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Projekto „Birštonas – Lietuvai. Mes esame“
pabaigtuvės su profesoriumi Liudu Mažyliu

http://www.facebook.com/labirintai

Diagnostikos ir gydymo kokybei
pagerinti – nauji medicinos prietaisai

Kaina

0,40 €

Greitis keliuose –
realybė pateisina
priemones

Laima

DUOBLIENĖ

Po 2016 metų rinkimų
į Lietuvos Respublikos
Seimą eilinį sykį
kardinaliai pasikeitė ne tik
dominuojančios politinės
jėgos, bet ir daug veidų LR
Seimo koridoriuose.

SKAITYKITE 3 p.

Integralios
pagalbos
paslaugos Prienų
rajone
Kiekvienas, kuriam teko
slaugyti neįgalų ar sunkiai
sergantį žmogų, supranta,
kaip yra svarbu tuo
metu sulaukti aplinkinių
pagalbos.
SKAITYKITE 9 p.

Pasikeitimai,
laukiantys
žemdirbių 2018
metais

2017 m. lapkričio
pabaigoje žemės ūkio
ministras patvirtino
Paramos už žemės ūkio
naudmenas ir tiesioginių
išmokų administravimo
taisykles 2018 metams.
SKAITYKITE 16 p.
REKLAMA

Siekiant pagerinti
diagnostikos ir gydymo
procesų kokybę
pastaraisiais metais Prienų
ligoninė įsigijo daug
medicinos prietaisų.

Direktoriaus pavaduotoja
slaugai Loreta Šiugždinienė
džiaugėsi, kad nupirkus lengvai valdomą ir saugų mobilųjį paciento keltuvą, darbuotojams kelti ar perkelti sėdinčius
ir gulinčius pacientus. Dienos
chirurgijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje atsirado labai reikalingas pacien-

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Gruodžio 15 dieną Prienų
kultūros centre vyko
ūkininkų šventė „Metų
ūkis -2017“, sukvietusi visos
savivaldybės ūkininkus jau
24-ąjį kartą.

Mantvydas

PREKEVIČIUS

to stebėjimo monitorius, įsigyta ligonių šildymo priemonių,
Konsultacinėje poliklinikoje

– diabetinės pėdos priežiūros
prietaisas, kompiuterinis EKG
registratorius (kardiografas).

Žmonėms, dėl vienų ar kitų
priežasčių praradus ar iš daNUKelta Į 3 p. 

„Metų ūkis -2017“ nugalėtojai –
Galinių šeima iš Ingavangio kaimo

Susirinkusius žemdirbius ir
garbius svečius daina „Labas
rytas“ pasveikino Prienų kultūros centro vokalinė grupė
NUKelta Į 8 p. 

Jau nuo pat pirmųjų
automobilių žmones
gąsdino jų pačių kūrinys.
Arkliais nepakinkytos ir
pačios riedančios karietos
kėlė žmonėms ne tiek
realia grėsme paremtą,
kiek tiesiog nepažįstamo
objekto baimę.

Deja, praėjus daugiau nei
šimtui metų nuo pirmojo autoįvykio (1893 m.), kuriame žuvo žmogus, baimės svarstyklių
lėkštelės pasviro į priešingą
pusę. Nepažįstamas, blizgančiu žaisliuku per šimtą metų tapęs automobilis gąsdina
nebent mažus vaikus. Tačiau
labiausiai jis gąsdina niekaip
nemažėjančiu realiu pavojumi gyvybei. Tiesa, šiuolaikiniai automobiliai turi įvairias
apsaugos sistemas, tačiau vairuotojams koją pakiša aklas
pasitikėjimas jomis.
NUKelta Į 10 p. 

Paskubėkite užsiprenumeruoti Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m., nes:
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Europos transliuotojų sąjunga teigia, kad Lietuvos
radijo ir televizijos išlaidų detalių paviešinimas gali
neigiamai paveikti jos poziciją komercinėse derybose,
o Seimo narių prašymas atskleisti konfidencialią
informaciją kelia susirūpinimą dėl redakcinio
nepriklausomumo ir LRT autonomijos.



Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawiecki
(Mateušas Moraveckis) pareiškė, kad Baltijos jūrą
kertančio Rusijos eksporto dujotiekio projektas „Nord
Stream 2“ kelia grėsmę Vidurio Europos saugumui, o
taip pat gali dar labiau destabilizuoti padėtį Ukrainoje,
pirmadienį skelbia Šcecino radijas.

Mantvydas Prekevičius

A

Kiekvienas
vaizdinys mums
sukelia spalvingus
prisiminimus.
Kiekvienas pasakytas
žodis – juos praturtina.
Ir kiekvienas fantazijos
šuolis mus gali nunešti
toli toli – į niekada
neregėtas pievas,
neįkoptus kalnus, į
niekada neperplauktas
jūras. Tereikia
įsivaizduoti.
Keista, bet dažnai savo
vaizduotėje išgirstus dalykus
priimame kaip baimę, o ne
kaip džiaugsmą. Džiaugsmą,
kad tai, ką išgirdome, nutiko
ne mums, džiaugsmą, jog dabar žinome, kaip to išvengti,
džiaugsmą, kad tuoj sugalvosime, kaip to išvengti. Ne.
Mes išgirstus dalykus priima-

me kaip baimę. Baimę, kad
taip atsitiks ir mums. O kartais, savo vaizdiniuose susikuriame ir prisiminimus apie
niekada nepatirtą baimę. Ji
pasėja baimės sėklą ir užpildo visas mūsų esybės kerteles. Pradedame tikėti tuo, ko
nebuvo, ir bijoti to, ko niekada
nematėme.
Ieškodami atsakymų į klausimus, dažnai viską norime
pagrįsti tuo, ką girdėjome
kitur, tuo, su kuo galime palyginti. Norime pagrįsti tuo,
ką mums sako prisiminimai,
net nesistengdami įsitikinti, ar
mūsų prisiminimuose – tikrai
tai, ką užrašėme patys.
O pasiklysti savo atminties vingiuose turbūt taip pat
lengva, kaip ir pasiklysti tik
nuotraukoje regėtame mieste.
Matėme, žinome, kad centre
– bažnyčia, o aplink ryškiai
raudoni stogai. O atvykstame į miestą žiemą, kai šalta, ir nematome nei spalvų,
nei stogų.
Pasigrožime gražiomis,
spalvingomis ir vasariškomis
nuotraukomis, o tada, su žiemos šalčiu atvykę, pasiklystame ir neberandame kelio nei
pirmyn, nei atgal. Nebežinome, kur eiti. Prisiminimai sako, jog žiemą šaltame mieste
nerasi nieko. Tik šaltį. Tačiau,
ar negali tarp tų apsnigtų stogų, tarp pačių didžiausių pusnių pūpsoti mažas i kaminukas su besiveržiančiu gardžiu
dūmu. O žemiau kaminuko
– durys, medinės, metaliniu
žiedu vietoj rankenos papuoštu. Žiūrėk, tik trūktelsi, dalis
sniego nuo stogo už šaliko
ant sprando nukris, nupurtys
kaip šaltas dušas, ir žengęs

pro duris pateksi į patį šilčiausią kambariuką. Kambariuką
su viskuo, ko nerastum savo
baugiame žiemos vaizdinyje.
Dideliu židiniu, minkštu krėslu, garuojančia karšta arbata,
saldžiu pyragu ir kaklą paliečiančia šilta ranka.
Ranka, kuri ne tik ištirpdo
už šaliko užkritusį sniegą, bet
ir atšildo širdį, vėl nuspalvina
prisiminimus. Ne senomis,
bet naujomis spalvomis. Seni atspalviai niekada nebus
tokie gražus, kokie būna nauji. Netgi tą patį paveikslą, tik
restauruotą, jau matome kitokį, gražesnį.

Niekada šaltoje širdyje
neįsižiebs židinys iš
senos, užgesusios
ugnies. Jam visada
prisireiks naujos
ugnies, naujos liepsnos.
Tik klausimas – ar iš
tos pačios degtukų
dėžutės? Deja, degtukų
dėžutės būna skirtingos.
Vienų degtukai įžiebia ryškesnę liepsną, kitų – braukyk
nebraukęs, greičiau sušilsi ne
nuo jų, o bandydamas juos uždegti. Tačiau bet kuriuo atveju
įžiebta liepsna yra nauja šiluma, naujas rytojus ir naujas
kaminukas su dar vienomis
durelėmis. Su dar viena galimybe. Su galimybe kurti
spalvingus vaizdinius ir spalvingus prisiminimus, o šaltos žiemos vaizdinius palikti
pačioje tolimiausioje širdies
kertelėje. Ten, kur galiausiai
nutekėjęs paskutinis dažų lašas nuspalvins netgi tai, kas
buvo šalta.
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Lietuvos, Latvijos ir Estijos premjerai pirmadienį
paskelbė, kad Baltijos šalių elektros tinklus su
Vakarais sinchronizuos per Lenkiją. Taline pasirašyta
deklaracija rodo, kad po ilgus metus trukusių ginčų
trys Baltijos šalys ima artėti prie galutinio sutarimo.

Prisiminimai apie paskutinį Dainavos apygardos
partizanų vadą Vincą Daunorą-Ungurį, Kelmą ir jo
ryšininką Jurgį Palionį-Dobilą

REDAKTORIAUS
SAVAITĖ
r girdite, kaip kažkas
krebžda už lango? Kažkas tamsoje tyliai bando prieiti prie jūsų, įsmukti į jūsų
namus, tvirta koja atsistoti ant
jūsų kilimo ir šiurpą keliančiu apkabinimu apsivynioti
aplink kaklą...
Sunkiausia, kad tą pasalūną
gali išduoti tik lauke, vėjyje
siūbuojantis žibintas. Tik jis
išduoda, kada pro visus jūsų
namo plyšius bando įlįsti tas
pasalūniškas šaltas vėjas, tik
šviesa išduoda, kada pro plyšius lange jis prižeria sniego
ant jūsų kilimo ir tik šviesa
gali išduoti, jog tai, kas nugulė ant jūsų kaklo, tėra tik
žiemos šaltis, o ne kažkieno
atšalusi ranka.



Spalio mėnesį laikraščiuose
,,Gyvenimas“ ir
,,Naujasis Gėlupis“ buvo
išspausdintas straipsnis
„Naudžiūnų kryžius saugos
žuvusiųjų atminimą“
(autorė – NKRP direkcijos
vyr. specialistė Ramutė
Milušauskienė) apie
restauruotą medinį kryžių,
primenantį Naudžiūnuose
žuvusius du Lietuvos
partizanus: Dainavos
apygardos vadą Vincą
Daunorą-Ungurį, Kelmą ir
jo ryšininką Jurgį PalionįDobilą.

Kryžių restauravo Birštono
gimnazijos technologijų mokytojas Algis Guobys.
Į Birštono muziejų Vytautui
Šeškevičiui paskambino poeto
Justino Marcinkevičiaus ir kalbininko Jono Kazlausko klasės
draugė „Žiburio“ gimnazijoje,
dabar Garliavoje
gyvenanti Gražina StarkauskaitėKavaliauskienė. Ji
padėkojo visiems
prisidėjusiems prie
partizanų kryžiaus
restauravimo bei
čia žuvusių partizanų atminties išsaugojimo ir pasakė,
kad norinti kai ką
papildyti, papasakoti apie minimus partizanus, nes turinti ir
dokumentų iš archyvų, ir daug
ką prisimenanti. Po keleto dienų susitikome su Gražina Starkauskaite-Kavaliauskiene jos
namuose Garliavoje. Ji pasidalijo prisiminimais, kaip buvo
laidojamas partizanas Vincas
Daunoras-Kelmas, Ungurys.
,,1954 m. rugpjūčio 18 d. žuvus Vincui Daunorui-Kelmui
ir jo bendražygiui Palioniui,
kaip ir visų partizanų, o ypač
paskutiniųjų, kūnai buvo išniekinti ir kažkur išmesti. Ieškota jų ilgiausiai, o svarbiausia,
paslapčiomis. Labiausiai sielojosi žmona ir Vinco mama
Kurapkienė, mažutė, liesutė
senutė. Tais laikais senosiose
Prienų kapinėse, einant pagrindiniu keliuku ir pasukus
į dešinę, dešinėje pusėje augo
labai daug alyvų krūmų. Tuose

krūmuose naktimis ir buvo iškasta duobė, kurioje turėjo būti palaidotas, jei rasime, Vinco
kūnas. Negaliu prisiminti, kiek
praėjo laiko, bet Vinco mama
rado savo sūnaus kūną kažkur
Šiauliškių žvyrduobėje. Jai tą
vietą parodė geri žmonės. Vėlai vakare, tiksliau, gal nakčia,
mama išsikasė Vinco kūną.
Vėliau pamatėme Kęstučio
gatve atvažiuojantį vežimą,
vienu arkliuku, važnyčiojo
senyvas vyras, o šalia sėdėjo
Vinco mama. Vežimas pasuko
į dešinę pusę ir kiek pavažiavęs
sustojo. Iškėlė į drobulę suvyniotą kūną ir skubiai nuvažiavo, kad neatkreiptų dėmesio.
Juk šalia – kur dabar yra Just.
Marcinkevičiaus biblioteka
– tuo metu buvo NKVD būstinė. Likome trys – Vinco mama, mano mama ir aš. O tvora,
per kurią reikėjo perkelti kūną,

buvo aukšta, kaip tada vadino,
,,zomatai“. Netoliese stovėjo
medinė Dievo Motinos statula, vėliau sunaikinta. Šiaip
ne taip perkėlėm, bet jautėsi,
kad laikas padarė savo. Po to
šiaip ne taip nutraukėme kūną
į tuos alyvų krūmus ir palaidojome – užkasėm. Ir prilaužėm
alyvų šakų, kad uždengtume
tą pajudintą žemę. Ten buvo
labai daug alyvų krūmų, ir jie
vis plėtėsi. Eidami tuo keliuku
vis pasižiūrėdavome į tą pusę.
Praėjo ne vieneri metai. Kai
Prienų vykdomojo komiteto
pirmininku buvo Sadzevičius,
komunistų partijos narys, prie
senųjų kapinių esančioje aikštelėje sugalvota įrengti tarybinių karių ir stribų kapines.
Kad tos kapinės būtų didesnės, reikėjo sumažinti senąsias
kapines. Nugriauti tą tvorą per
visą ilgį, o kai kuriuos kapus,
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Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

esančius prie tvoros, iškasti ir
perkelti į naująsias kapines už
Nemuno. Į tokių kapų sąrašą pateko ir dvi mūsų šeimos
kapavietės. Vienoje buvo palaidota senelis, senelė ir broliukas. Kitoje – Mankauskų
šeima, Vinco žmonos Aldonos tėvai. Taip Vinco palaikai
buvo palaidoti kartu su Mankauskų šeima. Ant kapo buvo
pastatytas paminklas. Statybą
finansavo giminaičiai, gyvenantys Amerikoje. Kai 1994
m. laidojome Vinco žmoną – mūsų pusseserę Aldoną

Daną, tuomet ir paviešinome
Vinco atminimą – palaidojimo vietą.“
Žuvę partizanai slapta buvo
palaidoti: Vincas Daunoras
– Prienų kapinėse (dabar naujose), Jurgis Palionis – Nemajūnų kapinėse.
Didvyrių vardai nepamiršti.
Po mirties jiems buvo suteiktas
kario savanorio statusas. Krašto apsaugos ministro įsakymu
Jurgiui Palioniui suteiktas vyr.
leitenanto laipsnis, o Vincui
Daunorui Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu suteiktas pulkininko laipsnis.

Apie partizanų Vinco
Daunoro-Kelmo
ir Jurgio PalionioDobilo žūtį
Dokumentas iš archyvo
(kalba netaisyta):
Arch. Nr. 7518 (ag. byla
Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
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Didžiosios Britanijos policija pranešė apie „reikšmingą“
incidentą Karališkųjų oro pajėgų (KOP) bazėje, kuria
naudojasi JAV karinės oro pajėgos. Pasak policijos,
incidentas įvyko KOP Mildenholo bazėje; žmonėms
patarta kurį laiką laikytis atokiau nuo tos vietoves.

„Travlenyje“), 1. 106
1030
23/ VIII -54 KGB PRIE
LTSR /CM/ PIRMININKUI
PULKININKUI
drg. LIAUDIS
Vilnius
SPECPRANEŠIMAS
Šių metų rugpjūčio 13 d.
man patikėto aparato oper.
įgaliotiniui l-tui RASIMAVIČIUI daviau užduotį įeiti į
banditų „Ungurio“ ir „Dobilo“ veiklos rajoną ir susitikti su agentu „Boevoi“ ir kita
agentūra.
Apie 16 val. Rasimavičius
su dviem liaudies gynėjais atvyko į sutartą vietą, agento ten
nebuvo, o po kelių minučių
„Boevoi“ ant dviračio pavijo
grupę ir pranešė, kad banditai
„Ungurys“ ir „Dobilas“ šiuo
metu yra Naudžiūnų gyventojos Monikos Milašauskienės,
gimusios 1915 m. sodyboje.
Rasimavičius grupei, susidedančiai iš trijų žmonių, priėmė
sprendimą apsupti Milašauskienės sodybą, tuo pat metu
vairuotoją Maksiutą pasiuntė
atsiųsti jam pastiprinimą.
Milašauskienės sodybos
apsupties metu, apie 17 val.
leitenantas Rasimavičius, būrio vadas Šlamiškis ir gynėjas Barišauskas, tuo laiku iš
sodybos tvarto atsišaudydami
link griovio pusės išbėgo du
banditai.
Sekant banditus, vienas iš
jų „Dobilas“ maždaug už 100
metrų nuo sodybos buvo nušautas gynėjo Barišausko automato ugnimi. Kitas banditas
„Ungurys“ iš nušauto „‘Dobilo“ bandė paimti ginklą, Rasimavičiaus atvira ugnimi buvo
sužeistas ir pasislėpė krūmuose, toliau atsišaudydamas iš
pistoleto.
Į Rasimavičiaus pasiūlymą
pasiduoti gyvu „Ungurys“ atsakė necenzūriniais žodžiais ir
kategoriškai atsisakė. Nematydamas galimybės „Ungurį“
paimti gyvą, pastarasis buvo likviduotas nutaikyta ugnimi.
Nušautieji buvo:
Banditas Vincas Daunoras,
Marijos s., gim. 1921m., LTSR
Prienų raj., Geraitiškių km.,
buvęs nacionalistinėje gaujoje
nuo 1944 m., paskutiniu metu buvo „Dainavos“ apygardos „Dzūkų“ rinktinės vadas,
veikė slapyvardžiu „Kelmas“,
REKLAMA

„Ungurys“, „Vincas“.
Banditas Jurgis Palionis, Antano s., gim. 1914 m. , gimęs
ir gyvenęs LTSR Prienų raj.,
Matiešionių km., iš valstiečių vidutiniokų šeimos, nacionalistinėje gaujoje nuo 1952
m. vasario mėn., iki įstojimo į
gaują buvo aktyvus banditų ryšininkas ir „Ungurio“ pagalbininkas, gaujoje ėjo ūkio dalies
viršininko pareigas, veikė slapyvardžiu „Dobilas“.
Po operacijos įvykdymo iš
nušautųjų buvo paimta du užsieninės markės pistoletai ir 30
šovinių, dvi granatos, binoklis,
portatyvinė rašymo mašinėlė ir
įvairi banditų susirašinėjimo
medžiaga.
Likviduojant banditus „Ungurį“ ir „Dobilą“ drąsiais priimtais sprendimais ir energingais veiksmais pasižymėjo:
Leitenantas Julius Rasimavičius, Stasio s.
Būrio (kovinės reikšmės)
vadas Vytautas Šlamiškis,
Antano s.
Liaudies gynėjas Juozas Barišauskas.
kuriuos prašau paskatinti.
KGB PRIE (CM) LTSR
PRIENŲ RAJONO
KAPITONAS (parašas) /
JOCIUS /

Kitas dokumentas iš
archyvo
Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centras
1995 11 15 Nr. 1663 į 1995 10
25 nr. 501
Prienų rajono apylinkės
teismui
Atsakydamas į Jūsų raštą
dėl Lietuvos partizanus Vincą Daunorą-Ungurį, Kelmą
ir Jurgį Palionį-Dobilą 1954
m. rugpjūčio 18 d. išdavusio
KGB agento „Bojevoj“ asmenybės, pranešame, kad pagal
KGB agentūros bylos „Travlenyje“ (arch. Nr. 7518 įrašo
Nr. 6 II tomo 4 lape) šis asmuo
yra Kazys Radvila, s. Kazio,
gimęs 1919 m. Vilijampolės
rajone, Didvyrių kaime, gyvenęs Prienų rajone Naudžiūnų kaime.
L. e. gen. direktoriaus pareigas V. Brandišauskas
Birštono muziejaus direktorės pavaduotojas Vytautas Šeškevičius 
(Bus daugiau apie partizano Vinco Daunoro žmoną Aldoną Daną
Mankauskaitę-Daunorienę)



Sirijos prezidentas Basharas al-Assadas (Bašaras
Asadas) JAV palaikomus kurdų kovotojus pirmadienį
pavadino „išdavikais“, vis labiau užsipuldamas pajėgas,
kontroliuojančias daugiau kaip ketvirtį Sirijos teritorijos.



Dvi dienas mažėjęs euro kursas atsigauna ir artėja
prie 1,18 JAV dolerio ribos. O JAV doleris nesulaukia
palaikymo, net dėl optimizmo, susijusio su mokesčių
reforma Jungtinėse Valstijose. Euro kursas dolerio
atžvilgiu padidėjo nuo 1,1749 ankstesnės prekybos
sesijos pabaigoje iki 1,1795 JAV dolerio.

Diagnostikos ir gydymo kokybei pagerinti – nauji
medicinos prietaisai
ATKelta IŠ 1 p.
lies praradus mobilumą, gali atsirasti pragulų. Pragulų
profilaktikai ir gydymui buvo
įsigyti 33 specialūs čiužiniai.
Prienų ligoninėje jau yra ir
biopsinė šaudyklė, todėl nuo
šiol prostatos punkcijai atlikti
pacientams nebereikės vykti į
Kauno ar kitų miestų gydymo
įstaigas.
Gydytojams echoskopuotojams dar tiksliau nustatyti
esamas patologijas padės ultragarsinis diagnostinis aparatas (echoskopas). Pasak
L.Šiugždinienės, šio prietaiso

matavimo funkcijos paskirstytos pagal taikymo sritis (klinikines zonas): į pilvo srities,
kraujagyslių, širdies, urologinius, ginekologinius sekimo
ir mažų dalių matavimus. Pacientų ir gydytojų patogumui
echoskopas pastatytas gastroeneterologijos kabinete. Tai
pagerins paslaugų kokybę ir
prieinamumą diagnozuojant
pilvo organų patologiją.
Pacientų patogumui Konsultacinės poliklinikos patalpose vėl pradėtos daryti rentgeno nuotraukos. Tai atliekama įsigytu nauju integruojamu

bevieliu detektoriumi, skirtu
radiologiniams vaizdams skaitmeninti.
Pasinaudojus ES parama,

ligoninė gavo naują greitosios
medicinos pagalbos automobilį, netrukus prasidės liftų rekonstrukcija.

Kaip medikai gyvena šiandien ir ko tikėtis ateityje?
Mūsų ligoninės veikla
įgyvendinant 4-ąjį
sveikatos priežiūros
įstaigų restruktūrizacijos
etapą nepasikeitė –
teikiame visas paslaugas,
išliko visi skyriai. Dirbame
nuoširdžiai ir visada
esame pasirengę padėti
savo pacientams.

Dar visai neseniai LR Sveikatos apsaugos ministerija išplatino optimistinį pranešimą,
kad didėja PSDF biudžetas,
taigi, bus galima kompensuoti daugiau sveikatos priežiūros
paslaugų, kelti medikų atlyginimus ir kitaip gerinti sveikatos apsaugos sistemos būklę.
Visa tai skambėjo per gerai,
kad būtų realybė, ir šiandien
matome, kad realybe šie pažadai taip ir netapo.
Sveikatos sistemos reforma vienaip ar kitaip paveikė visas Lietuvos ligonines.
Ir nors rajonų ligoninių vaidmuo
sveikatos sistemoje yra labai svarbus, tačiau jos susiduria su akivaizdžiomis finansavimo problemomis. Mums
trūksta aiškumo sveikatos
politikoje. Reikėtų pagaliau
apsispręsti, kiek, kur ir kokių
ligoninių reikia mūsų šalyje
ir skirti pastovų, pakankamą
finansavimą. Tai leistų pla-

nuoti ligoninės perspektyvas,
prioritetus.
Pasikeitė ištyrimo galimybės, atsirado daug naujų ir
efektyvių vaistų. Tačiau padaugėjo ir biurokratijos, ėmė
didėti atstumas tarp paciento
poreikių, lūkesčių ir skubančio gydytojo. Naujosios technologijos palengvina medikų
darbą, leidžia atlikti tikslesnius tyrimus, tačiau gydytojo
tai nepakeis.
Šiandien medikų darbas –
tai nuolatinis susidūrimas su
ligomis, skausmu ir mirtimi,
atsakomybė už žmonių sveikatą ir gyvybę, dideli krūviai
ir maži atlyginimai. Man pasisekė, kad vadovauju puikiam kolektyvui. Esu dėkinga ligoninės darbuotojams
už gerumą, atidumą, meilę,

nuoširdumą, draugiškumą,
kurį jie rodo vieni kitiems ir
mūsų pacientams.
Nepaisant didelio darbo
krūvio, nuovargio, neadekvataus darbo užmokesčio, didelė
dalis entuziastų pajėgia nuolat

mokytis, domėtis naujovėmis,
dalyvauti konferencijose.
Dar Hipokratas, medicinos
tėvas, yra pasakęs: „Gydytojau, pasigydyk pats!“ Šiandien, kai gydytojai taip apkrauti darbu, kad nelieka laiko
savo poreikiams ar poilsiui,
šie žodžiai tampa itin aktualūs. Medicinos darbuotojai turi mokytis
pasirūpinti savimi ir
savo sveikata.
Kas mūsų įstaigos
laukia ateityje – nežinau. Tai priklausys
nuo politikų valios.
Gruodžio 1 d. susitikime su ligoninių
vadovais sveikatos
apsaugos ministras
teigė, kad 2018 metais bus
pradėtas sveikatos priežiūros
įstaigų tinklo optimizavimas.
Kaip tai vyks, kol kas nežinia. Visgi ateities scenarijai
gali būti keli. Vienu atveju išliks visos tos paslaugos,

kurias mes dabar teikiame,
kitu – galime netekti vaikų
ligų skyriaus. Rajono gyventojus galiu nuraminti, kad ligoninių niekas neuždarinėja,
visada bus teikiama skubi ir
būtinoji pagalba, ambulatorinės specialistų konsultacijos,
vidaus ligų stacionaro paslaugos. Be to, senstant visuomenei, didės geriatrijos ir slaugos
poreikis.
Mieli kolegos ir ligoninės
pacientai!
Tegul rūpesčiai neužgožia
to, ką savo sielose turime šviesiausio ir vertingiausio. Tebūna namai sklidini ramybės ir
duonos, išminties ir gerumo.
Nuoširdžiai linkiu, kad Naujųjų metų viltys ir troškimai,
senųjų prasminga patirtis atsispindėtų kasdieniuose Jūsų
sumanymuose.
Būkite sveiki ir laimingi.
VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė 

 POLITIKA

TREČIAdienis, 2017 m. GRUODŽIO 20 d., www.naujasisgelupis.lt



Lietuvoje veikiantys bankai ir užsienio bankų filialai per
devynis šių metų pusmetį uždirbo 178,094 mln. eurų
pelno – 0,1 proc. daugiau nei 2016-ųjų sausio-rugsėjo
mėnesiais, kai jis buvo 177,842 mln. eurų.

Mėnesio darbo užmokestis
bruto eurais Prienų rajono
savivaldybėje 2016 m.:

546,5
2011 m.: 447,5
2012 m.: 455
2013 m.: 466
2014 m.: 486,3
2015 m.: 503,9
VšĮ „Versli Lietuva“
REGIONŲ KREPŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

9

1

872:696

2. Stakliškių „Guosta“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

9

1

762:632

3. Rokiškio „Feniksas“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

8

2

828:675

4. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

3

717:647

5. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

3

648:665

6. Kauno „Perkūnas-Vytrita“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

4

794:792

7. Kupiškio KK „Kupiškis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

5

5

785:740

8. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

3

7

758:806

9. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

3

7

681:770

10. Alytaus SRC- „Dzūkija“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

2

8

753:803

11. Anykščių „KKSC-Elmis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

1

9

625:765

12. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

1

9

659:891

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Gruodžio 20 d.

19

00

val.

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

Papirkimu ir prekyba poveikiu didžiausioje šalyje politinės
korupcijos byloje įtariamas „MG Baltic“ viceprezidentas,
LNK grupės ir „MG Baltic Media“ valdybos pirmininkas
Raimondas Kurlianskis palieka vieną didžiausių šalyje
koncernų.





Latvijos viešbučiai ir kitos viešojo apgyvendinimo
įstaigos per 10 šių metų mėnesių sulaukė 2,243 mln.
svečių - 11,3 proc. daugiau nei prieš metus, pranešė
nacionalinė statistikos žinyba. Vien tik svečių iš
užsienio padaugėjo 12,3 proc. iki 1,55 milijono.

Kartų kova persikėlė ir į partijas?

Į LR Seimą su griausmu
įžengę dideles permainas žadėję valstiečiai tikrai savo pažadus išpildė – valdžios aparato pertvarkos ne tik sujudino
nusistovėjusius vyriausybės
kėdžių vandenis, bet ir daugelį
tūkstančių valstybės tarnautojų pastatė į gana nestabilią poziciją. Drąsiai galima teigti,
kad kai kurios neprognozuojamos reformos „šiltų vietų“
įvaizdį gerokai sumenkino.
Dauguma ramiai miegojusių valdininkų šiandien sėdi
suglaudę ausis, tikėdamiesi,
kad pertvarkų garvežys jų nepervažiuos.
Nors pagrindinis rinkimų
naktį vykstantis „šaškių dėliojimas“ dažniausiai vainikuojamas stabilia, iki kadencijos
galo per daug nesidraskančia
valdančiąja koalicija, po praėjusių metų rinkimų sudaryta
per siūles braškanti sąjunga
pažėrė dar daugiau chaoso
į politinį pasaulį. Nelygioje
kovoje su sunkiai prognozuojamu ateities populiariosios
politikos modeliu krito beveik visos partijos. Tos, kurios
galbūt būtų radusios teisingą
modelį arba bent jau sėkmingai, vadovaudamosi tuščia retorika ir nepriimdamos jokios
masinės naudos ar nenaudos
atnešančių sprendimų, tyliai praplaukusios kadencijos
dominančių šešėlyje, buvo
pakirstos teisėsaugos. Ir tai
vėlgi galima traktuoti skirtingai – arba sėkmingų pokyčių
pradžia, arba susidorojimas su
oponentais.
Ne tokius jau gilius naujosios Lietuvos istorijos puslapiuose aprašytus laikus skaičiuojančias partijas taip pat
palietė naujas maras – maksimalų populiarumą tarp rinkė-

jų pelniusi, nė su vienu politiniu bloku nieko bendra neturinti politinė partija. Pesimistiškai prognozuojami rinkimų
rezultatai bei faktiniai rezultatai daugumą partijų privertė
stipriai persitvarkyti. Keitėsi
veidai, keitėsi ir vadai.
Pokyčiai pareikalavo ir
vieno iš drastiškiausių įvykių nepriklausomos Lietuvos
politikos istorijoje, kai iš valdančioje daugumoje esančios
frakcijos partijos pasitraukė
didelis būrys Seimo narių.
Nuo rinkimų nebuvo praėję nė metai. Keisčiausia, jog
dažniausiai pagrindiniu partijų galios, valdžios, populiarumo (na, ir žinoma, legendomis apipintos finansinės
naudos) simboliu laikomus
populiariausius (kurie, net krizės akivaizdoje surinko daugiau rinkėjų balsų nei kiti kolegos) partijos bei LR Seimo
narius pati partija nusprendė
pašalinti iš savo gretų.
Visų šitų įvykių epicentre
atsidūrė ir Prienų–Birštono
rinkiminėje vienmandatėje
apygardoje išrinktas LR Seimo narys Andrius Palionis
bei Prienų rajono ir Birštono
savivaldybėse lyderiaujanti
Socialdemokratų partija. Bandydami suprasti, ko galima
tikėtis Nemuno kilpų krašto
politiniame gyvenime uždavėme kelis klausimus pačiam
A. Palioniui.
Nuo socialdemokratų
frakcijos skilimo ir dalies
jų pasitraukimo iš pačios
Socialdemokratų partijos
praėjo jau nemažai laiko.
Ar jau galima sakyti, kad
prieš pat rudens sesiją LR
Seime įsivyravusi krizė stabilizavosi ir artimiausiu momentu bent jau valdančioji
koalicija išlaikys savo vientisumą?
Politika – kompromisų
menas. Deja, akivaizdu, kad
kai kurie jaunosios socialdemokratų kartos atstovai sunkiai mokosi vertinti situaciją
visos valstybės mastu ir labiau rūpinasi asmeninėmis
ambicijomis. Būtent asmeninės ambicijos ir nesuge-

bėjimas įvertinti kitų partijos
narių atlikto darbo paskatino iš LSDP pasitraukti partijos mohikanus, asmenybes,
protus ir patirtis. Lietuvos
socialdemokratų darbo frakcijos nariai savo sprendimu
likti koalicijoje ištraukė visą
valstybę iš priešlaikinių Seimo rinkimų, iš nestabilumo.
Kas to siekė ir kam tai būtų
buvę naudinga, spręsti gali
kiekvienas Lietuvos žmogus.
Reikėtų įvertinti svarbiausius
mūsų valstybei momentus,
kurių pavyko išvengti politikos „sunkiasvoriams“ sutikus
geriau pasitraukti iš partijos, o
ne atidaryti duris valdančiųjų
griūčiai, arba išėjus į opoziciją
oponuoti savo pačių sudarytai

programai. Primenu, kad būtent kairieji savo programoje
yra užsibrėžę mažinti skurdą.
Pasilikę koalicijoje su LVŽS
– tęsiame kairiosios politikos
programą, kurią LSDP taryboje įsipareigojo vykdyti visi
LSDP frakcijos Seime nariai.
Tuo tarpu išėję iš koalicijos
šios programos įgyvendinimui būtume pasakę ne! Kol
kas stabilumą pavyko pasiekti
ir tuo galime didžiuotis.
Pradėkime nuo ištakų. Po
nepopuliarių naujojo LR
Seimo reformų ypač pakilo
nepasitenkinimas „valstiečiais“, nors, keistas atsitiktinumas, jų populiarumas
dėl to nesumenko. Ko gero,
vieninteliai, kas sureagavo
ypač jautriai, buvo būtent
jūsų buvę bendrapartiečiai

palikti valdančiąją koaliciją.
Priešlaikiniai Seimo rinkimai
pirmiausiai pačiam G. Paluckui būtų atvėrę tiesų kelią į
Seimą, ko jis labiausiai ir siekė neidamas į jokias diskusijas su jo sprendimo nepriėmusiais Seimo frakcijos „atskilėliais”. Jaunąjį LSDP lyderį
užvaldė Napoleono sindromas. Tik laiko klausimas, ar
tai ilgalaikis reiškinys.
Mano nuomone, pasitraukimas į opoziciją – tai strategija,
suteikianti galimybę lengviau
populistiškai rėkauti ir ruoštis
rinkimams. Tuo tarpu dirbti valdančiojoje daugumoje
ir siekti žmonėms reikalingų
sprendimų kur kas sudėtingiau. Tačiau dabartinė mūsų
frakcija Seime tęsia savo įsipareigojimus mus rinkusiems

Lietuvos žmonėms.
Jeigu žvelgsime retrospektyviai, tai naujasis LSDP lyderis G. Paluckas net nesugebėjo aiškiai išdėstyti priežasties, kodėl reikėtų palikti valdančiuosius. Teko išklausyti
daugelio LSDP skyrių narių
ir partijos pirmininkų nuomones, kaip buvo vykdoma
G. Palucko inicijuota skyrių
apklausa, kokios strategijos
ir priemonės naudojamos. Tai,
ką G. Paluckas kalba apie nuo
LSDP atskilusius Seimo frakcijos narius, vertėtų prisitaikyti sau pačiam. Pirmininko pareiškime ir paaiškėjo bekompromisis valdžios siekimas
šalinti iš kelio visas kliūtis ir
neatsižvelgti į pasekmes.
Kodėl išsiskyrė LR Seimo
narių socialdemokratų ir
partijos narių socialdemokratų nuomonė?
Į Lietuvos Seimą esu išrinktas jau antrą kadenciją,
todėl puikiai žinau partiečių
požiūrį į kolegas, dirbančius
Seime. Kai kurie LSDP nariai labai paviršutiniškai mato
Seime vykstančius procesus,
todėl norintys iškreipti faktus
gali daryti įtaką kitokios nuomonės formavimui tarp bendrapartiečių. Seimo frakcijos
nariai savo nuomonę išsakė
remdamiesi faktais, nes patys
dalyvauja procesuose ir situaciją gali vertinti iš arti. Mūsų
argumentai labai aiškūs: pasilikimas koalicijoje – galimybės tęsti pradėtus darbus
išlaikymas, įsipareigojimų
vykdymas mus rinkusiems
Lietuvos žmonėms. Kartu išvengėme Vyriausybės griūties
ir nestabilumo bei priešlaikinių rinkimų. Mano supratimu,
LSDP lyderis siekė bičiuliams
primesti savo nuomonę. Štai
kodėl mintis apie apklausą
pirmiausia buvo paleista į
viešumą, iškart deklaruojant
pasitraukimą iš koalicijos, o
jau tik po to buvo atliekama
ir apklausa.
Minėjote, jog valdančioji
koalicija ir pats LR Seimas
prieš rudens sesiją ir socialdemokratų skilimą išgyveno krizę, todėl galėjo visiškai sugriūti sudarytos partinės sutartys, o valstybės valdymas pasinerti į sąstingį.
Kas, Jūsų nuomone, galėjo

KREPŠINIS

KREPŠINIS

KREPŠINIS

KREPŠINIS

KREPŠINIS

Mantvydas

PREKEVIČIUS

Po 2016 metų rinkimų
į Lietuvos Respublikos
Seimą eilinį sykį
kardinaliai pasikeitė ne tik
dominuojančios politinės
jėgos, bet ir daug veidų LR
Seimo koridoriuose.

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

– socialdemokratai. Gal galėtumėte pasakyti, ar mintis,
jog laikas atsisakyti „valstiečių“ draugijos, pirmiausia
kilo partijos „viršuje“, ar
atsirado po visų, pasitraukimą iš valdančiosios koalicijos palaikančiųjų partiečių
prašymų ir pasiūlymų?
Į šį klausimą iš dalies jau
ir atsakiau. Priešlaikiniai Seimo rinkimai buvo vienas iš
naujai išrinkto LSDP lyderio
tikslų. Galbūt ieškota ir priežasčių, kodėl būtina greičiau
palikti valdančiąją koaliciją.
Nepopuliarūs ar visuomenės
prieštaringą reakciją sukėlę
valdančiųjų sprendimai buvo
geras momentas pasinaudoti proga ir priimti sprendimą

A. Palionis

Sausio 2 d.

18

30

val.

DELFI TV

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

Sausio 6 d.

14

00

val.

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

Sausio 6 d.

1700 val.

DELFI TV

Vilniaus „Lietuvos rytas“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL
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Rusijoje pirmadienį oficialiai prasidėjo kitų metų kovą
įvyksiančių prezidento rinkimų kampanija, kurios
favoritu laikomas ketvirtos kadencijos siekiantis
dabartinis šalies vadovas Vladimiras Putinas, pergalės
atveju valdžioje liksiantis iki 2024 metų.

paskatinti tokią situaciją?
Gal nuo pat rinkimų sudarytos ideologiškai skirtingų
partijų sutartys, kurios ir
negalėjo ilgai egzistuoti, gal
dar kas nors, ko nepastebėjo visuomenė, o gal net
specialiai tam tikrų interesų grupių sukeltos partinės
permainos?
Su „valstiečiais“ sudaryta
koalicijos sutartis nebuvo tokia jau netikėta. Akivaizdu,
kad yra dalykų, kurie ideologiškai sutampa, arba nėra tokio didelio skirtumo kaip tarp
socialdemokratų ir konservatorių. Reikia suprasti, kad
labai dažnai politika veikia
švytuoklės principu – po socialdemokratų valdymo laikotarpio į valdžią tikėjosi grįžti
konservatoriai. Didžiausias
smūgis konservatoriams buvo tai, kad rinkimai į valdžią
atvedė visiškai naują žmonių
daugumą. Taigi ši Vyriausybė
ir dauguma Seime tapo rakštis tiems patiems konservatoriams, todėl ir išnaudojama
bet kokia galimybė sukelti
destrukciją. Susidariusia situacija pasinaudoja ir pavieniai
asmenys, siekiantys asmeninių ambicijų. Apie tai i anksčiau jau esu minėjęs.
Ar galima teigti, jog drastiškas Jūsų bei kelių kolegų
pasitraukimas iš Socialdemokratų partijos ir politinės ateities pastatymas
į didelę riziką, o žengus šį
žingsnį, gal ir išvis ją baigiantis, išsaugojo LR Seimo stabilumą? Ar manote,
kad valdančioji koalicija
nesikeis iki pat kadencijos
pabaigos?
Akivaizdu, kad kartais reikia ir drastiškų, ir labai nepopuliarių sprendimų. Pasitvirtino ir dar vienas faktas: keletas, valstybiškai ir plačiai
politiškai mąstančių, asmenybių priėmė LSDP nepalankų, bet Lietuvos žmonėms
teisingą sprendimą. Šis faktas
svarbiausias. Dėl koalicijos
stabilumo iki kadencijos pabaigos – nesu nei pranašas,
nei astrologas. Esu dirbantis
žmogus ir tikiu, kad tik darbu
galima įgyvendinti tikslus ir
programas.
LR Seimo rinkimams
ruoštis reikia visada. Netgi
ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS
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Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Baltarusijos „Tsmoki“ BBL

po rinkimų nakties. Ar jau
turite apčiuopiamų planų
kitos LR Seimo kadencijos
narių rinkimams?
Sakyčiau, kad atsakinėti į šį
klausimą dar kiek ankstoka.
Šiuo metu svarbiausia įgyvendinti Lietuvos žmonėms
duotus pažadus. Pats pasiruošimas rinkimams priklausys
ir nuo tolimesnių mūsų planų įgyvendinimo. Kalbu apie
naujos politinės jėgos suformavimą.
Dalyvavote Socialdemokratų partijos pirmininko
rinkimuose. Nors daugelis kandidatų atsargiai savo bendrapartiečiams rodė
skaičius ir žadėjo tik smulkias permainas, vienas iš
kandidatų iš karto išsiskyrė savo charizma, dideliais
pažadais ir grasinimais didelėmis reformomis. Žino-



Irako Kurdistane Suleimanijos provincijoje
protestuotojai pirmadienį padegė penkių pagrindinių
partijų būstines ir saugumo tarnybos pastatą
– protestuojama prieš korupcija ir reikalaujama,kad
atsistatydintų gubernatorius, nurodė vienos partijų
atstovas.

tinės situacijos, tai ar galima
ankstesnės partijos vadovybės
pašalinimą vadinti proveržiu?
Prievarta išprašyti iš partijos tą pačią LSDP kūrusius
žmones, o į jų vietą pasodinti
savus, jaunus – tai tikrai dar
nėra proveržis. Kai perskaičiau naująjį LSDP manifestą, susidariau nuomonę, kad
partija ne tik nepasiekė jokio
proveržio, bet netgi žengė vieną žingsnį atgal. Tiksliau pasakius – į kairįjį radikalizmą.
O tai ilgainiui gali privesti prie
susinaikinimo.
Gali būti, kad kituose rinkimuose atsiras nauja partija nauju pavadinimu, tačiau su jau matytais veidais.
Tačiau Lietuvos politiniame
gyvenime naujos, nuo didesnių partijų atskilusios partijos įprastai ilgai netveria ir
nublanksta tų pačių didžių-

G. Paluckas

ma, tai lengva atpažinti kaip
populistinį politikos modelį.
Politinių partijų jaunimas
dažnai yra labai aktyvus,
veržlus ir kartu, neturėdamas įvairiapusės vadybinės
patirties, politiškai nesubrendęs. Tačiau aktyvumas,
patrauklumas ir pažadai
dažnai suvilioja. Kaip manote, ar artimiausiu metu
Socialdemokratų partijos
narių simpatijos nepamatuotam proveržiui, o ne lėtam, nors ir erzinančiam,
slinkimui į priekį, neatves
Socialdemokratų partijos į
saulėlydį?
Proveržis pats savaime nėra neigiamas dalykas, svarbu,
kaip to proveržio siekiama,
koks yra galutinis tikslas. Jeigu į faktą žiūrėsime iš dabar-

jų partijų arba pasikeitusios
dominantės šešėlyje. Ar manote, kad nuo senosios Socialdemokratų partijos atski-

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

lę politikai turės daugiau galimybių ir populiarumo?
Viskas priklausys nuo to,
ką sukurta naujoji partija pasiūlys visuomenei. Aš manau, mes galime pasiūlyti tai,
ko žmonėms reikia: socialinį
teisingumą visiems valstybės
piliečiams, socialiai atsakingą
rinką, kurioje būtų sudarytos
sąlygos žmogui daugiau uždirbti. Kartu mes raginame
padėti socialiai pažeidžiamiems žmonėms, nepriklausomai nuo to, kokiam socialiniam sluoksniui ar grupei
jie priklauso. Kuriame naują
partiją ne todėl, kad atsirado
atskilusių politikų. Akivaizdu,
kad galėjome pasirinkti kitokią, kad ir politinio judėjimo
formą, tačiau matome, kad
nauja partija tapo reikalinga,
kai prie LSDP vairo stojo radikaliosios kairės atstovas, skelbiantis apie klasių kovą.
G. Paluckas tiek savo, LSDP pirmininko, rinkiminės
kampanijos metu, tiek dabar,
vadovaudamas partijai, akcentuoja kairiąją darbotvarkę,
kairiąją politiką (ne socialdemokratinę, o tai nėra vienas
ir tas pat). Kryptį į radikaliąją
kairę dar labiau išryškino jau
paskelbtas manifestas „Už teisingą, klestinčią ir jungiančią
Lietuvą“, kuris sulaukė ne tik
politologų, bet ir partijos bičiulių kritikos. Kolegos pastebi, kad nemažai Manifesto
idėjų ir nuostatų prieštarauja LSDP programai „Saugi,
solidari ir teisinga Lietuva“.
Manifestą neišvengiamai
teks keisti arba ignoruoti LSDP programą. Tuo tarpu mes



Estijos saugumo policija sulaikė kyšininkavimu įtariamą
valstybinės geležinkelių įmonės „Eesti Raudtee“ valdybos
narį Sergejų Fedorenką.

laikomės nuosaikiųjų socialdemokratų požiūrio, kad
šiuolaikiniame civilizuotame
pasaulyje nėra antagonistinių
klasių, nes skirtumai tarp atskirų socialinių sluoksnių gerokai pasikeitė dėl pažangos.
Šiuo metu greta darbo vietos
ir pajamų šaltinio vis didesnę reikšmę įgauna socialiniai
ryšiai, išsilavinimas, darni
aplinka ir ypač socialinis teisingumas. Manome, kad įgyvendinti socialdemokratines
programas galima tik esant
valdžioje.
Artėja didžiausios ir gražiausios metų šventės Kalėdos ir Naujieji metai. Ko palinkėtumėte skaitytojams ir
kartu savo rinkėjams?
Artėjančių švenčių proga visiems žmonėms linkiu
stiprios sveikatos. Ji yra viso žmogaus gyvenimo gėrio
palydovė. Svarbu ir tai, kad
tiek darbuose, tiek šventėse
kiekvienas žmogus jaustųsi
reikalingas, laukiamas, gerbiamas ir mylimas. Daiktai
ir visos materialios vertybės
nublanksta, kai nėra su kuo jomis dalintis. Palinkėsiu švenčių dvasią pajusti šalia esančiame žmoguje, paprastoje
kasdienoje, atjautoje, gera linkinčioje šypsenoje. Tesotina
žmones ir informacija „Naujojo Gėlupio“ puslapiuose, ir
spausdinta gimtoji kalba, kuri
padeda palaikyti žmogiškąjį
ryšį su visa Prienų, Birštono
ir Lietuvos žmonių bendruomene. Darnos, dosnumo ir
santarvės šilčiausių ir laukiamiausių švenčių proga, gerbiami kraštiečiai!

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“
RUNGT.

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“
RUNGT.

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.

15

13

PRAL. TAŠKAI

2

13

2. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT.

PER.

15

12

PRAL. TAŠKAI

3

12

3. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT.

PER.

15

11

PRAL. TAŠKAI

4

11

4. Panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT.

PER.

15

10

PRAL. TAŠKAI

5

10

5. Pasvalio „Pieno žvaigždės“
RUNGT.

PER.

14

6

PRAL. TAŠKAI

8

6

6. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT.

PER.

14

5

PRAL. TAŠKAI

9

5

7. Utenos „Juventus“
RUNGT.

PER.

15

5

PRAL. TAŠKAI

10

5

8. Kėdainių „Nevėžis“
RUNGT.

PER.

15

4

PRAL. TAŠKAI

11

4

9. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT.

PER.

15

4

PRAL. TAŠKAI

11

4

10. Prienų-Birštono „Vytautas“
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Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Estijos „Parnu“ BBL
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Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Latvijos „Jurmala“ BBL

RUNGT.

PER.

15

4

PRAL. TAŠKAI

11

4
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Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ LKL

Sausio 24 d.

1930 val.

WWW.BBL.NET
Latvijos „Liepaja“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ BBL
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Kinų dailininko Qi Baishi (Ki Baiši) tušu tapytų
paveikslų rinkinys parduotas už 144 milijonus dolerių
(apie 122 milijonus eurų), tai rekordinė suma už kinų
tapytojo kūrinį, pirmadienį nurodė Pekino aukcionas.



Vidaus reikalų ministerija žada kitų metų pradžioje
išanalizuoti policijos veiklos reformos rezultatus, o tai
turės įtakos vertinant policijos generalinio komisaro
Lino Pernavo veiklą. Šių metų rugpjūtį baigtos
reformos esmė buvo sujungti kriminalinę ir viešąją
policiją.

Per 11 šių metų mėnesių Kaliningrado uoste perkrauta
12,539 mln. tonų krovinių - 18 proc. daugiau nei tuo pat
metu pernai, pranešė uosto direkcija. Suverstinių krovinių
srautai išaugo 2,2 karto iki 2,849 mln. tonų, skystų - 25
proc. iki 2,788 mln. tonų, “ro-ro” - 19 proc. iki 1,33 mln.
tonų, krovinių konteineriuose - 18 proc. iki 1,015 mln.

JUOZAS MIKUTAVIČIUS
(gim. 1914 11 25) – choro dirigentas, pedagogas, Lietuvos
liaudies kultūros centro direktorius.

JONAS MAČYS-KĖKŠTAS
(1867–1902) – poetas, publicistas, redaktorius, visuomenės
veikėjas, lietuvybės puoselėtojas.
Gimė Ingavangyje, Klebiškio valsčiuje.
Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, aktyviai bendradarbiavo „Aušroje“, „Varpe“.
Pasirašinėdavo Kėkštu, Kėkšto šešėliu.
Dirbo caro valdžios įstaigose Aukštojoje
Panemunėje, Virbalyje, Vilkaviškyje. Talkino platinant draudžiamą lietuvišką spaudą. Buvo susektas ir 1900 m., vengdamas
arešto už ryšius su knygnešiais, pasitraukė
į Tilžę, o iš ten – pas Martyną Jankų į Bitėnus. M. Jankui padėjo leisti žurnalą „Saulėteka“. Vėliau išvyko į JAV. Išeivijoje taip
pat darbavosi spaudos srityje. Redagavo savaitraštį „Vienybė Lietuvninkų“ bei rašė į
lietuviškus leidinius.



Gimė Pramezio kaime, Prienų rajone.
Alytuje lankė chorvedžių kursus, baigė Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokyklą,
choro dirigavimo klasę, Lietuvos valstybinę
konservatoriją, choro dirigavimo specialybę
(Barausko klasę).
Dirbo Leipalingio kultūros namų meno
vadovu – subūrė mišrų chorą ir vokalinius
ansamblius. 1964–1966 metais ėjo Lazdijų
rajoninių kultūros namų direktoriaus pareigas, buvo Lazdijų vaikų muzikos mokyklos
direktorius ir vaikų choro vadovas. Dirbo
Lazdijų rajono kultūros skyriaus vedėju,

vadovavo Lazdijų profsąjungų mišriam
chorui. Nuo 1986 m. – Lietuvos liaudies
kultūros centro direktorius.
1976 m. subūrė kamerinį mišrų chorą.
Jo vadovaujami chorai pelnė respublikiniuose konkursuose prizines vietas. 1986
m. Respublikinei dainų šventei parengė
Lazdijų mišrų chorą ir konkursuose laimėjo antrąją vietą.

1910 m. išleistas jo poezijos rinkinys „Eilės“. Į lietuvių literatūrą įėjo kaip revoliucinės poezijos pradininkas.
J. Mačio-Kėkšto palaikai iš JAV perkelti
į Lietuvą ir palaidoti Prienų kapinėse.

RAIMUNDAS MARKŪNAS (gim.
1955 01 10) – baletmeisteris,
politinis ir visuomenės veikėjas.
Gimė Plungėje. 1973 m. baigė Varduvos
(dabar Žemaičių Kalvarija) vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto choreografijos
skyrių. Studijų metais šoko ansamblyje „Vėtrungė“, gastroliavo užsienio šalyse.
1977 metais baigė konservatoriją ir įsigijo pedagogo-baletmeisterio specialybę. Tais
pačiais metais pradėjo dirbti Prienų rajono
kultūros namuose. 1984 m. subūrė jaunimo
dainų ir šokių ansamblį, kuriam po dešimtmečio suteiktas tautinių šokių ir dainų ansamblio „Trapukas“ vardas.
1984–2001 m. R. Markūnas dirbo Prienų kultūros centro direktoriumi, vadovavo

ANTANAS VYŠNIAUSKAS
(gim. 1937 01 02) – habilituotas gamtos mokslų daktaras,
išradėjas, nusipelnęs veterinarijos gydytojas.
„Trapukui“. Buvo pasaulio lietuvių dainų ir
šokių švenčių baletmeisteris, sukūrė 1998
metų šventės finalą. 2003 m. subūrė Balbieriškio bendruomenės šokių kolektyvą „Ringis“, kuris ne kartą buvo puikiai įvertintas
apžiūrose, dalyvavo festivaliuose Vengrijoje ir Estijoje.

Nuotrauka atminimui su ansambliu,
vad. R. Markūnas. 1999 vasario 16 d.

1954 m. baigė Prienų vidurinę mokyklą,
o 1959 m. – su pagyrimu Lietuvos veterinarijos akademiją ir įgijo veterinarijos gydytojo specialybę. 1959–1961 m. dirbo Marijampolės rajono Černiachovskio kolūkyje,
o 1962–1970 m. – Lietuvos veterinarijos
instituto mokslinis bendradarbis, mokslinis
sekretorius, skyriaus vedėjas, 1970–1991
m. – K. Skrebino helmintologijos instituto
Vilniaus skyriaus vyresnysis mokslinis bendradarbis, skyriaus vedėjas. Nuo 1991 m.
Lietuvos veterinarijos instituto Helmintologijos laboratorijos vedėjas.
1965 m. apgynė veterinarijos mokslų kandidato disertaciją, o 1990 m. jam suteiktas
profesoriaus pedagoginis mokslo vardas. Paskelbė 114 mokslinių straipsnių. Pripažinti 7
išradimai. Už mokslinius darbus ne kartą ap-

dovanotas Liaudies ūkio pasiekimų parodos
bronzos medaliais, o 1987 m. – sidabro medaliu. Dalyvavo moksliniuose renginiuose
Lenkijoje, Anglijoje, Graikijoje, Vengrijoje
ir kt. Jo vadovaujami 7 disertantai apgynė
disertacijas. 1987 m. suteiktas nusipelniusio
veterinarijos gydytojo vardas. Lietuvos parazitologų sąjungos prezidentas.

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



PRIE VYTAUTO KALNO

TREČIAdienis, 2017 m. GRUODŽIO 20 d., www.naujasisgelupis.lt

Projekto „Birštonas – Lietuvai. Mes esame“ pabaigtuvės su
profesoriumi Liudu Mažyliu
laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Gruodžio 20 d. 19.00 Birštono
kultūros centre (Jaunimo g. 4) tarptautinio projekto „Strings and Air“
(JAV – Lietuva – Ispanija) koncertas
„Nuo klasikos iki flamenko“. Dalyvauja: H. Romero (gitara, vokalas),
K. Vaiginis (saksofonas), C. Estevez
Calero (perkusija, vokalas), styginių
kvartetas „Mettis“ – K. Tumosa
(smuikas), B. Petrauskas (smuikas),
K. Rudokas (altas), R. Vaitkevičius
(violončelė). Bilieto kaina: 10 Eur,
8 Eur (senjorams, moksleiviams).
Plačiau www.birstonokultura.lt.
Gruodžio 23 d. 18.30 ir 21.00
komplekso “Vytautas mineral
SPA” restorane “Moon” (Karalienės Barboros al. 2) virtuvės šefo
Dariaus Dabrovolsko degustacinė
vakarienė. Kaina asmeniui 39 Eur.
Plačiau tel. +370 319 42 139 arba
vytautasmineralspa.lt.
Gruodžio 26 d. 19.00 Birštono
kultūros centre (Jaunimo g. 4) „Tu
ateik į pasimatymą“ – auksinių
B. Gorbulskio dainų koncertas.
Dalyvauja: Evelina Sašenko (mecosopranas), Liudas Mikalauskas
(bosas), pučiamųjų instrumentų
sekstetas „Brass bravo“. Bilietų
kainos 11.00–13.00 Eur. Plačiau
www.birstonokultura.lt.
Gruodžio 27 d. 19.30 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) Liaudiška vakaronė su pasišokimais. Dalyvauja
kapela „Domeikavos seklyčia“ vad.
V. Stunžėnienė. Bilieto kaina – 3
Eur. Plačiau www.sanatorija.lt.
Gruodžio 28 d. 17.00 Birštono
kultūros centre (Jaunimo g. 4)
meno mėgėjų kolektyvų koncertas
„Naujųjų belaukiant“
Gruodžio 28 d. 19.00 „Eglės“
sanatorijoje (Algirdo g. 22) muzikinės terapijos vakaras vaikams ir
suaugusiems su Ilona Papečkyte.
Renginys nemokamas.
Gruodžio 29 d. 20.30 „Eglės“
sanatorijoje (Algirdo g. 22) tradicinis šokių ir pramoginės muzikos
vakaras su grupe, vadovaujama P.
Vėželio grupe. Bilieto kaina – 2 Eur.
Plačiau www.sanatorija.lt.
PARODOS BIRŠTONE

Birštono sakraliniame muziejuje
(Birutės g. 10) keramiko Algimanto Kazlausko paroda „Mylėti“.
Plačiau www.sakralinis.lt.
Birštono sakraliniame muziejuje
(Birutės g. 10) fotografijų paroda
iš LR Seimo „Lietuvos Nepriklausomybė - nuolatinis budėjimas:
Justinui Staugaičiui - 150“. Plačiau
www.sakralinis.lt.

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Gruodžio 13-osios vakarą
Birštono kurhauze vyko
projekto „Birštonas
– Lietuvai. Mes esame“
baigiamasis renginyssusitikimas su Kauno
Vytauto Didžiojo
universiteto profesoriumi
Liudu Mažyliu, radusiu
Vasario 16-osios aktą.
Taip pat vyko ir piešinių
parodos „Kaip Lietuva
atrodys po 100 metų“
pristatymas.

Mažieji dailininkai
piešė ateities Lietuvą
Lapkričio mėnesį jaunieji birštoniečiai – ne tik meno
mokyklos dailininkai, bet ir
gimnazijos mokiniai – aktyviai dalyvavo šiame piešinių
konkurse. Iš viso konkursui
buvo pateikti 77 piešiniai, o
kurorto bendruomenės valdyba atrinko 21 piešinį, kuris
labiausiai atitiko temą.
Kurhauze vykusiame renginyje apie piešinių konkursą
kalbėjo meno mokyklos dailės skyriaus vedėjas mokytojas Remigijus Janušaitis ir dailės mokytoja Eglė Janušaitienė. Pasak R. Janušaičio, vaikų
piešiniuose nurodomas svarbiausias objektas, kuris Birštone bus ir po 100 metų, tai
– picerija... E. Janušaitienė pažymėjo, kad pats kūrybos procesas buvo labai įdomus, nes
vaikai kūrė istorijas, iliustravo
savo mintis. „Kai bus labai užteršta gamta, tai tokie svarbūs
vaikams objektai kaip biblioteka ir mokykla atsidurs kosmose. Kitame piešinyje galima pamatyti užterštos gamtos
rezultatą – gandrą mutantą. O
dar vienas dailininkas nupiešė
tai, kas buvo šią vasarą – daug
lietaus, dėl kurio Lietuva tapo
labai gražia žalia sala, aplink
kurią plaukioja laivai... Kilo
mintis netgi išleisti vaikų piešinių knygelę „Lietuva po 100
metų Birštono vaikų akimis“,
– sakė E. Janušaitienė.
Visiems dalyvavusiems
vaikams įteiktos dovanėlėsatmintukai, o tiems, kurie
geriausiai atspindėjo konkurso temą, – padėkos raštai bei
prof. L. Mažylio pasirašyta
Vasario 16-osios akto kopija,
kurią įteikė pats profesorius,
prieš tai pasidžiaugęs vaikų išradingumu ir kūrybingumu.

Tel. 8 604 80 752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt

Padėkas ir Nepriklausomybės akto kopijas gavo konkursą padėję organizuoti Birštono
meno mokyklos mokytojai:
Laima Petraškienė, Eglė ir
Remigijus Janušaičiai, Rasa Mekionienė. Gimnazijos
moksleivius paskatino mokytojos Laima Kučiauskienė ir
Virginija Urbonavičienė.
Birštono meno mokyklos
mokytoja L. Petraškienė padėkojo projekto vykdytojams
už pakvietimą bei bendravimą
dalyvaujant šiame projekte.

Prof. Liudas Mažylis
apie paieškas Vokietijos
archyvuose
Antroje renginio dalyje pasiklausyti prof. L. Mažylio
pasakojimo apie Nepriklausomybės akto paieškas Vokietijos archyvuose atėjo ir
daugiau birštoniečių. Ranka
rašytą nutarimą dėl Nepriklausomos valstybės atkūrimo lietuvių ir vokiečių kalbomis su 20 signatarų parašais
galėjo pamatyti visi, taip pat
išgirsti ir visą priešistorę bei
istorinius įvykius, atvedusius
iki Nepriklausomybės paskelbimo prieš 100 metų.
Birštono bendruomenės
pirmininkė Alina Jaskūnienė
paminėjo, kad šis renginys
yra vienas iš pirmųjų, skirtų
Lietuvos nepriklausomybės
100-osioms metinėms paminėti, prie kurio finansavimo
prisidėjo visos Birštono visuomeninės organizacijos.
21-uoju, pasirašiusiu po
Nepriklausomybės aktu, kaip
šmaikštavo profesorius L.
Mažylis, gali būti ir jis pats.
Kaip? Nagi apačioje ranka
prirašė...
Alina Jaskūnienė pristatydama garbų svečią paminėjo,
kad jis tapo tautos didvyriu,
kai Berlyno archyvuose surado Vasario 16-osios akto
originalą.
Pats prof. L. Mažylis sakė, kad jis nėra istorikas, nors
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šiuo metu
jam tenka
daugiau
domėtis lietuvių tautos
istorija.
Profesorius prisimena, kad
vaikystėje
pirmoji jo
aistra buvo muzika – L. Mažylis nuo
pirmos klasės mokėsi muzikos mokykloje, o būdamas
septintokas susidomėjo chemija ir nuo tada net du dešimtmečius paskyrė šios srities tyrinėjimams. Tačiau vėliau jo,
kaip mokslininko, gyvenime
vyko radikalus pasikeitimas,
nes chemiją pakeitė dalyvavimas savivaldos lygmens
politikoje, einant deputato
pareigas miesto taryboje, o
dar vėliau – domėjimasis Lietuvos istorija. Profesorius dar
renka pašto ženklus ir yra didelis Lietuvos krepšinio klubo
„Žalgiris“ fanas.
Kalbėdamas apie įvykius,
kurie buvo prieš 100 metų,
profesorius paminėjo, kad jie
klostėsi ne tik Lietuvoje, bet
buvo išbarstyti po visą pasaulį. Vyko svarbūs Lietuvos
politikų susitikimai Stokholme, Berlyne, Berne. „Vasario
16-osios akte užrašyti žodžiai
galios ir dar po 100 metų, nes
šie žodžiai yra svarbūs“, – sakė L. Mažylis, ilgiau apsistodamas ties tuo istorijos tarpsniu, kuriame susidarė prielaidos siekti Lietuvos valstybės
nepriklausomybės.
Profesorius sakė, kad ir
mintis, jog Lietuvos nepriklausomybės akto originalas
gali būti Vokietijoje, kilo dėl
to, kad tuo metu Vokietija kūrė planus, kaip tvirčiau prie savęs pririšti Lietuvą. Tuo tikslu
Vilniuje netgi buvo surengta
konferencija. 1917 metais nuo
rugsėjo 18–22 d. konferenci-

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804
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jos rezoliucijos iki 1918 metų
vasario 16-osios visi klausimai buvo derinami su Vokietija. Pats pirmas 1917 metų
rugsėjo 23 d. konferencijos
dokumentas – kreipimasis į
Bavarijos princą Leopoldą.
Norėdamas tuo įsitikinti, prof. L. Mažylis kreipėsi
į Vokietijos valstybės archyvą su klausimu, ar būtų galima pradėti paieškas, ir sako, kad buvo maloniai nustebintas, kai ši įstaiga sutiko.
Iš tiesų buvo neapsakomas
džiaugsmas, kai po neilgų
paieškų buvo galų gale rastas šis dokumentas. Tai lyg
ir dovana Lietuvai šimtmečio proga.
Prof. L. Mažylis daug pasakojo apie tai, kas vyko iki
priimant Nepriklausomybės
aktą, dėl ko derėjosi ir kalbėjosi tuometiniai politikai, gerbiami ir išsilavinę mūsų šalies
atstovai. Profesorius paminėjo
ir daug istorinių smulkmenų,
kurios tuomet neatrodė tokios
svarbios, bet dabar padėjo rasti teisingą kryptį ieškant Akto
originalo.
Kalbėdamas apie Vasario
16-osios akto ateitį, VDU
profesorius sakė, kad politikų ir diplomatų lauks didžiulis darbas, jei vieną dieną bus
norima šį dokumentą iš Vokietijos užsienio reikalų ministerijos politinio archyvo
pargabenti į Lietuvą. Pasak
profesoriaus, reikia siekti, kad
pats Akto originalas pabuvotų
daugelyje Lietuvos vietų, nes
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jis yra brangus kiekvienam
Lietuvos piliečiui.
Vakaro pabaigoje Birštono savivaldybės merės pavaduotojas, Birštono vienkiemio
bendruomenės pirmininkas
Vytas Kederys ir Birštono kurorto bendruomenės pirmininkė Alina Jaskūnienė padėkojo visoms nevyriausybinėms
organizacijoms, krašto bendruomenėms už aktyvų bendradarbiavimą organizuojant
projektą „Birštonas – Lietuvai. Mes esame“ ir įteikė dar
spaustuvės dažais kvepiančius
informacinius lankstinukus ir
skrajutes.
Projektas „Birštonas – Lietuvai. Mes esame“ skirtas
Lietuvos valstybės šimtmečio
atkūrimo sukakčiai įamžinti,
bendruomeniškumui stiprinti, darnioms gamtai ir visuomenei iniciatyvoms skatinti.
Projektą organizavo Birštono
kurorto bendruomenė kartu su Birštono vienkiemio,
Matiešionių krašto, Siponių
bendruomenėmis, Nemajūnų
bendruomenės santalka ir visomis Birštono savivaldybės
visuomeninėmis organizacijomis. Projektas parengtas vadovaujantis Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–
2019 metų veiksmų plano
įgyvendinimo 2.3 priemonės
„Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ Birštono savivaldybėje aprašu. Projektą finansuoja Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija.

Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.
Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.
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. Vyriausybė siūlo kol kas nesvarstyti visiško vaistų
kompensavimo visiems 75 metų ir vyresniems asmenims.
Pasak Ministrų kabineto, kitų metų paskutinį ketvirtį
Vyriausybė numato Seimui pateikti teisės aktus, kurie
užtikrintų mažas pajamas gaunančių gyventojų išlaidų
vaistams sumažinimą, kompensuojant visą vaisto kainą.



Rusijos komercinių bankų pelnas, įskaitant sanuojamų
bankų nuostolius, per 11 šių metų mėnesių siekė 870
mlrd. rublių (12,4 mlrd. eurų) ir buvo 10,4 proc. didesnis
nei prieš metus, pranešė centrinis bankas, remdamasis
išankstiniais duomenimis.



Indonezijos Javos saloje nuo vieno ugnikalnio
šlaito pirmadienį nuslinkus žemės nuošliaužai žuvo
mažiausiai aštuoni kalnakasiai, o dar mažiausiai trys
dingo, pranešė pareigūnai.

„Metų ūkis -2017“ nugalėtojai – Galinių šeima iš Ingavangio kaimo
ATKelta IŠ 1 p.
„Aksomas“.
Pirmas sveikinimo žodį tarė Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas,
linkėdamas gerų artėjančių
švenčių, o ateinančiais metais
– optimizmo ir kantrybės.
Ūkininkai savivaldybės merui A. Vaicekauskui, Lietuvos
ūkininkų sąjungos pirmininkui
Jonui Talmantui ir LR Seimo
kaimo reikalų komiteto nariui
Vytautui Kamblevičiui iškilmingai įteikė po lietuviškos
naminės duonos kepalą.

Ūkininkų nerimas ir
viltys
Trumpą šventinį pranešimą
apie žemės ūkį skaitė Lietuvos
ūkininkų sąjungos Prienų skyriaus pirmininkas Martynas
Butkevičius.
Pranešimą M. Butkevičius
pradėjo liūdna gaida – ūkininkai vis dar skaičiuoja šių metų
derliaus nuostolius: kiek liko
nenuimta, kiek neapsėta, kiek
pasėlių žuvo. Juk žemdirbio
darbo rezultatai, anot jo, priklauso ne tik nuo ekonominio
vertinimo, bet ir nuo dangaus
bei valdžios. O pastaroji nėra
labai gerai nusiteikusi žemdirbių atžvilgiu. Pasak M. Butkevičiaus, dar prisimenami pernai tokiame pat suėjime nuskambėję ūkininkų lūkesčiai,
kurie buvo siejami su dabar
valdžioje esančia Valstiečiųžaliųjų partija. Deja, savųjų
nepagailėjo...
Tačiau yra ir džiugių dalykų – štai į ūkininkų kolektyvą
įsiliejo visas būrys jaunių, kūrybingų, išsilavinusių jaunųjų
ūkininkų, pasiryžusių pakeisti
situaciją žemės ūkyje.
„Ateinantys metai turi būti
kooperacijos metai. Į priimtas
valdžios direktyvas visi žiūri
su nepasitikėjimu. Tiesa, tas
projektas yra viliojantis, suteikiantis galimybę laikyti daugiau karvių... Mane džiugina,
kad ateinanti karta mato visai
kitokias perspektyvas“, – sakė
M. Butkevičius.
Pirmininkas paminėjo, kad
ne kokia padėtis yra natūriniuose ūkiuose, kurie laiko
iki 15 karvių. Anot M. ButREKLAMA

kevičiaus, trūksta mažų ūkių
politikos, nes vyrauja ūkių
stambinimas, o mažieji užmirštami.
Pasak M. Butkevičiaus,
Žemės ūkio ministerijoje reikia ieškoti resursų, kaip suformuoti žemės ūkio politiką,
kad nereikėtų importuoti grūdų iš Rytų. „Kiti metai – iššūkių metai, reikės ūkininkams
rinktis ir šnekėtis kaip gerinti
situaciją“, – teigė LŪS Prienų
skyriaus pirmininkas.

„Metų ūkio“ konkurse
laimėjo jaunieji
ūkininkai
„Metų ūkio“ konkurse dalyvavo 6 ūkininkų ūkiai, padarę
didžiausią pažangą per pastaruosius metus. Kaip konkurso
dalyviai buvo apdovanoti ūkininkai iš Balbieriškio seniūnijos Uosos kaimo Danutė ir
Algis Babrauskai, Veiverių seniūnijos Kuprių kaime ūkininkaujanti ir laikanti ožkas Loreta Mulyginienė ir Veiverių
seniūnijos ūkininkai Kristina
ir Ramūnas Kapustinskai.
„Metų ūkis 2017“ konkurse
pirmąją vietą laimėjo Šilavoto
seniūnijoje Ingavangio kaime
ūkininkaujantys jauni žmonės
Ugnė ir Žilvinas Galiniai, kurių ūkis laikomas didžiausiu ir
moderniausiu.
Šilavoto kraštas – Galinių
genties tėviškė. Čia ūkininkavo Žilvino seneliai, dabar
ūkininkauja ir tėtis. Taigi Žilvinas atstovauja jau trečiai Galinių kartai.
Jiedu su žmona Ugne, atitekėjusia į Ingavangį iš Žagarių
kaimo, taip pat ūkininkų šaknis turinčios šeimos, įsikūrė
netoli tėvų, bet naujoje vietoje. Tad viskas čia nauja: ir ant
senų pamatų išaugusi gyvenamoji troba, ir technikos garažas, ir kiti pastatai.
Žilvinas Galinis yra baigęs
Žemės ūkio universitetą, nuolat domisi naujovėmis, lanko
seminarus, yra parengęs du
projektus ir pasinaudojęs jaunojo ūkininko ir ūkio modernizavimui skirta parama.
Šiandien Žilvinas Galinis
dirba 300 ha žemės, 130 ha iš
jos – sava, o 170 ha – nuomojama. Jo dirbamuose laukuose

V. Kamblevičiaus, reikėtų sukviesti visos Lietuvos žemdirbių suvažiavimą, kol valdžia
visai nenusivažiavo. „Dyzelinas pabrango, SODROS įmokos pabrango, perkam tankus,
o žemės ūkiui pagalbos nėra“,
– kalbėjo Seimo narys.
auga kviečiai, rapsai, pupos ir
kitos grūdinės kultūros.
Antrąją vietą komisija skyrė Pakuonio seniūnijos jaunam
ūkininkui Aurimui Lapinskui,
dirbančiam 80 ha žemės.
Aurimas Lapinskas dirba
per 80 ha žemės, iš jų 60 ha
– nuomojama, kita – sava.
Jauniausias konkurse dalyvaujantis ūkininkas savo ūkyje augina kviečius, žirnius, mišinius. Pradėjęs savarankiškai
ūkininkauti 2008-aisiais, Aurimas visada gali pasitarti ir su
tėčiu, patyrusiu ūkininku, nes
kol kas jiedu su žmona Malvina dar gyvena tėvų name. Ir
mėsinius galvijus auginantis
vyresnysis Lapinskas, ir augalininkystei atsidėjęs Aurimas
dalinasi bendra technika ir laiko ją kartu, nors ir ankstesnės
statybos, bet gerai įrengtuose
garažuose.
Trečioji vieta atiteko Jiezno
seniūnijos Marginių kaime gyvenančiam ūkininkui Mantui
Astrovui.
Kvalifikuotas hidroinžinierius Mantas Astrovas tęsia tėčio įkurto ūkio tradicijas – augina javus ir mėsinius
galvijus. Pats jis, kai reikia,
vairuoja ir traktorių, ir kombainą, ir, žinoma, automobilį.
Ūkyje sukaupta visa reikalinga technika, gerai prižiūrimos
ganyklos, problemų nekelia
ir privažiavimas prie sodybos
bei ūkinių pastatų, kuriuose
žiemą laikomi gyvuliai.

Visi prizininkai buvo apdovanoti padėkos raštais ir dovanomis, pirmąją vietą laimėję
gavo ir tradicinę medinę statulėlę. „Baltic technika“ atstovas
jiems įteikė dovaną – savaitgalio kelionę – pasivažinėjimą su
visureigiu „Toyota“.

Tik kalbantis galima
rasti bendrą kalbą
LŪS Prienų skyriaus vadovui M. Butkevičiui ir Lietuvos
pieno asociacijos pirmininkui
Jonui Vilioniui už įdėtą triūsą
rūpinantis Prienų rajono ūkininkų reikalais dėkojo Prienų
rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus
Visockas ir jo pavaduotoja
Rima Zablackienė. Po to pasisakė LR Seimo Aplinkos
apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika, kuris
pastebėjo, kad kalbantis visada galima rasti bendrą kalbą ir
pasiekti rezultatų. K. Mažeika
sakė, jog galima kalbėtis ir diskutuoti dėl aplinkosaugos reikalavimų, kurių, beje, labiau
linkę laikytis jauni ūkininkai.
LR Seimo kaimo reikalų
komiteto narys Vytautas Kamblevičius žemdirbiams prošvaisčių nežadėjo. Anot jo, kol
nebuvo valdžioje Valstiečiųžaliųjų partija, visi tikėjosi teigiamų permainų ir gerų, žemdirbiams palankių įstatymų.
Tačiau atėjusi į valdžią partija
pažadus pamiršo, pamiršo, ką
žadėjo eidama į Seimą. Anot

Žemės trauka
– gyvenimo būdas
Šventėje dalyvavęs LR Seimo narys Andrius Palionis sakė: „Lietuvos kaime jaučiasi
tvirčiausia lietuvybės dvasia
ir giliausia tradicija. Žemės
trauka kaime ne tik stipriausiai
jaučiama, ji čia – gyvenimo
būdas. Dažnai koneveikdami
gamtą, prisirišimą, politikus
ir patys save, Lietuvos ūkininkai lieka ištikimi realiausiam
gyvenimo dėsniui – darbui“,
– sakė A. Palionis, dėkodamas
ūkininkams už sunkų triūsą,
meilę ir atsidavimą žemei.
Laikydamasis tradicijos,
jis pasveikino darbščius jaunuosius ūkininkus Kęstutį ir
Darių Bartninkus, linkėdamas meilės gimtajai žemei ir
gausaus atpildo už kasdienį
triūsą į sunkų, bet garbingą
pasirinkimą.
LŪS pirmininkas J. Talmantas, nevyniodamas žodžių į vatą, neslėpė nusivylimo naująja
valdžia ir jos priimtais įstatymais, kurie apsunkina ir taip
nelengvą žemdirbio gyvenimą. Jis samprotavo, kaip jausis
tie Seimo nariai, kurie po šios
kadencijos grįš iš Seimo, ką
jie pasakys, kai bus paklausti
žmonių, kodėl apsunkino jų
gyvenimą priimtais įstatymais.
J. Talmantas įteikė padėką ūkininkui Jonui Burokevičiui.

Gausios sveikintojų
gretos
Žemdirbius su švente svei-

kino ir Alytaus aplinkos apsaugo departamento direktoriaus pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, ir Prienų aplinkos
apsaugos agentūros vedėjas
Česlovas Meržvinskas, linkėdami ir ateityje paisyti aplinkosaugos reikalavimų ir plėtoti ekologinį ūkį.
Sveikindamas žemdirbius
su jų švente, Lietuvos pieno
asociacijos gamintojų pirmininkas Jonas Vilionis irgi neslėpė apmaudo, kad niekam
nereikia Lietuvoje žemės ūkio,
nes vis mažėja karvių skaičius,
baigiama išnaikinti kiaules, jau
nereikia runkelių, jau perkame
grūdus... Pasak jo, kuro, trąšų
kainos kyla, mokesčiai taip
pat kyla, o išmokos mažesnės
nei kitose ES šalyse. „Jei kaimas važiuos žemyn, tai nelabai kas eis pirmyn“, – taikliu
pasakymu baigė savo kalbą
J. Vilionis, pridurdamas, kad
teks rinkti parašus dėl išmokų
suvienodinimo. Anot jo, turime parodyti vieningumą, nes
kurgi mes einam – ar į ES, ar
į Aborigenų sąjungą...
Pasveikinti ūkininkų atvyko „Marijampolės pieno konservų“, AB „Lytagros“ atstovai, Nacionalinės mokėjimų
agentūros direktorius Erikas
Bėrontas, Žemės ūkio rūmų
atstovė Aušra Žliobaitė, UAB
„Deleval“, „Baltic technika“
atstovai ir kiti partneriai bei
rėmėjai, kurie apdovanojo
ūkininkus asmeninėmis dovanomis.
Po oficialiosios dalies vyko koncertas, po jo šventė
prie gausiai vaišėmis nukrautų stalų. Nors metai buvo ir
sunkūs, tačiau mūsų žmonės
moka išgyventi, pasidžiaugti tuo, ką turi, pasidalinti su
visais ir tikėti, kad kiti metai
bus geresni.

VERTA ŽINOTI 
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Vienas urėdijų pertvarkos kritikų, sąjūdžio „Už Lietuvos
miškus“ vienas steigėjų, Kauno miškų urėdas 55-erių
Saulius Lazauskas atleidžiamas iš pareigų. Galutinai jis
bus atleistas, kai pasveiks. Aplinkos ministerija nurodo,
kad S. Lazauskas neteko pasitikėjimo, nes sukūrė teisinį
netikrumą.



JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas)
rengiasi ištesėti savo pagrindinį prieš rinkimus duotą
pažadą: iš esmės pertvarkyti mokesčių reformą, kad
būtų sumažinta verslui ir viduriniajai klasei tenkanti
našta bei paskatintas JAV ekonomikos augimas.



Latvija iš Lietuvos šiemet įsiveža beveik du
trečdalius importuojamų degalų, rodo Latvijos
centrinės statistikos valdybos duomenys.

„Kovose prie Vilniaus. Caro INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGOS PRIENŲ RAJONE
gas, darbuotojos įtraukia se- ne mano vienos vaikas ser- nuolat važiuoti į polikliniką ir
pulkininko atsiminimai“
nelius į juos dominančias vei- ga, tie ,,svetimi“ žmonės labai valandas sėdėti prie gydytojų
Aleksandr Svečin. Kovose prie Vilniaus. Caro
pulkininko atsiminimai.
Iš rusų kalbos vertė Vitalijus Michalovskis. –
Vilnius: Briedis [2017].
– 304 p.: iliustr.
Leidykla „Briedis“
pristato serijos „Pirmasis pasaulinis karas“ naujieną – Aleksandro Svečino knygą „Kovose prie
Vilniaus. Caro pulkininko atsiminimai“.
Apie kovas Lietuvoje
Pirmojo pasaulinio karo
metais žinome nedaug. Galbūt
todėl, kad 1914–1918 m. vykusį, daugiau nei 20 mln. gyvybių nusinešusį Didįjį karą,
kaip tada jis buvo vadinamas,
užgožė po poros dešimtmečių
įsiplieskęs dar kruvinesnis Antrasis pasaulinis. Istorikai savo
darbuose atskleidžia, kaip šiose, lygiai prieš šimtmetį vykusiose, Didžiosiose skerdynėse
judėjo vokiečių kariuomenė,
ir kaip iš Lietuvos traukėsi
caro imperijos armija, tačiau
neretai tai tėra sausi faktai, o
ne tų skaudžių įvykių dalyvių
žvilgsnis „iš vidaus“.
Būtent tokį žvilgsnį pateikia caro kariuomenės pulkininkas, buvęs Suomijos 6-ojo
pėstininkų pulko vadas Aleksandras Svečinas. Pulkui vadovauti jis pradėjo 1915 m.
rugpjūtį prie Ukmergės, o
rugsėjį drauge su savo kariais,
spaudžiamas vokiečių, Vilniaus apylinkėmis atsitraukė į
dabartinės Gudijos teritoriją.
Lietuvoje pabuvęs palyginti neilgai, autorius mini daug
mūsų krašto vietovardžių,
nuosekliai aprašo savo vadovaujamo dalinio maršrutą
kaimeliais, dvarus, pulko kovas su vokiečiais Maišiagalos
pozicijoje ir šiauriau nuo Vilniaus, rusų kariuomenės pergales ir skaudžius pralaimėjimus. Įvykiai plėtojasi kaip tik
tuo metu, kai Kauno fortus
sutrupinęs geležinis kaizerio
kariuomenės kumštis pradėjo
įgyvendinti grėsmingas puolamąsias Vilniaus, paskui – ir
Švenčionių operacijas.
Ne mažiau įdomus A. SveREKLAMA

Kiekvienas, kuriam teko
slaugyti neįgalų ar sunkiai
sergantį žmogų, supranta,
kaip yra svarbu tuo
metu sulaukti aplinkinių
pagalbos.

čino pasakojimas apie bendras 1915 m. vasaros pabaigos – rudens pradžios rusų
kariuomenės nuotaikas per
prasidėjusį „didįjį atsitraukimą“. Pulkininkas vaizdžiai
aprašo narsius ir bailius savo
karininkus, kovą su dezertyrais ir panikuotojais, užsimena apie tyčia save žalojančius
karius, atsainų kai kurių vadų
požiūrį į pulko turtą. Nors rusams pavyko išvengti apsupties ir vargais negalais frontą
stabilizuoti, skaitytojui atsiveria liūdnas vis labiau krinkančios, demoralizuotos caro
kariuomenės vaizdas.
A. Svečinas gimė 1878 m.
kilmingoje, generolo laipsnį
turinčio dvarininko šeimoje,
baigė karo mokslus, dalyvavo
rusų–japonų kare, įsiplieskus
Pirmajam pasauliniam, vadovavo pulkui, o paskui – divizijai. Po 1917 m. bolševikų
perversmo netrukus įstojo į
įkurta Raudonąją armiją. Vargu ar tuomet jis jautė, kad, stodamas kruvinojo režimo tarnybon, pasirašė mirties nuosprendį. 1938 m., prieš tai kelis
kartus suimtas ir kalintas, karo
akademijoje dėstęs A. Svečinas sušaudytas kaip „liaudies
priešas“.
Nors ši knyga pirmą kartą
išspausdinta 1930 m., joje nėra
jokios politinės propagandos.
Lietuvių skaitytoją ji gali sudominti kaip gyvas Pirmojo
pasaulinio karo veiksmų Lietuvos teritorijoje liudijimas.
Leidinyje pateikti originalūs
žemėlapiai ir keli šimtai iliustracijų. 

Sunkią negalią turinčius
šeimos narius prižiūrintys artimieji susiduria su daugybe
problemų: trūksta žinių ir įgūdžių, kaip tokiu artimuoju rūpintis, kaip patiems ,,nepalūžti“ ir išlaikyti teigiamą emocinį ryšį. Įsipareigojimus šeimai
dažnai tenka derinti su darbu ir
ne visada pavyksta tai išspręsti,
todėl šiuos rūpesčius iš dalies
gali palengvinti Prienų rajone
vykdomas Europos socialinio
fondo finansuojamas Integralios pagalbos projektas.
Teikiamos integralios pagalbos – socialinės globos ir
sveikatos priežiūros paslaugos
padeda tenkinti neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų gyvybinius poreikius namų aplinkoje,
išvengiant perkėlimo į stacionarias ilgalaikės globos įstaigas. Prienų rajono savivaldybėje projektas įgyvendinamas
nuo 2016 m. lapkričio 7 d., kai
integralios pagalbos paslaugos
pradėtos teikti 6 neįgaliems ir
senyvo amžiaus asmenims.
Šiuo metu integralios pagalbos
paslaugos yra teikiamos19 asmenų, kuriems yra nustatytas
specialusis nuolatinės slaugos
poreikis. Paslaugas, kuriomis
naudojasi ne tik Prienų, bet ir
Jiezno bei Ašmintos seniūnijų
gyventojai, teikia kvalifikuoti
ir profesionalūs darbuotojai:
slaugytoja, socialinė darbuotoja, jų padėjėjos bei psichologė.
Darbuotojai naudojasi 2 automobiliais ir įsigyta įranga: čiužiniais pragulų profilaktikai,
perkėlimo lentutėmis, plaukų
plovimo sistema, kraujospūdžio matuokliais, maitinimo
staliukais prie lovos, pusiau
kietais juosmens korsetais.
Slaugytojo ir socialinio darbuotojo padėjėjos atsakingai
vykdo savo funkcijas, visada
atranda būdą, kaip užmegzti
ir palaikyti kontaktą su neįgaliu asmeniu, kuris dėl ligos turi
kalbos sutrikimų. Kartais pakanka tik nuoširdaus žvilgsnio
ar šiltos šypsenos ir užsimezga
kontaktas. Teikdamos paslau-

klas. Net sunku patikėti, kad
žmogus, dėl negalios mažai
kalbantis ar sunkiai sutelkiantis dėmesį, gali spalvinti nesudėtingus piešinėlius, įdėmiai
klausytis radijo ir šypsotis.
Kitiems klientams teigiamas
emocijas sužadina skaitomos
pasakos, vaikiškų knygelių
vartymas. O sunkiai judantis,
nesėdintis žmogus didelėmis
slaugytojos padėjėjos ir jo paties pastangomis geba nors 10
min. pasėdėti.
,,Integralios pagalbos paslaugų teikimas asmenims namuose – tai būdas trumpam
palengvinti gyvenimo skausmą, trumpam pabėgti nuo sunkumų, sumažinti įtampą. Šis
projektas padeda išspręsti gyvenimiškas problemas, žmogus gali jaustis žymiai geriau.
Tai įvyko man, kai į mano namus atėjo slaugytojos padėjėja
Ingrida, kuri padeda prižiūrėti
sunkiai sergančią mano Mamytę“, – savo atsiliepime apie
projektą sako Marytė.
,,Kadangi pati esu dirbanti,
didžiausias galvos skausmas
tapo mamos priežiūros klausimas. Kreipiausi į Prienų rajono
savivaldybės socialinių paslaugų centrą. Ten man pasiūlė
dalyvauti Integralios pagalbos
namuose projekte. Labai apsidžiaugiau. Tai didžiulė pagalba
mūsų šeimai ir mano mamai.
Slaugytojos ir socialinio darbuotojo padėjėja Deimantė be
galo nuoširdi ir rūpestinga. Visados rytais su šypsena pažadina mamą, o aš galiu ramiai
važiuoti į darbą, nes žinau, kad
mama bus prižiūrėta, pamaitinta, su ja bus bendraujama ir
ji nesijaus vieniša, kol aš esu
darbe“, – taip kalba Renata.
,,Prasidėjęs Integralios pagalbos į namus projektas buvo kaip saulės spindulys mūsų niūriame ir monotoniškame
gyvenime. Liga, atėjusi į namus, yra sunkus išbandymas
šeimai, bet reikia neužsklęsti
durų, ramiai be baimės priimti ir kartu ateinančią pagalbą. Dažnai girdžiu aplinkinių
klausimą: ,,Kaip čia bus, kai
į namus ateis svetimas žmogus?“ Ne man vienai sunku,

daug skausmo gyvenime matę, daugeliui padėję. Dėkoju
Dievui, kad tie ,,svetimi“, atėję pro mano namų duris, tapo
tikrai savais šeimos nariais“,
– tai daugelį metų sunkiai sergantį sūnų slaugančios Vidos
žodžiai.
,,Esame patenkinti teikiamomis integralios pagalbos
namuose paslaugomis mano
mamai. Visada laiku atvykstama, reaguojama į prašymus,
išmaudoma be problemų, patariama ir rekomenduojama,
ką galima dar padaryti gyvenimo kokybei pagerinti. Mano
mama labai patenkinta slaugytojos ir socialinio darbuotojo
padėjėjos Zitos paslaugomis,
jokių kitų žodžių, kaip tik pagiriamieji, negirdėjau“, – taip
atsiliepia Audrius.
,,Nuo šių metų gegužės mėnesio pagal Integralios pagalbos programą mano neįgalų
vyrą Leonardą pradėjo lankyti ir padeda slaugyti socialinių
paslaugų centro darbuotojos
Gražina ir Rūta. Kadangi man
jau 83-eji ir nesu stiprios sveikatos, tai šios mielos darbuotojos labai padeda slaugant ligonį: jų rūpesčiu nereikia man

kabinetų, kad išrašytų higienos
priemonių ir vaistų. Jos ir nuperka vaistus. Abi darbuotojos
lanko mus kiekvieną dieną po
2 val., mielai padeda ir buityje“, – džiaugiasi Sigita.
Tai atsiliepimai artimųjų,
slaugančių neįgalius ir senyvo amžiaus artimuosius. Šie
nuoširdūs žodžiai yra geriausias mūsų darbuotojų sunkaus
darbo įvertinimas. Prieš metus
su panašiomis problemomis
susidūrę asmenys turėjo galimybę pasinaudoti tik pagalbos
į namus paslaugomis, kurias
teikdavo socialinio darbuotojo
padėjėja. Integralios pagalbos
paslaugos iki 4,5 val. yra teikiamos kiekvieną darbo dieną.
Klientai, kurie naudojasi šiomis paslaugomis, moka tik už
2 valandas – socialinės globos
paslaugas, o slaugos paslaugos yra teikiamos nemokamai,
kadangi yra finansuojamos iš
Europos socialinio fondo. Atsižvelgiant į tai, klientai turi
finansinės naudos. 

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras
tel. (8-319) 52576, el. p. soc.paslaugucentras@prienuspc.lt

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

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
„Naujasis Gėlupis“
prenumerata:
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Ketinimai keisti antros pakopos pensijų fondų
finansavimą, atsisakant pervedimų iš „Sodros“,
juos pakeičiant valstybės biudžeto bei gyventojų
didesnėmis įmokomis, gali pakirsti pasitikėjimą visa
pensijų sistema, teigia Lietuvos investicinių ir pensijų
fondų asociacijos (LIPFA) prezidentas



Praėjusį penktadienį pagal Europos Sąjungos (ES)
programą į Lietuvą perkelti 15 sirų pabėgėlių.
Migracijos departamentas pirmadienį paskelbė, kad į
šalį atvyko keturios migrantų šeimo



Lietuvos pareigūnai pasienyje su Baltarusija aptiko
artilerijos sviedinį ir rūpinosi šio pavojingo radinio
apsauga, kol jis buvo sunaikintas.

Greitis keliuose – realybė pateisina priemones
ATKelta IŠ 1 p.
Nors puikiai žinome, kad
automobilių pramonė labai
daug investuoja į žmogaus,
vairuotojo saugumą, vairuotojai vis tie tiki, jog šios investicijos ne tiek apsaugo, kiek leidžia drąsiau valdyti savo transporto priemones drąsiau.
Didėjantis automobilių galingumas bei platėjanti spidometro skalė keliuose sėja
mirtį ar – daugeliu atvejų – ilgai negyjančias žaizdas, bet
vairuotojai, deja, vis dar nenori pripažinti, kad saugumas
keliuose priklauso ne nuo apsaugos sistemų, o nuo pačių
vairuotojo smegenų veiklos
dalyvaujant eisme.
Jau kelis dešimtmečius teisėsaugos atstovai keliuose –
įvairių šalių saugumą keliuose užtikrinančios kelių policijos įstaigos – taiko įvairias
technologines bei prevencines
priemones saugumui keliuose
padidinti, bet vis tiek niekaip
negali išspręsti tos amžinos
saugaus greičio viršijimo problemos
Mažesnio pravažumo ir eismo keliuose įrengiami kalneliai, iš pačios kelio dangos ar
pagalbinių stulpelių formuojami įvairūs posūkiai, lankai,
kurie priverčia vairuotojus sumažinti greitį. Žinoma, greitis
ribojamas ne tik įrengimais,
bet ir ženklais. Deja, greitį ribojantys ženklai labai dažnai
būna beverčiai be dar vieno
įrengimo – elektroninio greičio matavimo prietaiso.
Ilgus metus tobulintų greičio matavimo sistemų dažnai

tmeninių technologijų pramonės šuolis teisėsaugai suteikė
galimybę pažaboti savo pačių, savo šeimos ir atsitiktinių
asmenų gyvybių nesaugančius
vairuotojus greitkeliuose, kuriuose negalima įrengti papildomų antžeminių greičio ribojimo priemonių.
Deja, stacionarūs greičio
matuokliai yra lengvai pastebimi ir įsimenami, todėl vairuotojai, sulėtindami greitį prie šių
matuoklių, tuoj pat už jų „atsiima prarastą laiką“ ir spaudžia
automobilio akseleratorių dar
stipriau, negu dar būdami toli
iki matuoklio.
Lietuvos policija, siekdama
pažaboti greičio viršytojus,
kurių nepamato stacionarūs
greičio matuokliai, į savo arsenalą jau senokai priėmė ir
„važinėjančius“ matuoklius.
Pastarieji, įrengti nežymėtuose policijos automobiliuose,
daugiau nei dešimt metų buvo
tikras greičio viršytojų siaubas.
Deja, automobiliuose įrengtos
greičio matavimo sistemos jau
paseno, o ir pati jų technologija
kartais trukdydavo vienu metu
užfiksuoti kelis pažeidimus.
Tiesa, 2017 metai mėgstantiems greitį viršyti vairuotojams atmintyje išliks ilgam.
Lietuvos kelių saugumu besirūpinanti policija turi naujos
kartos greičio matuoklius. Pastarieji gali ne tik vienu metu
fiksuoti kelis pažeidimus, bet
ir automatiškai suformuotą
protokolą išsiųsti tiesiai automobilio savininkui. Šie matuokliai turi ir dar vieną vairuotojų
norą viršyti greitį mažinančią

nestabdo pažeidėjų, likdami
visiškai nepastebėti, tačiau atlieka savo skaudžiai prevencinį darbą.
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK)
kelių policijos skyrius, žinoma,
neatsilieka nuo didžiųjų Lietuvos miestų ir taip pat rūpinasi
kelių saugumu. Visoje apskrityje, įvairiose vietose įrengtos
antžeminės greičio ribojimo
priemonės, stovi įrengti stacionarūs greičio matuokliai ir, žinoma, po įvairius kraštus važinėja ir nežymėtas automobilis
su greičio matuokliu.
Šiemet Alytaus miesto savivaldybė ir Prienų rajoną aptarnaujančiai Alytaus apsk. VPK
įteikė dovaną – naują patrulinį
automobilį „Škoda Superb“
su viena pažangiausių greičio
matavimo sistemų, analogiškų
Vilniaus apsk. VPK naudojamai greičio mėgėjus atvėsinančiai „juodajai poniai“.
Nusprendėme su šia kaimynų dovana, neretai užsukančia
ir į Prienų bei Birštono krašto
kelius, susipažinti iš arčiau.
Taigi, artėjant pietų metui,
vieną žiemišką pagal kalendorių, tačiau rudenišką pagal
orą dieną, sėdėdami šiltoje ir
sausoje, švyturėliais bei skiriamaisiais policijos ženklais
pažymėtoje „Škoda Superb“
pajudėjome kartu su Kelių policijos skyriaus Kelių patrulių
būrio vyriausiaisiais patruliais
Sandra Petrauskaite ir Arūnu
Plenta.
Tiesa, išbandyti greičio matavimo sistemą vykome į užmiestį. Pasak, ekipažo narių,

būdavo atsisakoma ir dėl jų
netikslumo, ir dėl vairuotojų
piktnaudžiavimų. Didelis skai-

savybę – greitį fiksuoja dideliu atstumu ir itin greitai, todėl
dažniausiai paslaptingi policijos ekipažai net nesustoja ir

miesto ribose greitis dėl transporto intensyvumo ir taip būna mažesnis, todėl rezultatai
geriausiai matyti užmiesčio

REKLAMA

keliuose ir tuštesnėse gyvenvietėse.
Taigi, pirmuosius greičio
viršytojus sutikome dar nespėję pakilti į F. Martišiaus kalną.

trulius, ir ekipažo keleivius
– didžiausio 70 km/val. leistino greičio ruože matuoklio
ekrane užsižiebia 105 km/val.
greitis. Automobilis, net nelė-

tikrų pažeidėjų niekada nesulaikysi. Ekipažui tik sustojus,
solidarus vairuotojų perspėjimas apie jį ilgosiomis šviesomis perduodamas net kelis ki-

Čia sunkiasvorių transporto
priemonių greitis ribojamas iki
40 km/val., lengvųjų automobilių – iki 50 km/val. Tiesa, pirmieji sutikti greičio viršytojai
didžiausią leistiną greitį viršijo vos dviem trim kilometrais.
Taigi, išsukę į kelią Alytus–
Kaunas keliaujame įžymiojo
sklandytuvo žiedo link.
Greičio matavimo sistema
veikia įspūdingai. Automobilio greitis matomas ir fiksuojamas dar tada, kai jis vis dar
sunkiai įžiūrimas plika akimi.
Patruliniame automobilyje
įrengtos kameros automatiškai fiksuoja greitį viršijantį
automobilį iš toli ir iš arčiau.
Vaizdo kokybė beveik prilygsta profesionaliam meniniam kadrui. Aplenkus žiedą
ir pajudėjus toliau, Kauno link,
didžiausio 70 km/val. leistino
greičio ruožu, greičio matuoklyje atvažiuojančių ir nuvažiuojančių automobilių greitis
nenusileidžia žemiau 75 km/
val. Tiesa, nepasiekus posūkio
į Pakuonį, patvirtinimui ir persiuntimui automobilių savininkams jau persiunčiama į Vilnių
pora protokolų dėl greičio viršijimo 15–20 km/val.
Keliaujant „mirties keliu“
pramintu Prienų krašto keliu ir
pasiekus ypač pavojingą kelio
ruožą prie buvusios „Kubilo“
kavinės, vienas atvažiuojantis
automobilis priverčia palinkti
prie matuoklio ekrano ir pa-

tindamas greičio ir nekreipdamas dėmesio į patrulinį policijos automobilį, prašvilpia pro
šalį. Siurprizai tuo nesibaigia.
Paskui pirmąjį automobilį atlekia ir antrasis, tiesa, pastarasis spėja sulėtinti greitį iki
98 km/val.
Aptarinėdami vairuotojų
abejingumą, pasiekiame vieną
iš kraštinių Prienų krašto gyvenviečių – Laukiškes. Pasak
A. Plentos, čia retai kas mažina
greitį. Tuštoku keliu, kertančiu
jo viduryje įsikūrusią gyvenvietę, galima važiuoti ne didesniu kaip 50 km/val. greičiu,
tačiau vairuotojai, atvažiavę
keliu, kuriuo leistina važiuoti didžiausiu 90 km/val. greičiu, nesivargina jo sumažinti.
Tai rodo ir greičio matuoklis.
Vidutinis atvažiuojančių automobilių greitis matuoklio
ekrane – 60–65 km/val. Pasak
A. Plentos, pikta, kad vairuotojai skrieja per gyvenvietę, net
nesusimąstydami apie vaikus,
kurie bėgdami žaisti pas kaimynystėje gyvenančius draugus tokioje gyvenvietėje yra
sunkiai pastebimi. O iki katastrofos reikia labai nedaug.
Nusprendžiame sustoti ir padirbėti kaip stacionarus greičio
matuoklis. Prevencija pasiteisina, visų atvažiuojančių ir nuvažiuojančių automobilių greitis sumažėja iki 53–55 km/val.
Pasak patrulių, stovint galima
tik drausminti vairuotojus, bet

lometrus. Pasirodo, anekdotas,
kad 90-60-90 yra ne kūno apimtys, o automobilio greitis iki
policijos ekipažo, pro jį ir už jo
– ne anekdotas, o realybė.
Tiesa, belieka tik stebėtis,
kad netgi žinantys apie stovintį
ekipažą vairuotojai nemato reikalo greičio mažinti iki leistinos ribos, o vis tiek viršija.
Daugelis jų, matyt, žino, kad
Lietuvoje už greičio viršijimą
iki 10 km/val. numatytas tik
įspėjimas. Jis realios piniginės bausmės neužtraukia, tačiau fiksuojamas kaip pirmasis pažeidimas. Per metus nusižengęs dar kartą, vairuotojas
privalės mokėti ne mažesnę,
tačiau visą numatytą baudą.
Beje, Liuksemburge didžiausias leistinas greitis ir yra didžiausias leistinas greitis. Šioje
šalyje numatyta piniginė bauda jau viršijus didžiausią leistiną greitį bent 5 km/val.
Pajudėjus Išlaužo link situacija nesikeičia, mažesnio nei
didžiausias leistinas greitis
matuoklio ekrane nematome.
Išlauže dažniausiai vairuotojai „atsigriebia“ už ilgą laiką,
praleistą kolonoje, todėl lenkia ir po kelis automobilius,
gyvenvietės ribose viršydami
greitį kone dvigubai. Užfiksuojame didžiausią tądien greitį – 116 km/val. Tiesa, greičio
patruliai nefiksuoja ir protokolo neformuoja, nes tai – su
įjungtais švyturėliais bei gar-
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geriausia dovana - laikraščio „Naujasis gėlupis“ prenumerata.
Ja artimieji galės džiaugtis net du kartus per savaitę - ištisus metus.



Portugalijoje vykusiose tarptautinėse dviračių treko
varžybose „Trofeu Internacional Municipio de Anadia“
(UCI I kategorija) Lietuvos atstovai iškovojo net
aštuonis medalius – po tris aukso ir sidabro bei du
bronzos.

siniu signalu skubantis greitosios pagalbos automobilis.
Pajudame atgal link Prienų,
o pro juos – link Balbieriškio.
Pakeliui tenka išsiųsti dar kelis protokolus. Ekrane vietoj 90
km/val. nuolat mirksi didesni
už 100 skaičiai.
Pasidomėjus, ar patruliai
dažnai stabdo greičio pažeidėjus, atsakymas suglumina
– beveik niekad. Sistema automatiškai pažeidėjams surašo protokolą, todėl patrulinio
automobilio išvaizda atlieka
prevencinį darbą, o greičio
matavimo sistema – baudžiamąjį. Per dieną užfiksuojama
20–30 greičio viršytojų. Pasak

to džiaugsmo dviratininkas palieka savo dviratį prie parduotuvės ir bėgte lekia pas draugą,
žadėdamas šiandien daugiau
nebevažiuoti.
Pajudėjus vėl link Prienų
greičio matuoklis įamžina dar
vieną greičio mėgėją Balbieriškio bažnyčios fone. Kartu
su kylančios naujosios bažnyčios atvaizdu protokole fiksuojamas ir greitis – 67 km/val.
miestelio ribose. Tik pradėjus
kilti link atodangos, ne vieną
gyvybę nusinešusioje atkarpoje tenka pasitikti dar vieną
„traukinuką“. Galbūt bandos
jausmo genami vingiu nuo
kalno, didžiausio leistino 70

patrulių, su šia sistema kol kas
užfiksuotas didžiausias greitis
„tik“ 150 km/val.
Įriedėjus į Balbieriškį, dėmesį patraukia sunkiai dviratį
minantis keliautojas. Sustojame. Nors dviratininkas dievagojasi, kad yra visiškai blaivus,
tačiau nuo jo sklindantis kvapas priverčia iš daugybės patruliniame automobilyje esančių prietaisų išsirinkti alkotesterį. Išsigandęs dviratininko
veidas pasikeičia į laimingiausio žmogaus veidą, kai alkotesteryje sužiba išganingos 0,39
alkoholio promilės. Lietuvoje
transporto priemonių – lengvųjų automobilių, vežimų ar
dviračių – vairuotojams leistina norma yra 0,40 promilių. Iš

km/val. greičio ruože, vienas
paskui kitą atlekia dar du greičio fanatikai. Su pirmojo nuotrauka greičio matuoklis parodo 106 km/val. greitį, paskui
jį lekiantis „įsiamžina“ su 93
km/val. Pamatęs patrulinį automobilį, greitį sumažina tik
pirmasis automobilis, antrasis
lekia drąsiai į priekį, nesitikėdamas, kad „Škoda Superb“ –
ne tik gražus automobilis, bet ir
pažangus greičio matuoklis.
Kelionės pabaigoje reziumuojame rezultatus. Jie ne tokie jau ir džiugūs. Iš viso per
šią kelionę išsiųsta beveik 20
protokolų. Penki iš jų išrašyti
už didžiausio leistino greičio
viršijimą daugiau nei 30 km/
val. Kiti – už greičio viršijimą

REKLAMA



Naktį iš sekmadienio į pirmadienį Rokiškio rajone
degė vaikus globojančios šeimynos pastatas. Atvykus
ugniagesiams, 3 suaugusieji ir 13 vaikų jau buvo išėję
iš pastato. Jie nenukentėjo, skelbia Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

nuo 15 iki 30 km/val. Labiausiai, ko gero, stebina faktas,
kad per porą valandų iš kelių
šimtų sutiktų automobilių didžiausio leistino greičio neviršijo tik keletas automobilių, o
kas antras didžiausią leistiną
greitį viršijo 10 km/val.

Pasak A. Plentos, nors šiuo
automobiliu dažniausiai tikrinamas ir atvažiuojančių,
ir nuvažiuojančių transporto
priemonių greitis, automobilio įranga leidžia tikrinti ir automobilio techninės patikros
datą bei draudimo būklę pagal
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Bangladešo pietuose esančiame Čitagongo mieste
per spūstį politiko laidotuvėse žuvo 10 žmonių, o dar
dešimtys buvo sužeisti, pranešė policija.

valstybinius numerius. Sistemos galingumas tikrai nustebino. Kameromis galima fiksuoti numerius ant transporto
priemonių, kurių realiai žmogaus akis dar neįžiūri. Sistema
skenuoja netgi ir sunkiai įskaitomus numerius automobilių,
esančių už kelių šimtų metrų.
Numeriai tikrinami kelių milisekundžių greičiu, todėl galimybė, kad sistema užstrigs
dėl didelio kiekio pravažiuojančių automobilių, beveik
neįmanoma.
Anot patrulių, šis automobilis skirtas kelių saugumui
užtikrinti, tačiau kartais tenka
vykti ir į svarbius iškvietimus,
kai gresia pavojus žmogaus
gyvybei.

Tai, kad Lietuvos vairuotojai įsitikinę, jog greitį matuoja
tik nežymėti policijos automobiliai, o patruliniai tokios
galimybės neturi, patvirtino
pokalbis su pora Prienų krašto vairuotojų, kurių didesnį
nei leistiną greitį užfiksavo
patrulinė policijos „Škoda“.
Vairuotojai puikiai prisiminė,
kad prasilenkė su patruliniu
automobiliu, tačiau nustebo
išgirdę, kad šiuo automobiliu
ir buvo užfiksuotas jų viršytas
greitis. Toks automobilis Prienų krašto keliuose jiems tapo
ne itin maloni naujiena.
Reikia tikėtis, jog ši „Škoda“ vairuotojams taps ne baudų, o saugaus greičio keliuose
simboliu.
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Prienų turguje
Šeštadienį turgus buvo
nedidelis. Gal būtų buvę
ir daugiau pirkėjų, tačiau
daugeliui sukliudė slidūs
keliai po iškritusio naktį
sniego, o gal žmonės
prieššventinius pirkimus
atidėjo ateinančios
savaitės pabaigai. Juk
šiaip ar taip – iki Kūčių dar
buvo likusi visa savaitė.

Prekiaujama buvo tomis
pačiomis prekėmis, kaip ir
įprasta šiuo metų laiku. Gal
daugiau buvo siūloma naminių papjautų paukščių – vištų,
ančių, žąsų ir kalakutų.
Kilogramas bulvių kainavo 0,25–0,4 euro, burokėlių
– 0,4–0,6 euro, morkų – 0,5–
0,6 euro, kopūstų – 0,4 euro,
svogūnų – 0,5–0,7 euro, česnakų – 4–4,5 euro, paprikų –
2,5 euro, kalafiorų – 1,8–2,5
euro. Kilogramas topinambų
kainavo 1 eurą, baltų ar juodųjų ridikų – irgi 1 eurą.
Kilogramą raugintų kopūstų pardavė už 1 eurą, agurkų
– už 1,5–1,8 euro. Pusės litro
stiklainį marinuotų paprastesnių grybų buvo galima nusipirkti už 2,5euro, puslitrinį
stiklainį konservuotų baravykų – už 3–3,5 euro. 100
g džiovintų baravykų puselių kainavo 3,5 euro, šiek
tiek mažesnis vėrinukas – 2
eurus.
Moterys buvo pasidėjusios
ant prekystalių pačių pagamintų įvairių daržovių mišrainių. Trilitrinis stiklainis marinuotų agurkų ar pomidorų
kainavo 3 eurus, o trijų ketvirčių stiklainis pomidorų, pagamintų su želatina – 2,5 euro,
mišrainės su kopūstais ir pomidorais – 1,8–2,2 euro.
250 g buteliuką svarainių
ar šaltalankių sirupo pardavė už 2 eurus, o už pusę litro
prašė 5 eurų.
Kilogramas lietuviškų
obuolių kainavo 0,8–1 eurą,
kriaušių – 1–1,5 euro. Litrą spanguolių pardavė už 3
eurus.
Ant prekystalių kai kurios
pardavėjos turėjo pasidėjusios po keletą papjautų paukščių. Už nemažą žąsį ar kalakutą prašė 25–30 eurų, už antį
– 16–20 eurų, už vištą – 11–
12 eurų. Kaina priklausė nuo
dydžio. Kai kurie prekiautojai
didelį paukštį siūlė perpjauti
per pusę.
Pieno ir jo produktų kainos
ir artėjant metų pabaigai beveik nesikeičia. Litras pieno
REKLAMA

kainavo 0,45–0,5 euro, grietinės – 3,2–3,5 euro, puskilogramis sviesto – 3,5–4 eurus,
kilogramas varškės – 1,6–3
eurus. Sūrį buvo galima rinktis pagal dydį arba pagal tai, iš
ko pagamintas – iš varškės ar
saldaus pieno, o kainos svyravo nuo 1,5 iki 3 eurų. Beje,
artėjant šventėms, labai anksti
nuo prekystalių dingo grietinė
ir sviestas. Atėjusieji šiek tiek
vėliau jau nieko nerado.
Prieš šventes šoktelėjo naminių vištų kiaušinių kainos.
Dabar dažnas pardavėjas prašė jau ne 2, o net 3 eurų.
Bitininkai kilogramą medaus pardavė už 7 eurus, o
pusės litro stiklainį – už 4,5–
5 eurus. Nemajūnų krašto
bitininkas R. Pilauskas siūlė
pirkti ir šerkšno medaus indelį kalėdinėms dovanoms. Nedidelis, 100 g indelis medaus
su riešutais kainavo 3–4 eurus. Tačiau ir skonis, ir vaizdas – nekasdieniški. Tokio
ar panašaus medaus indelius
siūlė ir kiti prekiautojai medumi ir jo produktais.
Daugelis žmonių jau pirko „kūčiukų“ – už nedidelę pakuotę (apie 300–500 g)
mokėdami 1,0–1,2 euro, taip
pat aguonų (1 stiklinė – 0,8–
1 euras).
Turgavietėje padaugėjo
vaistažolėmis prekiaujančių
žolininkų. Vieni turėjo keletą ryšelių įprastinių žolių, su-

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
2 kambarių butus

džiovintų ar (ir) susmulkintų,
kiti – jau su aprašymais, vartojimo būdu. Už ryšelį vaistažolių vieni prašė 1 euro, kiti – 2 eurų, o už tepaliukus ir
aliejukus – 5 eurų.
Šį kartą buvo apgulti žuvų
pardavėjai. Kadangi paskutinę advento savaitę daugelis ruošiasi susilaikyti nuo
mėsiško maisto, tai savo racioną paįvairins žuvimis bei
silkėmis.
Kilogramas karpio kainavo 3,7–3,89 euro, plačiakakčio filė – 3,99 euro, dorados
– 4,99 euro, karšio filė – 2,99
euro, vėgėlės – 4,50 euro, upinio ešerio – 2,90 euro. Populiariausios šviežios žuvys buvo karpiai ir vėgėlės, o šaldytos – jūrų lydekos. Paklausios
buvo įvairios silkės bei rūkyti
žuvies gaminiai.
Nemažai buvo rūkytos mėsos gaminių. Kilogramas rūkytų lašinukų kainavo 5,2–
5,6 euro, su raumeniu – 5,8–
7,6 euro. Kilogramą rūkytos
dešros buvo galima nusipirkti
už 5,8–7 eurus, dešrelių – už

4,5–5,2 euro, suktinio – už 8–
10 eurų, pūslės (skilandžio)
– už 10–12 eurų, o vytintos
jautienos išpjovos – už11,5–
12 eurų.
Ir prie mėsos kiosko, ir paviljone netrūko žmonių, norinčių įsigyti šviežios mėsos.
Pasirinkimas ir asortimentas
buvo toks pats kaip ir pereitą
šeštadienį. Kilogramas kiaulienos šoninės kainavo 3,2–
3,8 euro, kumpio –3,8–3,95
euro, sprandinės – 4,9–5,20
euro, karbonado – 4,85–5,1
euro, karkos – 1,7–2,1 euro,
kauliukų – 2,8–3 eurus. Kilogramą maltos kiaulienos ir
jautienos pardavė už 3,5–3,8
euro. Kilogramas mėsinės
vištos (broilerio) kainavo 2,5
euro, kalakuto kumpio – 3,6
euro. Kai kas pirko kiaulės
galvą ir kojas bei ausis šaltienai virti už 1,5–2 eurus. Kilogramas triušienos kainavo 6
eurus, veršienos – 7–11 eurų,
avienos – 5–11 eurų.
Pusės litro butelis naminio
šaltai spausto sėmenų aliejaus
kainavo 3–3,5 euro.

Gyvūnijos turgavietė buvo
apytuštė – prieš šventes žmonės nelabai ką ir perka. Pasirinkimas buvo prastas – keli
gaidžiai, už kuriuos šeimininkas prašė po 6 eurus. Už
antis moterėlė norėjo gauti
po 12–14 eurų, o už kalakutę
– 24 eurų. Ir viskas.
Ūkininkai taip pat grūdų
nebrangina. Centneris miežių, kviečių ar kvietrugių kainavo 8–9 eurus, 40 kg maišas
avižų – 6 eurus, o už centnerį
pašarinių miltų prašė 8,5–9
eurų. Žinoma, perkant didesnį
kiekį ūkininkai ir kainą nuleido, ir atvežti žadėjo.
Kadangi šeštadienio rytą
oras buvo gana šiltas, žmonės
labai neskubėjo, stoviniavo,
kalbėjosi, vieni kitiems linkėjo gražių švenčių, sveikatos ir
pasisekimo.
Apie netrukus atkeliausiančias šventes skelbė parduodamos eglutės ir blyksintys
jų papuošalai. Už kalėdines
eglutes pardavėjai prašė 5–10
eurų, už vazonuose augančias
– 10 eurų. NG

„Pildyk“ vartotojams – neribotas naršymas
po populiariuosius socialinius tinklus
Artėjant didžiosioms
metų šventėms
mobiliojo ryšio lyderė
„Tele2“ klientams
paruošė dovaną.
Išankstinio mokėjimo
paslaugos „Pildyk“
vartotojai interneto
svetainėse „Youtube“,
„Facebook“,
„Instagram“ ir
„Snapchat“ gali
naršyti neribotai.

„Šiais socialiniais tinklais bei „Youtube“ mūsų interneto vartotojai
naudojasi kiekvieną dieną vis dažniau. Dalinimasis „Youtube“ video
klipais jau seniai tapo interneto vartojimo kultūros dalimi, be kurios neįsivaizduojamas buvimas socialiniuose
tinkluose ir internetas apskri-

tai. Tad šventiniu laikotarpiu
atrasti dar nematytus įrašus
bus galima negalvojant apie
išeikvojamus gigabaitus“,–
teigia Dominyka Jonušienė,

„Pildyk“ ženklo vadovė.
Naujoji „Pildyk“ kampanija leidžia visą mėnesį neribotai žiūrėti „Youtube“ vaizdo
klipus ir naršyti populiariuo-

siuose socialiniuose tinkluose.
Akcijos teikiama neriboto naršymo galimybe gali
pasinaudoti visi
planą NARŠYK
su 1,5GB, 3GB,
5GB arba 10GB
užsisakę PILDYK
vartotojai. Vos tik
nusipirkę planą, į
savo telefoną jie
gaus SMS žinutę
su pasiūlymu už
papildomus 0,99
Eur gauti neribotą kiekį interneto
duomenų socialiniuose tinkluose.
Vartotojams tereikės išsiųsti SMS su žodžiu TINKLAI
numeriu 1556 (žinutės kaina
0,05 Eur). 

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

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.

ŽEMĖS SKLYPUS
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.

Perka
2 k. bt. (moka iki 18 000 Eur, gali
būti be remonto) Prienuose. Tel.
8 609 51204.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.

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

IŠSINUOMOJA
Ūkininkas išsinuomoja arba perka žemės ūkio paskirties žemę
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio,
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse
vietovėse. Tel. 8 618 57457.
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Automobiliai ir
jų dalys
PARDUODA
„VW Golf“ (1996 m., TDI, 1,9 l, 66
kW, TA iki 2019 m. 11 mėn., universalas, oro pagalvės, lengvojo
lydinio ratlankiai, kablys, žalios
spalvos, tvarkingas, 800 Eur). Tel.
8 656 03561.

PERKA

Skubiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, keturačius, priekabas.
Automobiliai gali būti su defektais, nevažiuojantys, daužti, skirti ardymui ar utilizavimui, surūdiję, be TA ir draudimo. Išsivežame patys. Atsiskaitome iš karto, padedame
sutvarkyti visus reikiamus
dokumentus. Lauksime Jūsų
pasiūlymų
tel. 8 666 70777.
Brangiai superka įvairius automobilius (tvarkingus ir gali būti su
defektais). Tel. 8 684 44304.
Visų markių automobilius (tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius
arba su defektais) ir kitas motorines transporto priemones. Tel.
8 605 10023.

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA
Žąsis 6 Eur/kg. Tel. 8 620 98165.
Triušių skerdieną. Tel. 8 616
78865.
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.
Miežius. Tel. 8 646 27038.

Trąšas: amonio salietrą, sulfatą, azofoską ir kitas trąšas.
Pristatome. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 605 49513.
Amonio salietrą. Išvalytas pupas
„Fuego“, žirnius „Navaro“ tinkamus sėklai. Vasarinius kviečius.
Tel. 8 686 24223.
REKLAMA

Polikarbonatiniai šiltnamiai.
Įvairių matmenų. Mažos kainos. Pristatymas. Garantija.
www.perchina.lv Tel. 8 606
13 383.

PERKA
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.
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.
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.

Statome nerūdijančio plieno
apšildomus kaminus. Dedame
nerūdijančio plieno įdėklus į
kaminus, židinius pirtis ir t.t.
Darome pajungimus. Tel. 8 685
60129.

ĮVAIRIOS PREKĖS

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.

PARDUODA
Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis
arba rąsteliais. Malkos tvarkingai
sukrautos. Skubus nemokamas
pristatymas. Taip pat parduodame DURPIŲ BRIKETUS. Tel. 8
672 51171.
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8 671 94231.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
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.

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.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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.
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.

Remontuojame
skalbykles, džiovykles, el. virykles ir
kt. Suteikiame garantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 645 04370.

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,
♦ geodeziniai ir topografiniai
matavimai,
♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektai...

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614
38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
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LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 650 41148. Dirbame visą parą

Pranešame, kad 2017-11-24 buvo atliekamas žemės sklypų (kad. Nr. 6955/0003:0222 ir kad. Nr. 6955/0003:0223;
proj. Nr. 51-2), esančių Prienų r. sav., Strielčių k., Liepų g.
10, ribų ženklinimas. Prašome mirusio savininko Petro Brazaičio žemės sklypo (kad. Nr. 6955/0003:0046) esamus ar
būsimus paveldėtojus kreiptis dėl bendros ribos suderinimo.
UAB „NT matininkai“ tel.: (8 343) 56286, 8 601 96231,
Draugystės g. 9-32, Marijampolė. El. p. matininkupaslaugos@yahoo.com
Informuojame, kad 2018-01-05 nuo 10.00 val. bus atliekami kadastriniai matavimai žemės sklypo, suformuoto prie
teisiškai registruotų pastatų Vilniaus g. 29, Jiezne. Dėl matuojamo žemės sklypo bendros ribos suderinimo arba susipažinti su planu ar pareikšti pastabas kviečiame atsiliepti:
gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 6916/0007:63) savininkę
Juliją Kučinskienę (gim. 1946-11-11, duomenų apie deklaruotą gyv. vietą nerasta) arba įgaliotus asmenis per 30 dienų
nuo šios informacijos paskelbimo. Informacija teikiama
tel. 8 609 04746, Dalė Gulijeva

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį
„Naujasis Gėlupis“!
Prenumeruokite „Naujajį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto
ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

„Naujasis Gėlupis“ 12 mėnesių - nuo
Automobilių remontas, diagnostika ir paruošimas techninei
apžiūrai. Tel. 8 673 40369.

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

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, džiovykles, elektrines
virykles, orkaites, indaploves.
Atvykstu į namus. Suteikiu 1 m.
garantiją. Tel. 8 647 36010.

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.

43 Eur.

Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Mobiliuoju juostiniu gateriu pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento kieme.
Pjauname ir nedidelius kiekius.
Tel. 8 610 03983.

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

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
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.
Vairuotojai, turintys CE vairuotojo
kategoriją. Darbas Lietuvoje. Tel.
8 675 46350.

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
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“.

kultūros ir laisvalaikio centre
– auksinio balso baritono Andriaus Apšegos ir smuikininkės
Austėjos Pranckūnaitės koncertas. Koncertmeisterė Julija Sokol.
Bilieto kaina – 5 Eur.
Gruodžio 29 d. 17.30 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– šventinis vakaras „Žiemos
mozaika“. Įėjimas nemokamas!
* Renovuotos Prienų kultūros ir
laisvalaikio centro koncertų salės
atidarymas. * Konkursų „Lai ateina šventės žiburiuotos“ ir „Senių
besmegenių sąskrydis“ nugalėtojų apdovanojimai, šventinė
loterija.* Grupės „Džentelmenai“
koncertas.
Gruodžio 30 d. 18 val. Stakliškių
kultūros ir laisvalaikio centre
– šventinis žiburėlis „Naujųjų belaukiant“. Skambės
gražiausios Gedimino Saltono atliekamos dainos.
Dėl staliukų rezervavimo
prašome kreiptis iki gruodžio 22 d. tel. 8 686 94069,
8 685 66814. Organizatorius Stakliškių kultūros ir
laisvalaikio centras.

Vakaro svečias – romansų atlikėja
Liubovė Nazarenko. Bilieto kaina
– 2,03 Eur.
Sausio 9 d. 12.30 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– socialinė akcija „Lik sveika,
Žaliaskare“. Atsisveikinimas su
kalėdinėmis eglutėmis ir Seniais besmegeniais, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos
mokinių muzikinis spektaklis „Z
karta“.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Gruodžio 16–24 dienomis Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre
veiks Jiezno žmonių su negalia
rankdarbių paroda „Darbščios
rankos“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus

viešojoje bibliotekoje eksponuojama rašytojo Vytauto Bubnio 85-erių metų jubiliejui
skirta paroda „Vytauto Bubnio
at(si)vėrimai“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje
eksponuojama paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos
valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarijos Informacijos ir
komunikacijos departamento
Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius.
Pakuonio bibliotekoje eksponuojama fotografijų konkurso,
organizuoto Žolinės šventei,
nugalėtojų darbų paroda „O
buvo vasara pilna žiedų...“.

PRIENŲ KRISTAUS APSIREIŠKIMO
PARAPIJOS BAŽNYČIA
ŠV. MIŠIŲ DIENOTVARKĖ
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.

Sausio 6 d. 16 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre – respublikinis romansų
vakaras „Ilgesio dainos“.

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.

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.

Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba Prienų grupė

Gruodžio 21 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– nemokamas garso terapijos užsiėmimas „Kalėdų gongų garsai“
su Raimondu Binkausku, gongo
meistru ir pradininku Lietuvoje,
turinčiu daugiau nei 20 metų
patirtį netradicinės terapijos,
meditacijos srityse. Norinčius
dalyvauti, kviečiame iš anksto
registruotis el. paštu prienai.
vs.biuras@gmail.com arba tel.
(8 319) 54 427. Su savimi turėkite
kilimėlį, šiltą užklotą (miegmaišį)
ir vilnones kojines. Būkite bent 1
val. nevalgę ir dėvėkite laisvesnius drabužius.
Gruodžio 27 d. 18 val. Prienų
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
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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

Penktadienis, gruodžio 22 d.

Šeštadienis, gruodžio 23 d.

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

(11) 08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Autopilotas 09:30 Apie
žūklę 10:00 Nutrūkę nuo grandinės (31) 10:30 Pragaro katytė
(5) 11:30 Iš liūtukų - į liūtus karalius 12:40 Reali mistika (6) 13:45
Vanity Fair. Visiškai slaptai (10)
14:45 Kas žudikas? (12) 15:50
19.30 val. Kas žudikas? (5) 17:00 LKL čempionatas. Lietkabelis – Lietuvos
„Operacija “Y” ir kiti Šurytas 19:30 Muzikinė kaukė 22:05
riko nuotykiai“
MANO HEROJUS Žudymo sezonas 23:50 AŠTRUS KINAS Gyvų
neliks 01:25 Begėdis (12) 02:20
Pasiutę šunys (1) 03:15 Kas žu06:00 Lietuvos Respublikos him- dikas? (12)
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
Premjera. Džiunglių būrys skuba
į pagalbą 2 07:20 Premjera. Al- 05:45 „Slaptas augalų gyvenimas.
vinas ir patrakėliai burundukai 1 Sandrauga“ 06:35 „Pavojingiau07:30 Premjera. Detektyvė Mire- sios kelionės. Mianmaras“ 07:00
tė 07:45 Premjera. Džeronimas Programa 07:04 TV parduotuvė
3 08:10 Karinės paslaptys 09:00 07:20 „Žemė iš paukščio skrydžio“
Labas rytas, Lietuva 11:50 Pa- 08:25 Kalėdų skanėstai su Liucina
saulio dokumentika 13:40 Puaro 08:30 „4 kampai“ 09:00 „Skinsiu
15:15 Dokumentinė apybraiža raudoną rožę“ 09:35 Kalėdų ska„Mes nugalėjom” 15:45 Žinios. nėstai su Liucina 09:40 „Keturi meOrai (su vertimu į gestų kalbą) tų laikai“ 10:50 Kalėdų skanėstai
16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 su Liucina 11:00 „Detektyvas MorŽinios (su vertimu į gestų k.) 17:55 sas“ (2/3) 13:00 „Vera. Vaiduoklis“
Sportas 17:58 Orai 18:00 Teisė (2/1) 15:05 Kalėdų skanėstai su
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų Liucina 15:15 „Pasaulio turgūs.
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Lote- Mumbajus“ 16:00 Žinios 16:18
rijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30 Orai 16:20 Mano Europos ParlaPanorama 20:52 Sportas 20:57 mentas 16:50 Kalėdų skanėstai su
Orai 21:00 Dainuoju Lietuvą 23:45 Liucina 16:55 „Pražūtingi smaragPremjera. Kalėdinis atsisveikini- dai“ (23) 18:00 Žinios 18:27 Orai
mas 01:15 Pasaulio dokumentika. 18:30 „Pasaulis iš viršaus“ 19:00
Didžiosios orkos – pokyčių prana- Muzikiniai sveikinimai 20:00 Žinios
šės 02:15 Pasaulio dokumentika. 20:22 Orai 20:25 „Gurovo bylos 4.
Leopardai žvejai 03:05 Teisė žinoti Trys dienos“ (15; 16) 22:30 Žinios
03:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 22:57 Orai 23:00 „Detektyvas
04:00 Karinės paslaptys 04:45 Morsas“ (2/3) 01:00 „Merdoko paslaptys“ (6/10; 6/11) 02:45 „Vera.
Auksinis protas
Vaiduoklis“ (2/1) 04:15 „Detektyvas Morsas“ (2/3)
06:30 Madagaskaro pingvinai (24)
06:55 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (72) 07:20 “Nickelodeon” 06:15 Televitrina 06:30 Ledo kevalanda. Ančiukai Duoniukai (15) lias 07:30 Didžiosios katės. Ne07:45 Kung Fu Panda (10) 08:10 paprastų gyvūnų šeima 08:30 VieKeista šeimynėlė (11) 08:35 To- nam gale kablys 09:00 Statybų gimo ir Džerio pasakos (4) 09:00 das 09:30 Iš peties 10:30 Lietuvos
Peliukas Stiuartas Litlis (8) 09:25 mokyklų žaidynės 11:00 Išlikimas
Tinginių miestelis (55) 09:55 To- 12:00 Jokių kliūčių! 13:00 PREMmo ir Džerio Kalėdos 10:15 KINO JERA. Didysis drugelių nuotykis
PUSRYČIAI. PREMJERA Sniego 14:00 Žygis per Amerikas 15:00
mūšis 12:00 Haris Poteris ir Išmin- Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00
ties akmuo 15:05 Ponas Bynas. Sandėlių karai 17:30 Sandėlių
Kalėdos 15:35 Pelės medžioklė karai 18:00 Dainų dvikova 18:30
17:30 Bus visko 18:30 Žinios Lietuvos talentai 21:30 TV3 žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 22:20 TV3 sportas 22:25 TV3
SUPERKINAS Operacija “Y” ir orai 22:30 Alpinistas 00:45 Blicas
kiti Šuriko nuotykiai 21:30 Asterik- 02:25 Rizikingiausi policijos darsas ir Obeliksas. Misija Kleopatra bo epizodai
23:50 PREMJERA Kosminė stotis 76 01:45 Kaulinis tomahaukas
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:35
06:15 Televitrina 06:30 Ančiukų Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė.
istorijos 07:00 Legenda apie Korą 08:05 Misija. Vilnija. 08:30 Mais07:30 Transformeriai. Maskuotės tas ir aistros 09:00 Pažvelk į promeistrai 08:00 Ančiukų istorijos fesiją kitaip 09:30 Mokslo sriuba
08:30 Madagaskaro pingvinai 10:00 Rasos lašeliai 2017 12:05
09:00 Virtuvės istorijos 09:30 Doloresos Kazragytės prisiminiGardu Gardu 10:00 Simpsonai mai 12:55 Linija, spalva, forma
10:30 Sosto įpėdinis 12:30 Ledo 13:25 Lietuvos televizijos jubilieprincesė 14:35 Artefaktų medžio- jui. TV šou „60 akimirkų” 15:05
tojai 16:20 Karalius Ralfas 18:30 Giminės 16:00 Projektas Pi 16:25
TV3 žinios 19:15 TV3 sportas Mažesnieji broliai 17:00 Klauskite
19:20 TV3 orai 19:25 Eurojack- daktaro 17:55 Keliaukime kartu.
pot 19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEI- Černigovas 18:25 Marčelas MasMOS KINO TEATRAS. Vienas trojanis. Tobulas italas 19:20 Kino
namuose 3 21:35 PREMJERA. režisieriaus, poeto Jono Meko
Bruklinas 23:50 Jūros vilkas 03:20 95-mečiui 20:15 Stambiu planu
21:00 Kino žvaigždžių alėja. PremCenturionas
jera. Kalėdų skrynelės paslaptis
22:30 LRT OPUS ORE. Grupė
06:00 Diagnozė - žmogžudystė (9) „Solo Ansamblis” 23:30 Muzikos
06:55 Diagnozė - žmogžudystė pasaulio žvaigždės 00:00 Dabar
(10) 07:47 Inovacijos mano mies- pasaulyje 00:30 Europos kinas.
te 07:50 Diagnozė - žmogžudystė Bankų plėšikė

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-

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus 07:00 Riteris Rūdžius 07:10 Drakoniukas
Kokosas 1 07:25 Heidė 07:50
Skrendam 08:20 Pažvelk į profesiją kitaip 08:50 Nuo gamyklos
konvejerio 2 09:15 Labas rytas,
Lietuva. 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:10 Stop juosta. 12:40
Kalbantys tekstai 13:25 Legendos
14:10 Su muzika per Europą. IX
tarptautinio muzikos festivalio „Le
strade d’Europa. Lietuva – Italija
2017” koncertas. 15:15 Premjera.
Grizis ir lemingai 15:25 Premjera.
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.
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Gruodžio 20 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 08:39
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.14
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Dominykas, Daugardas,
Gražvilė, Teofilis

Gruodžio 21 d.
KETVIRTADIENIS
Žiemos saulėgrįža, Elnio
devyniaragio šventė
Saulė teka 08:39
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.14
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Norgaudė, Girenė, Tomas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti
derlių, šalinti piktžoles, netinkamas laikas laistyti.

Gruodžio 22 d.
PENKTADIENIS
Saulė teka 08:40
leidžiasi 15:54
Dienos ilgumas 07.14
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Rimbertas, Gedvydas,
Dovilė, Zenonas,
Ksavera, Anna
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti
derlių, šalinti piktžoles, netinkamas laikas laistyti.

Gruodžio 23 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 08:40
leidžiasi 15:54
Dienos ilgumas 07.14
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Viktorija, Mina, Vilbutas,
Veliuona
Tinkamas laikas sėti:
lapinės petražoles, špinatus,
salotas, lapinius burokėlius,
agurkus, smidrus, kopūstus (ir
žiedinius).
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti
derlių, šalinti piktžoles, netinkamas laikas laistyti.

Gruodžio 24 d.
SEKMADIENIS
Šv. Kūčios
Saulė teka 08:41
leidžiasi 15:55
Dienos ilgumas 07.14
Jaunatis (6 mėnulio diena)
Adelė, Adomas, Ieva,
Irmina, Girstautas,
Minvydė, Irma
Tinkamas laikas sėti:
lapinės petražoles, špinatus,
salotas, lapinius burokėlius,
agurkus, smidrus, kopūstus (ir
žiedinius).
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti
derlių, šalinti piktžoles, netinkamas laikas laistyti.

Lošimo Nr. 1132
Data: 2017-12-17
67 60 29 70 75 36 46 47 43 27
32 64 11 55 54 58 37 48 53 72
40 26 65 01 15 50 73 74 39 08
14 52 57 04 22 28 51 06

08**638 - Smulkintuvas “De- 500 Eur - 624-0061314
limano”
500 Eur - 624-0062016
050*844 - Vilnos chalatas 500 Eur - 624-0070954
“Deserto”
500 Eur - 624-0076448
092*469 - Vilnos pledas “Flo500 Eur - 624-0084759
kati”
1000 Eur - 624-0005624
00**690 - Virdulys “Tefal”
1000 Eur - 624-0019965
04**543 - Virt.realybės akiniai
1000 Eur - 624-0037721
“Zeiss”

PROGNOZĖ: Aukso puode –
430 000 Eur

PAPILDOMI PRIZAI

1000 Eur - 624-0063133
1000 Eur - 624-0071045
1000 Eur - 624-0077982

17 42 34 33 16 21 09 23 31
19 69 25 02

19561.00€ (2)
23.50€ (990)
2.00€ (20260)
1.00€ (41809)

1000 Eur - 624-0055876

1000 Eur - 624-0072124

VISA LENTELĖ

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

500 Eur - 624-0061229

Lošimo Nr. 623
Data: 2017-12-10
Tel. 1634
300 Eur - 624-0009783

1000 Eur - 624-0079040

5 + 1 - 1371495.15€ (0)

1000 Eur - 624-0081552

5 - 69151.00€ (0)

Sekančio tiražo prizas:
VW Tiguan 10x500€ ir
30x200€

SKAIČIAI
01, 07, 12, 16, 18 + 01, 04

LAIMĖJIMAI
5 + 2 - 21260894.68€ (0)

4 - 82.00€ (3)

090*625 - Čiužinukas “Dormeo 300 Eur - 624-0045195
Aloe Vera”
300 Eur - 624-0045452
055*073 - Čiužinukas “Dormeo 300 Eur - 624-0046783
Aloe Vera”
300 Eur - 624-0047819
05**947 - Daugiaf.puodas 300 Eur - 624-0048712
“Brand”
300 Eur - 624-0050181
08**552 - Drabužių garintuvas
300 Eur - 624-0055569
“Tefal”
01**134 - Dulkių siurblys “Ho- 300 Eur - 624-0057128
300 Eur - 624-0057146

over”

051*094 - Išmanusis telefonas 300 Eur - 624-0059699
“Samsung”
300 Eur - 624-0063619
01**790 - Kavos aparatas 300 Eur - 624-0065499
“Delonghi”
300 Eur - 624-0072636
033*324 - Kompiuteris “Le300 Eur - 624-0075316
novo”
300 Eur - 624-0077266
036*556 - LED televizorius
300 Eur - 624-0084958
“Philips”
05**026 - Pagalvės “Dormeo” 500 Eur - 624-0000778
067*520 - Pakvietimas į TV 500 Eur - 624-0004789
500 Eur - 624-0005934
studiją
047*709 - Pakvietimas į TV 500 Eur - 624-0007424
studiją
500 Eur - 624-0011605
068*459 - Pakvietimas į TV 500 Eur - 624-0021851
studiją
500 Eur - 624-0022385
067*724 - Pakvietimas į TV
500 Eur - 624-0024327
studiją
500 Eur - 624-0026374
052*471 - Planšet. kompiuteris
500 Eur - 624-0032325
“Lenovo”
0252200 - Pretendentas į 500 Eur - 624-0043263
butą
500 Eur - 624-0044034
043*848 - Šaldytuvas “Beko” 500 Eur - 624-0045760
081*213 - Skalbimo mašina 500 Eur - 624-0049909

Sudoku

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

-2 -5
-1 +2

3 + 1 - 14.70€ (108)

Gruodžio 21 d.
KETVIRTADIENIS

3 - 12.30€ (200)
1 + 2 - 11.10€ (443)
2 + 1 - 7.10€ (1511)

PROGNOZĖ: 27 000 000 Eur

Pasikeitimai, laukiantys
žemdirbių 2018 metais

-3

VILNIUS

KLAIPĖDA

0

-5 -2
-1 +4

Gruodžio 22 d.
PENKTADIENIS

+2

VILNIUS

KLAIPĖDA

300 Eur - 624-0019713

300 Eur - 624-0040262

-2

VILNIUS
KLAIPĖDA

+2

0 +1
+2 +5

Gruodžio 23 d.
ŠEŠTADIENIS

300 Eur - 624-0021731
04**111 - 30 Eur čekis de300 Eur - 624-0023270
galams
0103153 - Automobilis “Audi 300 Eur - 624-0025150
Q3”
300 Eur - 624-0026152

Tiguan”

0

2 + 2 - 21.30€ (91)

300 Eur - 624-0015699

0090561 - Automobilis “Audi 300 Eur - 624-0028156
Q3”
300 Eur - 624-0028865
0359742 - Automobilis “BMW 300 Eur - 624-0030597
X1”
300 Eur - 624-0030730
0343165 - Automobilis “BMW
300 Eur - 624-0036308
X1”
0710882 - Automobilis “VW 300 Eur - 624-0040028

Gruodžio 20 d.
TREČIADIENIS

4 + 1 - 170.00€ (0)
3 + 2 - 58.00€ (7)

Lošimo Nr. 255
Data: 2017-12-15

ORAI

4 + 2 - 2689.20€ (0)

2017 m. lapkričio
pabaigoje žemės ūkio
ministras patvirtino
Paramos už žemės
ūkio naudmenas ir
tiesioginių išmokų
administravimo
taisykles 2018 metams.

Taisyklėse numatyta
keletas svarbių pakeitimų, kurių įgyvendinimui
ūkininkai turėtų ruoštis iš
anksto: planuoti sėjomainą, užsisakyti augalų apsaugos produktus, sėklas,
nes dėl prastų šių metų
meteorologinių sąlygų
rinkoje gali trūkti vasarinių augalų sėklų, pakilti
kainos. Vienas iš svarbiausių pakeitimų – žalinimui skirtuose plotuose
(pupų, žirnių, lubinų, vikių ir t. t. pasėliuose) nuo
sėjos pradžios iki derliaus
nuėmimo nebus galima
naudoti augalų apsaugos produktų. Ūkininkai
pastaraisiais metais kasmet augino vis didesnius
ankštinių augalų plotus, o
uždraudus naudoti augalų
apsaugos produktus ankštinių augalų auginimas
taps sudėtingesnis, galbūt
ir nuostolingas (šiuo metu
žirnių kaina mažėja). Taigi ūkininkams, norintiems
įgyvendinti žalinimo reikalavimus ir neprarasti

žalinimo išmokos, dalį
dirbamų plotų teks skirti
įsėliniams ar posėliniams
augalams. Įsėliniai augalai galės būti auginami
trumpiau nei iki spalio 15
d. jei plotuose bus pradėta
žieminių augalų sėja. Plotuose su įsėliniais augalais
augalų apsaugos priemonių naudojimo draudimas
galios tik įsėlinės kultūros
išlaikymo metu, t. y. po
pagrindinių (deklaruojamų einamaisiais metais)
augalų derliaus nuėmimo.
Posėlinių augalų plotuose augalų apsaugos priemones draudžiama bus
naudoti tik po pagrindinių augalų derliaus nuėmimo. Posėlis turės būti
auginamas ne trumpiau
kaip nuo rugsėjo 1 d. ir
iki spalio 15 d. Tačiau
žieminių augalų sėją bus
galima pradėti ir anksčiau
jeigu bus išlaikytas minimalus nenutrūkstamas
ne trumpesnis kaip 8 savaičių posėlio auginimo
laikotarpis ir apie posėlio
sėjos datą per 7 dienas bus
informuota Nacionalinė
mokėjimo agentūra.
Ūkininkus 2018 metais
palies ir mokestinių įstatymų pakeitimai. 2018
metais žemės ūkyje naudojamo dyzelino akcizas

didės 4 centais už litrą.
Nuo ateinančių metų didės ūkininkų mokamas
pajamų mokesčio (pelno)
tarifas. Jis priklausys nuo
ūkyje apmokestinamųjų
pajamų (pelno) dydžio,
iki 20 000 eurų pajamos
bus apmokestinamos kaip
ir anksčiau 5 proc. tarifu,
iki 30 000 eurų pajamos
apmokestinamos proporcingai didėjančiu iki 15
proc. tarifu. Apmokestinamosios pajamos, viršijančios 30 000 eurų, bus
apmokestintos 15 proc.
tarifu. Svarbu pažymėti,
kad 2018 metai bus pereinamasis laikotarpis, kai
vietoje 15 proc. taikomas
10 proc. tarifas. Taigi ūkininkui lengvatiniu 5 proc.
tarifu paliekama 20 000
eurų suma pragyvenimui
ir šeimos išlaikymui (ūkininkas iš pelno turi pragyventi, išlaikyti šeimą), o
už pelną, kuris skiriamas
ūkio plėtrai ir investicijoms (žemės įsigijimui),
teks mokėti maksimalų
15 proc. tarifą kaip ir visiems.
Pasikeitimų ūkininkams atneš ir pakeista
nenašių žemių nustatymo
metodika.
Ekonomikos magistras
Donatas Šimukonis 

(Nr. 99 atsakymai)

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

“Beko”

-2

VILNIUS

KLAIPĖDA

+1

-1 -1
0 +4

Gruodžio 24 d.
SEKMADIENIS

+7

VILNIUS

KLAIPĖDA

+4

+4 +2
+8 +6

Gruodžio 25 d.
PIRMADIENIS

+3

VILNIUS

KLAIPĖDA

+8

0 +6
+4 +8

Gruodžio 26 d.
ANTRADIENIS

+5

VILNIUS

KLAIPĖDA

+7

+3 +4
+4 +6

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS]

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G1
S0
R0

Numatomos mažos
geomagnetinės audros.
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. 6150 nSv/val.

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

