9

592:826

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Gruodžio 16 d.

17

00

val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Kauno „Žalgiris“ LKL

Teisėsauga pareiškė įtarimus milijoninės vertės uždarymo
projektus įgyvendinančios Ignalinos atominės elektrinės
(IAE) vadovui Dariui Janulevičiui ir dar 5 asmenims,
įskaitant buvusį jos vadovą Osvaldą Čiukšį. Įtariama, kad
grupė neskaidriai organizavo daugiau nei 1,5 mln. eurų
vertės IAE turto aukcioną.





Maskvos arbitražo teismas ketvirtadienį atmetė
Vokietijos pramonės milžinės „Siemens“ skundą
prieš bendrovės „Rostec“ antrinėms įmonėms dėl,
jos nuomone, neteisėto jos gamybos dujų turbinos
perkėlimo į Krymą.

Rudens sezonas Jiezno kultūrizmo klubui „Uola“ – ypač sėkmingas
Mantvydas

PREKEVIČIUS

Gruodžio 8 d. Jiezno
kultūrizmo klubas
„Uola“ pakvietė visus
savo gerbėjus, rėmėjus
bei pagalbininkus į dar
vieno sėkmingo sezono
uždarymą.

Šio klubo sportininkai iš varžybų dažnai grįžta su pagarbą
keliančiais apdovanojimais.
Daugelio sporto šakų atstovai
gali pasigirti vienu ar kitu apdovanojimu, tačiau „Uolos“
sportininkai dažniausiai iškovoja tik pačius aukščiausius
apdovanojimus. Juos dažniausiai pelno klubo įkūrėjas, treneris, vadovas bei sportininkas
Vytautas Sadauskas.
Padaryta nedidelė pertrauka
varžybose, panašu, atsipirko su
kaupu. V. Sadauskas, dalyvaujantis NAC kultūrizmo federacijos varžybose, šiais metais
praleido pavasario sezono varžybas, tačiau atsakingai ruošėsi rudens sezonui. Dar liepos
mėnesį daugelio titulų savininkas pasakojo apie atsakingus
pasiruošimus, sudėtingą sporto bei mitybos derinimą. Tiesa,
jau tuomet dideliu optimizmu
netryškęs sportininkas vienos
iš švenčių metu buvo puikios
formos ir demonstravo tikrai
ne vieną jaunuolį sportuoti viliojantį pasirengimą.
Kantrus darbas atsipirko.
Rugpjūčio 16 d. atvirose kultūrizmo varžybose Jūrmaloje
(Latvija) V. Sadauskas iškovojo pačią pirmąją šio rudens
pergalę – antrąją vietą. Tačiau
tai buvo tik viena iš daugelio
sportininko pergalių per visą
šių metų pergalingą varžybų
sezoną.
Jau spalio 28 d., prasidėjus
pagrindiniam varžybų maratonui, V. Sadauskas Vilniuje,
NAC 2017 m. Lietuvos kultūrizmo taurės varžybose iškovojo pirmąją vietą veteranų
kategorijoje bei patį svarbiausią – absoliutaus nugalėtojo
titulą.
Po savaitės, lapkričio 5 d.
Garliavoje vykusiame Lietuvos kultūrizmo federacijos
(NAC) Baltijos kultūrizmo
KREPŠINIS

Gruodžio 20 d.

19

00

val.

WWW.BBL.NET
Latvijos „Jurmala“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ BBL

čempionate jieznietis Vytautas
Sadauskas tapo veteranų, Lietuvos absoliučios bei tarptautinio čempionato absoliučios
kategorijos čempionu.
Vėlgi, praėjus tik savaitei po
pergalingų varžybų, lapkričio
11 dieną Jiezno kultūrizmo
klubo „Uola“ vadovas, treneris, daugkartinis kultūrizmo
varžybų čempionas dalyvavo
UPBF (United & Professional Bodybuilders & Fitness)
pasaulio čempionate Larviko
mieste, Norvegijoje. Čia jis tapo profesionalų lygos 3 vietos
laimėtoju.
Tik grįžęs iš varžybų Norvegijoje, lapkričio 18 d. Petrakave, Lenkijoje, vykusiose tarptautinėse Lenkijos kultūrizmo ir kūno rengybos (fitneso)
taurės varžybose jis iškovojo
pirmąją vietą Mens Body kategorijoje, tapo absoliučiu nugalėtoju ir į Lietuvą parsivežė
Lenkijos absoliutaus čempiono taurę.
Nors, kaip pats pasakojo,
niekas nesitikėjo, kad jam pavyks per keletą valandų įveikti kelis šimtus kilometrų, kitą
dieną, lapkričio 19 d. Liepojoje V. Sadauskas pakartojo savo
triumfą Lenkijoje– iškovojo
dar vieną pirmąją vietą Mens
Body kategorijoje ir tapo Latvijos čempionato absoliučiu
nugalėtoju.
Na, o paskutinį lapkričio savaitgalį, finalinėse NAC kultūrizmo federacijos varžybose
Hamburge, Vokietijoje, Jiezno
kultūrizmo klubo „Uola“ vadovas bei treneris įveikė visus
varžovus 50+ metų veteranų
kategorijoje ir antrąjį kartą tapo Mr. Universe.
Kaip pasakojo V. Sadauskas, labiausiai jam patiko varžybos Lenkijoje. Nors viešai
dažnai minimi nelabai šilti
Lenkijos bei Lietuvos santy-

kiai, būtent Lenkijoje lietuvis
patyrė didžiausią pagarbą. Būtent šioje šalyje su čempionu
iš kitos šalies, kuris nurungė
netgi šių varžybų šeimininkus,
norėjo pasisveikinti bei nusifotografuoti ne tik gerbėjai, bet
ir teisėjai bei gausūs varžybų
žiūrovai. Čia V. Sadauskui teko išgirsti, čia jo ankstesnes
varžybas pamena ir teisėjai,
kurie visi – lenkai.
Anot V. Sadausko, būna ir
lengvesnių, ir sunkesnių varžybų. Kartais jieznietis, išvydęs varžovus, pradeda nerimauti, o kartais supranta, jog
tiek daug dirbo siekdamas tik
pergalės.
Pasak sportininko, svarbiausia, beje, ir sunkiausias, veiksnys rengiantis varžyboms, jų
metu bei po jų yra psichologija. Prie pasikeitusių mitybos
taisyklių bei dienos režimo
priprasti sunku. Beje, sunku
ir atprasti. Tuo tarpu varžybose jam, kaip ir kiekvienam
sportininkui, reikalinga ne tik
parama, bet ir geri patarimai.
O visa tai čempionui suteikia
šeima. Į visas varžybas V. Sadauską lydi jo žmona Aušra.
Ji ne tik padrąsina, pasirūpina,
bet ir atlieka nelabai švarų, bet
„menišką“ darbą – prieš varžybas voleliu specialiais dažais
išdažo V. Sadauską.
Labai dažnai čempioną lydi ir jo dukra Evelina. Evelina
pati yra trenerė, tik ne Jiezne, o
Alytuje. Ji varžybų metu ne tik
V. Sadauskui pataria, kaip taisyklingiau stovėti palyginime
prieš teisėjus, bet ir serga už sa-

vo pačios paruoštą sportininkę
Redą Slavinskaitę.
Lapkričio 5 d. Garliavoje
jos treniruojama Alytaus sporto klubo „Šaulė GYM“ atletė
Reda Slavinskaitė iškovojo
pirmąją vietą „Miss Bikini“
kategorijoje. Lapkričio 12-ąją
vykusiose NAC Latvia Open
varžybose Salaspilyje (Latvijoje) iškovojo dar vieną pirmąją vietą „Miss Bikini“ kategorijoje. Lapkričio 18 d. Petrakave (Lenkijoje) vykusiose
tarptautinėse Lenkijos kultūrizmo ir kuno rengybos (fitneso) taurės varžybose Alytaus
sporto klubo „Šaulė GYM“
trenerės Evelinos treniruojama
Reda pakartojo triumfą Baltijos varžybose Garliavoje bei
Salaspilyje ir į Lietuvą parvežė dar vieną „Miss Bikini“ pirmosios vietos taurę. Lapkričio
19 d. Liepojoje R. Slavinskaitė
iškovojo 3 vietą „Miss Bikini“
varžybose.
Žinoma, kartu su Sadauskų šeima pergalių laukia ne
tik gerbėjai, bet ir tie žmonės,
kurie nori paremti sportininko
veiklą ne tik finansiškai, bet ir
savo pagalba. Tai ne tik gražus bendradarbiavimas, bet ir
sveikatos priežiūros pagalba,
reklaminė, transporto bei įvairi
kita alternatyvi parama.
Tiesa, finansinis klausimas
V. Sadauskui gana opus.
Daugelis Prienų krašto, kaip
visos šalies, sportininkų nesupranta, kodėl valstybinis finansavimas yra skiriamas toms
sporto šakoms, kurios yra populiarios, tačiau savo pasieki-

mais nėra labai svarbios nei
Europos, nei pasaulio mastu. Nors Prienų bei Birštono
krašte turime daug Europos,
pasaulio bei tarptautinių varžybų čempionų, jiems geriausiu
atveju skiriamas vienkartinis
apdovanojimas švenčių metu, kurio neužtenka pasirengti netgi vienoms varžyboms.
Tiesa, sezono uždarymo vakarą Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Egidijus Visockas pradžiugino
žinia, nuspręsta „Uolai“ skirti
papildomą kelių šimtų eurų
paramą, V. Sadauskas džiaugiasi, jog dar pats randa laiko
dirbti ir gali užsidirbti lėšų savo
varžyboms, nes ir pastaroji parama nepadengs net kelionės
į finalines varžybas Hamburge. Pasak sportininko, dažnai
svarbių ir dar labiau Lietuvą
galinčių išgarsinti varžybų
tenka atsisakyti būtent dėl lėšų trūkumo.
Tiesa, sportininko karjeros
savo šalies labui apmokėjimas iš savo lėšų – ne naujiena
ir kitiems sportininkams. Pavyzdžiui, Birštone gyvenantis
sunkiaatletis, pasaulio rekordo
(jau keliolika metų vis dar nepralenkto) savininkas, įvairių
Lietuvos, Europos, pasaulio
bei tarptautinių varžybų nugalėtojas Romas Matažinskas,
kurio dėka Lietuvos vėliava visose veteranų sunkiosios atletikos varžybose iškeliama aukščiausiai, į varžybas važiuoja...
iš savo pensijos.
Keisčiausia, kad šie sportininkai yra savosios sporto
šakos fanatikai ir savo tikslo – siekti geriausių rezultatų
– neapleidžia nei sunkumo,
nei skausmo akimirką. Taigi
ir „Uolos“ sezono uždarymas
paminėtas ne kaip pabaiga, o
tik kaip tarpinė poilsio stotelė
prieš naują kelionę į pergales.

KREPŠINIS

KREPŠINIS

KREPŠINIS

KREPŠINIS

Gruodžio 23 d.

17

00

val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Šiaulių „Šiauliai“ BBL

Gruodžio 27 d.

18

50

val.

DELFI TV

Klaipėdos „Neptūnas“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

Sausio 2 d.

18

30

val.

DELFI TV

Šiaulių „Šiauliai“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

Sausio 6 d.

1400 val.

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

ATGARSIAI 
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Rusijos kosminė kapsulė „Sojuz“ su misiją Tarptautinėje
kosminėje stotyje (TKS) baigusiais trimis astronautais
ketvirtadienį sėkmingai nusileido Kazachstane.
R. Bresnikas, S. Riazanskis ir P. Nespoli orbitinėje
laboratorijoje dirbo 139 dienas.



Seimas priėmė naujos redakcijos Profesinio mokymo
įstatymą, keičiantį tokio mokymo tvarką. Ji įsigalios
nuo kitų metų rugsėjo. Nauju reguliavimu apribota
galimybė neribotai valstybės lėšomis mokytis
profesinėse mokyklose, užkirs kelią stoti į profesines
mokyklas tik dėl socialinių garantijų.



Vokietijos futbolo rinktinės žaidėjai gaus po 350 tūkst.
eurų, jei komanda apgins pasaulio čempionų titulą
kitais metais Rusijoje.

Šventinės rungtynės skleis
kalėdinę dvasią Prienuose

BALTIJOS KREPŠINIO LYGA (BBL)

TURNYRINĖ LENTELĖ
A grupė

1. Latvijos „Jurmala“
RUNGT.

PER.

5

5

PRAL. TAŠKAI

0

10

2. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT.

PER.

6

4

PRAL. TAŠKAI

2

10

3. Estijos „Rapla“

Pirmasis rajoninis antrojo
instrumento fortepijono
(sintezatoriaus) konkursas
klausytojai – tėveliai
„Nuotaikos“ džiausi
negailėjo aplodismentų. Šio
ATKelta IŠ 1 p.
kavo Prienų meno mokyklos
direktorė Rasa Staliūnienė.
Direktorė pasveikino mokinius, jų mokytojus ir tėvelius
su puikia proga išbandyti jėgas dalyvaujant šiame renginyje ir paminėjo, kad šis tradicinis konkursas vyksta Prienų
meno mokykloje jau ketvirtus
metus, o šiais metais tapo rajoniniu. Po palinkėjimų visiems
kūrybinės sėkmės ir ištvermės
prasidėjo įdomiausia dalis –
vaikų pasirodymas. Mokiniai
buvo gerai pasirengę, muzikavo nuoširdžiai ir įtikinamai. Kiekvienas atlikėjas paruošė vieną laisvai pasirinktą
kūrinį. Ypač maloniai nuteikė
kalėdine eglute papuošta salė
ir pakili konkurso nuotaika.
Visus gaubė šilta, šventinė
atmosfera. Konkurso vedėja
vieną po kito kvietė jaunuosius atlikėjus, o patys nuošir-

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Sausio 6 d.

17

00

val.

DELFI TV

Vilniaus „Lietuvos rytas“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

šventiško renginio pabaigoje
buvo paskelbti rezultatai. Jie
buvo džiuginantys: vertinimo komisijai nebuvo lengva
išrinkti geriausius atlikėjus ir
ji nutarė visiems dalyviams
skirti I – III vietų diplomus.
Aptariant konkursą buvo kalbėta, kad jis turi puikią perspektyvą. Tikimės, kad jauniems konkurso dalyviams
ir jų mokytojams ilgai išliks
atmintyje šiltai, su meile organizuotas renginys.
Mes, mokytojai, nežinome, ar mūsų auklėtiniai taps
žymiais muzikantais, ar pasirinks net ne muziko kelią.
Tačiau viena aišku: jų mažose širdelėse muzika jau pasėjo gerumo, kilnumo ir dvasingumo sėklą. O tai ir yra
svarbiausia.
Prienų meno mokyklos vyr.
mokytoja, koncertmeisterė
metodininkė Oksana Kovalenko 

KREPŠINIS

18

30

val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Baltarusijos „Tsmoki“ BBL

PER.

6

3

PRAL. TAŠKAI

3

9

4. Prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT.

PER.

5

4

PRAL. TAŠKAI

1

8

5. Estijos „Parnu“
RUNGT.

PER.

6

2

PRAL. TAŠKAI

4

8

6. Latvijos „Liepaja“

Vis labiau artėjant
gražiausioms metų
šventėms, Prienų–
Birštono krepšinio klubas
„Vytautas“ kviečia įsisupti
į šventinę dvasią bei
pasitikti Kalėdas drauge
Šventinėse rungtynėse!

Gruodžio 16 d., 17.00 „Vytautas“ namų arenoje susirems su Betsafe–LKL čempionu Kauno „Žalgiriu“. Tačiau
šįkart rungtynės Prienuose
bus ypatingos – padedamas
LKL akademijos bei jos dalyvių, klubas nori atsidėkoti savo sirgaliams už nuolat dovanojamą palaikymą bei sukurti
Prienuose neregėtą krepšinio
šventę su daug įspūdingų dovanų, žaidimų bei koncertų!
Akimirksniu visame pasaulyje išpopuliarėjęs ir ryškiausių Amerikos žvaigždžių bei
NBA atstovų aptarinėjamas
Prienų—Birštono „Vytautas“
visai neseniai pasirašė kontraktą iki sezono pabaigos su
žymiaisiais amerikiečių krepšininkais LiAngelo ir LaMelo
Ball‘ais.
Stipraus papildymo iš Amerikos laukianti Prienų–Birštono ekipa beveik tuo
pačiu metu prieš
ketverius metus
jau buvo įveikusi
lygos čempionus
„Žalgirį“ ir tikisi
vėl tai pakartoti. Ši
pergalė, pasirašytas kontraktas su
broliais Ball’ais ir
noras pakartoti isKREPŠINIS

Sausio 9 d.

RUNGT.

toriją prieš gražiausias metų
šventes paskatino „Vytauto“ klubą bendradarbiauti su
„LKL akademija“ ir Prienų
sporto ir pramogų arenoje
sukurti dar neregėtą krepšinio šventę.
Vos įžengus pro arenos duris šventinę atmosferą pajausti padės išskirtinis žiūrovų sutikimas – skambant kalėdinei
muzikai Jums dovanas dalins
„Vytauto“ rėmėjai bei svečiai,
o gerą nuotaiką prieš rungtynes kurs nuotraukų konkursai. Renginyje nebus pamiršti net ir mažieji sirgaliai, kadangi vaikams bus vedamos
interaktyvios kompiuterinių
žaidimų varžybos, todėl į šias
rungtynes „Vytautas“ kviečia
atvykti su visa šeima!
Išskirtinis dėmesys žiūrovams atsispindės ir specialiai
šioms rungtynėms parengtoje
programoje, kuri įtrauks tiek
ištikimiausius krepšinio sirgalius, tiek muzikos bei žaidimų mėgėjus. Visų rungtynių
metu žiūrovai galės varžytis
nuotaikinguose kalėdiniuose
žaidimuose bei demonstruoti
savo krepšinio įgūdžius. Vi-

18

15

val.

DELFI TV

Panevėžio „Lietkabelis“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

PER.

6

2

PRAL. TAŠKAI

4

8

7. Baltarusijos „Tsmoki“
RUNGT.

PER.

6

0

PRAL. TAŠKAI

6

6

LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT.

PER.

14

12

PRAL. TAŠKAI

2

12

2. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT.

PER.

14

11

PRAL. TAŠKAI

3

11

3. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT.

PER.

14

10

PRAL. TAŠKAI

4

10

4. Panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT.

PER.

14

10

PRAL. TAŠKAI

4

10

5. Pasvalio „Pieno žvaigždės“
RUNGT.

PER.

14

6

PRAL. TAŠKAI

8

5

6. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT.

PER.

14

5

PRAL. TAŠKAI

9

5

7. Prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT.

PER.

14

4

PRAL. TAŠKAI

10

4

8. Utenos „Juventus“
RUNGT.

PER.

14

4

PRAL. TAŠKAI

10

4

9. Kėdainių „Nevėžis“
RUNGT.

PER.

14

4

PRAL. TAŠKAI

10

4

10. Šiaulių „Šiauliai“

KREPŠINIS

Sausio 13 d.

siems žaidimų dalyviams bus
įteikti vertingi prizai – tarp jų
ir bilietai į ateinančias rungtynes, komandos atributika bei
ypatingos, žiemos šalčius nuvejančios „Vytautas Mineral
Spa“ dovanos.
Kovingą nusiteikimą prieš
stiprų varžovą Jums žadins
ir į rungtynes pakviesti muzikos atlikėjai. Visiems vieningai giedant himną susikaupimui įkvėps „Žiburio“
gimnazijos choras, o ilgosios
pertraukos metu koncertuos
ir savo gimtąjį miestą kvies
palaikyti visoje Lietuvoje žinomas ir tūkstančius gerbėjų
į pasirodymus renkantis atlikėjas Omerta!
Šventinės rungtynės Prienuose ne tik kels džiugias
emocijas, sustiprins Kalėdų
laukimą, bet ir bus dovana
Prienų-Birštono „Vytauto“
sirgaliams bei miestų gyventojams. Atvykite į mūšį prieš
LKL čempionus ir prisidėkite prie galimo stebuklo! Bilietus galite įsigyti visose
TIKETA kasose bei Prienų
sporto ir pramogų arenos kasose. LKL 

RUNGT.
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Sausio 16 d.

18

30

val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Estijos „Parnu“ BBL
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Sausio 18 d.

18

30

val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Latvijos „Jurmala“ BBL

Sausio 21 d.

1700 val.

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

 VALSTYBĖS ŠIMTMEČIUI
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Izraelis ketvirtadienį paryčiais surengė virtinę aviacijos
smūgių prieš islamistų judėjimo „Hamas“ taikinius Gazos
Ruože po naujų raketų atakų iš šio palestiniečių anklavo,
pranešė kariškiai. Izraelio kariuomenės pranešime
sakoma, kad smogta trims „Hamas“ kariniams
objektams skirtingose vietose.



Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas ketvirtadienį
planuoja registruoti projektus dėl valstybės tarnybos
pertvarkos – jis žada, kad valdininkų skaičius sumažės, o
atlyginimai – augs.



Pietų Korėjos prokurorai ketvirtadienį pareikalavo 25
metų įkalinimo bausmės nušalintosios prezidentės Park
Geun-hye (Pak Gjunhė) slaptai patikėtinei, turėjusiai
didžiulę įtaką ir atsidūrusiai šalies lyderę iš posto
išvertusio korupcijos skandalo centre. Kaltintojas taip pat
paprašė skirti jai sankcijų už maždaug 99 mln. eurų.

ANTANAS LUKŠA-ARŪNAS(1923
07 31–2016 01 02) – Lietuvos partizanas.
DANUTĖ DVILINSKAITĖ-LAUKIENĖ
(1929 11 01–2013 03 31) – matematikė, publicistė, beletristė, visuomenės veikėja, Sąjūdžio iniciatyvinės
grupės Prienuose narė ir sekretorė.
Gimė Alytuje. Aukso medaliu baigė Alytaus II mergaičių
gimnaziją, 1952 m. su pagyrimu baigė Klaipėdos mokytojų
institutą. 1956 m. Vilniaus pedagoginiame institute matematikos studijas baigė taip pat su
pagyrimu.
Pedagoginio darbo pradžia
– Jurbarko vidurinėje mokykloje. 1956–1974 m. dirbo Prienų I
vidurinėje mokykloje. Vilniaus
pedagoginiame institute skaitė
paskaitas Matematikos ir geometrijos katedroje, buvo studentų praktikos vadovė.
Be pedagoginio darbo, D.
Dvilinskaitė-Laukienė aktyviai
dalyvavo Lietuvos kultūros fondo rėmimo Prienų grupės veikloje. Buvo Prienų laikraščio
„Gyvenimas“ bendradarbė. Dalyvavo Lietuvos radijo kultūrinėse, pažintinėse laidose. Rinko
Prienų krašto istoriją, bendra-

darbiavo Kultūros ministerijos akcijoje „Atgimimo istorija“, išleido knygą „Atgimimo
istorijos vingiai Prienų krašte“.
Nusipelniusiai kraštietei suteiktas Lietuvos TSR liaudies švietimo pirmūno vardas, ji
apdovanota Švietimo ministerijos medaliu.

Danutė Dvilinskaitė-Laukinė su Prienų krašto muziejaus
kolektyvu, 2009 m.

MARIJA KATILIŪTĖ-LACRIMA
(1930 10 04–2016 07 06) – vienuolė, viena ryškiausių religinės
poezijos kūrėjų Lietuvoje.
Mokėsi Prienų vakarinėje mokykloje,
studijavo Vilniaus universitete lietuvių
kalbą ir literatūrą, dirbo „Kultūros barų“,
„Katalikų pasaulio“ redakcijose. Eilėraščius pradėjo rašyti jau mokykloje. Pirmąsias knygas ji leido kaip anonimas, todėl
jos religinių sonetų autoriumi visi laikė
Vincą Mykolaitį-Putiną. Tik 1983 metais
pasirinko slapyvardį Lacrima (išvertus iš
italų k. – „Aušra“). Poetė išleido ne vieną
religinės krypties eilėraščių knygą: „Marijos litanija“, sonetus „Negęstanti liepsna“,
„Spindėk ir švieski“ ir kitas poezijos kny- kūrybos šaltinis yra Dievas. Daug eilėrašgas. Marija Katiliūtė buvo Kristaus Kara- čių tapo bažnytinėmis giesmėmis, neretai
liaus diakonių kongregacijos sesuo, o jos laikytomis tiesiog liaudies kūryba.

Gimė Juodbūdžio kaime, Veiverių valsčiuje. Mokėsi Mozūriškių pradžios mokykloje, Veiverių progimnazijoje, baigė Kauno „Aušros“ berniukų gimnaziją. Studijavo
Kauno mokytojų seminarijoje, VDU Statybos fakultete.
Jau pirmaisiais rusų okupacijos metais įsitraukė į kovą su okupantais – daugino ir platino antitarybinę spaudą. Dirbdamas Veiverių
vidurinėje mokykloje, gavo ne vieną šaukimą stoti į sovietinę armiją. Nuo prievartinės
mobilizacijos slapstėsi tėviškėje įrengtame
bunkeryje. Geležinio vilko rinktinės vadas J.
Stravinskas-Žiedas pakvietė prisijungti prie
miško brolių. A. Lukša sutiko, tapo rinktinės
ryšininku, atlikdamas pareigas, 1946 m. birželio mėn. dalyvavo kautynėse Mozūriškių
miške. Lukšų namai tapo partizanų prieglobsčio vieta, todėl partizaninės kovos metais A. Lukša neteko trijų brolių ir tėvo.
1946 m. rugsėjo mėn. ryšiams palaikyti A.
Lukša persikėlė dirbti į Kaišiadorių suaugusiųjų gimnaziją, vėliau į Žaslių progimnaziją.
1946 m. pabaigoje grįžo į Tauro apygardą.
Jo pareigos buvo palaikyti ryšius tarp apygardos štabo ir rinktinių pareigūnų, padalinių
vadų. 1947 m. birželio 12 d. A. Lukša pateko
į MGB pasalą – jos išvengė. Deja, pakliuvo į
antrąją ir buvo suimtas. Rugsėjį nuteistas 25
metams lagerio ir 5 metams tremties. Kalėjo Komijos, Tiumenės, Irkutsko, Magadano

KOSTAS ALGIRDAS ALEKSYNAS
(gim. 1936 01 10) – tautosakininkas, tekstologas, humanitarinių
mokslų daktaras, Lietuvių kalbos ir literatūros instituto darbuotojas.
Gimė Ingavangio kaime, Prienų rajone.
Mokėsi Šilavoto vidurinėje mokykloje.
1959 m. Vilniaus universitete baigė lituanistikos studijas. Dar būdamas studentas pradėjo
rengti ekspedicijas, jų rezultatas – apie 3800 liaudies dainų.
Nuo 1961 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros
institute, 1970 m. apgynė
daktaro disertaciją. Sudarė, rengė, redagavo, vienas
ir su kitais, daugiau kaip
septyniasdešimt tautosakos

srities lageriuose. 1956 m. paleistas grįžo į
Lietuvą, sukūrė šeimą.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, J.
Lukša rūpinosi partizanų, politinių kalinių,
tremtinių įamžinimo reikalais. Jam suteiktas dimisijos kapitono laipsnis. Apdovanotas
Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Vyčio
Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi, suteiktas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
sąjungos Garbės pirmininko vardas. Už nuopelnus Prienų kraštui Antanui Lukšai suteiktas Prienų garbės piliečio vardas.

bei folkloristikos knygų: „Biržų krašto
tautosaka“, A. Vienažindžio „Kaipgi gražus gražus“, S. Daukanto „Žemaičių tautosaka“, „Lietuviškos pasakos įvairios“,
„Tautosakos darbai“, V. Kalvaičio „Prūsijos lietuvių dainos“, pokario tautosakos
rinktinės: „Išplėšė man laisvę brangiausią,
„Palinko liepa šalia kelio“ ir kt.
1995 m. įteikta Lietuvos nacionalinė
mokslo premija. 2006-aisiais – J. Basanavičiaus premija.

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.
REKLAMA
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Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio
Guterresas (Antoniju Guterišas) ketvirtadienį perspėjo
pasaulį dėl „somnambuliško ėjimo“ link karo su Šiaurės
Korėja, ragindamas diplomatinėmis priemonėmis siekti,
kad Korėjos pusiasalyje neliktų branduolinių ginklų.



Prie masinių žydų kapaviečių Lietuvoje siūloma įrengti
stendus, kuriuose būtų skelbiamos ir nužudytųjų
pavardės, ir kuo išsamesnė informacija apie
egzekucijos vykdytojus.

Adventinė popietė „Pasidalinkime stebuklo laukimu“
Su kalendorine žiemos
pradžia prasidėjo adventas
– laukimo, rimties, maldos
ir susikaupimo metas. Tai
žmonių fizinio bei dvasinio
apsivalymo, susimąstymo,
stebuklingos ramybės ir
taikos metas, kai nevalia
nieko skriausti, kai iš
naujo apmąstome, ką gero
padarėme, ką turėtume
gyvenime keisti.

Antrąjį advento sekmadienį
Šilavote vyko popietė „Pasidalinkime stebuklo laukimu“.
Prasidėjusi šv. Mišiomis Švč.
Jėzaus Širdies bažnyčioje, popietė tęsėsi Šilavoto laisvalaikio salėje.
Adventinėje popietėje da-

lyvavo LR Seimo nario Andriaus Palionio padėjėja Vilma Vaidogienė, Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Arūnas Vaidogas, Prienų

kultūros ir laisvalaikio centro
direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai Ligita Gediminienė, Šilavoto seniūnijos seniūnė Neringa Pikčilingienė,

Šilavoto ir Plutiškių parapijų
klebonas Remigijus Gaidys.
Po prasmingų ir nuoširdžių
svečių sveikinimų ir palinkėjimų buvo pinamas advento

vainikas, apie kurio prasmę
ir reikšmę pasakojo Šilavoto
pagrindinės mokyklos mokytoja Elvyra Striaušienė. Nupynus advento vainiką, sce-

noje pasirodė Prienų kultūros
ir laisvalaikio centro folkloro
grupė „Gija“ (vadovė Dalė
Zagurskienė). Folkloro grupės „Gija“ dainininkės ne tik
dainavo, pasakojo sakmes, bet
ir pristatė suvalkietišką tautinį kostiumą, apibūdino jo skiriamuosius bruožus, apžvelgė
tautinio kostiumo atsiradimo
istoriją.
Po koncertinės programos
popietės dalyviai neskubėjo skirstytis – dalinosi įspūdžiais, mintimis ir linkėjimais
artėjančios gražiausios metų
šventės proga.



Ketvirtadienį į Klaipėdą atplaukė paskutinis šiais
metais suskystintų gamtinių dujų (SGD) krovinys.
Portalo marinetraffic.com duomenimis, 140 tūkst.
kubų dujų atgabenęs dujovežis „Arctic Discoverer“ į
Klaipėdos uostą įplaukė apie 9 val. ryto.

Švarūs namai pasitinkant
šventes: EPA elektronikos
atliekas išveš nemokamai
Elektronikos platintojų asociacija (EPA) kviečia gražiausias
metų šventes pasitikti erdvesniuose namuose ir skelbia akciją.
EPA surinkėjai nebenaudojamą stambiagabaritę elektroniką
(šaldytuvus, virykles, elektrinius šildytuvus t. t.) nemokamai
išveš tiesiai iš gyventojų namų.
Atidėlioti ar patiems tuo
rūpintis nebereikia – telieka
susisiekti su EPA surinkėjais
dėl išvežimo. Norint atsikratyti sunkiai sveriančios visos
komplektacijos stambiosios
elektronikos, pvz. skalbyklės,
gartraukio ar pan., galima
skambinti telefonu 8 695 55 111
arba užpildyti formą internete
epa.lt/surinkimas.

Šilavoto laisvalaikio salės
kultūrinių renginių organizatorė Saulė Blėdienė 

EPA surinkėjai kartu su
stambiosiomis
elektronikos
atliekomis surenka ir smulkiąją elektroniką (kalėdines
lemputes, elektroninius žaislus,
telefonus, baterijas ir kt.). Juos
išmesti galima ir artimiausiose surinkimo vietose, kurias
galima rasti internete adresu
www.epa.lt arba parsisiuntus
programėlę „Rūšiuoklis“.

Elektronikos platintojų
asociacija (EPA)
organizuoja elektros ir
elektroninės įrangos bei
baterijų ir akumuliatorių
atliekų surinkimą
Specialiais ženklais pažymėtus EPA konteinerius rasite daugelyje prekybos vietų, seniūnijose, pašto skyriuose, mokyklose ir
kitų visuomeninių įstaigų patalpose.
NEMOKAMOS elektronikos atliekų surinkimo vietos:
• epa.lt/surinkimas;
• gyventojus, kurie turi stambios neveikiančios elektroninės
įrangos, kviečiame registruotis tel. 8695 55 111 ir el. paštu
– administratore@epa.lt. Atliekos iš Jūsų namų bus paimtos
nemokamai.
Baterijų atliekų surinkimo vietos:
• epa.lt/surinkimas
• www.senosbaterijos.lt
Tinkamai rūšiuodami seną elektroniką ir baterijas, rūpinatės
sveika aplinka bei žmonių ir gyvūnų sveikata.
Daugiau informacijos apie tinkamą atliekų tvarkymą ir rūšiavimą bei tikslias atliekų šalinimo vietas rasite EPA tinklalapyje
www.epa.lt.

Stambios elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietos:
Balbieriškio sen. (Prienų r. sav.): Prienai:
Degalinė „Milda“, Alytaus pl. 2,
Parduotuvė „Maxima“,
Mardosų k.
J. Basanavičiaus g. 15 /
J. Brundzos g. 2
Jieznas (Prienų r. sav.):
Parduotuvė „Cento“,
Vytauto g. 30

REKLAMA

Birštonas:
Parduotuvė „IKI“,
S. Dariaus ir S. Girėno g. 24

 ATGARSIAI
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Nuo kitų metų pradžios griežtėja patekimo į Valstybės
sienos apsaugos zoną tvarka: mažėja į ją galėsiančių
atvykti asmenų ratas, įvedama valstybės rinkliava
norintiems būti pasienio vandenyse. Tokios naujovės
yra išorės sienų su Rusija ir Baltarusija apsaugos
stiprinimo priemonės, teigia VSAT.



Azijos vertybinių popierių biržų indeksai ketvirtadienį
daugiausia mažėja. Tokijo biržos indeksai „Nikkei 225“
ir „Topix“ sumažėjo atitinkamai 0,44 proc. ir 0,33 proc.
Japonijos akcijų rinka smukdo pingančios bankų akcijos,
sureagavusios į JAV centrinio banko sprendimą šiemet jau
trečią kartą padidinti bazinę palūkanų normą.

„Tas laisvės nevertas, kas negina jos“
Vis artėjant Lietuvos
šimtmečio jubiliejui
prisimenami įvykiai,
atvedę mūsų valstybę į
nepriklausomybę. 1918
m. Nepriklausomybės
akto negalima minėti
be mūsų savanorių,
kurie atkakliuose
mūšiuose kovojo prieš
šalį užplūdusius priešus.
Deja, daugeliui jų teko
vėl paimti ginklą į rankas
1945 m., kai Lietuva
buvo okupuota nacistus
vejančios Raudonosios
Armijos.

Apie partizaninį karą šiandien, regis, žino kiekvienas,
nes apie tai kalba istorikai,
kūrėjai, gyvi išlikę liudininkai. Kalbama, rašoma, rodoma daug, bet toli gražu dar

ne viskas pasakyta. Tai įrodo
gruodžio 8 d. Jiezne įvykęs
partizanų kovinės operacijos
70-mečio minėjimas „Ginti laisvės žengė į Jiezną narsus partizanų būrys“. Tai buvo paskutinysis miesto vardo
525 metų jubiliejaus akordas,
nuskambėjęs, kaip visada,
šauniai ir įspūdingai.
Minėjimas prasidėjo Jiezno gimnazijoje, kur pranešimą apie šį svarbų kraštui įvykį skaitė istorikas Vytautas
Kuzmickas. Tai buvo pasakojimas apie narsuolius, nutarusius pulti stribų būstinę
Jiezne 1947 m., kai partizaninė kova visoje šalyje buvo
pačiame įkarštyje. Vargu ar
tuomet tikėtasi šiuo išpuoliu
pasiekti ilgalaikio rezultato,

REKLAMA

greičiausiai tai buvo dar vienas priminimas okupantams ir
jų padlaižiams nekelti aukštyn
galvų. Nors operacijos metu
buvo nukautas vienas stribų
vadų ir keli sužeisti, o partizanai pasitraukė, tačiau žmonių atmintyje šis įvykis išliko
ilgam, žadindamas ir puoselėdamas laisvės viltis.

V. Kuzmicko pasakojimą
itin gerai iliustravo surinkta dokumentinė medžiaga, o
renginį pagyvino gimnazijos
bei kultūros ir laisvalaikio
centro dainininkų pasirodymai. Bet, ko gero, labiausiai
jaudinantis buvo gyvų liudininkų pasirodymas. Išpuolį
partizanai suplanavo susibūrę žymių krašto šviesuolių
Kimantų šeimos namuose,
o į gimnaziją atvyko dvi jos

atstovės – Marija ir Regina,
kurioms tuometiniai įvykiai
įsirėžė į sielą visam gyvenimui. Garbios moterys dėkojo
už joms parodytą dėmesį ir
linkėjo jaunajai kartai visomis jėgomis saugoti ir ginti
Tėvynės laisvę, kaip tai darė
jaunimas prieš 70 metų.
Antroji minėjimo dalis buvo itin efektinga. Visi norintys
galėjo stebėti KASP savanorių demonstruotą pastato užėmimo operaciją, pilną šūvių
garsų ir dūmų. Po to visi galėjo pasistiprinti šaulių gardžia
koše ir apsišilti jaukioje kultūros ir laisvalaikio centro salėje, kur įdomiai ir išradingai
buvo pristatyta paroda „Kai
sieloms nebeliko medžių“
apie išnykusios jotvingių tautos palikimą dabartyje.
Renginio organizatoriai
– Jiezno seniūnas Algis Bartusevičius, gimnazijos direktorė Neringa Zujienė ir KLC
direktorė Dalia Vertinskienė
– padėkomis ir gėlėmis apdovanojo garbingus minėjimo
svečius ir dalyvius.
Sigutė Katkauskaitė, nuotraukos A. Bartusevičiaus 



Kanados vakarinėje Saskačevano provincijoje
trečiadienį netrukus po pakilimo nukrito nedidelis
laineris su 25 žmonėmis, bet niekas nežuvo, nors yra
daug sužeistųjų, pranešė policija.

„Ilovaisko dienoraštis“
Roman Zinenko. Ilovaisko dienoraštis. Iš
rusų k. vertė Vitalijus
Michalovskis. – Vilnius:
Briedis [2017]. – 256
p.: iliustr.
Leidykla „Briedis“
pristato knygų serijos
„Karas Ukrainoje“ naujieną – Romano Zinenkos atsiminimus „Ilovaisko dienoraštis“.
Po Krymo okupacijos 2014 m. pavasarį padėtis ėmė kaisti ir
Ukrainos rytuose. Rusijos nuolat kurstomi,
finansuojami ir ginkluojami
separatistai bei iš „plačiosios
tėvynės“ plūstantys „savanoriai“ užimdavo Ukrainos valdžios pastatus, milicijos skyrius, strateginius, kitus svarbius objektus. Nenorėdama,
kad pasikartotų Krymo scenarijus, Ukrainos Vyriausybė
paskelbė antiteroristinės operacijos pradžią.
Romanas Zinenka teigia,
kad dideliu patriotu savęs
niekuomet nelaikė, tik atėjo
metas, kai teko apsispręsti
dėl savo šalies likimo ir vaikų ateities. Trumpai pabuvęs
Nacionalinės gynybos pulko
savanoriu, autorius užsirašė į
kuriamą batalioną „Dnipro-1“
prie VRM. 2014 m. rugpjūčio
18 d. šis batalionas kartu su kitais savanorių padaliniais pradėjo Ilovaisko valymo operaciją, kuri turėjo baigtis teroristų kontroliuojamo Donecko
atkirtimu ir pasienio su Rusija
kontrolės atgavimu.
Ilovaiskas buvo užimamas
lėtai ir skausmingai. Bataliono šarvuoto mikroautobuso
vairuotojas R. Zinenka matė
draugų žūtį, lengvesnius ir
sunkesnius sužeidimus, apimtus panikos bičiulius, nevilties
ir didvyriško pasiaukojimo
proveržius. Padėtis Ilovaiske
savanorių batalionams lyg ir
darėsi palanki, bet grėsmingi debesys kaupėsi aplink.
Rugpjūčio 24 d., skubėdami
į pagalbą teroristams, Ukrainos sieną kirto skiriamuosius
ženklus nusiplėšę Rusijos
kariuomenės daliniai. Ukrainiečių Ilovaisko grupė, kurios
nepasirūpinta išvesti laiku, netrukus atsidūrė trigubos ap-

Nuo 2018 m. atliekų
susidarymo ir tvarkymo
apskaita GPAIS
informacinėje sistemoje
Aplinkos ministerijos
baigiama diegti Vieninga
gaminių, pakuočių ir atliekų
apskaitos informacinė
sistema (GPAIS) pradės
veikti 2018 m. sausio
1 d. ir bus privaloma
visiems gamintojams
ir importuotojams, jų
organizacijoms, atliekų
tvarkytojams, darytojams ir
kitiems atliekų sektoriaus
dalyviams.

supties žiede.
Nepaisydami apgulties,
mieste buvę ukrainiečių kariai toliau vykdė užduotis,
nors rusų ir jų remiamų separatistų artilerijos ugnis vis
stiprėjo. Pagaliau rugpjūčio
28 d. pasklido žinia, esą rusai
leisią ukrainiečiams iš Ilovaisko pasitraukti „žaliuoju
koridoriumi“. Kitą dieną pagal susitarimą iš miesto judančios ukrainiečių kolonos
buvo klastingai užpultos ir sunaikintos. Čia žuvo autoriaus
būrio vadas ir artimas draugas
Denisas Tomilovičius.
R. Zinenka ir nedidelė grupė karių, tarp kurių daugelis
buvo sužeisti, kelias dienas
klaidžioję nepažįstamomis
vietomis, ištrūko.
„Ilovaisko dienoraštis“ – ne
tik apie karą ir kraują, bet ir
apie žmonių santykius, pareigą, patriotizmą. Joje nemažai vietos užima, atrodytų,
paprastų gyvenimiškų situacijų aprašymas, karių buitis ir
jų viltys. Autorius įtikinamai
vaizduoja kovojusių žmonių
paveikslus, nagrinėja psichologines, moralines, netgi religines temas. Nors kaltų neieškoma, R. Zinenkos manymu,
Ilovaisko skerdynių buvo galima išvengti.
Knygoje gausu originalių
nuotraukų, žemėlapių, pateikta Ukrainos gynybos ministerijos ataskaita apie Ilovaisko
tragedijos priežastis, kurioje teigiama: „Nusikalstamas
iš Ilovaisko pasitraukiančių
Ukrainos kariuomenės kolonų apšaudymas aiškiai parodė teroristinę Rusijos Federacijos veiklą.“ 

Numatomas pereinamasis
pusmečio laikotarpis kol įmonės prisitaikys prie naujovės.
Atliekų susidarymo apskaitą
GPAIS turi vykdyti įmonės ir jų
struktūriniai padaliniai, kurie
atitinka bent vieną LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio
5 d. įsakymu Nr. D1-819 patvirtintų „Atliekų susidarymo
ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimų taisyklių“ (toliau
– Taisyklės) 6 punkte išdėstytą
kriterijų, o atliekų tvarkymo
apskaitą - Taisyklių 23 punkto kriterijų.
Atliekų darytojai ir tvarkytojai, norėdami pradėti naudotis
GPAIS, iš pradžių turės suvesti pradinius atliekų likučius, o
įmonių vadovai turės paskirti
savo atstovus, kurie naudosis
šia sistema. Kaip reikalauja
Atliekų tvarkymo įstatymas (4
str. 1 d.), atliekų turėtojas pagal sudarytą rašytinę sutartį dėl
atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo atliekas perduoda atliekų
tvarkytojams, turintiems teisę
tvarkyti atliekas, išskyrus komunalinių atliekų perdavimą,
vadovaujantis šio įstatymo 301
straipsniu. Atliekų perdavimas
nuo 2018 m. sausio 1 d. vyks
daugiausia su lydraščiais, kurie bus pildomi GPAIS. Rašant
lydraštį, bus privalu nurodyti
sutartį. Jos nenurodžius, nebus
galima formuoti lydraščio ir
perduoti atliekų.
Ruošiantis darbui su naująja sistema, mokymų medžiagą
galima rasti Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje
www.am.lt, o GPAIS naudojimosi vadovus ir instrukcijas bus galima rasti puslapyje
www.gpais.eu.
Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų
agentūros informacija 
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Birštono savivaldybės tarybos narė Daina Zdanavičienė:
pirmenybę teikiu vietiniams gyventojams
laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

Susitikimas su
Jaroslavu Melniku

Lapkričio 30 dieną Birštono
savivaldybės salėje vyko
projekto „Universali
biblioterapijos kalba“
susitikimas su rašytoju,
filosofu, psichologu,
literatūros kritiku Jaroslavu
Melniku.

J. Melniko knygos ne vienus metus patenka į geriausiųjų knygų penketukus ne
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, o apysaka „Likimų knyga“
ekranizuota filme „Paskutinė
diena“ ir laimėjo pagrindinius
prizus „Scanoramos“ festivalyje. Jo kūryboje gausu filosofinių momentų, simbolių,
keliami egzistenciniai, moralės klausimai, todėl natūralu,
kad vakaro metu buvo kalbama apie žmogaus sielą, moterų ir vyrų skirtumus, Dievą,
laisvę. Rašytojas nesureikšmino to, kad yra ne tik rašytojas,
bet ir psichologas, nes, pasak
jo, kiekvienas rašytojas yra ir
psichologas, kitaip jis negalėtų aprašyti žmogaus sielos.
Pristatydamas knygą „Gyvenk be kompleksų“, autorius kalbėjo apie kompleksų
kilmę, pasidalino patarimais,
kaip iš jų išsivaduoti. Tačiau
perspėjo, kad nereikia persistengti, nes kompleksai padeda laikytis moralės normų,
moko žvelgti į save iš šalies ir,
jei netrukdo gyventi, tam tikra
prasme yra turtas.
Moterų susidomėjimo
labiausiai sulaukė knygos
„Dangaus valdovai“ pristatymas, nes skaitant šią knygą
galima pažvelgti į vyro sielos
gelmes, suvokti jo vertybes,
pažvelgti iš jo būties taško ir
atrasti savo vidinę paukštę.
Knygoje atskleidžiamos santykių problemos ne tik tarp
vyro ir moters, bet ir tarp vaikų ir tėvų.
Visi, kurie negalėjo dalyvauti renginyje, su rašytojo
kūryba gali susipažinti Birštono viešojoje bibliotekoje.

Birštono savivaldybės tarybos nare esate išrinkta jau
ne pirmą kadenciją. Gal galite paminėti, kokius svarbesnius darbus pavyko nuveikti, kokias problemas išspręsti, kad pagražėtų mūsų
kurortas, pagerėtų žmonių
gyvenimas?
Pagrindinis Savivaldybės
tarybos nario darbas, kuris
yra matomas ir realus, tai jo
balsavimas pateiktais Tarybos
posėdžiui klausimais. Būtent
balsavimo rezultatai lemia,
koks bus priimtas vienas ar
kitas sprendimas, turėsiantis
įtakos birštoniečių gyvenimui. Norėtųsi, kad rinkėjai
vertintų politikus ne pagal
jų pažadus ar kalbas, o pagal
priimtus sprendimus konkrečiais klausimais. Kriterijai,
rodantys birštoniečių gyvenimo pagerėjimą, galėtų būti
balsavimai dėl vandens kainų, AB Birštono sanatorijos
„Versmė“ ateities, dėl biudžeto, biudžetinių įstaigų veiklos
vertinimo ir kt.
Labai džiaugiuosi, kad daugumos Tarybos narių dėka
pavyko sustabdyti skubotą
sprendimą dėl Birštono sana-

torijos „Versmė“ privatizavimo ir, tik tinkamai išanalizavus situaciją, priimti šį strategiškai svarbų sprendimą.
Jau praėjo daugiau kaip
pusė kadencijos, kai žmonės Jums patikėjo atstovauti jiems sprendžiant
aktualius klausimus. Kaip
sekasi vykdyti rinkiminius
pažadus?
Rinkėjams žadėjau, kad
visada elgsiuosi ir balsuosiu
pagal savo sąžinę, vertybes
ir kompetenciją. Esu žodžio
žmogus, tad pažado laikausi.
Ar dažnai susitinkate su
savo rinkėjais aptarti jiems
svarbių klausimų ar numatomų svarstyti Tarybos
posėdyje sprendimų projektų?
Kadangi mano rinkėjai yra
mane kiekvieną dieną supantys žmonės, tai galima sakyti, kad su rinkėjais bendrauju nuolat. Išklausius jų problemas, nuomones, galimus
problemų sprendimų būdus ir
formuojasi mano, kaip Tarybos narės, nuomonė kiekvienu Tarybos posėdžiui pateiktu
klausimu.
Kaip sekasi bendrauti su

savivaldybės administracija bei pavaldžių įstaigų vadovais, sprendžiant gyventojų pageidavimus ir problemas?
Bendravimo problemų su
savivaldybės administracija
bei pavaldžių įstaigų vadovais neturiu, o savivaldybės
gyventojų pageidavimai ir
problemos turi būti sprendžiamos teisės aktų nustatyta
tvarka. Tačiau kai kurios jų
sunkiai „įkandamos“ ir Tarybos nariams. Kaip pavyzdys
gali būti ne kartą jūsų laikraštyje keltas klausimas dėl Birštono vienkiemio sankryžos
saugumo. Teko ir pačiai kelti
šį klausimą, tačiau atsakymas
buvo tas pats – sankryža puiki. Vairuotojams, važiuojantiems per šią „saugią“ sankryžą, kyla logiškas klausimas, ar
tai tikrai puiki sankryža, jeigu
joje negali saugiai prasilenkti
du automobiliai...
Kokie, Jūsų manymu,
darbai turėtų būti atlikti gerinant savivaldybės žmonių
gyvenimą, kurorto įvaizdį
bei konkurencingumą?
Kurorto įvaizdis, manau,
jau gana stiprus, bet ar visais

atvejais tai geriau vietiniams
gyventojams? Čia galima
diskutuoti. Be abejo, kurorto
įvaizdis padeda kurti darbo
vietas ir gerinti savivaldybės
žmonių gyvenimą.Ypač tai
puiki niša verslui. Tačiau nemaža dalis birštoniečių nori
tiesiog komfortabilaus gyvenimo, t. y. ramybės, vietos
savo automobiliui, tvarkingų
šaligatvių, švarios aplinkos,
aiškių ir adekvačių kainų už
komunalines paslaugas. Tad,
manau, ir sprendimai bei
darbai turėtų būti tokie, kurie neišbalansuotų protingo
santykio tarp atvykstančiųjų
pailsėti ir vietinių gyventojų
interesų. Aš prioritetą teikiu
čia gyvenantiems...
Į kokias problemas reikėtų atkreipti dėmesį šios
kadencijos Tarybai ir Jums
pačiai?
Pagrindinė ir opiausia problema – neigiamos demografinės tendencijos, kurios
mažai savivaldybei yra labai
skausmingos ir, deja, gero nežadančios. Todėl priiminėjant
sprendimus reikėtų įvertinti,
kaip jie gali paveikti šias tendencijas. Tai sprendimai dėl

komunalinių paslaugų įkainių (vandens, šilumos, atliekų
surinkimo), skaidrūs įdarbinimo konkursai biudžetinėse
ir savivaldybei pavaldžiose
įstaigose, orientuoto į vietinius gyventojų poreikius biudžeto tvirtinimas, operatyvus
ūkinių problemų sprendimas
(gatvės, šaligatviai) ir kt. Manau, Birštono vienkiemio gyventojams ypač opus saugaus
susisiekimo su miesto centru
klausimas.
Kalbino
Stasė

ASIPAVIČIENĖ

Birštoniečių viešnagė Švedijos ambasadoje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Lapkričio 17 dieną Birštono
viešojoje bibliotekoje
vyko šeimų viktorina,
kurios metu paaiškėjo, kas
daugiau žino apie Švediją.

Nugalėtojų prizas – kelionė
į Švedijos ambasadą – atiteko
Rimanto Kučinsko šeimai,
antrąją vietą laimėjusiai Suchockų šeimai ir trečiosios
vietos laimėtojai – jungtinei
dviejų šeimų komandai.
Tad gruodžio pirmąją visi
laimėtojai, taip pat Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė bei viešosios
bibliotekos direktorė Alina
Jaskūnienė išsiruošė į nepaprastą viešnagę pas Švedijos
ambasadorę Maria Christina
Lundqvist.
Birštoniečius pirmiausia
pasitiko atstovė spaudai ir
kultūros projektų koordinatorė Giedrė Berželionytė, kuri padėjo gauti leidimus automobiliams ir palydėjo pas
svečių laukiančią ambasadorę. Maria Christina Lundqvist
pasveikino atvykusius biršto-

Birštono viešosios
bibliotekos informacija 
Tel. 8 604 80752

El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt

niečius ir pakvietė susipažinti
su rezidencija.
Vėliau birštoniečiai įteikė
ambasadorei atvežtas lauktuves – adventinį vainiką bei
tradicinį gardumyną – Birštone keptą šakotį.
Ambasadorė prie rezidencijoje papuoštos eglutės įteikė
dovanėles šeimoms prizininkėms, o bibliotekai padovanojo „Knygų Kalėdoms“ skirtus švediškus detektyvus.
Ambasadorė buvo sužavėta dar viena labai gražia birštoniečių dovana – Suchockų
šeimos atlikta pasveikinimo
daina.
Išsamiau susipažinti su
Švedijos kultūra, istorija ir kitomis ambasados patalpomis
pakvietė G. Berželionytė.
Iš tikrųjų birštoniečiai daug
sužinojo apie tolimąją Švediją ir jos žmones, pamatė gerą
ir informatyvią naują parodą
„Nuo A iki Z“, kaip sakoma
pas mus, pagal abėcėlės raidas įvardijant svarbius dalykus.
Malonus kalėdinis pabendravimas vyko prie arbatos,
kavos ir saldumynų. Švedai
tokį tradicinį kavos gėrimo
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ritualą draugų ar artimųjų
apsuptyje vadina fika. Pasitinkant svečius, jie irgi kviečiami fikos.
Ant stalo kvepėjo imbieriniai sausainukai, burnoje
tirpstančios šafraninės bandelės, spanguolių arbata su
įvairiais prieskoniais.
Ambasadorė pasakojo, kad
ir Švedijoje, kaip ir pas mus,
švenčiamos Kalėdos. Laukiant Kalėdų, advento laikotarpiu, kai labai trūksta šviesos, švedai įžiebia daug lempučių, languose stato šviečiančias žvaigždes ir uždega
daug žvakių. Mes taip pat
įvairiomis švieselėmis puošiame savo miestą, gatves ir
namus.
Viešnagė Švedijos ambasadoje paliko labai šiltą ir malonų įspūdį, čia visi jautėsi labai
jaukiai ir laukiami.
Po priėmimo ambasadoje
vienos šeimos dar liko Vilniuje sostinės eglės įžiebimo
šventėje, o Suchockų šeima
kartu su mere N. Dirginčiene
ir bibliotekos direktore A. Jaskūniene apsilankė Martyno
Mažvydo bibliotekoje, apžiūrėjo eksponuojamas parodas,

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

Švedijos iniciatyva įrengtus
vaikų kambarius.nas Norkus
bei Motiejus Simonaitis.
Labai prasmingai punskiečiai sakė apie savo lietuviškas šaknis: „1919 m. Seinų
sukilimą lietuviai pralaimėjo.
Tačiau Lietuva širdyse mums
išliko – meldžiamės, dainuojame ir vadinamės lietuviškais vardais.“
Punsko lietuvių pasirodymas buvo palydėtas gausiais
plojimais.
Iš Biržų krašto atvykęs Papilio miestelio teatras „Vaidintojų atžalynas“ suvaidino
nuotaikingą komediją „Žmogus planuoja“ pagal Juozo
Grušo kūrybą (režisierė Vita
Vorienė). Šakių kultūros centro Zanavykų teatras pristatė
komediją pagal Žemaitės apsakymą „Budynė“ (režisierė
Gražina Guzovijienė, dailininkė Lolita Rugytė).
Netrūko vaidinimuose liaudiškos išminties, humoro ir
sarkazmo, pašiepiančio žmonių blogąsias savybes, smagiai pasijuokiant iš gobšumo,
godumo, pasižiūrint į juos per
juoko prizmę.
Paskutiniai savo pastatymą

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

pagal Juozo Tumo-Vaižganto pjesę „Žemės ar moters“
parodė šeimininkai Birštono kultūros centro teatras,
vadovaujamas Rimanto Jacunsko.
Po vaidinimo netrūko sveikinimų ir gėlių artistams,
gražių žodžių bei palinkėjimų. Juk ši diena buvo kupina išmonės, juoko ir intrigų,
pasišaipymo iš žmogaus silpnybių. Per 17 metų, kai skanaujami „Rojaus obuoliukai“,
buvo pastatyta daugiausia komedijų. Kaip pastebėjo režisierius, liūdesio pas mus pilnos pakampės, o norint sukurti žmonėms džiaugsmą, reikia
įdėti nemažai pastangų.
Visi džiaugėsi Birštono kultūros centro teatro pasiekimais, vaidinimais, kuriais jie
beveik kas metai pamalonina
savo gerbėjus.
Kultūros centro direktorius
Z. Vileikis visiems režisieriams įteikė padėkas ir apdovanojimus.
Smagiai pabendravę ir pasidžiaugę vieni kitų darbais,
kolektyvai išsiskirstė iki kitų metų „Rojaus obuoliukų“
derliaus.

Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.
Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.
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Ekvadoro viceprezidentui Jorge Glasui (Chorchei Glasui)
trečiadienį buvo skirta šešerių metų įkalinimo bausmė
už neteisėtų „dėkingumo mokesčių“ paėmimą iš
Brazilijos statybų milžinės „Odebrecht“.

SKELBIAMAS BUTŲ BIRŠTONO
MIESTE PIRKIMAS SKELBIAMŲ
DERYBŲ BŪDU
Perkančioji organizacija – Birštono savivaldybės administracija (kodas 188750166), Jaunimo g.
2, 59206 Birštonas, tel. (8 319) 65 555, faks. (8 319)
65 555, el. p. sekretore@birstonas.lt.
Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 841 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 25
d. nutarimo Nr. 211 redakcija).
1. Skelbiamų derybų būdu perkami 3 (trys)
vieno kambario butai, esantys Birštono mieste.
2. Pirkimas skaidomas į dalis:
2.1. I pirkimo dalis. Pirkimo objektas – 1 butas.
2.1.1. Butui keliami šie reikalavimai:
2.1.1.1. naudingasis plotas ne didesnis kaip 40
kv. metrų;
2.1.1.2. susisiekimo atžvilgiu yra patogioje vietoje;
2.1.1.3. butai gali būti perkami su inventorizuotais
ir teisiškai įregistruotais butų priklausiniais (rūsiais ir
pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti
esamą buto patalpų padėtį. Jeigu rūsys nėra įregistruotas buto priklausiniu, tai jo įsigijimo išlaidos netinkamos finansuoti projekto biudžeto lėšomis;
2.1.1.4. yra geros techninės būklės, tinkamas gyventi be papildomų išlaidų, turi atitikti teisės aktų
nustatytus sanitarinius, techninius ir energinio naudingumo reikalavimus gyvenamosioms patalpoms.
Jeigu butas pasiūlymo dienai yra naujos statybos ir
iki galo neįrengtas, butas turi būti visiškai įrengtas iki
pirkimo–pardavimo sutartyje numatytos datos;
2.1.1.5. turi turėti visus komunalinius patogumus (vandentiekis, kanalizacija, šildymas, karštas
vanduo, elektra);
2.1.1.6. turi būti įrengti vandens, elektros, dujų
(jei jos yra) apskaitos prietaisai;
2.1.1.7. santechnikos ir kita bute esanti įranga turi
būti tvarkinga ir veikianti.
2.2. II pirkimo dalis. Pirkimo objektas – 1
butas.
2.2.1. Butui keliami šie reikalavimai:
2.2.1.1. naudingasis plotas ne didesnis kaip 40
kv. metrų;
2.2.1.2. susisiekimo atžvilgiu yra patogioje vietoje;
2.2.1.3. butai gali būti perkami su inventorizuotais
ir teisiškai įregistruotais butų priklausiniais (rūsiais ir
pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti
esamą buto patalpų padėtį. Jeigu rūsys nėra įregistruotas buto priklausiniu, tai jo įsigijimo išlaidos netinkamos finansuoti projekto biudžeto lėšomis;
2.2.1.4. yra geros techninės būklės, tinkamas gyventi be papildomų išlaidų, turi atitikti teisės aktų
nustatytus sanitarinius, techninius ir energinio naudingumo reikalavimus gyvenamosioms patalpoms.
Jeigu butas pasiūlymo dienai yra naujos statybos ir
iki galo neįrengtas, butas turi būti visiškai įrengtas iki
pirkimo–pardavimo sutartyje numatytos datos;
2.2.1.5. turi turėti visus komunalinius patogumus (vandentiekis, kanalizacija, šildymas, karštas
vanduo, elektra;
2.2.1.6. turi būti įrengti vandens, elektros, dujų
(jei jos yra) apskaitos prietaisai;
2.2.1.7. santechnikos ir kita bute esanti įranga turi
būti tvarkinga ir veikianti.
2.3. III pirkimo dalis. Pirkimo objektas – 1
butas.



Trečiadienį Švenčionių rajone esančiame Karklės kaime
nužudytas vyras. Policija sulaikė tris įtariamuosius
– 1970 ir 1977 metais gimusius vyrus bei 1965 metais
gimusią moterį. Jie uždaryti į areštinę.

2.3.1. Butui keliami šie reikalavimai:
2.3.1.1. naudingasis plotas ne didesnis kaip 40
kv. metrų;
2.3.1.2. susisiekimo atžvilgiu yra patogioje vietoje;
2.3.1.3. butai gali būti perkami su inventorizuotais
ir teisiškai įregistruotais butų priklausiniais (rūsiais ir
pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti
esamą buto patalpų padėtį. Jeigu rūsys nėra įregistruotas buto priklausiniu, tai jo įsigijimo išlaidos netinkamos finansuoti projekto biudžeto lėšomis;
2.3.1.4. yra geros techninės būklės, tinkamas gyventi be papildomų išlaidų, turi atitikti teisės aktų
nustatytus sanitarinius, techninius ir energinio naudingumo reikalavimus gyvenamosioms patalpoms.
Jeigu butas pasiūlymo dienai yra naujos statybos ir
iki galo neįrengtas, butas turi būti visiškai įrengtas iki
pirkimo–pardavimo sutartyje numatytos datos;
2.3.1.5. turi turėti visus komunalinius patogumus (vandentiekis, kanalizacija, šildymas, karštas
vanduo, elektra);
2.3.1.6. turi būti įrengti vandens, elektros, dujų
(jei jos yra) apskaitos prietaisai;
2.3.1.7. santechnikos ir kita bute esanti įranga turi
būti tvarkinga ir veikianti.
3. Pasiūlymų vertinimo kriterijai – atsižvelgiant
į derybų rezultatus ir remiantis vertinimo kriterijais,
nustatytais pirkimo dokumentuose.
4. Pirkimo dokumentai skelbiami Birštono savivaldybės interneto tinklalapyje www.birstonas.lt,
http://birstonas.lt/verslininkams/informacija/ (gali
būti išduodami Birštono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriuje,
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, 338 kab., tel. (8 319)
62 009, el. p. jovita.tirviene@birstonas.lt).
5. Paraiškos parduoti butus ir jų dokumentai (buto
nuosavybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, kadastro duomenų
bylos kopija (buto kadastro byla turi atitikti esamo
buto išplanavimą), kopija, parduodamo nekilnojamo turto techniniai ir ekonominiai duomenys, įgalinimus patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę
asmeniui derėtis dėl buto pardavimo (asmens dokumento kopija ar įgaliojimas), buto energinio naudingumo sertifikato kopija, jei butas yra atnaujintame
(modernizuotame) name, viešosios įstaigos Birštono būsto energijos taupymo agentūros pažymos apie
savininko įvykdytus įsipareigojimus, susijusius su
namo modernizavimu, kreditu ir palūkanomis, kopija, parengti lietuvių kalba, pateikiami (paštu, per
kurjerį, įteikiama tiesiogiai) Birštono savivaldybės
administracijos Strateginio planavimo ir investicijų
skyriui, 338 kab., Jaunimo g. 2, Birštone, iki 2017
m. gruodžio 28 d., 10.00 val.
6. Pasiūlymo pateikimo terminas – iki 2017 m.
gruodžio 28 d., 10.00 val., darbo dienomis ir darbo
valandomis.
7. Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, vyks 2017 m. gruodžio 28 d.,
10.00 val., Birštono savivaldybės administracijoje,
Jaunimo g. 2, Birštone.
8. Pasiūlymų pateikimas – užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios,
t. y. iki 2017 m. gruodžio 28 d., 10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Pasiūlymas Butų pirkimui
skelbiamų derybų būdu. Neatplėšti iki 20...... m.
..... d. ... val.“.

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
1 KAMBARIO BUTUS
1 k. bt. (29 kv. m., II a. 4 a. n.,
yra balkonas) ir 3 k. bt. (54 kv.
m, III a. 4 a. n., yra balkonas)
Birštone. Tel.: (8 319) 56670, 8
614 46597.

2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. (36 kv. m, apkūrenimas
malkomis, yra visi patogumai:
miesto vanduo, kanalizacija)
Prienų miesto centre. Arba išnuomoja. Tel. 8 678 57517.
2 k. bt. (V a., renovuotame name,
pakeista elektros instaliacija ir
santechnika, už renovaciją sumokėta) Statybininkų g. 19, Prienuose. Tel. 8 604 02901.

NAMUS
Medinį namą (102 kv. m, keturi
kambariai, centralinis 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 kieto kuru, dalyje
namo šildomos grindys, yra vietinė kanalizacija, vandentiekis,
ūkinis pastatas, garažas, tvarkinga
aplinka, 18 000 Eur) Jiezne, Prienų r. Tel. 8 603 16955.

SODYBAS, SODUS
Didelę sodybą su žeme arba be
žemės (aplink sodybą yra 46 ha
ūkio paskirties ir apie 1 ha namų
valdos žemės, 3 ha lapuočių miško) Prienų r. Tel. 8 652 74452.



Naktį į ketvirtadienį ant geležinkelio bėgių įvyko dvi
mirtinos nelaimės. Penkiolika minučių po vidurnakčio
Vilniuje šilumvežis kliudė ir mirtinai sužalojo palei bėgius
ėjusį nenustatytos tapatybės apie 60 metų amžiaus
vyriškį. Prieš pirmą valandą nakties Šiauliuose šilumvežis
mirtinai sužalojo bėgius kirtusį vyrą, gimusį 1992 metais.

Tvarkingą sodybą (mūrinis 2 a.
namas, centrinis šildymas, ūkinis
pastatas, du garažai, 33 a žemės)
Kolonijų k., Prienų r. Tel. 8 639
93501.

IŠNUOMOJA

ŽEMĖS SKLYPUS

IŠSINUOMOJA

2,5 ha žemės sklypą Mokyklos
g. (6 400 Eur) ir 4,4 ha žemės
sklypą su 1,4 ha mišku (16 400
Eur) Prienlaukio k., Prienų r. Tel.
8 652 84089.

Išsinuomoja arba perka dirbamos žemės Šilavoto, Leskavos,
Klebiškio apylinkėse. Gali būti
pieva, arimas, pūdymas ar apleista žemė. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 683 47763.

Perka
1 k. butą Prienuose. Gali būti
bendrabučio tipo. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 606 46488.
2 k. bt. (moka iki 18 000 Eur, gali
būti be remonto) Prienuose. Tel.
8 609 51204.
2-3 k. butą Birštone arba Prienuose. Tel. 8 676 33544.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.

PERKAME
MIŠKĄ

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

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

Pastatą (angarą, 498 kv. m, buvęs
servisas) Pramonės g., Prienuose.
Tel. 8 698 43839.

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

Automobiliai ir
jų dalys
Perka
Brangiai superka įvairius automobilius (tvarkingus ir gali būti su
defektais). Tel. 8 684 44304.
Visų markių automobilius (tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius
arba su defektais) ir kitas motorines transporto priemones. Tel.
8 605 10023.

BRAngIAI PERKAM

ARKlIUS, JAU
TElYČIAS, KA

Tel. 8 625 93
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.
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ŽEMĖS ŪKIS

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

PARDUODA

Triušių skerdieną. Tel. 8 616
78865.

Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis
arba rąsteliais. Malkos tvarkingai
sukrautos. Skubus nemokamas
pristatymas. Taip pat parduodame DURPIŲ BRIKETUS. Tel. 8
672 51171.

Nebrangiai ėringas avis, taip pat 7
mėn., ir trečiais ožiukais ožkingas
ožkas. Tel. 8 698 47738.
Lietuvišką, svilintą kiaulienos
skerdieną. Kaina tik 2,35 Eur/kg.
Atvežame. Tel. 8 607 12690.

Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.

Kviečius ir miežius. Atveža. Tel. 8
677 31879.

Trąšas: amonio salietrą, sulazofoską ir kitas trąšas.
KAMEfatą,
Pristatome. Išrašome sąskaiĄ tas. Tel. 8 605 49513.

ą
u žeme
Amonio salietrą. Išvalytas pupas
rsti.
sanitarinius
kirtimus
„Fuego“,
žirnius „Navaro“ tinkamus. Konsultuojame.

mus sėklai. Vasarinius kviečius.
8 680 81777
Tel. 8 686 24223.

Polikarbonatiniai šiltnamiai. Įvairių matmenų. Mažos kainos. Pristatymas.
Garantija. www.perchina.lv
Tel. 8 606 13 383.
Traktorių „MTZ-80“ (2 200 Eur)
ir plūgą trivagį (200 Eur). Tel. 8
640 36074.

PERKA
Mėsinį veršelį arba telyčaitę nuo
6 mėn. tolimesniam auginimui.
Tel. 8 625 93679.
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ karves,
jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
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“).
REKLAMA

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

Įvairias malkas (rąsteliais, kaladėmis ir skaldytas). Turime ir
sausų malkų. Atvežame įvairiais
kiekiais. Tel. 8 604 81933.

Tel. 8 625 93 679

Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.

ARKlIUS, JAUČIUS,
TElYČIAS, KARVES.

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.
AB „Krekenavos mėsa“ darbuotoja Genovaitė Smagurienė
superka bulius, karves, telyčias.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 682 11225.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
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).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.
Bet kokią žemės ūkio techniką,
pvz., traktorių, priekabą, sunkvežimį ir jų padargus. Gali būti
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.

Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo
malkas, supjautas kaladėmis,
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas
nemokamas. Statybinę medieną
pagal klientų pageidaujamą ilgį
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą.
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8
614 98516, 8 639 48191.
Pušines malkas kaladėmis ir vieno
pjovimo sausas lentas. Tel. 8 675
17683.
Pjuvenų briketus. Atvežame.
Savivarčio su kranu paslaugos.
Tel. 8 690 66155.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Skubiai: mobilųjį telefoną „Nokia
C2“ (dovanoja „Viasat“ įrangą
arba kambarinę TV anteną), sportinę striukę (žalios spalvos, 52/4
dydis, su pašiltinimu), vaikišką
(6 m. vaikui) sportinį kostiumą
mėlynos spalvos (dovanoja moterišką avalynę (37–38 dydis). Tel.
8 600 22892.
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PASLAUGOS
Suteikiame paskolas arba refinansuojame Jūsų skolas (galime
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.

e

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 650 41148. Dirbame visą parą

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.
Kalėdinė nuolaida! Socialiai
remtiniems asmenims – sklypų
padalijimas, atidalijimas, sujungimas ir kadastriniai matavimai
- tik už pusę kainos. Tel. 8 603
08785.
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 prijungimas. Tel. 8 685
60129.
Profesionali
stogdengių brigada atlieka visus
stogo remonto, įrengimo darbus. Sudarome sąmatas, pristatome medžiagas, suteikiame
garantijas. Tel. 8 677 68382.
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.

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.

GAMINIAI
MAŽIAUSIOMIS
KAINOMIS

Klijuojame plyteles ir atliekame
kitus įvairius vidaus apdailos
darbus. Tel. 8 644 40204.
Gipso kortono montavimas ir kiti
visi vidaus apdailos darbai. Tel. 8
673 40369.
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.
Greitai ir kokybiškai už prieinamą kainą atliekame visus
santechnikos darbus: šildymo,
vandentiekio, nuotekų ir kitų
sistemų įrengimą ir remontą.
Gręžiame iki 250 mm skersmens
skyles betone, mūre. Tel.: 8 604
35126, 8 685 45851.
Gaminame įvairias namų, ūkinių
pastatų duris ir laiptus. Kokybę
garantuojame. Tel. 8 682 62195.
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užsakius keturis asmeninius skelbimus,
penktą - atspausdinsime nemokamai!
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DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
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.
Automobilių remontas, diagnostika ir paruošimas techninei
apžiūrai. Tel. 8 673 40369.
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z
visoje Lietuvoje ištisus metus!
Garantija, aptarnavimas. www.
Melkerlita.lt, tel.: 8 616 08020
(Linas), 8 686 83265 (Rolandas).
UAB „KŽ gręžiniai“. Vandens
gręžiniai, geoterminis šildymas.
Sudaromi projektai, suderinami
leidimai, vandens pasai ir visi
susiję darbai. Tel.: 8 671 34094,
8 644 57097.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.

Moteris prižiūrėti ligonę Prienų r.
Tel. 8 608 08574.
Rūbų rūšiuotojos darbui Strielčiuose. Atlyginimas po bandomojo laikotarpio nuo 500 Eur. Savo
CV siųsti el.paštu: info@kns.lt Tel.
8 605 28687.
Baldų įmonei – stalius. Tel. 8 679
11884.
Kiemo darbininkas bei sodybos
prižiūrėtojas. Tel. 8 687 71665.
Vairuotojai ir nevairuojantys padėjėjai (turintys pasą) nuvairuoti
lengvuosius automobilius į Rusiją
ir Ukrainą. Tel. 8 648 40019.
Vairuotojai, turintys CE vairuotojo kategoriją. Darbas Lietuvoje.
Tel. 8 675 46350.

Dovanoja
2 mėn. šuniukus. Tel. 8 681
18290.

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.

Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Greitai, pigiai ir kokybiškai mobiliuoju juostiniu gateriu (elektra
nebūtina) pjauname medieną
Jums patogioje vietoje. Tel. 8 657
57395, www.7verslai.lt

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Gruodžio 16 d. 17 val. Prienų
sporto arenoje – LKL krepšinio varžybos: Prienų-Birštono „Vytautas“
– Kauno „Žalgiris“.
Gruodžio 17 d. Prienų r. sav. kūno
kultūros ir sporto centro salėje
– Prienų r. savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio 2017–2018 m.
krepšinio pirmenybių varžybos.
10.00 „Stadionas“ – „Jieznas“
11.30 „Pakuonis“ – Balbieriškio
„Ringis“ 13.00 „Savivaldybė“ – Veiverių „Amberis“ 14.30 „Stakliškės“
– „Dvariukas“ 16.00 „Šilavotas“
– „Žiburys“
Gruodžio 17 d. 12 val. Prienų
sporto arenoje – Kalėdinė šokių
šventė 2017 – Mero taurei laimėti.
Programoje: Ironvytas, Liveta ir
Petras Kazlauskai, pramoginių
šokių konkursas, komandinių šokių
pasirodymai (gatvės, pramoginių
bei linijinių), flashmob šokis. Visi
vaikai bus apdovanoti Kalėdų
Senelio dovanomis.
Gruodžio 17 d. 15 val. Prienų
m. Laisvės aikštėje – renginys
„Šventinė gniūžtė“. Krepšinio
komandos „Prienų – Birštono
„Vytautas“ turnyras „Senio besmegenio taurė“, susitikimas su Kalėdų
seneliu, Senių besmegenių paštas
„Linkėjimai iš Prienų“, fotosesija
Senių besmegenių alėjoje, vaikų
dainavimo studijos „Ramunėlė“
koncertas, žiematurgis.
Gruodžio 18 d. 16.30 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre – Kauno klubo „Skiaučių menas“ skiautinių parodos „Kalėdų džiaugsmai“
atidarymas.

Gruodžio 18 d. 17.30 val. Prienų
r. sav. visuomenės sveikatos biuro
salėje (Revuonos g. 4, Prienai)
– paskaita „Sveika gyvensena
– kelias į prasmingą gyvenimą“ su
sveikos gyvensenos treneriu Alanu
Dzeranovu. Norinčius dalyvauti,
kviečiame iš anksto registruotis
el. paštu prienai.vs.biuras@gmail.
com arba tel. (8 319) 54 427.
Gruodžio 18 d. 18 val. Prienų

kultūros ir laisvalaikio centre – Tel
Avivo (Izraelis) operos solistės Olos
Binder koncertas. Koncertmeisterė Julija Bujanovaitė (Kaunas).
Programoje – neapolietiškos ir
žydų dainos, populiarioji klasika,
rusiški romansai. Bilieto kaina
– 2,03 Eur.
Gruodžio 20 d. 17.30 val. Balbieriškyje, prie seniūnijos administracinio pastato – Balbieriškio kalėdinės

eglutės įžiebimo šventė. 18.00 val.
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio
centre – Alytaus teatro „Aitvaras“
spektaklis mažiems ir dideliems
„Tinginių pasakos“.
Gruodžio 21 d. 17 val. Prienų
m. Laisvės aikštėje – renginys
„Šventinė gniūžtė“. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro ir Prienų
„Ąžuolo“ progimnazijos mokinių
meno kolektyvų koncertas.

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ
2017 m. gruodžio 21 d. 10 val.
1. Dėl Mato Šalčiaus premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo
2. Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl
Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T3-239
„Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“
pripažinimo netekusiu galios
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos
nuostatų patvirtinimo
6. Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo
7. Dėl tarnybinio nusižengimo
8. Dėl materialinės atsakomybės ir žalos atlyginimo
9. Dėl Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos didžiausio leistino pareigybių
skaičiaus patvirtinimo
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-5 „Dėl
pritarimo projektams“ pakeitimo
11. Dėl pritarimo projektui „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo
tuberkulioze sergantiems asmenims gerinimas Prienų rajone“
12. Dėl siūlymo pakeisti Kauno regiono integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1V-709 „Dėl
Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10
,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
14. Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos
15. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
16. Dėl turto perėmimo ir perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai
17. Dėl turto panaudos sutarčių nutraukimo
18. Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai parduoti ilgalaikį materialųjį
turtą
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 47 „Dėl
negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-79 „Dėl
leidimo panaudos pagrindais perduoti patalpas, esančias Naujosios Ūtos seniūnijos pastate“
pakeitimo
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-218
„Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir įrašymo į buhalterinę apskaitą“ pakeitimo
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-266 „Dėl
negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų r. Skriaudžių pagrindinei mokyklai“ pakeitimo
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-267
„Dėl turto perdavimo Prienų r. Skriaudžių ir Pakuonio pagrindinėms mokykloms patikėjimo
teise“ pakeitimo
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-265
„Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų
nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
25. Dėl Jiezno vaikų globos namų vietų skaičiaus patvirtinimo
26. Dėl slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičiaus nustatymo viešojoje įstaigoje Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centre
27. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-207 „Dėl
Prienų rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
28. Dėl gatvės panaikinimo, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų
gatvėms suteikimo
_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt,
skyriuose „Teisinė informacija“ ir „Tarybos posėdžių darbotvarkės“.

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
„Naujasis Gėlupis“
prenumerata:

12 mėn. - 43 Eur

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba
internete adresu www.prenumeruok.lt

TV PROGRAMA 13
ŠEŠTAdienis, 2017 m. GRUODŽIO 16 d., www.naujasisgelupis.lt

Šeštadienis, gruodžio 16 d.

19.30 val.
„Briliantinė ranka“

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 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 Dainuoju Lietuvą 23:20 Premjera. Didžioji afera
01:20 Pasaulio dokumentika
06:30 Madagaskaro pingvinai
(19) 06:55 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (67) 07:20
“Nickelodeon” valanda. Ančiukai
Duoniukai (13) 07:45 Kung Fu
Panda (8) 08:10 Keista šeimynėlė (9) 08:35 Tomo ir Džerio pasakos (2) 09:00 Peliukas Stiuartas
Litlis (6) 09:30 Tinginių miestelis
(53) 09:55 KINO PUSRYČIAI.
PREMJERA Kumba 11:35 Jau
atvažiavom? 13:25 Ir vėl tu! 15:30
Netikra vienuolė 17:30 Bus visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 SUPERKINAS
Briliantinė ranka 21:35 Asteriksas
ir Obeliksas prieš Cezarį 23:45
Norbitas 01:40 Pagieža
06:15 Televitrina 06:30 Ančiukų
istorijos 07:00 Legenda apie Korą
07:30 Transformeriai. Maskuotės
meistrai 08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Kur giria žaliuoja 09:00 Virtuvės istorijos 09:30 Gardu Gardu
10:00 Svajonių ūkis 10:30 Barbės
ir jos sesės nuotykiai su šuniukais
12:00 Dinozauras 13:45 Flinstounai Viva Rok Vegase 15:20
Jaunavedžiai 17:20 Ekstrasensai detektyvai 18:30 TV3 žinios
19:15 TV3 sportas 19:20 TV3
orai 19:25 Eurojackpot 19:30
ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS KINO
TEATRAS. Vienas namuose 2.
Pasiklydęs Niujorke 22:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO VAKARAS. Laukinė 00:25 Piramidė
02:00 Bėgantis labirintu 2 04:15
Aušros karia
06:00 Diagnozė - žmogžudystė
(4) 06:55 Diagnozė - žmogžudystė (5) 07:50 Diagnozė - žmogžudystė (6) 08:45 Sveikatos ABC
televitrina 09:00 Autopilotas 09:30

Apie žūklę 10:00 Nutrūkę nuo
grandinės (29) 10:30 Pragaro
katytė (3) 11:30 Keturios stichijos
(3) 12:40 Reali mistika (5) 13:50
Vanity Fair. Visiškai slaptai (9)
14:50 Kas žudikas? (11) 15:55
Kas žudikas? (4) 17:00 LKL
čempionatas. Nevėžis – Neptūnas 19:30 Muzikinė kaukė 22:05
MANO HEROJUS Raudonojo
spalio medžioklė 00:50 AŠTRUS
KINAS Pagieža 3 02:25 Begėdis
(9) 03:20 Muzikinė kaukė
05:45 „Slaptas augalų gyvenimas. Priešprieša“ 06:35 „Jaunikliai“ 07:05 Programa 07:09
TV parduotuvė 07:25 „Pavojingiausios kelionės. Kamerūnas“
08:00 Auginantiems savo kraštą
08:30 „4 kampai“ 09:00 „Skinsiu
raudoną rožę“ 09:30 „Vantos lapas“ 10:00 Moterų balsas 11:00
„Detektyvas Morsas“ (2/2) 13:00
„Vera. Mažasis Lozorius“ (1/4)
15:00 „MMA „King of the Cage“
II tarptautinis turnyras. LietuvaAmerika. Atsakomosios kovos“.
Kovų narvuose turnyras. 2017
m. N-7.” 16:00 Žinios 16:18 Orai
16:20 Mano Europos Parlamentas 16:50 „Pražūtingi smaragdai“
(21) 18:00 Žinios 18:27 Orai
18:30 „Geriausios nardymo vietos“ 19:00 Muzikiniai sveikinimai
20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25
„Gurovo bylos 4. Trys dienos“
(13; 14) 22:30 Žinios 22:57 Orai
23:00 „Detektyvas Morsas“ (2/2)
01:00 „Merdoko paslaptys“ (6/8;
6/9) 02:45 „Vera. Mažasis Lozorius“ (1/4) 04:15 „Detektyvas
Morsas“ (2/2

Sekmadienis, gruodžio 17 d.

22.30 val.
„Naktinis pasimatymas“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Istorijos detektyvai
07:00 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom” 07:30 Šventadienio mintys 08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 09:00 Brolių Grimų pasakos 10:00 Gustavo enciklopedija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai 12:00
Pasaulio dokumentika 13:40 Puaro 15:15 Laisvės vėliavnešiai
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į
gestų kalbą) 16:00 Auksinis protas 17:15 Klausimėlis.lt. HD. 17:30
Žinios (su vertimu į gestų k.) 17:55
Sportas 17:58 Orai 18:00 Keliai.
Mašinos. Žmonės 18:30 Pramoginė laida „Editos šou” 19:30 Savaitė20:30 Panorama 20:52 Sportas
20:57 Orai 21:00 Premjera. Laisvės kaina. Partizanai. 21:55 Snieguolė ir medžiotojas 00:00 Bramo
Stokerio „Drakula” 02:05 Pasaulio
dokumentika
06:30 Madagaskaro pingvinai (20)
06:55 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (68) 07:20 “Nickelodeon”
valanda. Ančiukai Duoniukai (14)
07:45 Kung Fu Panda (9) 08:10
Keista šeimynėlė (10) 08:35 Tomo ir Džerio pasakos (3) 09:00
Peliukas Stiuartas Litlis (7) 09:30
Tinginių miestelis (54) 10:00 KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris.
Stebuklingas žiedas 11:10 Misija
“Karvės” 12:40 Eisas Ventura. Kai
gamta šaukia 14:30 Aukštyn kojom 16:40 Ne vienas kelyje 17:20
Teleloto 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 Lietuvos balsas. Finalinės kovos 22:30 O, ne!
O, taip! 00:35 Kuždesių sala

06:15 Televitrina 06:30 Ledo
kelias 07:30 Azija iš paukščio
skrydžio 08:30 Vienam gale kablys 09:00 Statybų gidas 09:30
Iš peties 10:30 Lietuvos mokyklų
žaidynės 11:00 NAUJAS SEZONAS. Išlikimas 12:00 Jokių kliūčių! 13:00 PREMJERA. Didžiosios katės. Nepaprastų gyvūnų
šeima 14:00 PREMJERA. Žygis
per Amerikas 15:00 Ledo kelias
16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių
karai 17:30 Sandėlių karai 18:00
Dainų dvikova 18:30 Lietuvos
talentai 21:30 TV3 žinios 22:20
TV3 sportas 22:25 TV3 orai 22:30
06:15 Televitrina 06:30 AnčiuKlastotė 00:15 Šeima 02:20 Rizikų istorijos 07:00 Legenda apie
kingiausi policijos darbo epizodai
Korą 07:30 Transformeriai. Maskuotės meistrai 08:00 Ančiukų
istorijos 08:30 Mamyčių klubas
06:00 Lietuvos Respublikos him- 09:00 Kulinariniai triukai 09:30
nas 06:05 Duokim garo! 07:35 Penkių žvaigždučių būstas 10:00
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. Pasaulis pagal moteris 10:30
08:05 Misija. Vilnija. 08:30 Mais- Svajonių sodai 11:30 Gnomeo ir
tas ir aistros 09:00 Pažvelk į pro- Džiuljeta 13:05 Pašėlęs Raselas
fesiją kitaip 09:30 Mokslo sriuba 15:00 L.O.L. 16:55 Ekstrasensai
10:00 Laisvės vėliavnešiai 10:30 detektyvai 18:00 Raudonas kiliEuropos plaukimo čempionatas mas 18:30 TV3 žinios 19:20 TV3
trumpajame baseine. Atrankos sportas 19:25 TV3 orai 19:30 X
plaukimai. Tiesioginė transliacija Faktorius 22:30 VAKARO KINO
iš Kopenhagos. 12:00 Naujojo TEATRAS. Naktinis pasimatymas
vyskupo Dariaus Trijonio konse- 00:15 Ledo žmogus 02:20 Laukikracijos iškilmės 13:55 Barbora nė 04:15 Ekstrasensai detektyvai
Radvilaitė. „Pažaislio muzikos
festivalio 2017” spektaklis 16:00
FIFA klubų Pasaulio taurė 18:00 06:30 Galiūnų čempionų lyga.
Europos plaukimo čempionatas Jordanija 07:30 Sveikatos kodas
trumpajame baseine. Pusfinaliai 08:30 Tauro ragas 09:00 Galiūnų
ir finalai. Tiesioginė transliacija čempionų lyga. Graikija 10:00
iš Kopenhagos. 19:00 FIFA klu- Nutrūkę nuo grandinės (30) 10:30
bų Pasaulio taurė 21:00 Stam- Pragaro katytė (4) 11:30 Keturios
biu planu 21:45 Kino žvaigždžių stichijos (4) 12:40 Vandenyno
alėja. Premjera. Pašėlęs gyveni- paslaptys su Džefu Korvinu (50)
mas Ridžmonto vidurinėje 23:15 13:10 Vandenyno paslaptys su
„Chopin Jazz Inn” su Evelina Džefu Korvinu (51) 13:40 SveikiniSašenko
mai 16:00 Policijos akademija (13)

17:00 LKL čempionatas. Lietuvos
rytas – Šiauliai 19:30 Amerikietiškos imtynės (49) 20:30 Amerikietiškos imtynės (49) 21:30 Juodasis
sąrašas (5) 22:30 Gyvi numirėliai
(2) 23:30 Pagieža 3 01:20 Ekstrasensų mūšis (7) 03:15 Pasaulį
pakeitusios civilizacijos. Kaip romėnai pakeitė pasaulį
05:00 „Žemė iš paukščio skrydžio“
05:50 „24/7“ 07:05 Programa
07:09 TV parduotuvė 07:25 „Žemė iš paukščio skrydžio“ 08:30
„Kaimo akademija“ 09:00 „Šiandien kimba“ 10:00 Mano Europos
Parlamentas 10:35 „Gurovo bylos
3. Mirtis tiesioginiame eteryje“ (11;
12) 12:45 PREMJERA. „Namas
su lelijomis“ (1; 2) 15:15 PREMJERA. „Pasaulio turgūs. Mumbajus“ 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20
„Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu“ 16:50 „Pražūtingi smaragdai“
(22) 18:00 Žinios 18:22 Orai 18:25
Mano Europos Parlamentas 18:55
„Baudėjas“ (9) 20:00 Žinios 20:22
Orai 20:25 „Baudėjas“ (10) 21:30
„24/7“ 22:30 Žinios 22:57 Orai
23:00 „MMA „King of the Cage“
II tarptautinis turnyras. LietuvaAmerika. Atsakomosios kovos“.
Kovų narvuose turnyras. 2017 m.
N-7.” 00:00 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesioginiame eteryje“ (11; 12)
02:00 „Žemė iš paukščio skrydžio“ 02:50 „24/7“ 03:30 „Gurovo
bylos 3. Mirtis tiesioginiame eteryje“ (11; 12)
06:15 Televitrina 06:30 Ledo kelias 07:30 Didžiosios katės. Nepaprastų gyvūnų šeima 08:30
Ekstremali žvejyba 09:00 Gyvūnų manija 09:30 Vienam gale
kablys 10:00 Praeities žvalgas
10:30 Savaitė su Kauno „Žalgiriu“
11:00 Išlikimas 12:00 Jokių kliūčių!
13:00 Didžiosios katės. Nepaprastų gyvūnų šeima 14:00 Žygis per
Amerikas 15:00 Ledo kelias 16:00
Iš peties 17:00 Sandėlių karai
17:30 Sandėlių karai 18:00 Elementaru 19:00 Asteriksas olimpinėse žaidynėse 21:30 TV3 žinios
22:20 TV3 sportas 22:25 TV3 orai
22:30 Nakties TOP 23:00 Daktaras Hausas 00:00 Rizikingiausi
policijos darbo epizodai

Pirmadienis, gruodžio 18 d.

21.00 val.
„Vyrai juodais drabužiais 2“

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
5 11:40 Savaitė 12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 14:00 Žinios 14:15
Laba diena, Lietuva 15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva 16:00
Žinios 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 Gimę tą
pačią dieną 20:25 Loterija „Keno
Loto” 20:30 Panorama 21:05
Dėmesio centre 21:20 Sportas
21:25 Orai 21:29 Loterija „Jėga”
21:30 LRT forumas 22:25 Premjera. Iki pabaigos (ir dar šiek tiek)
23:20 Modernus serialas. Medičiai, Florencijos valdovai 00:15
Premjera. Detektyvas Monkas 8
01:00 LRT radijo žinios

06:35 Stebuklingi vaikai (10)
07:05 Madagaskaro pingvinai
(21) 07:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (69) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (175)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (176) 09:40 24 valandos 10:25
Yra, kaip yra 11:25 24 valandos
12:30 Bus visko 13:25 Rožių karas (53) 14:20 Dvi širdys (395)
14:55 Dvi širdys (396) 15:25
Dvi širdys (397) 15:55 Dvi širdys
(398) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 24 valandos 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 KK2 20:00 Meilė gydo (45)
20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Greitojo
reagavimo būrys. Ugnies audra
00:20 Kortų namelis (2) 01:10
06:00 Lietuvos Respublikos him- Vampyro dienoraščiai (1) 02:00
nas 06:05 „Chopin Jazz Inn” su O, ne! O, taip!
Evelina Sašenko 07:15 Mokslo
sriuba 07:30 Kultūrų kryžkelė
08:30 Krikščionio žodis. 08:45 06:10 Televitrina 06:25 KempiKelias 09:00 Euromaxx 09:30 niukas Plačiakelnis 06:55 SimpPradėk nuo savęs 10:00 ARTS21 sonai 07:25 Simpsonai 07:55
10:30 Europos plaukimo čempio- Pasmerkti 2 08:25 Pasmerkti
natas trumpajame baseine. Atran- 2 08:55 Meilės sūkuryje 10:00
kos plaukimai. 12:00 Kalbantys TV Pagalba 12:00 Legendinės
tekstai 12:45 ARTi 13:00 Durys legendos 13:00 Kempiniukas
atsidaro 13:25 Su muzika per Eu- Plačiakelnis 13:30 Simpsonai
ropą. IX tarptautinio muzikos fes- 14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėtivalio „Le strade d’Europa. Lietu- toji 15:00 Pažadėtoji 15:30 Pažava – Italija 2017” koncertas. 14:30 dėtoji 16:00 Pažadėtoji 16:30 TV
Atspindžiai. Paveldo kolekcija. Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:20
15:00 Linija, spalva, forma 15:30 TV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30
Stop juosta 16:00 Šventadienio Bruto ir Neto 20:00 Legendinės
mintys 16:30 Skrendam 17:00 legendos 21:00 Moterys meluoStilius 18:00 Europos plaukimo ja geriau 21:30 TV3 vakaro žinios
čempionatas trumpajame ba- 22:15 TV3 sportas 22:25 TV3 orai
seine. Pusfinaliai ir finalai. 20:15 22:30 Kobra 11 23:35 Gaudynės
Legendos. 21:00 Skambantys 00:35 CSI elektroninių nusikalpasauliai su Nomeda Kazlaus. timų skyrius 01:30 Kaip išsisukt
Svečias – Italijos kino premijų įvykdžius žmogžudystę 02:20
laureatas, dirigentas Ezio Bosso Pelkė 03:10 Piramidė
(Italija) 22:00 Martyno Liuterio gyvenimas 22:15 Išganingoji meilė
00:00 Dabar pasaulyje
06:40 Diagnozė - žmogžudystė

(7) 07:32 Inovacijos mano mieste 07:35 Farų karai (20) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (691) 09:35
Tokia tarnyba (11) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (21) 11:35 Nepataisomi (2) 12:40 Stoties policija (8) 13:45 Farų karai (21) 14:50
Muchtaro sugrįžimas (692) 15:55
Tokia tarnyba (12) 16:55 Sudužusių žibintų gatvės (22) 18:00 Info
diena 18:27 Inovacijos mano
mieste 18:30 PREMJERA Teisingumo agentai (1) 19:30 Nepataisomi (3) 20:30 Farai 21:00 Vyrai
juodais drabužiais 2 22:45 Raudonojo spalio medžioklė 01:20
Gyvi numirėliai (2) 02:10 Džeikas, Storulis ir šuo (3) 02:55 Farai 03:20 Reali mistika (5) 04:05
Keturios stichijos (3)
05:20 „Albanas“ (3/11) 06:05
„Geriausios nardymo vietos“
06:30 Programa 06:34 TV parduotuvė 06:50 Muzikiniai sveikinimai 07:50 „24/7“ 08:50 „4
kampai“ 09:20 „Likimo melodija“
(36) 10:25 „Marionečių šokiai“
(4) 11:30 „Albanas“ (4/14) 12:35
„Krikšto tėvas“ (7) 13:40 TV
parduotuvė 13:55 „Tarp meilės
ir neapykantos“ (7) 15:00 „Bitininkas“ (1/7) 16:00 Reporteris
16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (66)
18:00 Reporteris 18:40 Lietuva
tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 Kalėdų skanėstai su Liucina 18:55
„Bitininkas“ (1/9) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30 Nuoga tiesa
22:30 Reporteris 23:15 Lietuva
tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 Kalėdų skanėstai su Liucina 23:50
„Gyvenimo būdas“ 00:50 „Šiandien kimba“ 01:50 „Geriausios
nardymo vietos“ 02:15 „Moterų
daktaras“ (2/32) 03:00 „Albanas“
(3/11) 03:45 „Vienišas vilkas“ (13)
04:30 „Rojus“ (45)
06:45 Televitrina 07:00 Kobra
11 08:00 Kaulai 09:00 Kur giria
žaliuoja 09:30 CSI kriminalistai
10:30 Grainderis 11:00 Grainderis 11:30 Rouzvudas 12:30
Nusikalstami protai. Kitapus sienų 13:30 Rezidentai 14:00 6
kadrai 14:30 Televitrina 15:00
Kaulai 16:00 Rouzvudas 17:00
Nusikalstami protai. Kitapus sienų 18:00 CSI kriminalistai 19:00
Kobra 11 20:00 Rezidentai 20:30
Rezidentai 21:00 Naša Raša
21:30 Naša Raša 22:00 Farai
23:00 Vatikano įrašai 00:40 Kobra
11 01:40 Daktaras Hausas
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Kelias į namus. (kart.)
06:35 Kultūros teismas 07:25
Heidė 07:50 ARTS21 08:20
Atspindžiai. Paveldo kolekcija.
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 2
09:15 Labas rytas, Lietuva. 12:00
DW naujienos rusų kalba. 12:10
Durys atsidaro 12:40 Barbora
Radvilaitė. „Pažaislio muzikos
festivalio 2017” spektaklis 14:45
Septynios Kauno dienos 15:15
Riteris Rūdžius 15:30 Drakoniukas Kokosas 1 15:40 Heidė 16:05
Nuo gamyklos konvejerio 2 16:30
Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. 18:30
Kelias į namus 19:00 Euromaxx
19:35 Premjera. Zoologijos sodo
daktarė 4 20:30 Nes man tai rūpi
21:15 Premjera. Ježis Popeluška.
Tiesos pasiuntinys 22:45 Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį

Antradienis, gruodžio 19 d.

21.00 val.
„Antrininkas“

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 5 11:40
Beatos virtuvė 12:40 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba
diena, Lietuva 15:00 Žinios 15:10
Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios
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 Emigrantai 20:25
Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas 21:25 Orai 21:29
Loterija „Jėga” 21:30 Nacionalinė
ekspedicija 22:30 Istorijos detektyvai. 23:20 Modernus serialas.
Premjera. Tvin Pyksas 3 01:15
Klausimėlis.lt. 01:30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
06:35 Stebuklingi vaikai (11) 07:05
Madagaskaro pingvinai (22) 07:30
Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (70) 07:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris (177) 08:50 Volkeris,
Teksaso reindžeris (178) 09:50 24
valandos 10:35 Yra, kaip yra 11:35
24 valandos 12:30 Nuo... Iki...
13:25 Rožių karas (54) 14:25 Dvi
širdys (399) 14:55 Dvi širdys (400)
15:25 Dvi širdys (401) 15:55 Dvi
širdys (402) 16:30 Labas vakaras,
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 KK2 20:00 Meilė gydo (46)
20:30 Kitu kampu 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS. PREMJERA Leidimas žudyti 00:25 Kortų
namelis (3) 01:25 Vampyro dienoraščiai (2) 02:15 Greitojo reagavimo būrys. Ugnies audra

te 07:35 Farų karai (21) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (692) 09:35
Tokia tarnyba (12) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (22) 11:35 Nepataisomi (3) 12:40 Teisingumo
agentai (1) 13:45 Farų karai (22)
14:50 Muchtaro sugrįžimas (693)
15:55 Tokia tarnyba (13) 16:55 Sudužusių žibintų gatvės (23) 18:00
Info diena 18:27 Inovacijos mano
mieste 18:30 PREMJERA Teisingumo agentai (2) 19:30 Nepataisomi (4) 20:30 Farai 21:00 Antrininkas 23:05 Vyrai juodais drabužiais 2 00:45 Begėdis (10) 01:35
Džeikas, Storulis ir šuo (4) 02:20
Farai 02:45 Juodasis sąrašas (5)
03:30 Keturios stichijos (4)
05:20 „Albanas“ (3/12) 06:05 „Geriausios nardymo vietos“. 06:25
Programa 06:29 TV parduotuvė
06:45 Kalėdų skanėstai su Liucina
06:50 „Vantos lapas“ 07:20 „Muzikinės kovos“ 09:20 „Likimo melodija“ (37) 10:25 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesioginiame eteryje“ (9) 11:30
„Albanas“ (4/15) 12:35 „Krikšto
tėvas“ (8) 13:40 TV parduotuvė
13:55 „Tarp meilės ir neapykantos“
(8) 15:00 „Bitininkas“ (1/8) 16:00
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (67) 18:00 Reporteris 18:40
Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50
Kalėdų skanėstai su Liucina 18:55
„Bitininkas“ (1/10) 20:00 Reporteris 20:22 Orai 20:25 „Juodosios
katės“ (10) 21:30 Patriotai 22:30
Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai 23:45 Kalėdų skanėstai su Liucina 23:50 Mano Europos
Parlamentas 00:20 Nuoga tiesa
02:15 „Moterų daktaras“ (2/33)
03:00 „Albanas“ (3/12)

06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Gyvūnų manija 09:30 CSI kriminalistai 10:30
Grainderis 11:00 Grainderis 11:30
Rouzvudas 12:30 Nusikalstami
protai. Kitapus sienų 13:30 Rezidentai 14:00 Rezidentai 14:30
Televitrina 15:00 Kaulai 16:00
Rouzvudas 17:00 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 18:00
CSI kriminalistai 19:00 Europos
taurės krepšinio rungtynės. Panevėžio „Lietkabelis“ - Stambulo
„Galatasaray“ 21:00 Naša Raša
21:30 Naša Raša 22:00 Eurolygos
rungtynės. Kauno „Žalgiris“ - Bambergo „Brose“ 23:50 Naša Raša
00:20 Naša Raša 00:50 Kobra
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu- 11 01:45 Daktaras Hausas
kas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
2 08:25 Pasmerkti 2 08:55 Meilės 06:00 Lietuvos Respublikos himsūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00 nas 06:05 Istorijos detektyvai
Bruto ir Neto 12:30 Moterys me- 06:50 Grizis ir lemingai 07:00 Riluoja geriau 13:00 Kempiniukas teris Rūdžius 07:10 Drakoniukas
Plačiakelnis 13:30 Simpsonai Kokosas 1 07:25 Heidė 07:50
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėtoji Stop juosta 08:20 Septynios Kau15:00 Pažadėtoji 15:30 Pažadėtoji no dienos 08:50 Nuo gamyklos
16:00 Pažadėtoji 16:30 TV Pagal- konvejerio 2 09:15 Labas rytas,
ba 18:30 TV3 žinios 19:20 TV3 Lietuva. 12:00 DW naujienos rusų
sportas 19:25 TV3 orai 19:30 Bru- kalba. 12:10 Euromaxx 12:50 Nes
to ir Neto 20:00 Prieš srovę 21:00 man tai rūpi 13:40 Ježis PopelušMoterys meluoja geriau 21:30 TV3 ka. Tiesos pasiuntinys 15:15 Rivakaro žinios 22:15 TV3 sportas teris Rūdžius 15:30 Drakoniukas
22:25 TV3 orai 22:30 VAKARO Kokosas 1 15:40 Heidė 16:05 Nuo
KINO TEATRAS. Mafija 00:10 gamyklos konvejerio 2 16:30 Laba
CSI elektroninių nusikaltimų sky- diena, Lietuva. 18:00 Misija 18:30
rius 01:10 Kaip išsisukt įvykdžius Atspindžiai 19:00 FIBA krepšinio
žmogžudystę 02:10 Pelkė 03:00 čempionų lyga. „Ventspils” – Klaipėdos „Neptūnas” 21:00 Laisvės
Naktinis pasimatymas
vėliavnešiai 21:25 Premjera. Hillary Clinton. Gyvenimo kelias 22:10
06:40 Diagnozė - žmogžudystė Antradienio detektyvas. Šerlokas
(8) 07:32 Inovacijos mano mies- 3 23:45 DW naujienos
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

14 TV PROGRAMA
ŠEŠTAdienis, 2017 m. GRUODŽIO 16 d., www.naujasisgelupis.lt

Trečiadienis, gruodžio 20 d.

21.00 val.
„Žemė - nauja pradžia“

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 5
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 Rezistentai 00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 8 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Nacionalinė ekspedicija
06:35 Stebuklingi vaikai (12) 07:05
Madagaskaro pingvinai (23) 07:30
Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (71) 07:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris (179) 08:50 Volkeris,
Teksaso reindžeris (180) 09:50
24 valandos 10:35 Yra, kaip yra
11:35 Yra, kaip yra 12:30 Anapus
nežinomybės 13:25 Rožių karas
(55) 14:25 Dvi širdys (403) 14:55
Dvi širdys (404) 15:25 Dvi širdys
(405) 15:55 Dvi širdys (406) 16:30
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra,
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00
Meilė gydo (47) 20:30 Moterys
prieš vyrus 21:30 Žinios 22:24
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Merginų kovos 00:35 Kortų namelis
(4) 01:25 Vampyro dienoraščiai
(3) 02:15 Leidimas žudyti
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
15:30 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 Vikinglotto 22:30
VAKARO KINO TEATRAS. Įtariamasis 00:45 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 01:45 Kaip išsisukt
įvykdžius žmogžudystę 02:45 Pelkė 03:30 Ledo žmogus
06:40 Diagnozė - žmogžudystė
(9) 07:32 Inovacijos mano mieste 07:35 Farų karai (22) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (693) 09:35
Tokia tarnyba (13) 10:30 Sudužu-

sių žibintų gatvės (23) 11:35 Nepataisomi (4) 12:40 Teisingumo
agentai (2) 13:45 Farų karai (23)
14:50 Muchtaro sugrįžimas (694)
15:55 Tokia tarnyba (14) 16:55 Sudužusių žibintų gatvės (24) 18:00
Info diena 18:27 Inovacijos mano
mieste 18:30 PREMJERA Teisingumo agentai (3) 19:30 Nepataisomi (5) 20:30 Farai 21:00 Žemė
- nauja pradžia 22:55 Antrininkas
00:55 Begėdis (11) 01:45 Džeikas, Storulis ir šuo (5) 02:30 Farai
02:55 Pragaro katytė (3)
05:20 „Albanas“ (3/13) 06:05 „Geriausios nardymo vietos“ 06:25
Programa 06:29 TV parduotuvė
06:45 Kalėdų skanėstai su Liucina 06:50 „Skinsiu raudoną rožę“.
07:20 Nuoga tiesa 09:20 „Likimo
melodija“ (38) 10:25 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesioginiame eteryje“
(10) 11:30 „Albanas“ (4/16) 12:35
„Juodosios katės“ (1) 13:40 TV
parduotuvė 13:55 „Deimantų medžiotojai“ (1/1) 15:00 „Bitininkas“
(1/9) 16:00 Reporteris 16:47 Orai
16:50 „Rojus“ (68) 18:00 Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47
Orai 18:50 Kalėdų skanėstai su
Liucina 18:55 „Bitininkas“ (1/11)
20:00 Reporteris 20:22 Orai 20:25
„Juodosios katės“ (11) 21:30 Moterų balsas 22:30 Reporteris 23:15
Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45
Kalėdų skanėstai su Liucina 23:50
Patriotai 00:50 „MMA „King of the
Cage“ II tarptautinis turnyras.
Lietuva-Amerika. Atsakomosios
kovos“. Kovų narvuose turnyras.
2017 m. N-7.” 01:50 „Geriausios
nardymo vietos“
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Savaitė su
Kauno „Žalgiriu“ 09:30 CSI kriminalistai 10:30 Grainderis 11:00
Grainderis 11:30 Rouzvudas
12:30 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 13:30 Rezidentai 14:00
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00
Kaulai 16:00 Rouzvudas 17:00
Nusikalstami protai. Kitapus sienų 18:00 CSI kriminalistai 19:00
Europos taurės krepšinio rungtynės. Vilniaus „Lietuvos Rytas“ Berlyno „ALBA“ 19:50 Rungtynių
pertraukoje - „Kartu mes - komanda“ 20:05 Europos taurės krepšinio rungtynės. Vilniaus „Lietuvos
Rytas“ - Berlyno „ALBA“ 21:00
Naša Raša 21:30 Naša Raša
22:00 Pagrobimas 3 00:10 Naša
Raša 00:40 Kobra 11 01:40 Daktaras Hausas
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai
– aš”. Koncertas „Tai mes”. 07:50
Pradėk nuo savęs 08:20 Nacionalinis turtas. 08:50 Nuo gamyklos
konvejerio 2 09:15 Labas rytas,
Lietuva. 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:10 Kelias į namus
12:45 Stilius 13:40 Kultūros teismas 14:30 Hillary Clinton. Gyvenimo kelias 15:15 Riteris Rūdžius
15:30 Drakoniukas Kokosas 1
15:40 Heidė 16:05 Nuo gamyklos
konvejerio 2 16:30 Laba diena,
Lietuva. 18:00 Kultūrų kryžkelė
18:30 Septynios Kauno dienos
19:00 FIBA krepšinio čempionų
lyga. Utenos „Juventus” – „Pinar
Karsiyaka” 21:00 Kultūra 21:20
Hablo kosminis teleskopas. Misija
– Visata 22:10 Elito kinas
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22.30 val.
„Apokalipto“

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
5 11:40 Gyvenimas 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 Specialus tyrimas
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 20:57
Orai 20:59 Loterija „Jėga” 21:00
Maltiečių sriuba 2017. Tiesioginė
labdaros akcija. 23:10 Premjera.
Kontrabanda 01:00 LRT radijo žinios 01:05 Specialus tyrimas
06:35 Stebuklingi vaikai (13) 07:05
Madagaskaro pingvinai (24) 07:30
Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (72) 07:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris (181) 08:50 Volkeris,
Teksaso reindžeris (182) 09:50 24
valandos 10:35 Yra, kaip yra 11:35
Yra, kaip yra 12:25 KK2 12:55
KK2 13:25 Rožių karas (56) 14:25
Dvi širdys (407) 14:55 Dvi širdys
(408) 15:25 Dvi širdys (409) 15:55
Dvi širdys (410) 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 Atpildas 00:40 Kortų namelis
(5) 01:35 Vampyro dienoraščiai (4)
02:20 Alchemija. Švietimo amžius
02:50 RETROSPEKTYVA

15:55 Tokia tarnyba (15) 16:55
Sudužusių žibintų gatvės (25)
18:00 Info diena 18:27 Inovacijos
mano mieste 18:30 PREMJERA
Teisingumo agentai (4) 19:30
Nepataisomi (6) 20:30 Savaitės
kriminalai 21:00 Žydrasis griaustinis 23:15 Žemė - nauja pradžia
01:05 Begėdis (12) 02:05 Džeikas, Storulis ir šuo (6) 02:50 Savaitės kriminalai 03:15 Pasaulį pakeitusios civilizacijos. Kaip vikingai
pakeitė pasaulį
05:20 „Albanas“ (3/14) 06:05 „Geriausios nardymo vietos“ 06:25
Programa 06:29 TV parduotuvė
06:45 Kalėdų skanėstai su Liucina 06:50 „Kaimo akademija“07:20
„Šiandien kimba“ 08:20 Patriotai
09:20 „Likimo melodija“ (39) 10:25
„Gurovo bylos 3. Mirtis tiesioginiame eteryje“ (11) 11:30 „Delta“
(1/1) 12:35 „Gluchariovas“ (1/25)
13:40 TV parduotuvė 13:55 „Deimantų medžiotojai“ (1/2) 15:00
„Bitininkas“ (1/10) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (69)
18:00 Reporteris 18:40 Lietuva
tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 Kalėdų
skanėstai su Liucina 18:55 „Bitininkas“ (1/12) 20:00 Reporteris 20:22
Orai 20:25 „Juodosios katės“ (12)
21:30 Gyvenimo būdas 22:30
Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai 23:45 Kalėdų skanėstai su Liucina 23:50 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesioginiame eteryje“
(11) 00:50 „Gurovo bylos 3. Mirtis
tiesioginiame eteryje“ (12) 01:50
„Geriausios nardymo vietos“ 02:15
„Moterų daktaras“ (2/35) 03:00 „Albanas“ (3/14) 03:45 „Vienišas vilkas“ (16) 04:30 „Rojus“ (48)

06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Vienam gale kablys 09:30 CSI kriminalistai
10:30 Grainderis 11:00 Grainderis 11:30 Rouzvudas 12:30 Nusikalstami protai. Kitapus sienų
13:30 Rezidentai 14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai
16:00 Rouzvudas 17:00 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 18:00
CSI kriminalistai 19:00 Kobra 11
20:00 Rezidentai 20:30 Rezidentai 21:00 Naša Raša 21:30
Naša Raša 22:00 Blicas 00:00
06:10 Televitrina 06:25 KempiniuEurolygos rungtynės. Valensijos
kas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
„Basket“ - Kauno „Žalgiris“ 01:50
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
Daktaras Hausas
2 08:25 Pasmerkti 2 08:55 Meilės
sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00
Bruto ir Neto 12:30 Moterys me06:00 Lietuvos Respublikos himluoja geriau 13:00 Kempiniukas
nas 06:05 Riteris Rūdžius 06:30
Plačiakelnis 13:30 Simpsonai
Drakoniukas Kokosas 1 07:00
14:00 Simpsonai 14:30 PažadėHeidė 07:50 Linija, spalva, fortoji 15:00 Pažadėtoji 15:30 Pama. 08:20 Lietuva mūsų lūpose
žadėtoji 16:00 Pažadėtoji 16:30
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 2
TV Pagalba 18:30 TV3 žinios
09:15 Labas rytas, Lietuva. 12:00
19:20 TV3 sportas 19:25 TV3
DW naujienos rusų kalba. 12:15
orai 19:30 Bruto ir Neto 20:00
Maistas ir aistros 12:45 Stambiu
Farai 21:00 Moterys meluoja
planu 13:30 Skambantys pasauliai
geriau 21:30 TV3 vakaro žinios
su Nomeda Kazlaus 14:20 Hablo
22:15 TV3 sportas 22:25 TV3 orai
kosminis teleskopas. Misija – Vi22:30 VAKARO KINO TEATRAS.
sata 15:15 Riteris Rūdžius 15:30
Apokalipto 01:20 CSI elektroninių
Drakoniukas Kokosas 1 15:40
nusikaltimų skyrius 02:10 Pelkė
Heidė 16:05 Nuo gamyklos konve03:00 Apokalipto
jerio 2 16:30 Laba diena, Lietuva.
18:00 Kultūrų kryžkelė 18:30 Naci06:40 Diagnozė - žmogžudystė onalinis turtas 19:00 Lietuva mūsų
(10) 07:32 Inovacijos mano mies- lūpose 19:35 Premjera. Zoologijos
te 07:35 Farų karai (23) 08:35 sodo daktarė 4 20:30 Legendos
Muchtaro sugrįžimas (694) 09:35 21:15 Premjera. Martyno Liuterio
Tokia tarnyba (14) 10:30 Sudužu- gyvenimas 21:30 Triukšmadarys
sių žibintų gatvės (24) 11:35 Ne- 21:45 Suokalbio antologija 22:15
pataisomi (5) 12:40 Teisingumo Ragnarok 22:20 Kupranugaris
agentai (3) 13:45 Farų karai (24) 22:35 Apytiksliai 22:40 Miškas
14:50 Muchtaro sugrįžimas (695) 22:55 Tardytojas
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bintų gatvės (25) 11:35 Diagnozė
- žmogžudystė (8) 12:40 Teisingumo agentai (4) 13:40 Prokurorų
patikrinimas (341) 14:50 Muchtaro
sugrįžimas (696) 15:55 Tokia tarnyba (16) 16:55 Sudužusių žibintų gatvės (26) 18:00 Info diena
18:27 Inovacijos mano mieste
21.00 val. 18:30 PREMJERA Teisingumo
agentai (5) 19:30 Ekstrasensų
„Karibų piratai. Pasaulio
mūšis (8) 21:35 Absoliutus blogis
pakrašty“
23:35 Žydrasis griaustinis 01:40
Pasiutę šunys (1) 02:35 Džeikas,
Storulis ir šuo (7) 03:20 Absoliu05:00 Seserys 06:00 Lietuvos tus blogis
Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė poli- 05:20 „Albanas“ (3/15) 06:05
cija 1 10:55 Detektyvas Monkas „Pavojingiausios kelionės. Boli5 11:40 Stilius 12:40 TV žaidimas vija“. 06:25 Programa 06:29 TV
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite parduotuvė 06:35 „Pavojingiaudaktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba sios kelionės. Brazilija“ 06:45 Kadiena, Lietuva 15:00 Žinios 15:10 lėdų skanėstai su Liucina 06:50
Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios „Krepšinio pasaulyje su V. Ma16:15 Laba diena, Lietuva 16:30 čiuliu“ 07:20 Moterų balsas 08:20
Premjera. Seserys 17:30 Žinios Gyvenimo būdas 09:20 „Likimo
(su vertimu į gestų k.) 17:55 melodija“ (40) 10:25 „Gurovo bySportas 17:58 Orai 18:00 TV los 3. Mirtis tiesioginiame eteryžaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 je“ (12) 11:30 „Delta“ (1/2) 12:35
Klauskite daktaro 19:30 Beatos „Gluchariovas“ (1/26) 13:40 TV
virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto” parduotuvė 13:55 „Deimantų me20:30 Panorama 20:52 Sportas džiotojai“ (1/3) 15:00 „Bitininkas“
20:57 Orai 20:59 Loterija „Jėga” (1/11) 16:00 Reporteris 16:47 Orai
21:00 Duokim garo! 22:35 Gam- 16:50 „Rojus“ (70) 18:00 Reportetos inspektoriai 23:00 Fantastiškas ris 18:47 Orai 18:50 Kalėdų skapenktadienis. Premjera. King Kon- nėstai su Liucina 18:55 „Bitininkas“
gas 01:00 LRT radijo žinios 01:05 (1/13) 20:00 Reporteris 20:27 Orai
King Kongas 02:05 Klauskite dak- 20:30 „Muzikinės kovos“ 22:30
taro 03:00 LRT radijo žinios 03:05 Reporteris 22:57 Orai 23:00 KaMūsų gyvūnai 03:30 Ryto suktinis lėdų skanėstai su Liucina 23:05
su Zita Kelmickaite 04:00 LRT ra- „Gluchariovas“ (1/27; 1/28) 01:10
„Delta“ (2/1; 2/2) 03:00 „Albanas“
dijo žinios 04:05 Stilius
(3/15) 03:45 „Vienišas vilkas“ (17)
04:30 „Rojus“ (49)
06:35 Stebuklingi vaikai (14) 07:05
Madagaskaro pingvinai (25) 07:30
Nepaprastas Gumuliuko gyveni- 06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
mas (73) 07:55 Volkeris, Teksaso 08:00 Kaulai 09:00 Praeities žvalreindžeris (183) 08:50 Volkeris, gas 09:30 CSI kriminalistai 10:30
Teksaso reindžeris (184) 09:50 Grainderis 11:00 Grainderis 11:30
24 valandos 10:35 Yra, kaip yra Rouzvudas 12:30 Nusikalstami
11:35 Yra, kaip yra 12:25 KK2 protai. Kitapus sienų 13:30 Rezi12:55 KK2 13:25 Rožių karas dentai 14:00 Rezidentai 14:30 Te(57) 14:25 Dvi širdys (411) 14:55 levitrina 15:00 Kaulai 16:00 RouzDvi širdys (412) 15:55 Dvi širdys vudas 17:00 Nusikalstami protai.
(413) 16:30 Labas vakaras, Lie- Kitapus sienų 18:00 CSI kriminatuva 17:35 24 valandos 18:30 listai 19:00 Kobra 11 20:00 ReziŽinios 19:25 Sportas 19:28 Orai dentai 20:30 Farai 21:30 TV3 ži19:30 KK2 penktadienis 21:00 nios 22:20 TV3 sportas 22:25 TV3
SAVAITĖS HITAS Karibų piratai. orai 22:30 Karalius Artūras 01:00
Pasaulio pakrašty 00:15 PREM- Pagrobimas 3 02:55 Rizikingiausi
JERA Kaulinis tomahaukas 02:35 policijos darbo epizodai
Atpildas
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 DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS.
Ledynmetis. Žemynų atsiradimas
21:10 LTeam apdovanojimai 2017
22:40 PREMJERA. Centurionas
00:40 Vaizdo dienoraštis 02:05
Įtariamasis 04:00 Kobra 11
06:40 Diagnozė - žmogžudystė
(11) 07:32 Inovacijos mano mieste
07:35 Farų karai (24) 08:35 Muchtaro sugrįžimas (695) 09:35 Tokia
tarnyba (15) 10:30 Sudužusių ži-

HOROSKOPAS
Gruodžio 18-24 d.



AVINAS
(03.21-04.20)

Savaitės pradžioje pasistenkite būti kuklesnis ir
nuolankesnis, kitaip į paviršių išplauks visi pikti
jūsų kėslai. Jei norite išsaugoti ramybę namuose
ar draugystę, teks susitaikyti su neišvengiamomis
piniginėmis išlaidomis.
Savaitgalį laukite staigmenos.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Šią savaitę būsite apsėstas medžiotojo aistros.
Pabandykite ją sutvardyti ir nepersekiokite savo
kolegų už kažkada patirtas nuoskaudas. Nuo savaitės vidurio turėtumėte
būti nebe toks agresyvus
ir kur kas geresnės nuotaikos.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Ši savaitė žada jums būti
turtinga įvairių įvykių, paįvairinančių kasdienybę.
Visiems kartais taip nutinka, kad viskas apsiverčia aukštyn kojomis. Ir ne
visuomet tam būna tinkamas laikas. Būkite protingas, stumkite į šalį mintis
apie reformas ir palikite
viską taip, kaip yra.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Šią savaitę jūsų žvaigždės
atneš ramybę jūsų sielai
ir suteiks jėgų jūsų kūnui.
Savaitės pabaigoje jūsų
darbai bus įvertinti kaip
novatoriški ir net genialūs.
Santykiai su artimu žmogumi radikaliai pagerės,
jei būsite iš tiesų nuoširdus ir atviras.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Jau nuo pirmadienio jūsų
savijauta ims gerėti, o savaitgalį pasieks aukščiausią tašką. Visą savaitę būsite apsvaigęs iš meilės ir
labai švelniai dairysitės į
kitos lyties atstovus. Senam geram bičiuliui gali
prireikti jūsų paramos, tikriausiai materialinės.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Pirmomis savaitės dienomis galite išgirsti įtikimai
skambantį, bet iš tiesų
visai blogą patarimą. Neklausykite jo! Nepamirškite svarbios gyvenimo
tiesos - kaip šauksi, taip
atsilieps. O savaitės pradžioje jūs būsite piktas
ir provokuosite kivirčus...
Geriau pasijusite tik penktadienį, darbo dienai baigiantis.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Šios savaitės pradžioje
jūsų elgesys svyruos tarp
karštakošiškumo ir meilumo - pakankamai keistas
derinys. Šiaip ar taip, sunku bus rasti jus suprantančių žmonių. Nuo pat
pirmadienio vis atrodys,
kad išlipote iš lovos ne ta
koja. Pagerėjimo galite tikėtis tik penktadienį.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Savaitės pradžioje jūs būsite labai geros formos ir
galėsite dirbti labai produktyviai. Jūs labai lengvai užmegsite naudingus
kontaktus, sugebėsite puikiai užjausti kolegas. Tre06:00 Lietuvos Respublikos himčiadienį ir ketvirtadienį ar
nas 06:05 Skambantys pasauliai
net iki savaitės pabaigos
LIŪTAS
su Nomeda Kazlaus 07:00 Ritegalite jausti nesupranta(07.23-08.21)
ris Rūdžius 07:10 Drakoniukas
mą įtampą.
Kokosas 1 07:25 Heidė 07:50 Šią savaitę išsiskirs jūsų ir
svarbaus
jums
žmogaus
VANDENIS
Skrendam 08:20 Pažvelk į pronuomonės. Tad konflikto
(01.21-02.18)
fesiją kitaip 08:50 Nuo gamyklos
išvengti tikrai nepavyks.
konvejerio 2 09:15 Labas rytas,
Kitą savaitę pajusite AmūPabandykite į viską pažiūLietuva. 12:00 DW naujienos ru- rėti filosofiškai ir rimtą gin- ro laidomas strėles, be to,
sų kalba. 12:10 Stop juosta. 12:40 čą kuo labiau sušvelninti. jus globos ir Venera. SavaiKalbantys tekstai 13:25 Legendos Ketvirtadienį būsite pa- tės pabaigoje labai susti14:10 Su muzika per Europą. IX kviestas bendradarbiauti prės jūsų ryšys su partnetarptautinio muzikos festivalio „Le įgyvendinant kažkokius riu. Jei įmanoma, svarbių
strade d’Europa. Lietuva – Italija ypatingus sumanymus. verslą ar pinigus liečiančių
2017” koncertas. 15:15 Premjera. Nedvejodamas priimkite sprendimų šią savaitę verčiau nedarykite.
Grizis ir lemingai 15:25 Premjera. kvietimą.





Vakaro pasakėlės 15:40 Heidė
16:05 Nuo gamyklos konvejerio 2
16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00
Mokslo sriuba 18:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 19:35 Premjera.
Zoologijos sodo daktarė 4 20:30
Kultūros teismas 21:15 Europos
kinas. Bankų plėšikė 23:10 Luko
Geniušo rečitalis 00:30 DW naujienos rusų kalba. 00:40 Dabar pasaulyje 01:10 Atspindžiai.

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Pirmoje savaitės pusėje
verčiau palaikykite liežuvį
už dantų, nes žodis, išlėkęs žvirbliu, sugriš jaučiu.
O tuomet galite tikėtis visokiausių nesusipratimų.
Be to, galite būti labai
agresyvus. Ketvirtadienį,
deja, prasidės tikrosios
nesėkmės...



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Savaitės pirmoje pusėje
dėl Veneros įtakos jausitės lyg su sparnais. Būsite linkęs viską pervertinti
ir išpūsti. Tačiau į savaitės pabaigą pasiduosite
valgymo malonumams ir
veikiausiai dėl to savaitgalį būsite blogos nuotaikos.
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Prienų piligrimų
kelionė Kaišiadorių
krašte
Gruodžio 2 d., prieš įžengiant į adventinį laiką, grupelė
Prienų piligrimų leidosi į vienos dienos kelionę po Kaišiadorių kraštą. Šią kelionę organizavo Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo Prienų grupė.
Kadangi tiek apie bendruomenę, kuri šiemet švenčia
atkūrimo 50-metį, tiek apie
Prienuose jau trečius metus
veikiančią grupelę mažai kas
buvo girdėjęs, kelionės pradžioje buvo pristatyta šios
bendruomenės veikla. Toliau
važiavome melsdamiesi už
taiką pasaulyje, šeimose, kiekvienoje širdyje, už Prienų
žmones; į bendrą maldą sudėjome ir savo širdžių troškimus
bei dėkojimus.
Pirmiausia apsilankėme Guronyse, čia kalbėjome rožinio
maldą, eidami Rožinio slėpinių keliu. Vėliau mus pasitiko
sesuo Milda, kuri papasakojo
apie šios vietos atsiradimą bei
apie kardinolą Vincentą Sladkevičių. Čia, 2002 metais popiežiui Jonui Pauliui II į rožinio maldą įtraukus dar vieną
– Šviesos slėpinių – dalį, Guronių kaime, kardinolo Vincento
Sladkevičiaus tėviškėje, buvo
pradėtas kurti sakralinis Rožinio slėpinių kelias ir parkas.
Vieta parkui parinkta ieškant

būdų įamžinti šio garbingo Ganytojo, itin branginusio rožinio
maldą, atminimą. Tai penkios
Rožinio slėpinių kelio koplytėlės (architektas S. Petrauskas) su freskomis (jų autorius
prof. Antanas Kmieliauskas),
vaizduojančiomis scenas iš
Biblijos bei Lietuvos katalikų
gyvenimo istorinius įvykius,
ir Švč. Mergelės Marijos statula. 2007 metais duris atvėrė
ir rekolekcijų namai, kuriuos
administruoja seserys vienuolės eucharistietės. Čia įrengtas
muziejus. 2010 metais parke
baigta statyti koplyčia, dedikuota šventajam Juozapui ir
skirta Eucharistijos šventimui
piligrimams.

Paskui važiavome į Paparčių kaime esantį Betliejaus seserų vienuolyną. Vienuolynas,
įsikūręs gana atokiai nuo kaimo, tarp miškų, yra pats uždariausias vienuolynas Lietuvoje. Meldėmės tyloje smilkalais
kvepiančioje bažnytėlėje, apsilankėme krautuvėlėje, kur įsigijome šio ir kitų vienuolynų
seserų rankų darbo gaminių,

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga.
Brangiausi žmonės eina ir palieka...
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa
Ir atminty gyva išlieka...
tuo paremdami ir vienuolyną.
Po to su mumis bendravo seserys Šalomitė (šalom – ramybė)
ir DerMarija (der – dykuma).
O mūsų bendravimas vyko su
malda ir per maldą. Tai buvo
nepaprastas pusvalandis, nuostabi patirtis.
Ten pat ir pietavome: vaišinomės seserų keptu ir labai
gražiai išpuoštu pyragu, arbata bei savo suneštomis gėrybėmis.
Prieš išvykdami gavome
ypatingą dovaną – galimybę
apsilankyti vadinamoje grotoje (įrengtoje pagal Lurdo grotą, kur yra apsireiškusi Švč.
Mergelė Marija). O dovana
išties ypatinga, nes ši grota
yra klauzūroje, tai yra uždaroje teritorijoje, kur lankytis gali
tik seserys. Čia pasimeldę atsisveikinome su seserimis ir
keliavome į Kaišiadoris.
Kaišiadorių katedroje meldėmės tyloje Gailestingumo
koplyčioje, kur saugomos šv.
Faustinos ir šv. Jono Pauliaus
II relikvijos bei Jono Pauliaus
II arnotas, su kuriuo jis vykdavo į apaštalines keliones (ti-

kėtina, kad ir viešnagės Lietuvoje metu meldėsi dėvėdamas
šį arnotą). Arnotą Kaišiadorių
katedrai kartu su relikvijomis
padovanojo Krokuvos arkivyskupas kardinolas Stanislovas Dziwiszas. Kiekvienas galėjome asmeniškai pasimelsti
Palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčioje, kur saugomi
šio švento žmogaus žemiškieji
palaikai.
Galutinis ir svarbiausias
šios kelionės momentas – Eucharistijos šventimas prie palaimintojo Teofiliaus relikvijų. Šv. Mišias aukojo mūsų
vikaras kunigas Arnas – mes
esame labai dėkingi jam už
bendrystę.
Tai toks buvo mūsų pirmasis
žingsnelis į adventą. Tikime,
kad šventųjų Jono Pauliaus
II, Faustinos bei palaimintojo
Teofiliaus užtarimas nuo šiol
lydės mus visuose mūsų gyvenimo keliuose.
PILIGRIMĖ

Ir katalikai šypsosi

Kunigas kalėdodamas
klausia vaiką:
– Be ko siela negali būti
išganyta?
Tėvas sūnui pasakinėja:
– Sakyk: be žydo.
Tas taip ir sako:
– Tai ką tu šneki? – kunigas į tėvą.
– Hm, nagi aš nuvežiau šitą vaiką krikštyti ir neturėjau
pinigų, tai prašiau kunigėlio
palaukt, bet kunigėlis nepalaukė, tai aš nuėjau pas žydą,
paskolinau pinigų ir kunigėlis
pakrikštijo.

Nuoširdžiai užjaučiame Aldoną Juocevičienę dėl
mylimos sesers Onutės mirties.
Draugai Danutė, Kristina ir Albinas
Rekolekcijos, apmąstant Dievo Žodį, yra tarsi kelias, vedantis per šią širdies perkeitimo, gyvenimo apmąstymo kelionę. Jos yra tarsi vidinis kompasas, padedantis mums šį
laiką išgyventi kaip tikėjimo įvykį. Dalyvaudami rekolekcijose, mes keičiamės patys ir parengiame tikrąjį Betliejų savo
širdyje, pajuntame, kad Dievas tampa mums artimesnis.

PRIENŲ KRISTAUS APSIREIŠKIMO
PARAPIJOS BAŽNYČIA
ADVENTO REKOLEKCIJOS
2017 m. GRUODŽIO 16 - 17 DIENOMIS
REKOLEKCIJŲ DIENOTVARKĖ
Gruodžio 16 diena (šeštadienis)
17 val. - Rekolekcijų pradžia.
SUSITAIKINIMO PAMALDOS,
po jų Šv. Mišios su homilija ( pamokslu).
Gruodžio 17 diena (sekmadienis)
8.00 val. - Šv. Mišios su homilija (pamokslu).
10.00 val. - Šv. Mišios su homilija (pamokslu).
12.30 val. - Šv. Mišios su homilija (pamokslu).
Rekolekcijų pabaiga.
17. 00 val. – Šv. Mišios.
Rekolekcijas ves Telšių kunigų seminarijos rektorius kun.
teol. dr. Ramūnas Norkus.
Rekolekcijų dienomis bus daugiau svečių kunigų, tad
kviečiame tuo pasinaudojant švęsti Susitaikinimo sakramentą (atlikti išpažintį).
Kviečiame visus drauge išgyventi DIEVO gailestingumą
ir artumą šiomis dienomis.
Kūčių vakarą, gruodžio 24 d. 22 val. Piemenėlių Šv. Mišios. Giedos Prienų Ąžuolo progimnazijos vaikų choras.
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdos. Šv. Mišios – 8.00 val.;
10.00 val.; Suma 12.30 val. ir vakare 17.00 val.
Antrą Šv. Kalėdų dieną Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka.

Kviečiame į Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos organizuojamus
akcijos „Pasidalinkime gerumu“ renginius
2017 m. gruodžio 12 d. 11.50 – 13.00 val.
vyks bendruomenės narių Kalėdinė labdaros mugė.
2017 m. gruodžio 19 d. 17.30 val.
šventinis progimnazijos mokinių koncertas – pasaka „Vabalų miestas“.
2017 m. gruodžio 24 d. 22.00 val.
Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje Piemenėlių Mišiose giedos
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai.
Mugės, koncerto ir Šv. Mišių metu surinktos lėšos bus skirtos Maltos ordino
projektui „Maltiečių sriuba“ Prienų miesto senoliams.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba Prienų grupė
REKLAMA

16 PASKUTINIS PUSLAPIS
ŠEŠTAdienis, 2017 m. GRUODŽIO 16 d., www.naujasisgelupis.lt

Gruodžio 16 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 08:35
leidžiasi 15:52
Dienos ilgumas 07.17
Delčia (28 mėnulio diena)
Albina, Vygaudas,
Audronė, Algina,
Alina, Adas

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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-1 +2

Gruodžio 17 d.
SEKMADIENIS

-2

VILNIUS

KLAIPĖDA

+1

-2 0
0 +2

Gruodžio 18 d.
PIRMADIENIS

-2

VILNIUS

KLAIPĖDA

Tinkamas laikas sėti:
netinkama diena sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti
ir šaldyti vaisius.
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0 +1

Gruodžio 19 d.
ANTRADIENIS

(Nr. 98 atsakymai)

0

VILNIUS

Gruodžio 18 d.
PIRMADIENIS
Tarptautinė migrantų
diena
Arabų kalbos diena
Saulė teka 08:37
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.16
Jaunatis (0 mėnulio diena)
Gracijonas, Girdvilas,
Eivilė, Gracijus

KLAIPĖDA

+1

-2 0
+1 +4

Gruodžio 20 d.
TREČIADIENIS

0

VILNIUS

KLAIPĖDA

+2

-1 +1
+2 +6

Gruodžio 21 d.
KETVIRTADIENIS

Tinkamas laikas sėti:
netinkama diena sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti
ir šaldyti vaisius.

+4

Praėjusios savaitės kryžiažodžio atsakymas – KARŠTIMAS.

VILNIUS

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

Lošimas
Nr. 1292
2017-12-13

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 2, 9, 26,
28, 32, 37
Vikingo skaičius: 04

Vieno derinio laimėjimų
lentelė:
6+1 - 8 250 418 € (-)
6 - 266 695,50 € (-)
5+1 - 31 442,50 € (-)
5 - 502,50 € (6)
4+1 - 134 € (27)
4 - 9 € (268)
3+1 - 5 € (664)
3 - 1,50 € (4 937)
2+1 - 1,25 € (5 129)
2 - 0,75 € (37 161)
Kito tiražo prognozė:

10,3 mln. Eur

Dėmesio! Nuo 2017 m. gegužės
18 d. pasikeitė „Vikinglotto“
žaidimo taisyklės.

KLAIPĖDA

Savaitė istorijos
puslapiuose

1903 m. gruodžio 16 d. pagal JAV
ir Panamos sutartį, Panamos kanalo
zoną už kasmetinį nuomos mokestį
pradėjo kontroliuoti JAV.
1940 m. gruodžio 16 d. Adolfas
Hitleris įsakė Vokietijos armijos generaliniam štabui rengtis invazijai į
Tarybų Sąjungą.
1926 m. gruodžio 17 d. po įvykdyto valstybės perversmo Antanas
Smetona išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu.
1964 m. gruodžio 17 d. užbaigtos
elektrifikuoti visų kolūkių ir tarybinių
ūkių gyvenvietės.
1892 m. gruodžio 18 d. Įvyko
Piotro Čaikovskio baleto „Spragtukas“ premjera.
1989 m. gruodžio 19 d. prasidėjusiame suvažiavime LKP skilo į

(Nr. 98 atsakymai)

Sudoku

Gruodžio 19 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 08:38
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.15
Jaunatis (1 mėnulio diena)
Rufas, Urbonas, Gerdvilas,
Rimantė, Darijus

Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
saulėgrąžas, laiškinius svogūnus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti
vaisius bei konservuoti šakniavaisius.

0
KLAIPĖDA

Gruodžio 17 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 08:36
leidžiasi 15:52
Dienos ilgumas 07.16
Delčia (29 mėnulio diena)
Olimpija, Mantgailas,
Drovydė, Jolanta

Gruodžio 20 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 08:39
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.14
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Dominykas, Daugardas,
Gražvilė, Teofilis

Gruodžio 16 d.
ŠEŠTADIENIS

VILNIUS

Tinkamas laikas sėti:
netinkama diena sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti
ir šaldyti vaisius.

Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
saulėgrąžas, laiškinius svogūnus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti
vaisius bei konservuoti šakniavaisius.

ORAI

+4

+2 +3
+3 +5

Gruodžio 22 d.
PENKTADIENIS

+1

VILNIUS

KLAIPĖDA

+4

0 +3
+4 +6

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS]

Algirdo Brazausko vadovaujamą
„nepriklausomą“ LKP, bei Mykolo
Burokevičiaus ir Vladislavo Švedo
vadovaujamą LKP/SSKP.
1941 m. gruodžio 19 d. Adolfas
Hitleris tampa Vokietijos Sausumos
kariuomenės vyriausiuoju vadu.
1046 m. gruodžio 20 d. Vokietijos
karalius ir Šventosios Romos imperatorius Henrikas III nušalino popiežių Grigalių VI, o po keturių dienų į
jo vietą paskyrė Klementą II.
1699 m. gruodžio 20 d. caras Petras I pasirašė dekretą dėl Rusijos
kalendoriaus reorganizavimo, pagal
kurį Naujieji metai iš rugsėjo 1 d. perkelti į sausio 1 d.
1914 m. gruodžio 20 d. per Pirmąjį pasaulinį karą prasidėjo pirmasis Šampanės mūšis.
1917 m. gruodžio 20 d. sudaryta
Felikso Dzeržinskio vadovaujama
visos Rusijos ypatingoji komisija

(ČK), kuriai pavesta kovoti su kontrrevoliucija ir sabotažu.
1951 m. gruodžio 20 d. ExperimentalBreederReactorI tapo pirmuoju branduoliniu reaktoriumi, panaudotu elektros energijos gamybai.
1942 m. gruodžio 21 d. Ostlando
komisaro potvarkiu Lietuvos generalinėje srityje nustatyta 54 val. darbo savaitė.
2012 m. gruodžio 21 d. Kalendoriaus, sudaryto Majų civilizacijos,
pabaiga.
1918 m. gruodžio 22 d. Rusijos
vyriausybė dekretu pripažino Lietuvos laikinąją revoliucinę darbininkų
ir valstiečių vyriausybę, vadovaujamą Vinco Mickevičiaus-Kapsuko.
1807 m. gruodžio 22 d. JAV įsigaliojo Embargo aktas, kuriuo buvo
uždrausta prekyba su Didžiąja Britanija, Prancūzija, jog liautųsi Amerikos diskriminacija.

0 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.

GAMA RADIACINIS FONAS

37
39

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 5190 nSv/val.

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

