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Sekantis laikraščio 
„Naujasis Gėlupis“ 

numeris išeis 
gruodžio 30 d. 
(šeštadienį).

Medis – gėris!

NUKelta Į 15 p. 

SKAITYKITE 3 p.

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

SKAITYKITE 4 p.

Svarbiausia yra ne daiktai, o 
santykiai

Tradicinis 
padėkos vakaras 
savivaldybės 
rėmėjams 

Andrius
Palionis

Artėjančių šilčiausių metų švenčių
šv.Kalėdų ir Naujųjų 2018-ųjų metų proga 

linkiu 
dosnaus Kūčių stalo, šviesios Kalėdų nakties, 

mažų kasdienybės stebuklų ir lengvos Laimės rankos. 
 Drąsos geriems ir gražiems darbams,

laisvės kūrybai, plačiai atvertų durų tiesai.
Sveikatos, šviesos ir šilumos!

Su nuoširdžiu dėmesiu kiekvienam
Lietuvos žmogui ir kiekvienai  šeimai –

Lietuvos Respublikos
Seimo narys

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Ilgus metus buvę viena 
svarbiausių kryžkelių tarp 
Kauno, Marijampolės, 
Kazlų Rūdos ir Prienų 
Veiverių seniūnijoje stūkso 
Skriaudžiai.

Skriaudžiai įkurti daugiau 
nei prieš 350 metų. Beveik 
tiek metų miestelis, kol šalia 

nebuvo įrengtas greitkelis „Via 
Baltica“, buvo viena pagrindi-
nių sankryžų tarp net kelių ra-
jonų centrų. 

Anot legendų, šiame krašte 
buvo apsistojęs ir didysis Pran-
cūzijos karvedys Napoleonas. 
Beje, legendos byloja, kad jis 
trumpam buvo apsistojęs ir 
tuometinėje Skriaudžių baž-
nyčioje. 

Daugiausiai šio miestelio, 
kaip ir daugelio, istorijos ir me-
na pačios bažnyčios istoriją. 
Pilviškių seniūnas Mikalojus 
Chrapovickis 1759 m. čia pa-

statė koplyčią. O jau 1778 m. 
buvo įkurta parapija. 1802 m. 
Skriaudžiuose pastatyta nauja 
medinė bažnyčia, tačiau atsi-
traukiant Napoleono kariuo-
menei 1812 m., bažnyčia sude-
ginta. Jau 1829–1834 m. pasta-
tyta dabartinė mūrinė bažny-
čia. Kunigas M. Juodišius su 
parapijiečiais 1895–1896 m. 
bažnyčią perstatė ir padidino. 
Perkopus į naują amžių, apie 
1900 metus įsigyti ir bažnyčios 
vargonai. Per Pirmąjį pasaulinį 
karą sudegė klebonija ir ūki-

Mieli Prienų krašto žmonės,
stovėdami ant metų sandūros slenksčio, apmąstydami nueitą 

metų kelią, nuveiktus darbus, įgytą patirtį, norime padėkoti vi-
siems, kurie kartu buvote tame kelyje, padėjote ir palaikėte. 

Sveikiname su artėjančiomis šventėmis ir nuoširdžiai linkime, 
kad šv. Kūčių vakaras apgaubtų Jūsų namus dvasine ramybe ir 
šviesa, o šv. Kalėdų dvasia, pripildanti širdis viltingo laukimo, 

neapleistų visus metus. 

Linkime Naujaisiais metais daug sumanymų, troškimų išsipildy-
mo, santarvės ir sveikatos. Jaukių ir šiltų Jums švenčių.  

Prienų r. savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas 

Prienų r. savivaldybės administracijos direktorius 
Egidijus Visockas

Mieli skaitytojai,
į duris beldžiasi pati nuostabiausia metų šventė.

Tai šventė, kurios metu vėl galime pabūti viena šeima.
Linkime, jog šių švenčių, kitų švenčių metu bei apskritus metus 
Jus suptų tik patys brangiausi žmonės ir patys tikriausi draugai!

Laikraščio „Naujasis Gėlupis“ redakcija

Geros žuvies 
gidas švenčių 
stalui

SKAITYKITE 7 p.

Vytas Kederys: 
pagarba žmogui 
– pati didžiausia 
vertybė 

SKAITYKITE 9 p.
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Vilkaviškio vyskupo  
kalėdinis sveikinimas 

Žmonija nuo-
lat kuria, tobuli-
na bendravimo, 
susisiekimo, ap-
sikeitimo infor-
macija priemo-
nes ir būdus. Vis 
dėlto žodis visada 
lieka svarbiausiu 
bendravimo ele-
mentu.

Kalėdų dienos 
šv. Mišių litur-
gijoje Evangeli-
ja mums skelbia: 
„Pradžioje buvo 
Žodis. Tas Žodis 
buvo pas Dievą, ir 
Žodis buvo Dievas“ (Jn 1, 1). Toliau Evangelijoje sakoma: 
„Visa per jį (tai yra per Žodį) atsirado, ir be jo neatsirado 
nieko, kas tik yra atsiradę“ (Jn 1,2). Tardamas žodį Dievas 
visa kuria, taip pat ir bendrystę su žmogumi. 

Kūrėjas visada pirmas žengia link žmogaus. Apie tai 
mums byloja Šventosios Kalėdos. Jos mums paskelbia 
džiugią žinią, kurią žodžiu žmonijai praneša Dievo pasiųs-
tas angelas: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugs-
mą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums 
gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk 2, 10–11). 
Šventosios Kalėdos kviečia suklusti, išgirsti šį Dievo žmo-
gui tariamą žodį ir priimti ateinantį Jėzų. Pradėti bendrystę 
su dėl mūsų Žmogumi tapusiu Gyvuoju Dievu, ja džiaug-
tis, ją palaikyti ir puoselėti.

Bendrauti su Dievu, skirtingai nei su žmonėmis, nepadės 
žmogaus sukurtos ryšio priemonės. Negelbės nei telefonas, 
nei geriausias kompiuteris, nei internetas, nors šie daly-
kai ir gali pasitarnauti gilesniam Dievo pažinimui. Auginti 
bendrystei su Kūrėju pakaks paprasto, nuoširdaus maldos 
žodžio. Tokiam augimui prasmingai pasitarnaus ir Kalėdų 
šventes lydintys tradiciniai jų palydovai. Tai yra šventinė 
liturgija, Dievo gerumą primenantys geri darbai, pradžiu-
ginančios kalėdinės dovanos, mums nuo mažens pažįstami 
šių švenčių simboliai – papuošta eglė, kalėdinė prakartėlė.

Dar advento pradžioje Šv. Petro aikštėje Vatikane kalėdi-
nės eglės įžiebimo proga popiežius Pranciškus priminė šiuos 
du Kalėdų simbolius – eglę ir prakartėlę, mus taip pat mo-
kančius ir skatinančius įsijungti į artimą bendrystę su Dievu. 
Popiežius sakė: „Tai Dievo gailestingumo ženklai, rodantys, 
kaip Jis dalyvauja ir rūpinasi žmonija <...>. Medis, išaugęs 
į viršų, skatina „siekti aukštesniųjų malonės dovanų“, pa-
kilti virš matymui trukdančio rūko, kad apgaubtų Kristaus 
šviesos skleidžiamas grožis ir džiaugsmas. Prakartėlės pa-
prastume susitinkame ir kontempliuojame švelnumą Dievo, 
kuris apsireiškia Kūdikėlyje Jėzuje.“

Tegul, mielieji, mums visiems – ir mažiesiems, ir jauni-
mui, ir suaugusiems, ir jau garbingo amžiaus sulaukusiems 
– Kristaus atėjimas būna džiugus paskatinimas priimti į mū-
sų gyvenimą ateinantį Dievą, atpažįstamą per jo Žodį, per 
šventąją liturgiją, slėpiningus Kalėdų laiko ženklus, taip pat 
tarp žmonių sklindantį gerumą. Tebūna mūsų širdys jam 
atviros, tegul mūsų pastogėse Kūdikėliui Jėzui nepritrūksta 
nei vietos, nei širdies šilumos, nei mielo, gražaus, džiugioje 
maldoje sudėto žodžio. Tegul šventinį džiaugsmą įprasmi-
na dalyvavimas Kalėdų laiko pamaldose Dievo namuose. 
Tegul visa tai augina vis stipresnę bendrystę su mūsų At-
pirkėju, teapima ši bendrystė ir mūsų namų aplinką, mūsų 
šeimas, bičiulius, visus geros valios žmones. 

Nuoširdžiausiai visus sveikinu ir linkiu šviesių, viltingų, 
džiugių ir prasmingų Kalėdų švenčių bendrystėje su Jėzu-
mi ir artimaisiais.

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila

Brangūs tikintieji!
„Šviesybė šiandien užtvindė mus, nes gimė mums Vieš-

pats. Jis vadinasi Nuostabusis Dievas, Ramybės Kuni-
gaikštis, Ateities Tėvas. Jo viešpatavimui nebus galo“ (plg. 
Iz 9).

Nuoširdžiai sveikinu visus, kurie laukėte Kristaus Gimi-
mo švenčių, ruošėtės Viešpaties atėjimui, kurių širdys ku-
pinos Dievo troškimo. Sulaukėme Šventų Kalėdų – tegul 
kiekvieną paliečia šios akimirkos paslaptis ir džiaugsmas. 
Ši diena yra išsipildymo laikas. Šis laikas yra dovana.

Tėvas mums dovanoja savo Sūnų, savosios Širdies, 
pertekusios kiekvienam mūsų meile ir gailestingumu, 
slėpinį. Bejėgio Kūdikio verksmas ir bežodis Kristaus 
riksmas ant kryžiaus apreiškia mums Emanuelį – Die-
vą, atėjusį pasilikti su mumis, gyventi kartu su mumis. 
Būkime dosnūs meile ir gailestingumu, kuriuos dovanoja 
mums Dangus.

Per Kalėdas iš naujo įvyksta pasikeitimas dovanomis, ap-
sikeitimas drabužiais. Iš savo dosnumo Viešpats dovanoja 
mums savo drabužį. Dievo drabužis yra Meilė. Per Kalė-
das Viešpats mums dovanoja savo Meilę nepaprastai gau-
siai. Dievas įliejo į mus savo meilės apstybę: meilę, kuri 
duoda jėgų laimėti visus mūšius, įveikti visus sunkumus ir 
leidžia mums gyventi taikoje su Dievu, su savimi pačiais 
ir tarpusavyje.  

Linkiu, kad per šias Kalėdas suvoktume, kokį apstumą 
Dievas įdeda į kiekvieno iš mūsų rankas: tai meilės apstu-
mas, sugebėjimas dovanoti save ir padaryti laimingus mū-
sų brolius. Dalinkimės šiuo apstumu. Tada kiekviena diena 
bus Kalėdos, nuostabios Kalėdos.

Dievo artumo Šv. Kalėdų metu ir Viešpaties palaimintų 
Naujųjų 2018 metų!

Prienų dekanato dekanas kan. Jonas Baliūnas

Mylimi Birštono ir Nemajūnų para-
pijos tikintieji,

Artėjančios šventų Kalėdų dienos mums dovanoja lauki-
mo paslapties jausmą. Šis pojūtis kviečia į kelionę, kurios 
tikslas - asmeninis mūsų susitikimas su Dievu.

Meldžiu Jums šio susitikimo džiugaus patyrimo, kuris 
slėpinį paverstų gyvenimo tikrove bei patirtimi.

Šv. Kalėdų proga sveikina Birštono šv. Antano Padu-
viečio ir Nemajūnų šv. apaštalų Petro ir Pauliaus para-
pijų klebonas dekanas monsinjoras Jonas Dalinevičius.

pRIENŲ KRISTAUS ApSIREIŠKIMO  
pARApIJOS BAŽNYČIA

Kūčių vakarą, gruodžio 24 d. 22 val. Piemenėlių Šv. Mi-
šios. 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 se-
kmadienio tvarka.

BIRŠTONO BAŽNYČIOJE IR  
NEMAJūNŲ ŠV. ApAŠTALŲ  

pETRO IR pAULIAUS BAŽNYČIOJE

Švenčių metu Birštono bažnyčioje melsimės:
2017-12-24 10 ir 12 val. šv. Mišios, 22 val. Prakartėlės 

pašventinimas ir šv. Mišios.
2017-12-25 9 val. Pirmoji Kalėdų diena. Viešpaties Gi-

mimo šv. Mišios. 
2017-12-26 Antroji Kalėdų diena. 10 val. Šv. Mišios.
12 val. kun. Alfonso Babono 55 kunigystės jubiliejaus 

padėkos šv. Mišios. 

Nemajūnų šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje 
melsimės:

2017-12-24 13.30 val. šv. Mišios
2017-12-25 8 val. Viešpaties Gimimo šv. Mišios ir Pra-

kartėlės pašventinimas.

Šv. Mišių grafikas  
prienų dekanato parapijose

Balbieriškio Švč. M. Marijos Rožančinės parapija 
Kūčios (gruodžio 24 d.). Piemenėlių šv. Mišios – 20 val. 
Kalėdos (Jėzaus gimimo iškilmė). Šv. Mišios – 9 ir 12 val. 
II Kalėdų diena. šv. Mišios – 12 val. 

Išlaužo Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija 
Kūčios (gruodžio 24 d.). Piemenėlių šv. Mišios – 22 val.
Kalėdos (Jėzaus gimimo iškilmė). Šv. Mišios – 9 ir 11 val. 
II Kalėdų diena. šv. Mišios – 9 ir 11 val.

Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio parapija 
Kūčios (gruodžio 24 d.). Piemenėlių šv. Mišios – nevyks
Kalėdos (Jėzaus gimimo iškilmė). Šv. Mišios – 11.30 val. 
II Kalėdų diena. Šv. Mišios – 11.30 val.

Pakuonio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija 
Kūčios (gruodžio 24 d.). Piemenėlių šv. Mišios – 21 val.
Kalėdos (Jėzaus gimimo iškilmė). Šv. Mišios – 13 val.
II Kalėdų diena. Šv. Mišios – 13 val.

Prienų Kristaus Apsireiškimo parapija 
Kūčios (gruodžio 24 d.). Piemenėlių šv. Mišios – 22 val.
Kalėdos (Jėzaus gimimo iškilmė). Šv. Mišios – 8, 10, 12.30 

ir 17 val.
II Kalėdų diena. Šv. Mišios – 8, 10, 12.30 ir 17 val.

Skriaudžių Šv. Lauryno parapija
Kūčios (gruodžio 24 d.). Piemenėlių šv. Mišios – 19 val. 
Kalėdos (Jėzaus gimimo iškilmė). Šv. Mišios – 10 val. 
II Kalėdų diena. Šv. Mišios – nevyks

Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies parapija 
Kūčios (gruodžio 24 d.). Piemenėlių šv. Mišios – 19.30 val.
Kalėdos (Jėzaus gimimo iškilmė). Šv. Mišios – 12 val.
II Kalėdų diena. Šv. Mišios – nevyks

Veiverių Šv. Liudviko parapija
Kūčios (gruodžio 24 d.). Piemenėlių šv. Mišios – 21 val.
Kalėdos (Jėzaus gimimo iškilmė). Šv. Mišios – 9.30 val. 
II Kalėdų diena. Šv. Mišios – 9.30 val. 

Guido Reni: Piemenų pagarbinimas
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Seniausia Australijos karinė mįslė buvo pagaliau išaiškinta 
radus nuskendusį pirmąjį šalies povandeninį laivą, dingusį 
seniau nei prieš šimtmetį prie papua Naujosios Gvinėjos 
krantų, ketvirtadienį pranešė pareigūnai. „The Australian“ 
kaip tikėtinas versijas pateikė torpedos arba smarkiai 
suspausto oro rezervuaro sprogimas.

  Šalia Irano sostinės trečiadienį vėlai vakare įvykus 
žemės drebėjimui ir kilus panikai, mirė nėščia moteris 
ir buvo sužeista dar beveik 100 žmonių, pranešė 
pareigūnai. 5,2 balo stiprumo žemės drebėjimas, 
įvykęs apie 23 val. 30 min. (22 val. Lietuvos laiku), 
sukėlė paniką sostinėje ir aplinkiniuose rajonuose.

pavėžėjimo paslaugas teikianti Kinijos bendrovė 
„Didi Chuxing“ ketvirtadienį pranešė iš investuotojų 
pritraukusi investicijų už 4 mlrd. JAV dolerių. Vos prieš 
kelis mėnesius įvykęs ankstesnis finansavimo raundas 
pavertė kompaniją labiausiai Azijoje vertinamu 
startuoliu, konkuruojančiu su amerikiečių „Uber“.

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ko tikitės iš Kalėdų Senelio?

REKLAMA

Labai tikiuosi gauti dovanų. Laiško su norais nerašiau, bet, tikiu, Sene-
lis, kaip jam ir priklauso, atspės mano mintis. Tikiuosi, kad per Kalėdas 
susirinks visi artimieji, o šilumos, meilės, gerumo ir, žinoma, sveikatos 
visiems užteks ne tik per šventes, bet ir per visus ateinančius metus.

Rimeta Klydžienė

Tikiuosi, kad Senelis išpildys mano norą ir po eglute rasiu didelę do-
vaną – naują telefoną. Kadangi jau ne tiek daug ir liko metų mokykloje, 
tai tikiu, kad man pavyks apsispręsti, „kuo būsiu užaugęs“, kad artimieji 
bus sveiki, laimingi ir turtingi visus ateinančius metus. 

Tautvydas Navalinskas

Labiausiai noriu, kad Kalėdų Senelis, kaip žadėjo, atneštų tikrą žie-
mą. O tiems, kurie prie parduotuvės vis centų prašo – po euriuką duotų, 
įdarbintų juos. Aš labiausiai norėčiau, kad mano stuburo atauga pranyk-
tų. Tikiu, kad kiti metai bus geresni – ir valstybė „apsivalys“ nuo blogų 
ponų, ir pensijos padidės. 

Petras Krutulis

Labai noriu, kad Kalėdų Senelis nepagailėtų sveikatos, ypač vyresniems 
žmonėms, kuriems dabar Lietuvoje sunku ir finansiškai. Bus sveikatos 
– bus ir visa kita gerai.

Antanina Kimbirauskienė

Sau ir visiems kitiems linkiu, kad Senelis nepagailėtų sveikatos. O vi-
sa kita – nusipirksime. 

Daiva Krūvelienė

Tradicinis padėkos vakaras 
savivaldybės rėmėjams 
Gruodžio 19 d. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centre įvyko jau 
trečius metus Prienų r. 
savivaldybės mero Alvydo 
Vaicekausko inicijuotas 
padėkos vakaras, skirtas 
savivaldybės rėmėjams. 

Sveikindamas susirinku-
siuosius meras pabrėžė, kad ra-
jono ekonomikai labai svarbus 
savivaldos, verslininkų, kitų 
subjektų bendradarbiavimas. 
Jis padėkojo verslininkams 
už finansinį indėlį į savivaldy-
bės biudžetą, nuolatinę para-
mą seniūnijoms, mokykloms, 
bendruomenėms. Meras pasi-
džiaugė, kad rajone yra gausus 
būrys patyrusių, stiprių versli-
ninkų, kurių produkcija pasie-

kia tolimiausias šalis, taip pat 
ir energingų, jaunų verslinin-
kų, kurie turi noro bendrauti 
ir ieškoti verslo ir savivaldos 
bendradarbiavimo galimybių. 
Kad šis ryšys būtų dar glau-
desnis, A. Vaicekauskas pa-
siūlė plėtoti asocijuotą verslo ir 
savivaldos struktūrą. Visiems, 
susirinkusiems į šventinį padė-
kos vakarą, Savivaldybės va-
dovas palinkėjo jaukių, gražių 
artėjančių švenčių ir prasmin-
gų ateinančių metų, pasiseki-
mo veiklose ir asmeniniame 
gyvenime. 

Susirinkusieji buvo supažin-
dinti su 2017-ųjų metų savi-
valdybės darbais, pasiekimais, 
įgyvendintais ir įgyvendina-
mais projektais. 

Padėkos vakare dalyvavo 
ir sveikinimo žodį tarė Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų prezidentas Benjaminas 
Žemaitis. Svečias pabrėžė, kad 
Prienų krašte nemažai teigia-
mų poslinkių, gražių darbų. Jis 
palinkėjo juos tęsti, kurti tinka-
mą aplinką verslo, švietimo bei 
savivaldos bendradarbiavimui. 
Už visų kartu nuveiktus darbus 
Savivaldybei ir merui A. Vai-
cekauskui padėkojo ir UAB 
„Aroma Rex“ vadovas Rim-
vidas Skorupskas. 

Šventinę vakaro nuotaiką 
kūrė Prienų kultūros ir laisva-
laikio centro vokalinė grupė 
„Aksomas“ ir „Musica Festi-
va“ kvartetas.

SAVIVALDYBĖS inf. 

prienų r. savivaldybės parama 
verslui 
Prienų r. savivaldybė 
jau daugiau kaip dešimt 
metų remia smulkųjį ir 
vidutinį verslą. Prienų 
r. savivaldybės tarybos 
patvirtintame 2017 m. 
savivaldybės biudžete 
rajono smulkiajam ir 
vidutiniam verslui remti 
buvo skirta ir išdalinta 20 
tūkst. Eur. 

Prienų r. savivaldybės 
smulkiojo ir vidutinio verslo 
rėmimo komisija per metus 

tris kartus svarstė verslininkų 
prašymus dėl lėšų skyrimo iš 
Verslo rėmimo fondo. Atsi-
žvelgiant į nustatytus atrankos 
kriterijus (verslo svarbą rajo-
nui, sukuriamų naujų darbo 
vietų skaičių, anksčiau gau-
tą paramą iš Fondo, prašomą 
lėšų dydį) dalinė piniginė pa-
galba buvo suteikta 16 įmo-
nių. Vienai naujai įmonei iš 
dalies padengtos įmonės įre-
gistravimo išlaidos, trys įmo-
nės paskatintos už įsteigtas 18 
darbo vietų, kitoms įmonėms 
skirta finansinė parama ban-

ko palūkanoms kompensuoti, 
nekilnojamojo turto mokes-
čiui padengti, dokumentams 
tvarkyti ir kt. 

Prienų r. savivaldybės 
smulkiojo ir vidutinio vers-
lo rėmimo komisijos pirmi-
ninkas mero pavaduotojas A. 
Marcinkevičius pasidžiaugė, 
kad paramos kreipėsi nau-
jai besikuriantys bei nema-
žai naujų darbo vietų įsteigę 
verslininkai, o tai rodo, kad 
verslas Prienų krašte vystosi 
ir plečiasi. 

SAVIVALDYBĖS inf. 
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ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Gruodžio 23 d.

1700 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Šiaulių „Šiauliai“  BBL

KREPŠINIS

Gruodžio 27 d.

1850 val.

DELFI TV
Klaipėdos „Neptūnas“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

KREPŠINIS

Sausio 2 d.

1830 val.

DELFI TV
Šiaulių „Šiauliai“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

KREPŠINIS

Sausio 6 d.

1400 val.
Prienų KKSC arenoje

Stakliškių „Stakliškės“ prieš 
Alytaus SRC- „Dzūkija“ RKL

KREPŠINIS

Sausio 6 d.

1700 val.

DELFI TV
Vilniaus „Lietuvos rytas“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

KREPŠINIS

Sausio 9 d.

1830 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Baltarusijos „Tsmoki“  BBL

Apyvarta pagal veiklos 
vietą prienų rajono 

savivaldybėje
 2015 m. (mln. Eur.):

256
2010 m.: 194,0
2011 m.: 279,3
2012 m.: 254,9
2013 m.: 290,0
2014 m.: 263,1

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

Šveicarija trečiadienį pranešė dar vieneriems metams 
pratęsianti nuversto Tuniso prezidento Zine’o El Abidine’o 
Ben Ali (Zino Abidino Ben Alio) ir buvusio Ukrainos vadovo 
Viktoro Janukovyčiaus turto įšaldymą. „Šio sprendimo 
tikslas – paremti teisminį bendradarbiavimą tarp 
Šveicarijos ir minėtų dviejų valstybių“, – vyriausybė.

  Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras 
Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) perdavė naujos 
informacijos dėl galbūt neteisėto Liberalų sąjūdžio 
Seimo rinkimų kampanijos finansavimo, ketvirtadienį 
pranešė Generalinė prokuratūra.

Rusija oficialiąsias aukso atsargas per 11 šių metų 
mėnesių padidino 215 tonų - 16 tonų daugiau nei per 
visus praėjusius metus, rodo centrinio banko duomenys. 
Šio mėnesio pradžioje jo saugyklose laikomos 
oficialiosios aukso atsargos, kurias sudaro aukso lydiniai ir 
monetos, siekė 1829 tonas, arba 58,8 mln. Trojos uncijų. 

Medis – gėris!
laima

dUOBlIEnĖ
Nuo gruodžio 1 dienos 
Kinijoje Zhejiang 
provincijos Kaihua 
vietovėje vyko 6-asis 
visos Kinijos ir pirmasis 
tarptautinis medžio šaknų 
meno ir kultūros festivalis, 
kuriame dalyvavo medžio 
skulptoriai iš Kinijos ir 15 
užsieniečių iš Japonijos, 
Australijos, Šveicarijos, 
Filipinų, Saudo Arabijos, 
Prancūzijos, Vietnamo, 
Zambijos, Italijos, 
Indonezijos, Vengrijos, 
Rusijos, Ukrainos ir 
Lietuvos. Lietuvai šiame 
festivalyje atstovavo 
prieniškis Kęstutis 
Grigonis. 

Darbai – iš medžio 
šaknų

Šis renginys – tai IWCS 
(International Wood Cultu-
re Society) programinės vei-
klos dalis. Jį parėmė ir Zhe-
jiang Šaknų rūmų kultūrinio 
turizmo zonos vykdomasis 
komitetas. Renginyje nuolat 
dalyvavo IWCS generalinė 
sekretorė Su Jinling. 

Iš įvairių pasaulio kampe-
lių atvykę menininkai (pasak 
Kęstučio, marga publika) fes-
tivalio metu iš medžio šaknų 
sukūrė puikių darbų. Vėliau, 
jau kitame mieste, savo patir-
timi bei įgūdžiais jie dalinosi 
su Wenzhou specialaus ug-
dymo mokyklos mokiniais, 

kartu kūrė medines skulptūras 
mokyklos galerijai.

Pats didžiausias tarptauti-
nis metinis renginys – World 
Wood Day (Pasaulinė medžio 
diena) – šių metų pavasarį vy-
ko Los Andžele (JAV). Jis pra-
sideda kovo 21 dieną, kai mi-
nima Pasaulinė žemės diena, 
siekiant pabrėžti medienos, 
ekologiškos ir atsinaujinan-
čios medžiagos svarbą, ska-
tinti jos atsakingą vartojimą, 
miškų ir biologinės įvairovės 
išsaugojimą. Kitais metais 
Pasaulinė medžio diena vyks 
vienoje iš Centrinės Amerikos 
valstybių. 

Kęstutis pasakojo, kad ruoš-
damasis kelionei bandė išsi-
aiškinti, kokios medžio ša-
knų skulptūros tradicijos yra 
Lietuvoje. Paaiškėjo, kad nė-
ra jokių tradicijų, ir netgi pa-
vienių darbų yra tik vienas ki-
tas. Vėliau festivalio dalyviai 
ir svečiai forume aptarė šios 
medžio meno srities padėtį 
pasaulyje.

Realybė neatitiko 
išankstinių nuostatų 
„Buvau susidaręs išankstinę 

nuomonę apie Kiniją. Galvo-
jau, kad tai šalis, gaminanti 
prastos kokybės daiktus. Pa-
aiškėjo, kad Kinija gamina 
visokiausius daiktus, tik mū-
sų verslininkai iš ten mums 
bruka įvairų šlamštą. Maniau, 
kad šalyje pamatysiu skurdžią 
aplinką – nepavyko, ji geresnė 
nei Lietuvoje. Galvojau, kad 
dėl didžiulio oro užterštumo 

teks vaikščioti su dujokauke, 
o paaiškėjo, kad dujokaukės 
nereikės, nes gatvėse auto-
mobiliai ir motoroleriai be-
veik vien elektriniai, tad ir oro 
neteršia, ir triukšmo nekelia. 
Maniau, kad kinai nesirūpina 
ekologija, bet kai mus nuvežė 
į restoraną, įrengtą buvusiame 
plytų fabrike, kuris seniau la-
bai teršė orą, supratau, kad jie 
rūpinasi oro švara ir didžiuo-
jasi, kai pavyksta pertvarkyti 
pramonę“, – pasakojo prie-
niškis. 

Puikiai organizuotas 
festivalis       

Pasak Kęstučio, kinai – pui-
kūs organizatoriai: pasitiko, 
parsivežė, apgyvendino ge-
riausiame viešbutyje, puikiai 
maitino, sudarė geras sąlygas 
kūrybiniam darbui, dienotvar-
kę užpildė nuo ryto iki vakaro 
visokiausiomis veiklomis, net 
sekmadieniais laisvo laiko ne-
paliko, tad teko prašyti, kad 
nors kokį pusdienį prieš iš-
važiuojant būtų galima skirti 
lauktuvių pirkimui.  

Su užsieniečių grupe atvy-

kus į kūrybai skirtą vietą, čia 
jau viskas buvo paruošta kie-
kvienam: darbastalis, elektra, 
būtiniausi įrankiai ir medžiaga 
– medžių šaknys. Tad beliko 
prisijungti prie jau dirbančių 
kinų menininkų. 

Kęstutis pasakojo, kad ša-
knis skulptūroms menininkai 
galėjo rinktis ir pagal formų 
įvairovę, ir pagal medienos 
rūšis, tik nebuvo minkšto me-
džio. Tačiau visiems pavyko 
pasirinkti ir nenusivilti. 

„Man pakliuvo susipynusi 
kamparo medžio šaknis, todėl 
dirbant labai stipriai kvepėjo. 
Prasidėjo kūrybinis procesas. 
Kiek padirbėjus ir atsiradus 
progai, menininkai tuojau 
žingsniuodavo pasižiūrėti, ką 
kuria jų kolegos, kokius nau-
doja įrankius ir medienos ap-
dirbimo būdus. Paaiškėjo, kad 
bendrauti nori visi, bet sun-
kiausia – įveikti kalbos bar-
jerą, nes tik keli kinai kalbėjo 
angliškai su stipriu akcentu, 
kiti bendravimui pasitelkė 
tarptautinę gestų kalbą. Bet vi-
sus vienijo medžio skulptūros 
universali kalba“, – įspūdžiais 
dalijosi Kęstutis. 

Stebėdamas kūrybinį pro-
cesą jis pastebėjo, kad kinų 
menininkų darbuose ryškus 
bendras bruožas, gal net tra-
dicija – jie siekia gamtinės ir 
kūrėjo suteiktos formos har-
monijos, stengdamiesi daryti 
kuo mažesnę įtaką gamtinei 
formai, ir daugiausia kuria tra-
diciniais religiniais ir mitiniais 
motyvais.Pasak Kęstučio, jų 
vaizduojami personažai daž-
niausiai maži, bet kruopščiai 
apdoroti, arba, atvirkščiai, di-
deli, apimantys visą šaknį, bet 
stengiantis kuo mažiau ją ko-
reguoti. O menininkų iš užsie-

nio darbai išsiskyrė skulptūrų 
atlikimo temų ir formų įvairo-
ve, nes iš visų pasaulio kam-
pelių susirinkę kūrėjai atsinešė 
savo filosofiją, tradiciją, įgū-
džius ir skirtingą mastymą.

Medžio šaknų 
drožybos tradicijos 

Kinijoje
Pasak Kęstučio, buvo įdo-

mu stebėti šaknų drožybos tra-
dicijas Kinijoje. Pats pirmasis 
įspūdis – kinai gerbia šią sritį. 
Didžiulei susivijusio, vientiso 
medžio kompozicijai statomi 
netgi specialūs statiniai, har-
moningai įsiliejantys į kraš-
tovaizdį. Kiti mediniai žmo-
gaus ir gamtos kūriniai stovi 
šventyklose, dalis jų tiesiog 
eksponuojami tokie, kokius 
juos sukūrė gamta, kiti vaiz-
duoja šventuosius ir išmin-
čius, žvėris ir paukščius, ki-
tus žmogaus ir gamtos būties 
momentus. 

„Vienas oratorius sakė, kad 
Vakarų kultūra – tai akmens 
kultūra, o Rytų – tai medžio 
ir harmonijos su gamta kultū-
ra. Rytų architektūroje stogų 
kampai riesti, o konstrukci-
jos rodo medinių konstruk-
cijų tradicijos tęstinumą. Sto-
gų dangos primena kažkada 
naudotus bambuko pusrąs-
čius, Kinai sugeba pritaiky-
ti savo tradicijas šiandienos 
poreikiams“, – įsitikinęs prie-
niškis. 

Kęstutis stebėjosi, kad per 
kelias savaites jie nematė jo-
kių kitų užsieniečių, todėl su-
sidarė įspūdis, kad jie – vieni 
pirmųjų vakariečių, išvydu-
sių šiuos medinius stebuklus. 
„Paklausus buvo paaiškinta, 
kad valdžios planas – rūpintis 
ekologija, saugoti gamtą, savo 

Iš šaknies sukurtas dinozauras

K. Grigonis
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Kaistant nekilnojamojo turto (NT) rinkai ir Lietuvos 
bankui (LB) įpareigojus komercinius bankus 
sukaupti papildomą 0,5 proc. rezervą, preliminariais 
skaičiavimais, jis galėtų siekti apie 50–60 mln. eurų, 
sako Bankų asociacijos (LBA) prezidentas Mantas 
Zalatorius.

  pramonės produkcijos gamyba ir pardavimai Lietuvoje 
šių metų sausio-lapkričio mėnesiais, palyginti su tuo 
pačiu praėjusių metų laikotarpiu, palyginamosiomis 
kainomis padidėjo 7 proc. iki 18,7 mlrd. eurų. 
Nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos, metinis 
pramonės augimas siekė 7,3 procento.

Seimas ketvirtadienį priėmė Statuto pataisas, kuriomis 
parlamento darbą reguliuojančiame dokumente 
įrašė sumažintas sumas parlamentinei veiklai ir 
reprezentacijai. Nustatyta, kad Seimo nariams 
išlaidoms, susijusioms su jų parlamentine veikla, 
kiekvieną mėnesį atsiskaitytinai skiriama 838 eurai.

KREPŠINIS

Sausio 13 d.

1815 val.

DELFI TV
Panevėžio „Lietkabelis“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Sausio 16 d.

1830 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Estijos „Parnu“   BBL

KREPŠINIS

Sausio 18 d.

1830 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Latvijos „Jurmala“   BBL

KREPŠINIS

Sausio 21 d.

1700 val.

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

KREPŠINIS

Sausio 24 d.

1930 val.

WWW.BBL.NET
Latvijos „Liepaja“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   BBL

KREPŠINIS

Vasario 13-17 d.
Klaipėdos arenoje

Karaliaus Mindaugo
taurės turnyras

BALTIJOS KREpŠINIO LYGA (BBL)

TURNYRINĖ LENTELĖ
A grupė

1. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

7 5 2 12

2. Latvijos „Jurmala“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

6 6 0 16

3. Estijos „Rapla“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

7 4 3 11

4. prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

6 4 2 9

5. Estijos „parnu“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

7 2 5 9

6. Latvijos „Liepaja“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

7 2 5 9

7. Baltarusijos „Tsmoki“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

6 0 6 6

LIETUVOS KREpŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

15 13 2 13

2. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

15 12 3 12

3. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

15 11 4 11

4. panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

15 10 5 10

5. pasvalio „pieno žvaigždės“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

15 6 9 6

6. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

15 6 9 6

7. Utenos „Juventus“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

15 5 10 5

8. Kėdainių „Nevėžis“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

15 4 11 4

9. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

15 4 11 4

10. prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT. pER. pRAL. TAŠKAI

15 4 11 4

paveldą ir tradicijas, todėl į šį 
kampelį pašalinių nekviečia 
ir komercijos iš to nedaro, o 
mes patekome tik todėl, kad 
esame medžio skulptoriai. 
Kinai mano, kad užplūdusi 
didelė lankytojų masė griaus 
susidariusią harmoniją. Tad 
tuos, kam reikia komercijos, 
ragina lankytis Šanchajuje ir 
kitose panašiose vietose“, – 
pasakojo Kęstutis. 

Jis buvo sutikęs studentę 
Gretą iš Lietuvos, studijuo-
jančią kinų kalbą ir į Kiniją 
atvykusią kartu su kitų šalių 
studentais pagal Konfucijaus 
programą, pačių kinų kvieti-
mu. Ji sakė, kad kinų kalbos 
taip paprastai išmokti neįma-
noma, nes kinai turi 140 tar-
mių ir patys tarpusavyje ne-
susišneka, todėl visi mokosi 
vienos mandarinų kalbos.

Nustebino milžiniškos me-
džio skulptūros 

Kęstutis pasakojo, kad vie-
ną dieną atsitiktinai užklydo į 
milžiniško dydžio vienaukštį 
pastatą – sandėlį ar dirbtuvę, 
pilną medžio skulptūrų. Ta-
me pastate rikiavosi beveik 
baigtos ir vos pradėtos gaminti 
didžiulės medinės skulptūros. 
Neįtikėtina, bet ten jų buvo 
daugybė: reptilijos, žinduoliai, 
paukščiai, išdidinti graužikai, 
beždžionės ir kitokie padarai. 
Visos jos stovėjo prieblando-
je, ir tik kai kur matėsi elek-
tros lempų apšviestos darbo 
vietos, girdėjosi elektrinių me-
chanizmų dūzgimas – meistrai 
gamino tuos medžio milžinus. 
„Net ir be tų didžiulių medžio 

skulptūrų, šį Kinijos miestelį 
galima būtų skelbti vienu iš 
pasaulio stebuklų“, – atradi-
mais stebėjosi Kęstutis.  

Kinų kultūros 
ypatumai

Užsieniečiai pastebėjo, kad 
parduotuvės užsidaro apie 22 
val., ir tuo metu, ypač mažes-
niuose miesteliuose, gatvės 
ištuštėja – nei žmonių, nei 
transporto. Bet, Kęstučio pa-
stebėjimu, gatvėse ir vėlyvu 
metu jautiesi saugiai. 

Kinai užsienio kalbų ne-
moka, o parduotuvėse par-
davėjai tai, ko nori pirkėjas, 
bando išsiaiškinti per verti-

mo programėles. „Jei kas, jie 
tuoj kiša savo „mobiliakus“ ir 
prašo pasakyti frazę, o paskui 
atsakymą parodo ekrane jau 
angliškai“, – linksmais ben-
dravimo ypatumais dalijosi 
prieniškis.

Jis pasakojo, kad skrendant 
vidiniais reisais retai kur pa-
matysi angliškų užrašų, daž-
niausiai informacija pateikia-
ma tik hieroglifais. Gatvėse 
automobiliai laikosi kelių 
eismo taisyklių, bet pėsčiųjų 
praleisti nenori, o motorole-
riams, atrodo, taisyklės nega-
lioja. Vairuotojai ištisai pypsi, 
pranešinėdami šalia esantiems 
apie savo svarbą ir buvimą. 

Nežiūrint to, kad eismas in-
tensyvus, kamščių ir avarijų  
mažai. 

„Kinai rūko beveik visur, 
be jokių prietarų, kartais ir 
nusispjauti gali, jeigu švenčia 
nelabai oficialias šventes, tai 
ir alaus, vyno ar ryžių degti-
nės gurkšteli ne mažiau nei 
lietuviai, o jeigu pamatytas 
užsienietis sudomina, tai atvi-
rai nužiūrinėja kiek tik nori, 
– kultūrų skirtumais stebėjosi 
Kęstutis. – Nors šiaip vietiniai 
mandagūs, neįkyrūs, gražiai 
rengiasi, ypač moterys.“

Pasak Kęstučio, nepatogu 
tai, kad Kinijoje neveikia dau-
gelis socialinių tinklų. 

Įspūdingos išvykos
Kęstutis papasakojo apie 

vieną įspūdingiausių išvyką į 
senovinį kaimą kalnuose ne-
toli Kaihua. Kad kaimą būtų 
galima pasiekti, kinai nutiesė 
7 kilometrų ilgio automobilio 
pločio labai vingiuotą kelią. 
Problema „tik“ ta, kad negali 
susitikti priešinga kryptim va-
žiuojantys automobiliai, nes 
tada vienam reikia važiuoti 
atgal, kai aplinkui labai statūs 
ir miškais apaugę kalnai. Tuo 
pačiu keliu reikėjo ir grįžti... 
Kaimelis gal iš 150 trobų, bet, 
pasak Kęstučio, jaunimas šia-
me kaime-muziejuje gyvent 
nenori – užkampis, nors kai-
mo gyvenimo būdą visaip re-
mia valstybė. „Na, o mums, 

užsieniečiams, tai tikrai buvo 
egzotiška ir nepaprastą įspū-
dį palikusi viešnagė“, – sakė 
Kinijoje pirmą kartą lankęsis 
Kęstutis. 

Iš viso pasaulio atvykę me-
džio skulptoriai lankėsi ir 
medinių žaislų fabrike. Pasak 
Kęstučio, tai pats didžiausias 
Kinijoje medinių žaislų fabri-
kas, kuris aprūpina ekologiš-
ka produkcija ne tik šalį, bet 
ir pasaulį. Su fabriko veikla 
menininkus supažindino pa-
gal tris kryptis: stebint tech-
nologinius gamybos procesus, 
apžiūrint produkcijos muziejų 
ir lankantis veikiančiose par-
duotuvėse. 

Menininkams teko lankytis 
ir dviejose profesinėse mo-
kyklose. Vienoje jų mokiniai 
mokosi arbatininko, medžio 
meistro ir maisto ruošimo spe-
cialybių. Užsieniečius pama-
tę mokiniai sukėlė ovacijas, 
matyt, svečiai iš kitų šalių jų 
dar nebuvo lankę. Kitoje mo-
kykloje teko pademonstruoti 
savo medžio skulptorių žinias 
ir įgūdžius – kartu su tos mo-
kyklos mokiniais menininkai 
kūrė skulptūras iš šaknų. 

Kęstučio teigimu, tai ir 
jiems, ir tos kinų mokyklos 
mokiniams paliko neišdildo-
mą įspūdį, o palikti darbai 
bus nuolat eksponuojami mo-
kyklos nuolatinėje parodoje, 
skleisdami žinią apie tai, kad 
medis – gėris! 

Natūralus medžio šaknynas-skulptūra
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 Jungtinėse Valstijose moteris pagimdė sveiką kūdikį 
iš embriono, kuris 24 metus buvo laikomas užšaldytas, 
pranešė ligoninės pareigūnai. Tikėtina, kad toks 
embriono užšaldymo laikas yra pasaulio rekordas, sakė 
pareigūnai.

  Konkurencijos tarybai pradėjus tyrimą dėl Kainų 
komisijos sprendimų šilumos gamybos srityje, komisija 
žada keisti tvarką – ji suteiks daugiau galimybių 
nepriklausomiems šilumos gamintojams. pastarieji 
tvirtina turintys nevienodas sąlygas su savivaldybių 
šilumos tiekėjais.

per 11 šių metų mėnesių pasaulyje išlydyta 1,546 mlrd. 
tonų plieno – 5,4 proc. daugiau nei prieš metus, pranešė 
Tarptautinė plieno asociacija, remdamasi 66 valstybių, 
kurioms tenka 98 proc. plieno gamybos pasaulyje, 
juodosios metalurgijos pramonės rezultatais. Kinijoje 
gamyba padidėjo 5,7 proc. iki 764,8 mln. tonų.

REKLAMA

ČESLOVAS IŠKAUSKAS  
(gim. 1950 07 12) – žurnalistas, 
politikos apžvalgininkas. 

Gimė Balbieriškyje. 1968 metais baigė 
Balbieriškio vidurinę mokyklą. Prienuose 
dirbo laikraščio „Naujas gyvenimas“ re-
dakcijoje, Prienų kultūros skyriuje. Ati-
tarnavęs sovietinėje kariuomenėje stojo į 
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą ir 
1976 m. įgijo žurnalisto specialybę. Dirbo 
Lietuvos radijuje ir televizijoje, bankuo-
se, „Tele-3“, Baltijos TV, „Žinių radijuje“. 
Radijo televizijos ir spaudos politikos ap-
žvalgininku dirba 30 metų. Parašęs kny-
gas „Paaukota Lietuva nuo Vytauto Di-

džiojo iki Dalios Grybauskaitės“, „Nuo 
žemės iki mėnulio“.

pRANAS ŠALČIUS  
(1885–1945) – politinis bei visuo-
menės veikėjas, prienų burmis-
tras, Steigiamojo Seimo narys. 

Gimė Čiudiškiuose, Klebiškio valsčiuje. 
Mokėsi Prienų pradinėje mokykloje kartu 
su Cezaru Pšemeneckiu. Priklausė Šaulių or-
ganizacijai ir Krikščionių demokratų partijai. 
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą siuvo. Karo me-
tais liko Lietuvoje. Kuriantis Lietuvos valsty-
bei, 1918 m. platino laikraščius, rėmė visuo-
menės organizacinį darbą. Priklausė Prienų 
miesto katalikiškoms organizacijoms.

1918 m. gruodžio mėn. išrinktas į Prienų 
miesto valdybą, kurioje dirbo iki rinkimų į 
Steigiamąjį Seimą.

1926 m. buvo išrinktas Prienų miesto bur-
mistru. Norėjo, kad Prienai atrodytų gražiai 
ir tvarkingai – reikalavo, kad miestiečiai ap-
dengtų skarda savo namų stogus bent nuo 

gatvės pusės. Prie namų turėjo būti pasodinta 
medžių ir kitų želdinių, šaligatviai ir gatvės 
– nuolat prižiūrimi, šluojami. Nuolat tikri-
nami kiemai. Už netvarkingą aplinką buvo 
skiriama 5 litų bauda.

Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje 
„Viltis“, „Vienybė“, „Šaltinis“, „Pavasaris“, 
„Darbininkas“.

MARIJA DANGUOLĖ LINCEVIČIENĖ 
(gim. 1966 06 26) – Šilavoto Davat-
kyno muziejaus įkūrėja, muzieji-
ninkė, prienų rajono savivaldybės 
apdovanojimo „Dėkingumas“ no-
minantė, visuomenės veikėja. 

Gimė Sarginės kaime, Prienų rajone. Au-
go gausioje Dabrišių šeimoje. Gyvena Ši-
lavote. Prieš dvidešimtmetį tapo namelių, 
esančių Naujasodžio pušyne, paveldėtoja. 
Čia XIX a. pab. – XX a. pab. gyvenusi pa-
maldžių moterų bendruomenė buvo gerai 
žinoma Šilavoto apylinkių gyventojams, 
mylima ir gerbiama. M. Lincevičienės ini-
ciatyva buvo nuspręsta išsaugoti ir puoselėti 
išskirtinę vietą, kviesti profesionalius meni-
ninkus, rengti kultūrinius renginius visuo-
menei. Po keleto metų ši vieta tapo Prienų 
krašto muziejaus padaliniu (pavadinimas iš-
liko toks, kokiu vadino vietos bendruomenė 
– Šilavoto Davatkynas) bei Prienų rajono 
kultūros židiniu. 

M. Lincevičienė yra aktyvi Prienų rajono 
kultūros darbuotoja ir dalyvė. Tačiau svar-
biausia yra kultūrinė veikla, kurią Marija 
vykdo Šilavoto Davatkyne, ir kuria garsina 
Šilavotą bei Prienų kraštą. Muziejuje vei-
klios muziejininkės pastangomis yra su-
kaupta daug svarbios istorinės medžiagos, 
kuri prieinama muziejaus lankytojams. Kas-
met muziejuje vyksta tarptautinės „Muzie-
jų nakties“ akcijos, respublikinio „Muziejų 

kelio“ renginiai, profesionalių menininkų 
dailės plenerai, Lietuvos moksleivių dailės 
plenerai, knygų pristatymai, šventės bei edu-
kaciniai užsiėmimai Šilavoto bendruomenei. 
Ypač rajoną garsina tarptautinio Poezijos pa-
vasario festivalio renginys. 

Itin reikšmingas vietos bendruomenei ir 
įdomus atvykstantiems turistams yra unika-
lusis Davatkėlių takelis, kuris sujungė Šila-
voto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią su Šilavo-
to Davatkyno muziejumi. 

Kraštietė M. Lincevičienė yra gerai žino-
ma tarp Lietuvos kultūros žmonių. Marija ir 
Konstantinas Lincevičiai yra įvardinti kaip 
vieni iš meno mecenatų Lietuvoje. Marijos 
Danguolės veiklumas, iniciatyvumas ir idėjų 
gausa Šilavotui padėjo tapti labai įdomia ir 
patrauklia kultūrine vieta.

JUOZAS ZALIECKAS  
(1928–1995) – ilgametis prienų 
vidurinės mokyklos direktorius, 
grąžinęs jai „Žiburio“ vardą.

Gimė Urkionių kaime, Varėnos rajo-
ne. Baigė Valkininkų mokyklą. Studijavo 
Vilniaus pedagoginiame universitete ge-
ografiją. Dirbo Alytaus rajono mokyklo-
se. 1962 m. paskirtas Prienų r. Nemajūnų 
aštuonmetės mokyklos direktoriumi. Po 
dešimties metų padėjo dirbti Prienų vidu-
rinės mokyklos pavaduotoju, o nuo 1977 
m. iki 1990 m. ėjo šios mokyklos direkto-
riaus pareigas.

Dirbdamas „Žiburio“ gimnazijoje rūpi-
nosi pedagogų kvalifikacijos kėlimu, nau-
jų mokymo priemonių įsigijimu, kabinetų 
gerinimu. Dekoruota aktų salė, koridoriai ir 
fojė papuošti dailininko J. Kasčio paveiks-

lais. Prižiūrėjo tvarką ir švarą mokykloje, 
stebėjo mokytojų ir mokinių aprangą.

1989 m. direktoriaus J. Zaliecko pastan-
gomis mokyklai sugrąžintas „Žiburio“ var-
das bei įsteigtas mokyklos muziejus. Mo-
kyklos mokiniai užimdavo prizines vietas 
olimpiadose, gerai pasirodydavo respubli-
kiniuose konkursuose.

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.

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



7
ŠEŠTAdIEnIS, �017 M. GRUOdŽIO �3 d., www.nAUjASISGElUPIS.lT
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prancūzijos pieno mišinių kūdikiams gamintoja „Lactalis“ 
ketvirtadienį pranešė iš prekybos atšaukianti daugiau nei 
dvigubai daugiau kūdikiams skirtų mišinių ir kitų produktų 
dėl galimo užkrėtimo salmonelėmis. Gruodžio 10 d. 
paskelbta, kad „Lactalis“ iš prekybos išima 625 partijas 
produktų, arba beveik 7 tūkst. tonų.

  Australijos antrajame didžiausiame mieste Melburne 
ketvirtadienio popietę įvykęs incidentas, per kurį 
visureigis įsirėžė į būrį pėsčiųjų vienoje judrioje 
sankryžoje, yra „tyčinis aktas“, ketvirtadienį pranešė 
policija. per šį numanomą išpuolį buvo sužeisti apie 19 
žmonių, iš jų kelių būklė kritinė.

Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) trečiadienį pranešė, 
kad kontržvalgybos darbuotojai sulaikė ministrų 
kabineto sekretoriato darbuotoją, kaip įtariama, 
užverbuotą Rusijos specialiųjų tarnybų.

Geros žuvies gidas švenčių stalui

Perdžiūvusi, tarytum 
guminė ir vos įkandama, 
riebalų prisigėrusiame 
tešlos ar džiūvėsėlių 
apvalkale. Beskonė 
arba, priešingai, – per 
prieskonius nejusti 
pačios žuvies. Dar blogiau 
– burnoje stringančios 
ašakos ir sunkumas 
skrandyje... Kurgi dingo 
pažadai, kad žuvis – ne 
tik visapusiškai sveikas, 
bet ir skanus, lengvai 
virškinamas patiekalas? 
Juk jis užima vieną 
svarbiausių vietų ant 
mūsų šventinio stalo!

Anot šio produkto žinovų, 
devyniais atvejais iš dešim-
ties tokį rezultatą lemia ne-
tinkamas žuvies parinkimas 
arba paruošimas. Tuo tarpu 
vos viena nenusisekusi ku-
linarinė kelionė po žuvų pa-
saulį žmogų gali ilgam at-
baidyti nuo šio energijos ir 
sveikatos užtaiso. Laimei, 
egzistuoja kelios paprastos 
taisyklės kaip to išvengti – jas 
rasite „Vičiūnų“ geros žuvies 
gide švenčių stalui.

„Vičiūnų grupės“ produk-
tų vystymo vadovė Loreta 
Stonkienė atkreipia dėmesį 
į svarbiausius aspektus ren-
kantis bei ruošiant žuvį. Pa-
sak jos, čia pravers viskas: 
aštrus žvilgsnis ir gera uoslė, 
rankų miklumas ir netgi kuli-
narinė nuojauta.

„Jau senosiose lietuviško-
se kulinarijos knygose gali-
me rasti aibes patarimų, kaip 
skaniai paruošti žuvį. Deja, 
skubėdami arba rinkdamiesi 
greitą maistą, juos užmiršta-
me, o beribis dabartinis žu-
vų pasirinkimas kartais visai 

apsuka galvą. Galiausiai pa-
aiškėja, kad prarasti žuvies 
teikiamas dovanas kur kas 
lengviau, nei jas išsaugoti. 
Tačiau taip nenutiks laikantis 
šių nesudėtingų gudrybių“, – 
sako Loreta Stonkienė, „Vi-
čiūnų grupės“ produktų vys-
tymo vadovė.

Skani ir sveika žuvis: 
atmintinė

1. Išsirinkite šviežią ir ko-
kybišką. Šviežių atvėsintų 
ir šaldytų žuvų vaizdas, be 
abejonės, skiriasi. Atkreip-
kite dėmesį: kokybiškų at-
vėsintų žuvų oda blizga, pe-
lekai ir uodega drėgni, akys 
skaidrios, žiaunos rausvos. 
Pačiupinėję tokios žuvies nu-
garą, turite jausti stangrumą. 
Jei tai šviežia žuvis, būtinai 
ją pauostykite. Upių žuvis – 
beveik bekvapė, ežero žuvis 
– kvepia, bet nestipriai, jū-
ros žuvis dvelkia jūra ir jodu. 
Amoniako kvapas – blogas 
ženklas visoms žuvims. Pa-
stuksenę į šaldytą žuvį tiesiog 
piršto krumpliu, turėtumėte 
išgirsti skambų garsą.

2. Sužinokite žuvies ke-
lią. Savo skoniu bei savybė-
mis skiriasi natūraliai augusi 
ir fermose užauginta žuvis. 
Kuo trumpesnis atstumas iki 
prekybos vietos, tuo labiau 
tikėtina, kad žuvis bus geres-
nės kokybės. Atkreipkite dė-
mesį į šaldytos žuvies galio-
jimo laiką nuo pagaminimo 
datos. Kuo jis trumpesnis, 
tuo aukštesnė žuvies koky-
bė. Jei šaldyta žuvis laikoma 
perpildytame šaldymo įren-
ginyje, tai gali būti ženklas, 
kad šiems produktams tenka 

aukštesnė temperatūra nei 
reikėtų – dėl nukenčia koky-
bė. Atvėsinta žuvis turi būti 
mažiausiai pusiau padengta 
ledu. Šis ledas turi būti bal-
tas, švarus.

3. Įvertinkite pakuotę. 
Jei tai šaldyta žuvis, glazū-
ros neišsigąskite – ji apsaugo 
nuo išsausėjimo ir oksidaci-
jos procesų. Pakuotės vidu-
je, išorėje ar visame šaldymo 
įrenginyje matyti šerkšnas? 
Žuvis greičiausiai buvo lai-
koma netinkamu tempera-
tūros režimu, o gerosios jos 
savybės gali būti prarastos. 
Niekada nesirinkite žuvies 
pažeistoje pakuotėje ar tokio-
je pakuotėje, pro kurią nema-
tyti produkto!

4. Pagalvokite apie val-
gytojus. Jeigu nesate įgudę 
žuvies valgytojai ar prie jūsų 
stalo bus vaikų bei vyresnio 
amžiaus žmonių, rinkitės žu-
vis su mažiau ašakų: menkę, 
upėtakį, šamą, vėgėlę.

5. Išdorokite ir pasiruoš-
kite gaminti. Norėdami ne-
sugadinti geros šaldytos žu-
vies, atitirpinkite ją lėtai šal-
dytuve. Žuvies valymo pro-
cesą palengvinsite, jei prieš 
pradėdami, ją vos minutei 
panardinsite į verdantį van-
denį. Jūsų darinėjama žuvis 
gliti? Tokiu atveju ištrinkite 
ją druska ir nuplaukite šal-
tu vandeniu. Prieš valydami 
žvynus, nukirpkite pelekus, 
valykite bukąja peilio ašme-
nų puse. Žvynus skusdami 
žuvį pamerkę į vandenį, iš-
saugosite švarą virtuvėje. 
Skrosdami naudokite aštrų 
peilį. Pradėkite prie pat uode-
gos ir skroskite galvos krypti-

mi, prie pat galvos naudoki-
te žirkles. Vidurius pirmiau-
sia atsargiai pakelkite nuo 
uodegos. Pakėlę nupjaukite 
juos prie žuvies žiaunų. Ne-
pažeiskite žalios tulžies – tai 
apkartins ir patiekalą, ir nuo-
taiką! Žiaunas nukirpkite ties 
jų prisitvirtinimo vietomis, 
ištraukite, tada vėl kirpki-
te. Išskrostą žuvį nuskalau-
kite po tekančiu vandeniu. 
Neskubėkite išmesti galvos 
– galbūt išsivirsite sultinį ar 
žuvienę, žuvį rūkysite ar far-
širuosite.

6. Išlaikykite sultingu-
mą. Su oda kepama žuvies 
filė ar jos gabaliukai išlieka 
sultingesni.

7. Išvaikykite dumblo 
kvapą. Jį panaikinsite žuvį 
ištrynę citrinos sultimis ar-
ba perplovę šaltu pasūdytu 
vandeniu.

8. Išlaikykite prieskonių 
saiką. Viena dažniausių žu-
vies paruošimo klaidų – per 
daug prieskonių. Žvejai ir pa-
tyrę kulinarai sako, kad kar-
tais geriau rinktis tik pipirus 
ir druską.

9. Neperkepkite. Kad 
ir kur keptumėte žuvį, ne-
viršykite 15–20 minučių. 
Smulkioms žuvims užteks ir 
10 minučių. Gerai įkaitinus 
keptuvę, žuvis prisigers ma-
žiau riebalų.

10. Nepervirkite. Žuvį 
geriausia virti garuose. Per-
virimo išvengsime į vande-
nį įpylę šaukštelį acto. Pri-
klausomai nuo žuvies rūšies 
ir gabaliukų dydžio, virimo 
garuose laikas – 10–20 mi-
nučių.

„Šaltais tamsiais žiemos 
mėnesiais mūsų protėviai 
instinktyviai rinkosi valgy-
ti daugiau žuvies, kurioje 
gausu šiuo laiku ypač reika-
lingų vitaminų A, B, D, ge-
ležies bei itin naudingų rie-
balų rūgščių. Svarbu, kad po 
truputį vėl atsigręžiame į žu-
vį, ypač per didžiąsias metų 
šventes. Na o elementarios 
taisyklės šį procesą tikrai 
padarys malonesnį“, – sako 
„Vičiūnų grupės“ produk-
tų vystymo vadovė Loreta 
Stonkienė. 

Traškūs kepti karpio gabaliukai
Reikės: 700–800 g karpio.
Marinatui: 6 šaukštai pieno, šaukštas garstyčių, šaukštelis 

medaus, šaukštelis acto (6 proc.), 2–3 skiltelės česnako.
Apvoliojimui: 1/2 stiklinės kukurūzų miltų, šaukštelis drus-

kos, 1/2 šaukštelio maltų juodųjų pipirų, šaukštelis džiovintų 
čiobrelių, žiupsnelis saldžiųjų paprikų.

Gaminimas. Dubenėlyje sumaišykite visas marinato su-
dedamąsias dalis, įdėkite ir susmulkintų česnakų, leiskite 10 
min. pastovėti. Žuvį supjaustykite gabalėliais, sudėkite į du-
benėlį su marinatu ir palikite 10 min. Gabalėlius kelis kartus 
apverskite, kad tolygiai įsigertų.

Atskiroje lėkštėje sumaišykite visus produktus žuviai apvo-
lioti. Čiobrelius sutrinkite pirštais, kad būtų smulkesni. Pipirų 
berkite pagal skonį. Įkaitinkite ant nedidelės ugnies keptuvę 
su aliejumi, pamirkykite kiekvieną žuvies gabalėlį į marinatą, 
tada apvoliokite miltų mišinyje.

Kepkite, kol karpis pasidengs gražia auksine plutele. Pa-
tiekite su salotomis, bet kokiu garnyru ar tiesiog papuošę ci-
trinos griežinėliais.

Kleboniška silkė
Reikės: 200–300 g silpnai sūdytos silkių filė, 80 g alyvuo-

gių aliejaus su bazilikais, 3 šaukštų balzaminio acto, saujelės 
riešutų mišinio, 1 citrinos (geltonos ar netgi žalios), 1 didesnio 
svogūno, šaukštelio rudojo cukraus, nubraukto šaukštelio cina-
mono, žiupsnelio penkių rūšių pipirų mišinio, žiupsnelio jūros 
druskos ir žolelių mišinio, žalių ir violetinių bazilikų. 

Gaminimas. Saujelę riešutų susmulkinkite su žiupsneliu 
jūros druskos ir žolelių mišinio. Sumaišykite su ruduoju cu-
krumi, cinamonu, žiupsneliu pipirų mišinio. Gautą masę su-
pilkite į aliejaus, acto bei pusės citrinos sulčių mišinį, išmai-
šykite. Smulkiai supjaustykite svogūną, galima dar ir grieži-
nėlį citrinos, kelias šakeles violetinio baziliko ir įmaišykite į 
padažą. Keičiant užpilo sudedamųjų dalių proporcijas galima 
išgauti vis naujus skonio atspalvius – saldesnį, rūgštesnį ar net 
silpnai sūroką su saldžiu poskoniu. Nuvarvintą silkės filė su-
pjaustykite ir išdėliokite silkinės šonuose. Užliekite per vidurį 
labai aromatingu užpilu. Prieš patiekdami palaikykite bent per 
naktį vėsiai. (Reginos Račkauskienės receptas)

Nekeptas jogurtinis tortas  
su kiviais ir bananais 

Reikės pagrindui: 100 g šokoladi-
nių sausainių, 60 g sviesto. Kremui: 
3 bananų (didesnių), 3 kivių (apie 
370 g), 300 g graikiško jogurto, 250 
g kreminės varškės (be priedų), 80 g 
cukraus, 20 g želatinos, 0,5 šaukšto citrinų sulčių. Papuoši-
mui: 1 kivio ir šaukšto kakavos. 

Gaminimas. Sausainius sulaužykite, sviestą ištirpinkite, vis-
ką sudėkite į elektrinį trintuvą ir sutrinkite. Torto formos dugną 
išklokite kepimo popieriumi, paskirstykite sausainių ir sviesto 
masę, gerai paspauskite ir dėkite į šaldytuvą 30 min.

Želatiną užpilkite vandeniu ir palikite, kad išbrinktų.
Kivius nulupkite ir supjaustykite mažais gabalėliais, ap-

šlakstykite citrinos sultimis, įberkite cukraus ir pavirkite apie 
4–5 min. ant nedidelės ugnies. Po to įmaišykite išbrinkintą 
želatiną, nukelkite nuo viryklės ir gerai išmaišykite, kad že-
latina visiškai ištirptų. Masę atvėsinkite ir elektriniu trintuvu 
sutrinkite į tyrelę.

Varškę ir jogurtą išplakite, sumaišykite su atvėsusia kivių 
tyrele.

Ant sausainių pagrindo dėkite sluoksnį supjaustyto grieži-
nėliais banano, tada pusę varškės, kivių, jogurto kremo, vėl 
bananą, užpilkite likusiu kremu ir dėkite į šaldytuvą, kad su-
stingtų.

Puoškite kakava, kiviais arba pagal savo fantaziją.
Parengta pagal „Anželikosvirtuvėlė.lt“
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Baltarusijos parlamentas patvirtino 2018 metų 
respublikos biudžeto įstatymą, kuriame numatytos 
733,9 mln. rublių išlaidas viršijančios pajamos. Iždo 
perviršis sudarytų 0,65 proc. prognozuojamo bendrojo 
vidaus produkto. palyginti su šių metų biudžeto planu, 
pajamos turėtų didėti 7,5 proc. iki 20,485 mlrd. rublių.

  Koncerno „MG Baltic“ prezidentas ir savininkas Darius 
Mockus mano, jog teisėsaugos pareikšti įtarimai korupcija 
„MG Baltic“ ir dviem politinėms partijoms koncerno 
veiklai didelės įtakos nedaro, rašo „Verslo žinios“.

Europos Komisija (EK) Estijos ūkininkų dėl rudens liūčių 
patirtiems nuostoliams kompensuoti skyrė 1,3 mln. 
eurų, pranešė Europos Komisijos atstovybė Estijoje. Ši 
suma yra 15 mln. eurų dydžio paramos trims Baltijos 
valstybėms ir Suomijai dalis. Ją galima bus panaudoti 
iki 2018 metų rugsėjo 30 dienos.
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Įgyvendinti realų pokytį ugdymo(si) procese? 
Būtinai!
Taip atsakytų Prie-

nų rajono savivaldy-
bės administracijos Švieti-
mo skyriaus parengto ir lai-
mėto Erasmus+ programos 
KA1 projekto „Profesiona-
lios aplinkos Prienų rajono 
mokyklose kūrimas“ daly-
viai. Šio projekto įgyvendi-
nimas sukūrė naujas galimy-
bes Prienų rajono mokyklų 
mokymo(si) kokybei gerinti 
– sustiprino mokyklų ir visos 
rajono švietimo sistemos tarp-
tautiškumą ir suteikė geresnes 
sąlygas asmeninius poreikius 
ir organizacijos tikslus atitin-
kančiam kvalifikacijos tobu-
linimui. 2016–2017 m. 37 
Prienų rajono švietimo įstai-
gų darbuotojai (vadovai, mo-
kytojai) dalyvavo vienos sa-
vaitės kvalifikacijos kėlimo 

kursuose vienoje iš šių šalių: 
Ispanijoje, Kipre, Italijoje, 
Čekijoje.  

Siekdamos tobulint i 
ugdymo(si) kokybę visos 
projekte dalyvavusios Prie-
nų rajono bendrojo ugdymo 
(12) ir ikimokyklinio ugdy-
mo (1) mokyklos (iš viso – 13 
institucijų) savo 2016–2018 
m. strateginiuose planuose 
prioritetais yra pasirinkusios  
mokytojų ir vadovų kvali-
fikacijos tobulinimą tam ti-
krais ugdymo(si) kokybės 
aspektais, iš kurių dažniausi 
– atskirų mokinių pažan-
ga, mokymo nuostatos ir 
būdai, mokytojo ir moki-
nio dialogas. Pageidaujamų 
ugdymo(si) kokybės pokyčių 
ketinama siekti per komandi-
nio darbo skatinimą ir lyde-
rystės principų įgyvendini-
mą. Todėl projekto dalyviai, 
atsižvelgdami į asmeninius ir 
su mokyklos strategija susiju-
sius kvalifikacijos tobulinimo 
poreikius, pasirinko kažkurį 
vieną iš minėtų aspektų atitin-
kančius kursus. Visos projek-

to veiklos, o tuo pačiu ir kva-
lifikacijos tobulinimo kursai, 
buvo glaudžiai susiję ne tik 
su 2016–2018 metų švieti-
mo įstaigų strateginių planų 
prioritetais, bet ir su Prienų 
rajono savivaldybės strategi-
jos prioritetu  „Išsilavinusios, 
sveikos ir pažangios bendruo-
menės plėtra“.

Dar prieš išvykdami į mo-
kymus dalyviai jiems rengėsi 
iš anksto: atnaujino ir pagilino 
anglų kalbos žinias kursuose, 
dalyvavo Švietimo skyriaus 
organizuotose konsultacinė-
se dienose. Projekto metu jo 
dalyviai ne tik mokėsi, bet 
ir, pritaikydami kvalifikaci-
jos kėlimo kursuose įgytas 
naujas žinias, savo mokyklo-
se inicijavo pokyčius, geri-
nančius ugdymo(si) kokybę. 
Kiekvienas iš mokymų daly-
vių parengė kaitos projektą, 
pagrįstą veiklos tyrimo me-
todu, ir, pasitelkdamas kole-
gas, jį įgyvendino. Susirinkę 
aptarti rezultatus mokyklų 

vadovai, mokytojai jau galėjo 
daug kalbėti apie savo patirtį 
šiuos pokyčius įgyvendinant. 
Buvo apie ką diskutuoti, nes 
pokyčių temos aktualios ir la-
bai įvairios, padėjusios spręs-
ti ne vieną švietimo sistemai 
aktualią problemą – mokyto-
jų įsitraukimas į inovatyvias 
veiklas, jų vidinė motyvacija 
veikti komandoje ir kurti mo-
kinius motyvuojančią aplin-
ką, pedagoginių darbuotojų 
vertinimo tobulinimas sie-
kiant didesnio jų įsitraukimo, 
iniciatyvumo ir dalyvavimo, 
tėvų įtraukimas į mokyklos 
gyvenimą ir jų švietimas, ini-
ciatyvų skatinimas, tėvų ir 
pedagogų partnerystė, mo-
kytojo ir mokinio bei jų tėvų 
dialogas, mokinių draugiš-
kumo skatinimo  programa, 
mokinių asmeninė pažanga 
ir jos  į(si)vertinimas, moky-
klos nelankymo prevencija, 
talentingų mokinių atpažini-
mas, informacinių ir komu-
nikacinių technologijų diegi-
mas ugdymo procese... Iš viso 
– 37 naujos, mokymo(si) ko-
kybę tobulinančios, moky-
klos kasdienybės patikrintos 
iniciatyvos. 

Todėl, kai kalbama apie 
tai, kad pedagogams stinga 

pozityvaus profesionalumo, 
kad jie nepritaiko praktiko-
je žinių iš kvalifikacijos to-
bulinimo renginių ir dėl to 
ugdymo(si) procese nevyks-
ta pokyčiai, mes, prieniečiai, 
sakome – netiesa, mūsų mo-
kyklose pokyčiai vyksta. Ir 
kad šis procesas nenutrūktų, 
projekto rezultatus jo dalyviai 
įprasmino rengdami keturias 
kvalifikacijos tobulinimo pro-
gramas, atitinkančias lanky-
tus kursus ir integruojančias 
pokyčių įgyvendinimo patir-
tis. Švietimo skyriaus vedėjo 
Rimvydo Zailsko teigimu, 
„toks projekto veiklų orga-
nizavimo modelis nukreipia 
ne į vienkartinį kvalifikacijos 
tobulinimą, bet į kolektyvinę 
tobulėjimo veiklą, sudarančią 
sąlygas ne tik atskirų švietimo 
įstaigų, bet ir rajono švietimo 
sistemos tobulėjimui“. 

Straipsnis atspindi dotaci-
jos Gavėjo, bet ne Švietimo 
mainų paramos fondo, Euro-
pos Komisijos ar jos instituci-
jų požiūrį. Europos Komisija 
neatsako už straipsnio turinį 
bei už galimą informacijos 
panaudojimą. 

Renata Pavlavičienė, Švie-
timo skyriaus vyr. specialistė, 
projekto koordinatorė 

Mokymų dalyviai Kipre,...

...ir Ispanijoje.

...Italijoje,... ...Čekijoje,...

Silkė su karamelizuotais  
svogūnais, džiovintais baravykais 
ir graikiniais riešutais

Reikės: apie 60–70 g ( jei daugiau valgytojų, galima ir vi-
są 100 g) džiovintų baravykų ar kitų džiovintų miško grybų, 
80 g graikinių riešutų, 1 didelio arba dviejų vidutinio dydžio 
svogūnų, 5 valgomųjų šaukštų aliejaus kepimui, druskos, 1/4 
arbatinio šaukštelio rudojo cukraus, šviežiai maltų juodųjų 
pipirų, 1 didelės išdorotos silkės (t. y. 2 filė). 

Gaminimas. Grybus nuplaukite, užpilkite verdančiu van-
deniu ir palikite 2–3 valandas brinkti. Tuo tarpu mažoje sau-
soje keptuvėje ant vidutinės ugnies paskrudinkite nedideliais 
gabalėliais sulaužytus graikinius riešutus. Prižiūrėkite, kad 
nesudegtų. Atidėkite į šalį, kol prireiks. Svogūnus nulupki-
te ir supjaustykite apie pusės centimetro storio griežinėliais. 
Įkaitinkite keptuvę virš vidutinės ugnies, supilkite aliejų ir su-
berkite svogūnus. Uždenkite keptuvę ir palikite 5 minutėms 
nemaišydami ir neatidarinėdami.

Išmirkytus grybus sudėkite į nedidelį prikaistuvį, užpilki-
te perkoštu vandeniu, kuriame jie mirko, ir užvirkite. Trupu-
tį pasūdykite ir ant mažos ugnies virkite 15–20 minučių, kol 
bus minkšti. 

Po penkių minučių keptuvę su svogūnais nudenkite, su-
mažinkite ugnį iki mažos, įmaišykite 1/4 arbatinio šaukštelio 
druskos ir cukrų. Keptuvės nedenkite ir, vis pamaišydami, 
kepkite svogūnus apie 15 min., kol ims keisti spalvą ir taps 
saldūs. Prižiūrėkite, kad nepridegtų. Jei svogūnai apskrus grei-
čiau, nei išvirs grybai, juos paprasčiausiai trumpam atidėki-
te į šalį. Nuo grybų nusunkite vandenį (nuovirą pasilikite) ir 
supjaustykite grybus smulkiomis juostelėmis. Suberkite į ka-
ramelizuotus svogūnus (kaip tik šiuo metu jie jau turėtų bū-
ti paruošti), įpilkite 2 valgomuosius šaukštus grybų nuoviro. 
Šiek tiek padidinkite ugnį ir, vis maišydami, kepkite apie 5 
minutes. Suberkite paskrudintus riešutus ir pakaitinkite dar 2 
minutes. Gausite tirštą „užklotą“. Pagardinkite šviežiai maltais 
juodaisiais pipirais. Šį „užklotą“ iškrėskite į lėkštę ir palikite 
visiškai atvėsti. Paragaukite ir atsižvelgdami į silkės sūrumą, 
jei reikia, įmaišykite dar žiupsnelį druskos.

Nedideliais gabalėliais supjaustykite silkės filė ir sudėkite 
į pailgą lėkštę. Ant silkės uždėkite atvėsusį svogūnų, grybų ir 
riešutų užklotą. 

Šakočio skonio keksas 
Reikės: 250 

g miltų, 200 g 
sviesto, 200 g cu-
kraus, 5 kiauši-
nių, 2 šaukštelių 
vanilinio cukraus, 
1 šaukštelio kepi-
mo miltelių.

Sviestą mikse-
riu gerai išsukite su cukrumi ir vaniliniu cukrumi iki baltumo. 
Kiaušinių trynius atskirkite nuo baltymų. Po vieną trynį įmai-
šykite į sviesto ir cukraus masę. Į tešlą pamažu įmaišykite per-
sijotus miltus, sumaišytus su kepimo milteliais. Atsargiai įmai-
šykite standžiai išplaktus kiaušinio baltymus. Masę supilkite į 
sviestu pateptą arba kepimo popieriumi išklotą kekso formą ir 
šaukite į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę. Kepkite apie 35–40 
minučių (kol medinis pagaliukas ištraukus bus švarus, neapsi-
vėlęs tešla). Išėmus iš orkaitės leiskite keksui pirmiausia šiek 
tiek atvėsti formoje, o tada galutinai atvėsinkite ant grotelių. 
Atvėsusį galite pabarstyti cukraus pudra. (Linos receptas)
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laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KAlnO
Vytas Kederys: pagarba žmogui– 
pati didžiausia vertybė 
Vytas Kederys, Birštono 
savivaldybės mero 
pavaduotoju dirba pirmą 
kadenciją, tačiau Tarybos 
nariu renkamas nuo 
2007 metų. Tai vienas 
populiariausių Tarybos 
narių, pelnęs savivaldybės 
gyventojų pasitikėjimą.  

Esate Tarybos narys, iš-
rinktas gyventojų, tačiau 
turite ir daug įvairių darbų 
bei įpareigojimų kaip mero 
pavaduotojas. Ar užtenka 
laiko bendrauti su žmonė-
mis ir išgirsti jų nuomones, 
pageidavimus?

Pirmiausia noriu padėkoti 
savivaldybės žmonėms už pa-
rodytą pasitikėjimą ir suteik-
tą mandatą jiems atstovauti. 
Stengiuosi dirbti jų labui ir 
tai darau nuoširdžiai, sten-
giuosi laikytis duoto žodžio. 
Savo darbe ir bendraudamas 
su žmonėmis vadovaujuosi 
principu: „Jeigu nori kad tave 
gerbtų, turi pats gerbti ir my-
lėti žmones.“ Pagarba žmogui 
– pati didžiausia vertybė.

Bendrauti su žmonėmis 
laiko nebūna per daug, tačiau 
kai tinkamai susiplanuoji, gali 
daug ką padaryti. Juk žmonės 
suteikė man mandatą jiems 
atstovauti, todėl privalau įsi-
klausyti į jų pageidavimus. 

Kokias sritis Jums, kaip 
mero pavaduotojui, tenka 
kuruoti?

Man tenka kuruoti kultūros, 
švietimo, sporto bei socialines 
sritis, dirbti su nevyriausybi-
nėmis organizacijomis. Daug 
bendrauju su įstaigų darbuo-
tojais, aptariame strateginius 
planus. Džiaugiuosi sulauk-
damas naujų minčių ir idėjų. 
Mūsų savivaldybėje veikia 5 
bendruomenės ir daug visuo-
meninių organizacijų. Labai 
džiaugiuosi mūsų visuomeni-
nėmis organizacijomis, kurios 
dirba darniai ir draugiškai, pa-
laikydamos viena kitą. To pa-
vyzdys – ir neseniai baigtas 
bendras projektas „Birštonas 
– Lietuvai. Mes esame“, kurio 
metu buvo surengta šimtme-
čio ąžuolų sodinimo akcija, 
vėliau renginys vyko kultū-
ros centre. 

Gruodžio 13 dieną vyko 
projekto užbaigimo šventė 
ir meno mokyklos mokinių 
piešinių, kaip Birštonas at-
rodys po 100 metų, paroda, 
taip pat susitikimas su prof. 
Liudu Mažyliu. Labai džiu-
gu, kad konkurse dalyvavo 
77 vaikai, o apdovanojimams 
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atrinktas 21 geriausias darbas. 
Visi konkurso dalyviai gavo 
atminimo dovanėles, o lau-
reatai – padėkas ir profeso-
riaus Liudo Mažylio surasto 
Vasario 16-osios akto kopi-
jas, kurias ir įteikė pats vaka-
ro svečias.

Tiek kaimiškų vietovių, tiek 
miesto teritorijoje svarbios so-
cialinės problemos. Daugelį 
jų padeda išspręsti Neįgaliųjų 
draugija bei Nemajūnų dienos 
centras. Labai džiaugiuosi šio 
centro veikla, nes ir man teko 
prisidėti prie jo kūrimo. Ne-
majūnų dienos centrą lanko 
daug vaikų, tačiau čia laukia-
mi ir senjorai, kaimo gyven-
tojai, norintys išsimaudyti ar 
išsiskalbti. Pagyvenusiems 
žmonėms teikiamos ir pavė-
žėjimo paslaugos, kai reikia 
nuvykti pas gydytojus. Ti-
kiuosi, kad bus įgyvendinta 
mano idėja pagelbėti tiems 
žmonėms, kuriems trūksta 
bendravimo, kurie negauna 
socialinių paslaugų namuose. 
Manau, būtų puiku, jeigu ga-
lėtume nors 2 kartus per savai-
tę juos atvežti į Dienos centrą, 
kad jie pabendrautų, galėtų 
kartu padainuoti, pasikalbėti 
ar ką nors nuveiktų pagal savo 
norus ir sugebėjimus.

Kokius pageidavimus 
dažniau išsako miesto, o 
kokius – kaimiškų vietovių 
gyventojai?

Kaimo gyventojams labai 
svarbūs kelių klausimai. Ypač 
jie aktualūs šiais metais, kai 
dėl nuolatinio lietaus daugelis 
kelių buvo sugadinti sunkias-
vorių transporto priemonių. 
Tačiau kelių priežiūrai buvo 
skiriama lėšų ir pagal galimy-
bes tvarkoma. Džiaugiamės, 
kad nemažai mūsų savival-
dybės kelių jau yra asfaltuoti. 
Tačiau ir asfaltuotus kelius jau 
reikia remontuoti, nes išmuštų 
duobių vienkartinis užpylimas 
mažai ką padeda, reikia rim-
tesnio remonto, kuris proble-
mą pašalintų ilgam laikui.

Aš, kaip Saugaus eismo 
komisijos pirmininkas, do-
miuosi ir eismo problemomis 
mieste, kurios labai paaštrėja 
vasarą, kai į kurortą suplūs-
ta daug svečių. Automobilių 
parkavimo klausimas bus ak-
tualus, kol spręsime jį tik kos-
metiškai – statydami įvairius 
ženklus. Manau, kad padėtis 
pagerėtų ir sumažėtų miesto 
tarša, jeigu visi atvykstantys 
svečiai statytų savo automo-
bilius parkavimo aikštelėse 

– prie turgaus, prie „Norfos“, 
taip pat prie įvažiavimo į Birš-
toną. Verslininkai galėtų prie 
tų aikštelių įrengti dviračių ar 
keturračių nuomos punktus. 
Be to, ieškome investuotojo 
daugiaaukštei stovėjimo aikš-
telei statyti prie katilinės.

Kita problema – šviesolai-
dinis internetas kaimiškose 
vietovėse. Galiu pasidžiaugti, 
kad šiuo metu ryšio linija nu-
tiesta nuo Birštono seniūnijos 
iki Vanagų vienkiemio, pri-
jungiant Siponių bei Šaltinėnų 
kaimus. Prie šviesolaidinio in-
terneto ryšio prijungiami ūki-
ninkai ir kaimo turizmo sody-
bos. 8 objektai bus prijungti 
pagal Žemės ūkio ministerijos 
projektą. Žemės ūkio minis-
terija žada skirti lėšų ir linijos 
nutiesimui į Žemaitkiemio bei 
Matiešionių kaimus. 

Apleisti ir nenaudojami 
pastatai stovi ne tik mieste, 
bet ir kaimiškose vietovėse. 
Vienas iš jų – Birštono vien-
kiemyje buvęs seniūnijos 
pastatas, greta – privatūs 
namai, užmiršti savo šeimi-
ninkų...

Kalbant apie buvusį seniū-
nijos pastatą galiu pasakyti, 
kad jau paskelbtas aukcionas 
ir jis bus parduodamas (prie jo 
yra 15 arų žemės). Šioje vie-
toje yra galimybė pastatyti ir 
daugiabutį namą. Apleistais 
ir nenaudojamais privačiais 
pastatais domisi ir su jų savi-
ninkais bendrauja mūsų Savi-
valdybės administracijos vie-
šosios tvarkos priežiūros spe-
cialistas. Savininkai raginami 
tvarkytis, jiems didinamas 
žemės ir nekilnojamojo turto 
mokestis. Kol kas daugiau jo-
kių priemonių taikyti negali-
me. Juk žmogus su savo turtu 
gali elgtis kaip tinkamas...

Jūs dar esate ir Kauno re-
giono tarybos narys, Atsto-
vaujate Savivaldybei Svei-
katą stiprinančio Kauno 
regiono darbo grupėje. Ko-
kias sprendžiate problemas, 
kurios aktualios ir mūsų sa-
vivaldybės žmonėms?

Posėdžiuose aptariame vi-

Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugijos 
Birštono skyrius 
įgyvendina tęstinį 
projektą „Tau duotas 
vienas gyvenimas. 
Saugok jį!“, kurio tikslas – 
atnaujinti ir pagilinti žinias 
bei praktinius įgūdžius, 
teikiant pirmąją pagalbą 
nelaimės ištiktam žmogui.

Gruodžio 19 dieną Birš-
tono gimnazijoje jau trečiąjį 
kartą rinkosi septintų klasių 
moksleiviai, jų mokytojai gi-
linti pirmosios pagalbos tei-
kimo teorines bei praktines 
žinias. Mokymus vedė Lie-
tuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos Alytaus skyriaus 
lektorės Aldona Turauskytė 
ir Rita Baronaitė, kurių metu 
buvo analizuojami gaivinimo, 
apsinuodijimo, kraujavimo 
stabdymo, traumų, lūžių, už-
springimų atvejai. Mokymų 
dalyviai turėjo galimybę pa-
tys atlikti reikiamus veiksmus 
teikiant pirmąją pagalbą nelai-
mės ištiktam žmogui.

Kiekvienas žinome, kaip 
svarbu skubiai suteikti pir-
mąją pagalbą. Nelaimingi 
atsitikimai gali pareikalauti 
iš mūsų žinių, kaip pašalinti 
sveikatą žalojančius veiks-
nius, sustabdyti kraujavimą, 
suteikti pagalbą užspringus, 
apsinuodijus, sušalus ar per-
kaitus, skęstant, patyrus lūžį 
ir kitokio pobūdžio traumas. 
Kvalifikuoti ir laiku atlikti 
veiksmai gali išgelbėti žmo-
gaus sveikatą ar net gyvybę. 
Remiantis Tarptautinio Rau-
donojo Kryžiaus judėjimo pa-
tirtimi žinome, jog kiekvienas 
tinkamai išmokytas žmogus 
gali suteikti pirmąją pagalbą.

Lietuvos Raudonojo Kry-
žiaus draugijos Birštono sky-

riaus informacija 

Merfio dėsnių 
pakeisti 
neįmanoma, 
bet įmanoma 
išgelbėti gyvybę!

sam regionui svarbius klausi-
mus. Analizuojame regiono 
mastu svarbias problemas, ne-
tolygumus tarp savivaldybių. 
Sveikatą stiprinančio regio-
no darbo grupės paskutinia-
me posėdyje buvo nuspręsta 
2018 metais daugiau dėme-
sio skirti būsimosioms kar-
toms, vaikų ir jaunimo svei-
katos stiprinimui. Numatyta 
keletas priemonių, viena jų 
– aktyvinti sveikatą stiprinan-
čių mokyklų veiklą, atkreipti 
dėmesį į vaikų mitybą ir fizinį 
aktyvumą.

Vadovaujate Savivaldy-
bės bendruomenės sveika-
tos tarybai. Kokie svarbiau-
si klausimai susiję su gyven-
tojų sveikata?

Kaip ir kiekvienais me-
tais, šiemet buvo vykdoma 
Visuomenės sveikatos rė-
mimo specialioji programa. 
Šios programos prioritetines 
kryptis nustato ir paraiškas 
vertina Bendruomenės svei-
katos taryba. Programos tiks-
las – remti bendruomenių ir 
nevyriausybinių organizaci-
jų, įstaigų iniciatyvas stipri-
nant gyventojų sveikatą. 2017 
metais buvo įgyvendinama 20 
projektų. Labai džiaugiuosi, 
kad šiais metais pavyko įsigyti 
automatinį išorinį defibriliato-
rių, kuris yra pirmoji pagalba 
sustojus širdžiai. Pasitarę su 
Bendruomenės sveikatos ta-
rybos nariais nusprendėme, 
kad šis prietaisas yra labai rei-
kalingas viešoje vietoje, kuri 
sulaukia daug mūsų gyvento-
jų ir svečių. Tai – kultūros cen-
tras. Ištikus nelaimei prietaisu 
paprasta naudotis, instrukcijos 
kaip padėti nukentėjusiam pa-
teiktos lietuvių kalba.

Yra daug klausimų, kurie 
aktualūs ir svarbūs siekiant 
užtikrinti kokybiškas asmens 
ir visuomenės sveikatos pas-
laugas gyventojams. 

Birštonas – nedidelė savi-
valdybė, todėl savo visuo-
menės sveikatos biuro netu-
rime, bet bendradarbiaudami 
su Kauno rajono visuome-
nės sveikatos biuru vykdome 
daug veiklų, užtikriname vi-
suomenės sveikatos prižiūrą 
gimnazijoje, vaikų lopšelyje-
darželyje „Vyturėlis“, Biršto-
no vienkiemio darželyje-mo-
kykloje. Šiose įstaigose dirba 
dvi Visuomenės sveikatos 
biuro specialistės, kurios ve-
da užsiėmimus mokiniams 
svarbiomis ir aktualiomis te-
momis. Pernai įvertinus pro-
filaktinių sveikatos pažymų 
duomenis, šiais metais ypa-
tingas dėmesys skirtas vaikų 
dantims. Visose švietimo įs-
taigose buvo vedami užsiėmi-
mai, kurių metu vaikai mokėsi 
taisyklingai naudotis burnos 
higienos priemonėmis. Pa-
ruošiamųjų ir pradinių klasių 
mokiniams buvo padovanota 
dantų šepetėlių ir pastos. 

Sveikata rūpintis privalo-
me kiekvienas, todėl kasmet 
organizuojama Sveikatos sto-
telė, kurios metu nemokamai 
kompleksiškai tikrinama visų 
norinčiųjų sveikata (šiemet 
Sveikatos stotelėje apsilankė 
per 80 žmonių). Gruodžio 8–
9 dienomis sėkmingai starta-
vo ir Sveikatinimo stovykla, 
todėl ji bus organizuojama ir 
ateityje.

Savivaldybėje gyvena daug 
vyresnio amžiaus žmonių, 
todėl susidaro labai didelės 
laukiančiųjų kompensuoja-
mo dantų protezavimo eilės. 
Ši problema sprendžiama re-
miant gyventojų dantų pro-
tezavimą, kuris reikalingas 
daugeliui vyresnio amžiaus 
žmonių. 

Kalbino
Stasė

ASIPAVIČIEnĖ

Mielieji!
Artėja ramybės ir vidinio džiaugsmo dovanojimo metas. Žengdami per naują 

laiko slenkstį, susimąstome apie tolstančius metus, apie kartu nuveiktus 
darbus, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga linkiu, kad visi geri dalykai, kuriais tikime, 
visada būtų su mumis – bendruomeniškumas, gera valia, nuoširdumas, viltis. 
Tegul kalėdinis laukimas būna pilnas malonaus šurmulio, šviesos ir gerumo. 

Gražių artėjančių šventų Kalėdų ir puikių Naujųjų – 2018 metų!

Birštono savivaldybės merė
Nijolė Dirginčienė



10
ŠEŠTAdIEnIS, �017 M. GRUOdŽIO �3 d., www.nAUjASISGElUPIS.lT

REKLAMA

Naujų sunkvežimių pardavimų augimas Lietuvoje šiemet 
per vienuolika mėnesių buvo vienas sparčiausių visoje 
Europos Sąjungoje (ES). Lietuvoje šiemet sausį–lapkritį 
parduoti 6495 nauji sunkvežimiai – 14 proc. daugiau 
nei 2016 metais tuo pačiu metu, kai parduoti 5695 
sunkvežimiai. 

   Trečiadienį aktyviai augusios naftos kainos, 
reagavusios į JAV naftos atsargų sumažėjimą, 
ketvirtadienį pasuko žemyn. Vasario mėnesio ateities 
sandorių „Brent“ naftos kaina Londono biržoje „ICE 
Futures“ sumažėjo 0,16 JAV dolerio, arba 0,25 proc., iki 
64,40 JAV dolerio. 

Sunkiose „Brexit“ derybose dalyvaujančią britų ministrės 
pirmininkės Theresos May vyriausybę trečiadienį sukrėtė 
naujas smūgi: atsistatydino premjerės pavaduotojas 
Damianas Greenas. per tyrimą dėl šio pareigūno elgesio 
nustačius, kad D. Greenas veikė nesąžiningai, jis sutiko 
atsistatydinti iš pirmojo valstybės sekretoriaus posto.

Šventės neišlaidaujant –  
„Tele2“ kompiuteriai nuo 11 Eur
Gruodis daugeliui 
siejasi ne tik 
su didžiausių 
šeimos švenčių 
laukimu, 
užbaigiamais 
darbais, bet 
ir išlaidomis 
dovanoms. 
Nepaisant to, 
šie metai gali 
būti išlydėti 
kitaip, neištuštėjusiomis 
piniginėmis – dabar 
„Tele2“ salonuose 
bei internetinėje 
parduotuvėje nešiojamus 
kompiuterius, planšetes 
ir žaidimų konsoles 
galima įsigyti itin geromis 
sąlygomis.

„Norėjome, kad per šias 
šventes mūsų klientai galėtų 
daugiau laiko skirti laikui su 
šeima ar kitoms malonioms 
smulkmenoms, o ne rūpes-
čiams dėl pirkinių ir ypač – iš-
laidų. Todėl kruopščiai paruo-
šėme geriausius pasiūlymus 
dovanoms įsigyti“, – sakė 
Vaida Burnickienė, „Tele2“ 
prekybos vadovė.

Geriausia dovana– 
kompiuteris

Artimuosius ketinantys 
nustebinti nauju nešiojamu 
kompiuteriu, šiuo metu gali 
rinktis iš daugybės kalėdinių 
pasiūlymų. Vienas jų – „Le-
novo V110-15AP“: sudarius 
24 mėn. sutartį ir sumokėjus 
115 Eur pradinę įmoką, jis 
kainuos vos 11Eur/mėn. (kai-
na be sutarties – 449 Eur). 

Pageidaujantiems sutaupyti 
dar daugiau, siūlomas „Leno-
vo Yoga 520“. Šis lankstusis 
kompiuteris, pasirašius 24 
mėn. sutartį ir sumokėjus 175 
Eur pradinę įmoką, tekainuos 
20 Eur/mėn. (kaina be sutar-
ties – 799 Eur). 

Svajojantys apie stilinguo-
sius „Apple“, gali rinktis len-
gvąjį „Apple MacBook Air“, 
kuris sudarius 24 mėn. sutar-
tį ir sumokėjus 298 Eur pra-
dinę įmoką kainuos tik 28 
Eur/mėn. (kaina be sutarties 
– 1129 Eur).

Jei vien tik kompiuterio 

maža – rinktis galima ir iš dvi-
gubų pasiūlymų. Pavyzdžiui, 
įsigijus nešiojamąjį kompiu-
terį „Lenovo Y520“, „Leno-
vo Y“ žaidimų ausinės su mi-
krofonu, kurių vertė yra 63,99 
Eur  – kainuos vos 1 ct! Pasiū-
lymas galioja mokant visą su-
mą iš karto (999 Eur) arba su 
bet kuriuo namų interneto pla-
nu: pasirašius 24 mėn. sutartį 
ir sumokėjus pradinę 279 Eur 
įmoką, kompiuteris mėnesiui 
kainuos vos 30 Eur. 

Už 1 ct šiuo metu galima 
gauti ir išorinį – net 1 TB tal-
pos – kietąjį diską, kurio vertė 
yra 77,99 Eur. Šis pasiūlymas 
galioja įsigyjant kompiuterį 
„ASUS X541UA“ ir mokant 
visą sumą iš karto (655 Eur) 
arba pasirašius 24 mėn. su-
tartį su bet kuriuo interneto 
namams planu. Tokiu atveju, 
pradinė įmoka bus 199 Eur, 
o kompiuteris kainuos tik 19 
Eur/mėn.

Patogiam knygų 
skaitymui ir 

naršymui– planšetė 
Besižvalgantys planšečių 

gali rinktis iš itin viliojančių 
„Lenovo“ ir „Apple“ pasiūly-
mų. Pasirašius 24 mėn. sutartį 
ir sumokėjus pradinę 99 Eur 
įmoką, planšetė „Yoga Bo-
ok YB1-X90L“ tekainuos 19 
Eur/mėn. (kaina be sutarties 
– 629 Eur). Su tokios pat tru-
kmės sutartimi, tik sumokėjus 
183 Eur pradinę įmoką, „Ap-
ple iPad 9.7“ kainuos vos 16 
Eur/mėn. (kaina be sutarties 
– 649 Eur). 

„Planšetės, kaip ir telefonai, 
lengvai pritaikomi mokantis, 
dirbant, keliaujant ar tiesiog 
naršant internete. Pastebime, 
kad vis daugiau klientų ren-

kasi jas skaitymui – įsidiegus 
specialias programėles, plan-
šetės gali būti naudojamos 
kaip knygų skaityklės“, – sa-
ko V. Burnickienė.

Žaidimų 
aistruoliams–„Xbox“

Žaidimų gerbėjams šiais 
metais taip pat bus ką padė-
ti po eglute. Pavyzdžiui, pa-
žangiausias „Xbox“ žaidimų 
kompiuteris „Xbox One S“, 
kuriame iš karto yra įdiegtas 
ir populiarusis žaidimas „Mi-
necraft“, sudarius 24 mėn. 
sutartį ir sumokėjus 49 Eur 
pradinę įmoką, tekainuos 10 
Eur/mėn. (kaina be sutarties 
– 299 Eur).

Jei žaidėjus labiausiai do-
mina futbolas, jie turėtų itin 
nudžiugti išpakavę konso-
lę „PlayStation 4 SLIM“ su 
žaidimu FIFA 2018. Tokia 
dovana, pasirašius 24 mėn. 
sutartį ir sumokėjus 127 pra-
dinę įmoką, kainuos tik 13 
Eur/mėn. (kaina be sutarties 
– 479,99 Eur).

Dovanos namams 
– internetas

Pasirodo, kad Kalėdos gali 
trukti net pusmetį! Įsigijus nu-
rodytus kompiuterius, planše-
tes ar „XBOX“ žaidimų kon-
solę su namų interneto planu 
ir mokant jų kainą dalimis 
per 24 mėn. bei sudarant 24 
mėn. sutartį – 6 mėnesius už 
internetą nereikės mokėti nė 
cento! Ši akcija galioja namų 
internetą užsisakius interne-
tu, o visų pasiūlymų laikas, 
įrenginių ir dovanų skaičius 
– riboti.

Daugiau akcijų ir pasiūly-
mų rasite „Tele2“ svetainėje 
www.tele2.lt/kaledos. 

Birštono savivaldybės tarybos narė 
Roma Žentelienė: „Svarbu branginti 
vietinį gyventoją...“

Jau praėjo dveji su puse 
metų, kai žmonės vėl Jums 
patikėjo atstovauti jiems 
sprendžiant aktualius klau-
simus. Kaip sekasi vykdyti 
rinkėjams duotus pažadus?

Savivaldybės tarybos narė 
esu nuo 2004 metų, tad ten-
ka priiminėti vienokius ar ki-
tokius sprendimus, kurie turi 
įtakos birštoniečių ir kaimiš-
kų teritorijų žmonių gyvenimo 
kokybei, naujiems verslams at-
sirasti, investicijoms pritraukti, 
biudžetinių įstaigų veiklai, tu-
rizmo plėtojimui. Esu tos nuo-
monės, kad pažadais nereikia 
vilioti rinkėjų, jie patys spren-
džia, ar teisingai ir atsakingai 
Tarybos nariai žiūri į Birštono 
ateitį, savivaldybės žmonių 
gyvenimo kokybę. Manau, 
jeigu vis daugiau žmonių no-
ri čia gyventi, dirbti, statytis 
namus, auginti vaikus, turėti 
saugią, švarią ir ramią aplinką, 
vadinasi, gal labai nenuviliame 
rinkėjų lūkesčių. Ir dar viena 
taisykle vadovaujuosi – nega-
li teisingai atstovauti visiems 
rinkėjams.

Labai džiaugiuosi, kad Birš-
tonas, ilgametes tradicijas tu-
rintis kurortas, sulaukia vis 
daugiau turistų, respublikinės 
žiniasklaidos dėmesio, ap-
dovanojimų ir komplimentų. 
Esu tos nuomonės, kad Tary-
bos nariai negali išmanyti visų 
klausimų, nuspėti bei žarstyti 
rinkėjams neįgyvendinamus 
projektus, tačiau turi būti kaip 
tie dviratininkai, važinėjantys 
kurorto atnaujintais dviračių 
takais. Jeigu mindami peda-
lus jie žiūrėtų tik į juos, o ne 
į kelio priekį – jų važiavimas 
būtų trumpas ir su skaudžiomis 
pasekmėmis.

Ar dažnai susitinkate su 
savo rinkėjais aptarti jiems 
svarbių klausimų ar numa-
tomų svarstyti Tarybos posė-
dyje sprendimų projektų?

Specialių susitikimų neren-
giu, tačiau dirbdama kultūros 
centre turiu galimybę daug 
bendrauti su birštoniečiais ir 
kurorto svečiais. Kur daugiau, 

jeigu ne įvairių renginių metu, 
gali išgirsti nuomonių vienu ar 
kitu jiems aktualiu klausymu. 
Mano bendradarbiai  pirmieji 
mane „priremia prie sienos“ 
dėl kai kurių, jų manymu, abe-
jotinų Tarybos sprendimų, ne-
atitinkančių vietinių gyvento-
jų lūkesčių. Tenka diskutuoti, 
keistis nuomonėmis ir išgirsti 
teisingą kritiką dėl ūkiškų rei-
kalų, tokių kaip apleisti pasta-
tai, kelių tvarkymas kaimiš-
kose teritorijose ar šaligatvių 
plytelės gyvenamuosiuose ra-
jonuose, vandens kainos, au-
tomobilių parkavimas, socia-
linės problemos ir kt. Tačiau 
taip ir turi būti, nes kiekvienas 
išsakantis  savo nuomonę pa-
rodo, kad jam rūpi Birštonas. 
Taiklus pastebėjimas yra va-
romoji jėga, skatinanti taisyti, 
kurti, keisti sprendimų projek-
tus, teikti savivaldybės admi-
nistracijai gyventojų idėjas ir 
pasiūlymus.

Kaip sekasi bendrauti su 
savivaldybės administraci-
ja bei pavaldžių įstaigų va-
dovais, sprendžiant gyven-
tojų pageidavimus ir pro-
blemas?

Puikiai. Esu kompromisinio 
ir komandinio darbo šalininkė, 
su savo matymu, bet be kate-
goriškų reikalavimų. Manau, 
kad Birštono sėkmę ir lemia 
savivaldybės administracijos 
profesionalių darbuotojų, įs-
taigos vadovų ir Tarybos narių 
bendras komandinis darbas. 
Gyvenant ir dirbant nedidelė-
je savivaldybėje yra galimybė 
operatyviau spręsti gyventojų 
pageidavimus ir problemas.
Dažnai kreipiuosi į juos pagal-
bos vienu ar kitu klausimu, nes 
man svarbi jų ilgametė patirtis, 
kompetencija ir nuomonė. 

Kokie, Jūsų manymu, 
darbai turėtų būti atlikti ge-
rinant savivaldybės žmonių 
gyvenimą, kurorto įvaizdį 
bei konkurencingumą?

Kurorto įvaizdis gana sti-
prus. Lietuvoje konkuruoti 
neverta, geriau kurti Biršto-
no išskirtinumo ir patrauklu-
mo idėjas. Tradiciškai reikia 

didinti investicijų pritrauki-
mą, ieškoti naujų nišų vers-
lui kaimiškoje teritorijoje, su-
tvarkyti automobilių srautus 
savaitgaliais mieste vasaros 
laikotarpiu, ieškoti galimybių 
mažinti gyventojams komu-
nalinių paslaugų kainas. Svar-
bu branginti vietinį gyventoją 
ir jam padėti jo kasdieniame 
gyvenime, daugiau bendrauti 
su jaunąja karta ir skatinti jų 
iniciatyvas.

Daug diskusijų sukėlė 
„Versmės“ akcijų pardavi-
mo ir dividendų paskirsty-
mo klausimas. Kokia buvo 
Jūsų nuomonė?

Aš buvau prieš skubotai ir 
neapgalvotai pateiktą spren-
dimą parduoti akcijas. Turiu 
nuostatą, kad ne visi objektai 
turi tapti tik privačia, didelius 
pelnus uždirbančia įstaiga. 
Tarybos priimtas sprendimas 
leisti „Versmės“  sanatorijai 
pradėti renovaciją tikrai pa-
didins reabilitacinio gydymo 
kurorte paslaugų kokybę birš-
toniečiams ir Lietuvos žmo-
nėms. 

Artėjant šv. Kalėdoms ir 
Naujiesiems metams labai 
noriu pasveikinti visus biršto-
niečius ir palinkėti kartu kur-
ti Birštono ateitį, mėgautis jo 
nuostabia gamta, sukurta inf-
rastruktūra, lankytis renginiuo-
se ir daugiau šypsotis pasitin-
kant Lietuvos valstybės atkū-
rimo šimtmetį.

Kalbino
Stasė

ASIPAVIČIEnĖ
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Gerai įmitusius, liesus 
ir traumuotus galvi-
jus (AB „Krekenavos 
agrofirma“ kaino-
mis). Taip pat arklius.

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

AB „Krekenavos mėsa“ dar-
buotoja Genovaitė Smagurienė 
superka bulius, karves, telyčias. 
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskai-
to iš karto. Tel. 8 682 11225.

Įmonė tiesiogiai galvijus aukš-
čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos 
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613 
79515.

Viena didžiausių įmonių Lietuvo-
je tiesiogiai perka karves, bulius, 
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis. 
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsi-
skaito iš karto. Tel. 8 635 07197 
(Ričardas Lukauskas). 

Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602 
48941.

Brangiai visoje Lietuvoje super-
kame galvijus: karves, jaučius, 
telyčias. Atsiskaitome vietoje. 
Vežame į užsienį. Tel. 8 615 
28106.

Bet kokią žemės ūkio techniką, 
pvz., traktorių, priekabą, sun-
kvežimį ir jų padargus. Gali būti 
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.

ŽEMĖS ūKIS

pARDUODA
Žąsis 6 Eur/kg. Tel. 8 620 98165.

Lietuvišką, svilintą kiaulienos 
skerdieną. Kaina tik 2,35 Eur/kg. 
Atvežame. Tel. 8 607 12690.

Miežius. Tel. 8 646 27038.

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

Trąšas: amonio salietrą, sul-
fatą, azofoską ir kitas trąšas. 
Pristatome. Išrašome sąskai-
tas. Tel. 8 605 49513. 

Amonio salietrą. Išvalytas pupas 
„Fuego“, žirnius „Navaro“ tinka-
mus sėklai. Vasarinius kviečius. 
Tel. 8 686 24223.

Polikarbonatiniai šiltna-
miai. Įvairių matmenų. Ma-
žos kainos. Pristatymas. 
Garantija. www.perchina.lv  
Tel. 8 606 13 383. 

pERKA
Mėsinį veršelį arba telyčaitę nuo 
6 mėn. tolimesniam auginimui. 
Tel. 8 625 93679.

Brangiai perka įvairius veršelius 
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus. 
Sveria el. svarstyklėmis. Atsi-
skaito vietoje, iš karto. Tel. 8 
612 34503.

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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. KRE-
KENAVOS AGRO FIR-
MOS supirkėja Olga 
Smailienė (Jonava). 

Tel. 8 612 02125.

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

labirintai

ĮVAIRIOS pREKĖS

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

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

Įvairias malkas kaladėmis. Prista-
to. Tel. 8 671 94231.

Pigiai spygliuočių, lapuočių mal-
kas (skaldytas, kaladėmis). Taip 
pat medžio pjuvenas. Atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo 
malkas, supjautas kaladėmis, 
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas 
nemokamas. Statybinę medieną 
pagal klientų pageidaujamą ilgį 
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą. 
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8 
614 98516, 8 639 48191.

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir 
baltarusiškus durpių briketus. Tel. 
8 677 44884.

pASLAUGOS

Suteikiame paskolas arba refi-
nansuojame Jūsų skolas  (galime 
ir antstolių) iki 10 000 Eur. Konku-
rencingai 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 

♦ 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. 

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 650 41148. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Atidaryta nauja salė!

Šiltnamių g. 8, Prienuose

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

karves, telyčias. Moka 6-21 
proc. Sutvarko dokumentus 
subsidijoms gauti. Sveria, 

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),  
8 620 35000 („Omnitel“), 
 8 613 79515 („Tele 2“).

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

REKLAMA

Mišką. Gali būti su bendratur-
čiais, neatidalintas iš bendros 
nuosavybės. Sutvarkau doku-
mentus, paveldėjimą. Tel. 8 644 
55355.

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.

Tel. 8 682 61641.

IŠSINUOMOJA
Išsinuomoja arba perka dirba-
mos žemės Šilavoto, Leskavos, 
Klebiškio apylinkėse. Gali būti 
pieva, arimas, pūdymas ar apleis-
ta žemė. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 683 47763.

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

Automobiliai ir 
jų dalys

perka
Brangiai superka įvairius automo-
bilius (tvarkingus ir gali būti su 
defektais). Tel. 8 684 44304.

Visų markių automobilius (tvar-
kingus, daužtus, nevažiuojančius 
arba su defektais) ir kitas moto-
rines transporto priemones. Tel. 
8 605 10023.

Skubiai superkame visų mar-
kių lengvuosius automobilius, 
mikroautobusus, keturačius, 

priekabas.   
Automobiliai gali būti su de-

fektais, nevažiuojantys, daužti, 
skirti ardymui ar utilizavimui, 

surūdiję, be TA ir draudimo. Iš-
sivežame patys. Atsiskaitome 
iš karto, padedame sutvarkyti 
visus reikiamus dokumentus. 

Lauksime Jūsų pasiūlymų 
tel. 8 666 70777.

Nekilnojamasis 
turtas

parduoda
1 KAMBARIO BUTUS
1 k. bt. (31 kv. m, I a., renovuo-
tame name,16 000 Eur) J. Basa-
navičiaus g. 26,  Prienuose. Tel. 8 
604 06965.

2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. Prienuose. Tel. 8 685 
80479.

2 k. bt. (V a., renovuotame name, 
pakeista elektros instaliacija ir 
santechnika, už renovaciją sumo-
kėta) Statybininkų g. 19, Prienuo-
se. 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 cen-
trinis židiniu, kietu kuru, dalyje 
namo šildomos grindys, yra vie-
tinė kanalizacija, vandentiekis, 
ūkinis pastatas, garažas, tvarkinga 
aplinka, 18 000 Eur) Jiezne, Prie-
nų 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 miš-
ko) Prienų r. Tel. 8 652 74452.

ŽEMĖS SKLYpUS
20 a namų valdos sklypą gražioje 
vietoje Jiezne, Prienų r. Tel. 8 639 
93501.

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.

Žemės ūkio paskirties sklypus 
(kurių bendras plotas 5 ha) Padre-
čių k., Prienų r. Tel. 8 683 91121.

perka
1 k. butą Prienuose. Gali būti 
bendrabučio tipo. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 606 46488.

2 k. bt. (moka iki 18 000 Eur, gali 
būti be remonto) Prienuose. Tel. 
8 609 51204.

1-2 k. butą Birštone arba Prienuo-
se. Tel. 8 676 33544.

2-3 k. butą Birštone arba Prienuo-
se. Tel. 8 607 49133.
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Kalėdinė nuolaida! Socialiai 
remtiniems asmenims – sklypų 
padalijimas, atidalijimas, sujun-
gimas ir kadastriniai matavimai 
- tik už pusę kainos. Tel. 8 603 
08785.

Kaminų įdėklai, gaminimas, 
montavimas, kaminų valymas. 
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).

P r o f e s i o n a l i 
stogdengių briga-
da atlieka visus 

stogo remonto, įrengimo dar-
bus. Sudarome sąmatas, pris-
tatome medžiagas, suteikiame 
garantijas. Tel. 8 677 68382.

Liejame pamatus, betonuojame. 
Montuojame gipso kartoną, 
glaistome, dažome, kalame daily-
lentes, dedame visų tipų grindis, 
klojame plyteles, atliekame san-
technikos, elektros instaliacijos 
ir griovimo darbus. Prilydome 
stogų dangą. Lankstome skardas. 
Tel. 8 600 96399. 

Šlifuojame, dedame ir lakuoja-
me parketą, dengiame stogus, 
lankstome skardas, skardiname, 
šiltiname ir dažome namų fasa-
dus. Statome karkasinius namus. 
Kasame pamatus, mūrijame, 
tinkuojame, betonuojame, mon-
tuojame tvoras, atliekame langų 
apdailą, montuojame langus ir 
duris. Tel. 8 620 85350.

Kokybiškai remontuojame bu-
tus: dažome, glaistome, klojame 
laminatą, atliekame kitus dar-
bus. Tel. 8 606 46488.

Atliekame vidaus apdailos dar-
bus: gipso kartono montavimas, 
glaistymas, dažymas, plytelių 
klijavimas, betonavimas ir kt. Tel. 
8 605 29967.

Gipso kartono montavimas ir kiti 
visi vidaus apdailos darbai. Tel. 8 
673 40369.

Visi santechnikos darbai: šildy-
mo, 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. At-
vykstu 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.

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

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

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

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

Automobilių remontas, diagnos-
tika ir paruošimas techninei 
apžiūrai. Tel. 8 673 40369.

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z 
visoje Lietuvoje ištisus metus! 
Garantija, aptarnavimas. www.
Melkerlita.lt, tel.: 8 616 08020 
(Linas), 8 686 83265 (Rolandas).

UAB „KŽ gręžiniai“. Vandens 
gręžiniai, geoterminis šildymas. 
Sudaromi projektai, suderinami 
leidimai, vandens pasai ir visi 
susiję darbai. Tel.: 8 671 34094, 
8 644 57097.

Atliekame įvairius žemės kasi-
mo, lyginimo darbus: kasame, 
valome tvenkinius, darome pyli-
mus, šlaitus, lyginame, tvarkome 
teritorijas. Konsultuojame. Turi-
me patirtį. Dirbame kokybiškai. 
Tel. 8 640 50090.

Greitai, pigiai ir kokybiškai mobi-
liuoju juostiniu gateriu (elektra 
nebūtina) pjauname medieną 
Jums patogioje vietoje. Tel. 8 657 
57395, www.7verslai.lt

PJAUNAME AVARINIUS 
MEDŽIUS

prie pat namų, elektros 
laidų, kapinėse.
Tel. 8 682 08754, 

girmantas.s@gmail.com

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Rūbų rūšiuotojos darbui Striel-
čiuose. Atlyginimas po bandomo-
jo laikotarpio nuo 500 Eur. Savo 
CV siųsti el.paštu: info@kns.lt Tel. 
8 605 28687.

Kviečia

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

Gruodžio 27 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– auksinio balso baritono An-
driaus Apšegos ir smuikininkės 
Austėjos Pranckūnaitės koncer-
tas. 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, šven-
tinė loterija. * Grupės „Džentel-
menai“ 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.

Sausio 6 d. 16 val. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre – respubli-
kinis romansų vakaras „Ilgesio 
dainos“. Vakaro svečias – roman-
sų atlikėja Liubovė Nazarenko. 
Bilieto kaina – 2,03 Eur.

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖJE VEIKLĄ 
VYKDANČIŲ DARBDAVIŲ

D  Ė  M  E  S  I  U  I
Birštono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Gy-

ventojų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo Biršto-
no savivaldybėje bei Darbdavių atrankos gyventojų užimtumo 
didinimo programai įgyvendinti tvarkos aprašais, patvirtintais 
Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. 
gruodžio 11 d. įsakymu Nr. AV-385, skelbia Birštono savival-
dybės teritorijoje veiklą vykdančių darbdavių atranką Birš-
tono savivaldybės gyventojų 2018 metų užimtumo didinimo 
programoje numatytiems darbams vykdyti 2018 metais.

Nustatytos formos darbdavių užpildytos paraiškos užkli-
juotame voke priimamos Birštono savivaldybės administra-
cijos sekretoriate (2 a., kab. 211) iki 2018 m. sausio 12 d., 
15.00 val.

Paraiškos dalyvauti atrankoje pavyzdinė forma, laikino po-
būdžio darbų preliminarus sąrašas bei kita su atranka susiju-
si informacija skelbiama Birštono savivaldybės internetinėje 
svetainėje adresu www.birstonas.lt.

Išsamesnę informaciją apie darbdavių atranką, paraiškų pa-
teikimą ir kitą su atranka susijusią informaciją suteiks Savi-
valdybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas 
Antanas Grušelionis, tel. (8 319) 65 558, (8 685) 86 139, el. 
p. antanas.gruselionis@birstonas.lt. 

IN MEMORIA
VITAS JONAS 
TRAKYMAS
Gruodžio 18 dieną Prie-

nų r. Balbieriškio sen. Žaga-
rių kaimo žmonės palydėjo 
į amžinojo poilsio vietą labai 
gerbiamą kaimyną Vitą Joną 
Trakymą.

Trakymų šeima žinoma ne 
tik savame kaime. Vitas Jonas 
Trakymas kartu su žmona už-
augino ir išleido į gyvenimą 
11 vaikų, buvo pavyzdingas 
ūkininkas, tvarkingas savo ūkio šeimininkas. Domėjosi vi-
sais įvykiais, vykstančiais ne tik savame kaime, o savame 
kaime, jei tik galėdavo ir kuo galėdavo, pagelbėdavo kai-
mynams. Labai mėgo bendrauti su žmonėmis, bendruome-
nės renginiuose dainuodavo vietinių gyventojų ansamblyje 
„Vidupis“.

Ilsėkis ramybėje gražiose Ūdrijos kapinėse. Ilgai Tavęs 
nepamirš Tave pažinoję žmonės. . 

 Kaimų bendruomenė „Vidupis“ 

„Medžioklė po vandeniu“
Sherry Sontag, Christop-

her Drew ir Annette Lawrence 
Drew. Medžioklė po vandeniu: 
neatskleista povandeninių lai-
vų šnipinėjimo istorija per šal-
tąjį karą. Vertėjas Aidas Jura-
šius. – Vilnius: Briedis [2017] 
– 488 p.

Leidykla „Briedis“ pristato 
serijos „Šaltasis karas“ naujie-
ną – „Medžioklė po vandeniu“. 
Šioje knygoje atskleidžiamos 
šaltojo karo metais JAV kari-
nio jūrų laivyno vykdytos po-
vandeninės šnipinėjimo ope-
racijos.

Per šaltąjį karą vyko geopo-
litinė, ekonominė ir ideologinė 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos konfronta-
cija, taip pat branduolinės gin-
klavimosi varžybos. Siekda-
mos kuo daugiau sužinoti vie-
na apie kitą, abi valstybės ren-
gė įvairias šnipinėjimo misijas. 
JAV slaptieji agentai, kosminiai 
palydovai, žvalgybos lėktuvai 
– visi dirbo rinkdami infor-
maciją apie Sovietų Sąjungos 
planus bei karinę techniką: ką 
šie stato, kokios naujų įrengi-
nių techninės charakteristikos 
ir panašiai.

Slapčiausios ir pavojingiau-
sios operacijos tuo metu buvo 
vykdomos po vandeniu. Išti-
sus dešimtmečius naršydamos 
vandenynų ir jūrų gelmes JAV 
karinio jūrų laivyno povandeni-
nių laivų įgulos rizikavo gyvy-
bėmis siekdamos aptikti ir sek-
ti sovietų povandeninius laivus 
bei įgauti pranašumo misijose, 
apie kurias žinojo vos keletas 
išrinktųjų. Povandeninių laivų 
įgulų nariai ne tik stebėdavo 
sovietų laivus, bet ir prie sovie-

tų po vandeniu nutiestų kabelių 
prijungdavo klausymosi įrangą. 
Taip JAV lyderiai galėdavo su-
žinoti, ką planuoja sovietų kari-
nio laivyno vadovybė, kaip kri-
tikuoja vieną ar kitą operaciją, 
kaip vertina amerikiečių bran-
duolinio smūgio grėsmę. Lai-
kotarpiu, kai abi supervalstybės 
vienu mygtuko paspaudimu 
galėjo pradėti branduolinį ka-
rą, povandeninis šnipinėjimas 
buvo be galo svarbi priemonė 
priešininkui perprasti.

Daugelį metų JAV karinio 
jūrų laivyno povandeninių lai-
vų misijos buvo taip įslaptintos, 
kad dalyvavusieji jose net arti-
miausiems žmonėms negalėjo 
atskleisti, ką iš tiesų patyrė. Au-
toriai „Medžioklę po vandeniu“ 
parašė po daugybės interviu su 
įvairių JAV povandeninių lai-
vų jūreiviais – tais, kurie išdrį-
so prabilti.

Ši knyga – tai tarsi trileris 
apie šnipus, tačiau visa, kas joje 
aprašyta, yra iš tiesų įvykę. Tai 
tikra nuotykių, išradingumo ir 
drąsos epopėja apie JAV kari-
nio jūrų laivyno povandeninių 
laivų sėkmingas operacijas ir 
skaudžias tragedijas jūrų gel-
mėse.  
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Gyvenimas 07:00 Na-
cionalinė paieškų tarnyba 08:00 
Šventadienio mintys 08:30 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite 09:00 
Brolių Grimų pasakos 10:00 Gus-
tavo enciklopedija 10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai 12:00 pasau-
lio dokumentika. premjera. Šven-
tojo petro ir kitos popiežiškosios 
Romos bazilikos 13:40 Šeima 
Kalėdoms 15:10 Jubiliejinis Vir-
gilijaus Noreikos koncertas 16:30 
premjera. Nijolė Ščiukaitė. Viskas 
prasideda tavim 17:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.) 17:55 Sportas 
17:58 Orai 18:00 premjera. Kalė-
dų daina (a Song for Christmas) 
19:30 Savaitė. Visuomenės aktu-
alijų laida. 20:30 panorama 20:52 
Sportas 20:57 Orai 21:00 Bernelių 
šv. Mišios iš Vilniaus arkikatedros. 
22:30 Kalėdų nakties šv. Mišios. 
tiesioginė transliacija. 00:20 Kalė-
dinis koncertas „tyli naktis” 01:00 
Dainuoju lietuvą 03:30 Ir kas per 
naktis. Šv. Kūčių vakaras su Vero-
nika. 04:25 pasaulio dokumentika. 
Šventojo petro ir kitos popiežiško-
sios Romos bazilikos

 
06:15 Nykštuko tomo ir Coliukės 
nuotykiai 07:45 Ragai ir kanopos 
09:25 pReMJeRa tomas ir Dže-
ris. Mažieji Kalėdų Senelio pagal-
bininkai 09:55 Haris poteris ir pa-
slapčių kambarys 13:00 Žvaigž-
džių dulkės 15:30 Milijonas šventi-
nių lempučių 17:20 Teleloto 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 Valanda su Rūta. Kūčios 
21:20 Merūno koncertas “Muzika 
lietuvai” 22:25 pReMJeRa liū-
tas 00:45 Kaip išgyventi Kalėdas 
02:20 Kosminė stotis 76

 
06:15 televitrina 06:30 ančiukų 
istorijos 07:00 legenda apie Korą 
07:30 transformeriai. Maskuotės 
meistrai 08:00 ančiukų istorijos 
08:30 Mamyčių klubas 09:00 
Kulinariniai triukai 09:30 penkių 
žvaigždučių būstas 10:00 pasau-
lis pagal moteris 10:30 Šuo, kuris 
išgelbėjo Kalėdas 12:15 Mėnesių 
valdovai 14:25 Vienas namuose 4 
16:15 Kalėdų karštinė 18:05 Šre-
kas. Kalėdų bumas 18:30 tV3 ži-
nios 19:20 tV3 sportas 19:25 TV3 
orai 19:30 Gytis paškevičius: aki-
mirka. Gyvenimas. Istorija 21:40 
VaKaRO KINO teatRaS. egzo-
das. Dievai ir karaliai 00:35 Graži 
moteris 02:50 Bruklinas 

 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. 
Graikija 07:30 Diagnozė - žmog-
žudystė (11) 08:30 tauro ragas 
09:00 pasaulio galiūnų koman-
dinis čempionatas 10:00 pra-
garo katytė (6) 11:05 Operacija 
“Y” ir kiti Šuriko nuotykiai 13:05 
Muzikinė kaukė 15:35 37-asis 
tarptautinis Monte Karlo cirko 
festivalis 16:50 39-asis tarptau-

tinis Monte Karlo cirko festivalis 
19:30 pReMJeRa tobulos Kalė-
dos 21:40 amerikietiškos imtynės 
(50) 22:40 amerikietiškos imtynės 
(50) 23:40 Žudymo sezonas 01:15 
ekstrasensų mūšis (8) 02:50 Kas 
žudikas? (5) 
 

05:20 „pasaulio turgūs. Berly-
nas“” 05:50 „Žemė iš paukščio 
skrydžio“ 06:40 „pavojingiau-
sios kelionės. Kamerūnas“ 07:00 
programa 07:04 tV parduotuvė 
07:20 „pasaulis iš viršaus“ 07:55 
Kalėdų skanėstai su liucina 08:00 
„Darbščios rankos, atviros širdys“ 
08:30 „pasaulis iš viršaus“ 09:05 
Kalėdų skanėstai su liucina 09:10 
„pasaulio turgūs. Berlynas“ 09:55 
Kalėdų skanėstai su liucina 10:00 
Mano europos parlamentas 10:35 
„Gurovo bylos 4. trys dienos“ (13; 
14) 12:40 Kalėdų skanėstai su 
Liucina 12:45 „Namas su lelijo-
mis“ (3; 4) 15:15 Gyvenimas be 
ribų. Niko Vujičičiaus motyvacinis 
pranešimas konferencijoje „No 
limits“. 2016 m.” 16:00 Žinios 
16:18 Orai 16:20 Gyvenimas be 
ribų. Niko Vujičičiaus motyvacinis 
pranešimas konferencijoje „No 
limits“ (tęs.) 18:00 Žinios 18:27 
Orai 18:30 premjera. „Žvaigždė“ 
21:30 Geriausių neįgaliųjų lie-
tuvos sportininkų apdovanojimai 
23:30 „Geriausios muzikinės ko-
vos. Kalėdos“ 01:30 „Gurovo by-
los 4. trys dienos“ (13; 14) 03:05 
„Žemė iš paukščio skrydžio“ 03:55 
„Keturi metų laikai“ 04:50 „pasau-
lio turgūs. Mumbajus“

 
06:15 televitrina 06:30 Ledo ke-
lias 07:30 Didysis drugelių nuo-
tykis 08:30 ekstremali žvejyba 
09:00 Gyvūnų manija 09:30 Vie-
nam gale kablys 10:00 praeities 
žvalgas 10:30 Savaitė su Kauno 
„Žalgiriu“ 11:00 Išlikimas 12:00 
Jokių kliūčių! 13:00 pReMJeRa. 
Mes mylim pingvinus! 14:00 Žygis 
per amerikas 15:00 Ledo kelias 
16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių 
karai 17:30 Sandėlių karai 18:00 
elementaru 19:00 Aplink pasau-
lį per 80 dienų 21:30 tV3 žinios 
22:20 tV3 sportas 22:25 TV3 
orai 22:30 Kietas riešutėlis 01:15 
Karalius artūras 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 lRt OpUS ORe. 
Grupė „Solo ansamblis”. 07:00 
Mokslo sriuba 07:30 Kultūrų kryž-
kelė. Vilniaus albumas. (subti-
truota, kart.) 07:45 Kultūrų kryž-
kelė. trembita. (subtitruota, kart.) 
08:00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 
(subtitruota, kart.) 08:15 pradėk 
nuo savęs 08:45 Kelias 09:00 
Rasos lašeliai 2017 11:20 Kos-
mosas + 12:35 ARTi 12:50 Snie-
guolė ir nykštukų paslaptis 14:20 
Baltais klavišais per juodą gyve-
nimą. Juozo erlicko autorinis va-
karas. 2012 m. 16:45 Martyno 
liuterio gyvenimas 17:00 Kalėdų 
pamaldos iš evangelikų liuteronų 
bažnyčios Vilniuje 18:30 Juditos 
leitaitės koncertas „Meilė keičia 
viską” 19:30 Kino režisieriaus, 
poeto Jono Meko 95-mečiui 20:45 
tutti! lietuvos nacionalinio operos 
ir baleto teatro choro koncertas 
22:30 Kalėdų nakties šv 00:20 
Vargdieniai 02:55 Stambiu planu. 
03:40 tutti! lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro choro kon-
certas. (kart.) 

05:25 lengvai ir l inksmai! 
Donatas Montvydas 06:00 
Lietuvos Respublikos himnas 
06:05 Šventadienio mintys. 
(kart.) 06:30 Jubiliejinis Vir-
gilijaus Noreikos koncertas. 
(kart.) 07:50 premjera. Ste-
buklingosios Nilso kelionės 
09:55 Bjaurusis aš 11:25 pe-
lenė 12:55 Urbi et Orbi 13:30 
Duokim garo! poeto pauliaus 
Širvio dainos 15:00 Kalėdinis 
koncertas „tyli naktis”. (kart.) 
15:40 Seserų Fontanų siuvy-
kla 17:30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.) 17:55 Sportas 17:58 
Orai 18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 18:30 Gražuolė ir 
pabaisa 20:25 loterija „Keno 
loto” 20:30 panorama 20:52 
Sportas 20:57 Orai 20:59 Lo-
terija „Jėga” 21:00 Kalėdinis 
interviu su Vilniaus arkivys-
kupu Gintaru Grušu. 21:20 
Gražiausi metai – geriausios 
dainos. Vytauto Šiškausko 
jubiliejinis koncertas. 23:00 
Kalėdinių filmų naktis. Nuosta-
bios Kalėdos 00:30 Kalėdinių 
filmų naktis. Kalėdų giesmė 
02:00 Kalėdinių filmų naktis. 
Šuniški stebuklai 03:30 Ka-
lėdinių filmų naktis. Šeima 
Kalėdoms

 
06:20 Madagaskaro pingvi-
nai (26) 06:45 Džimis Neu-
tronas. Genialus berniukas 
08:25 Gelbstint Kalėdų senelį 
09:55 Smurfai 11:55 Haris po-
teris ir azkabano kalinys 14:40 
Medalionas 16:30 Didžiosios 
motušės namai 18:30 Žinios 
19:25  Sportas 19:28  Orai 
19:30 KK2 Kalėdos 21:45 
Sare Roma ir draugai 00:15 
tobulos Kalėdos 02:10 As-
teriksas ir Obeliksas. Misija 
Kleopatra 

 
06:00 televitrina 06:15 Vie-
nas namuose 4 07:50 Meš-
kiukas padingtonas 09:30 
Šrekas. Kalėdų bumas 09:55 
Užburta meilė 10:55 Šuo, ku-
ris išgelbėjo kalėdines atos-
togas 12:40  pReMJeRa. 
Kalėdų karštinė 2 14:20 101 
dalmatinas 16:15 pReMJe-
Ra. Normas, lokys iš šiaurės 
18:05 Kalėdinis Madagaska-
ras 18:30 tV3 žinios 19:20 
tV3 sportas 19:25 tV3 orai 
19:30 X Faktorius 22:30 VA-
KaRO KINO teatRaS. pirš-
lybos 00:40 Varge ir džiaugs-
me 02:10 Vienas namuose 3 
04:00 Kalėdų karštinė 2 

 
06:40 Diagnozė - žmogžudys-
tė (12) 07:30 prokurorų pati-
krinimas (341) 08:35 Much-
taro sugrįžimas (696) 09:35 
tokia tarnyba (16) 10:30 Su-
dužusių žibintų gatvės (26) 

11:35 Nepataisomi (6) 12:40 
teisingumo agentai (5) 13:45 
36-asis pasaulinis rytojaus 
cirkas 15:30 Kalėdiniai sveiki-
nimai 18:30 aeroplanas 20:10 
aeroplanas 2. tęsinys 21:50 
azartiniai žaidimai 23:40 Gyvų 
neliks 01:05 Džeikas, Storulis 
ir šuo (8) 01:50 Reali mistika 
(6) 02:40 Rizikingas žygis Ra-
miajame vandenyne. polinezi-
jos paslaptys 
 

06:00 „Žemė iš paukščio skry-
džio“ 07:10 programa 07:14 
tV parduotuvė 07:30 Kalėdų 
skanėstai su liucina 07:35 
„Žvėrinčius“ 09:00 „pasaulis 
iš viršaus“  09:35 Kalėdų ska-
nėstai su liucina 09:40 „pa-
saulio turgūs. Berlynas“ 10:20 
„pasaulio turgūs. Jeruzalė“ 
11:00 pReMJeRa. „Kita mo-
teris“ (1; 2) 13:00 „Geriausios 
muzikinės kovos. Kalėdos“ 
15:00 pReMJeRa. „tamsioji 
sielos pusė“ (1) 16:00 Žinios 
16:18 Orai 16:20 pReMJeRa. 
„tamsioji sielos pusė“ (2; 3) 
18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30 
pReMJeRa. „tamsioji sielos 
pusė“ (3 tęs. 4) 20:00 Žinios 
20:27 Orai 20:30 Nuoga tiesa 
22:30 Žinios 22:57 Orai 23:00 
pReMJeRa. „Nakties sergė-
tojai“ 00:55 „Žvėrinčius“ 02:15 
„Žemė iš paukščio skrydžio“ 
03:05 „Geriausios muzikinės 
kovos. Kalėdos“ 04:30 „Nak-
ties sergėtojai“.

 
06:45 televitrina 07:00 Ko-
bra 11 08:00 Kaulai 09:00 
Juokingiausi amerikos namų 
vaizdeliai 09:30 CSI krimina-
listai 10:30 Grainderis 11:00 
Grainderis 11:30 Rouzvudas 
12:30 Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų 13:30 Rezi-
dentai 14:00 6 kadrai 14:30 
televitrina 15:00 Kaulai 16:00 
Rouzvudas 17:00 Nusikalsta-
mi protai. Kitapus sienų 18:00 
CSI kriminalistai 19:00 Kobra 
11 20:00 Dainų dvikova 21:00 
Dainų dvikova 21:30 tV3 ži-
nios 22:20 tV3 sportas 22:25 
tV3 orai 22:30 Kietas riešu-
tėlis 2 00:50 Kobra 11 01:45 
Daktaras Hausas

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Kino žvaigždžių 
alėja. Kalėdų skrynelės pa-
slaptis 07:35 Juditos leitaitės 
koncertas „Meilė keičia viską”. 
(kart.) 08:40 Grizis ir lemingai 
08:50 Heidė 09:15 „Kaunas ta-
lent 2017” 11:00 Mama Katinas 
12:30 Nauji karaliaus drabu-
žiai 14:00 Gnomeo ir Džuljeta 
15:25 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. HD (subtitruota) 16:00 
euromaxx 16:30 Antanas Vie-
nuolis. prieblandoje. panevė-
žio dramos teatro spektaklis. 1, 
2 d. Rež. Juozas Miltinis. 1995 
m. 18:30 Grupės „Sekmadie-
nis” jubiliejinis koncertas „po 
30 metų” 20:40 Jonas paulius 
II amerikoje. Suvienyti žemy-
ną 21:40 Riešutų duona. Vai-
dybinis filmas pagal to paties 
pavadinimo Sauliaus Šaltenio 
apysaką. Rež. arūnas Žebriū-
nas. 1977 m. 22:50 Koncertas 
„Brodvėjaus Kalėdos” 00:10 
lRt OpUS 11 01:50  LRT 
OpUS ORe. HD  

05:05 lengvai ir linksmai! Su „auk-
siniu balsu”. HD (kart.) 06:00 Lie-
tuvos Respublikos himnas 06:05 
Duokim garo! poeto pauliaus 
Širvio dainos 07:35 Klausimėlis.
lt. HD. 07:50 premjera. Stebu-
klingosios Nilso kelionės 09:55 
premjera. Bjaurusis aš 2 11:40 
Kalėdinis interviu su Vilniaus ar-
kivyskupu Gintaru Grušu. (kart.) 
12:00 Kalėdų šv. Mišios iš Kauno. 
13:15 Sveikinimų koncertas 14:45 
lengvai ir linksmai! Su „auksiniu 
balsu” 15:40 Seserų Fontanų siu-
vykla 17:30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.) 17:55 Sportas 17:58 Orai 
18:00 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
18:30 Martynas levickis. „Classic 
live show” 20:25 loterija „Keno lo-
to” 20:30 panorama 20:52 Spor-
tas 20:57 Orai 20:59 loterija „Jė-
ga” 21:00 Robinas Hudas 23:20 
Super Džonio prisikėlimas 01:00 
Seserų Fontanų siuvykla 04:35 
lengvai ir linksmai!

 
06:30 pūkuoti ir dantyti 08:05 To-
mas ir Džeris lobių saloje 09:30 
Smurfai 2 11:35 Haris poteris ir 
ugnies taurė 14:30 turtuolis Ričis 
16:25 Didžiosios motušės namai. 
Obuolys nuo obels 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
Kalėdų senelio slaptoji tarnyba 
21:20 pReMJeRa Jazzu ir D. 
Montvydo muzikinė dvikova “Red 
Bull Soundclash” 23:40 pReMJe-
RA Kai svyla padai 01:30 Didžio-
sios motušės namai 

 
06:50 televitrina 07:05 asilo Kalė-
dos su giemėmis 07:15 pReMJe-
Ra. tolimos šalies dievaitis 07:20 
pReMJeRa. lordo Farkvado 
šmėkla 07:30 pReMJeRa. alfa ir 
Omega 09:15 Didysis šunų pabė-
gimas 11:00 Šuo, kuris išgelbėjo 
Kalėdas 2 12:45 Mažylis mieste 
14:25 102 dalmatinai 16:25 Mada-
gaskaro pingvinų Kalėdų nuotykiai 
16:35 pReMJeRa. Sniego kara-
lienė 2 18:05 ledynmetis. Mamu-
to Kalėdos 18:30 tV3 žinios 19:20 
tV3 sportas 19:25 tV3 orai 19:30 
ledo šalis 21:20 pReMJeRa. le-
dinis karštis 21:35 pReMJeRa. 
Olafo nuotykiai ledo šalyje 21:55 
pReMJeRa. egipto dievai 00:20 
Geriausias egzotiškas Marigold 
viešbutis 02:30 CSI elektroninių 
nusikaltimų skyrius 03:20 Egzo-
das. Dievai ir karaliai

 
06:40 Diagnozė - žmogžudystė 
(13) 07:30 Iš liūtukų - į liūtus ka-
ralius 08:30 36-asis pasaulinis 
rytojaus cirkas 10:10 37-asis tarp-
tautinis Monte Karlo cirko festivalis 
11:15 39-asis tarptautinis Monte 
Karlo cirko festivalis 13:40 pro-
kurorų patikrinimas (342) 14:50 
Muchtaro sugrįžimas (697) 15:55 
tokia tarnyba (17) 16:55 Sudu-
žusių žibintų gatvės (27) 18:00 

2012 21:00 Gatvių kovotojas 
22:55 aeroplanas 00:30 aero-
planas 2. tęsinys 01:55 pasiutę 
šunys (2) 02:35 Džeikas, Storu-
lis ir šuo (9) 
 

06:00 „Jaunikliai“. Dokumentinis 
serialas.” 06:55 programa 06:59 
tV parduotuvė 07:15 „Geriausios 
muzikinės kovos. Kalėdos“ 09:10 
pReMJeRa. „Kormoranai“ 10:25 
„pasaulis iš viršaus“. Dokumenti-
nis serialas. JaV. 2011 m. N-7.” 
11:00 pReMJeRa. „Kita moteris“ 
(3; 4) 13:00 Lietuvos komiko va-
karas. Dalyvauja a. Orlauskas, R. 
Šilanskas, J. Zavaliauskas. 2015 
m. N-7. 16:00 Žinios 16:18 Orai 
16:20 pReMJeRa. „Svetimų troš-
kimų sūkurys“ (1; 2) 18:00 Žinios 
18:27 Orai 18:30 pReMJeRa. 
„Svetimų troškimų sūkurys“ (2 tęs. 
3) 20:00 Žinios 20:27 Orai 20:30 
pReMJeRa. „Svetimų troškimų 
sūkurys“ (4) 21:30 patriotai 22:30 
Žinios 22:57 Orai 23:00 „Samdi-
niai“. Kovinis filmas. Rež. p. leonti. 
Vaid. B. Zane, R. Fucilla, V. Black-
wood. JaV. 2011 m. N-14.” 00:55 
„Grynieji pinigai“. trileris. Rež. 
S. M. anderson. Vaid. S. Bean, 
Ch. Hemsworth, V. profeta. JaV. 
2010 m. N-14.” 02:45 „Kormora-
nai“. Dokumentinis filmas. lietuva. 
2015 m.” 03:40 „Žemė iš paukščio 
skrydžio“. Dokumentinis serialas. 
N-7.” 04:30 „Samdiniai“

 
06:45 televitrina 07:00 Kobra 11 
08:00 Kaulai 09:00 Gyvūnų ma-
nija 09:30 CSI kriminalistai 10:30 
paskutinis iš vyrų 11:00 paskutinis 
iš vyrų 11:30 Rouzvudas 12:30 
Nusikalstami protai. Kitapus sie-
nų 13:30 Rezidentai 14:00 Re-
zidentai 14:30 televitrina 15:00 
Kaulai 16:00 Rouzvudas 17:00 
Nusikalstami protai. Kitapus sienų 
18:00 CSI kriminalistai 19:00 Ko-
bra 11 20:00 europos taurės krep-
šinio rungtynės. limožo „CSp“ 
- Vilniaus „lietuvos Rytas“ 20:50 
Rungtynių pertraukoje - „Kartu 
mes - komanda“ 21:05 europos 
taurės krepšinio rungtynės. li-
možo „CSp“ - Vilniaus „lietuvos 
Rytas“ 22:00 Kietas riešutėlis. 
Kerštas su kaupu 00:35 Naša 
Raša 01:05 Kobra 11 02:00 Dak-
taras Hausas

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 lRt OpUS 11. Jubi-
liejinis koncertas. 1 d. HD (kart.) 
07:45 Snieguolė ir nykštukų pa-
slaptis 09:15 „Kaunas talent 2017” 
10:40 Judita Vaičiūnaitė 11:30 
lengvai ir linksmai! „Žuvėdra” 
11:50 Šventinių melodijų girlianda. 
Grupės „Where the Backs Come 
From” koncertas. 2016 m. 13:00 
premjera 14:00 premjera. Snie-
guolė. Gražiausia iš visų 15:30 
Koncertas „Brodvėjaus Kalėdos”. 
(kart.) 16:50 John patrick 19:30 
Misija 20:00 Sudužęs apaštalo 
pauliaus laivas. 60-ieji metai po 
Kristaus 21:00 tarptautinis šlage-
rių festivalis „Klaipėda 2017” 22:30 
Anapus visatos 00:40 lRt OpUS 
11 02:20 Lietuvos televizijos jubi-
liejui. tV šou „60 akimirkų”. Ved. 
Živilė Kropaitė. HD (kart.) 03:55 
Klauskite daktaro. Ved. Rimantė 
Kulvinskytė ir alvydas Unikauskas 
(su vertimu į gestų kalbą) 04:45 
Stambiu planu. Ved. andrius Ro-
žickas. HD (kart.)       

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
premjera. Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą 2 07:20 premjera. al-
vinas ir patrakėliai burundukai 1 
07:30 premjera. Detektyvė Mire-
tė 07:45 premjera. Džeronimas 
3 08:10 Karinės paslaptys 09:00 
labas rytas, lietuva 11:50 pa-
saulio dokumentika 13:40 puaro 
15:15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 15:45 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą) 
16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.) 17:55 
Sportas 17:58 Orai 18:00 teisė 
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 20:57 
Orai 21:00 Dainuoju lietuvą 23:45 
premjera. Kalėdinis atsisveikini-
mas 01:15 pasaulio dokumentika. 
Didžiosios orkos – pokyčių prana-
šės 02:15 pasaulio dokumentika. 
leopardai žvejai 03:05 teisė žinoti 
03:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
04:00 Karinės paslaptys 04:45 
auksinis protas

 
06:30 Madagaskaro pingvinai (24) 
06:55 Nepaprastas Gumuliuko gy-
venimas (72) 07:20 “Nickelodeon” 
valanda. ančiukai Duoniukai (15) 
07:45 Kung Fu panda (10) 08:10 
Keista šeimynėlė (11) 08:35 To-
mo ir Džerio pasakos (4) 09:00 
peliukas Stiuartas litlis (8) 09:25 
tinginių miestelis (55) 09:55 To-
mo ir Džerio Kalėdos 10:15 KINO 
pUSRYČIaI. pReMJeRa Sniego 
mūšis 12:00 Haris poteris ir Išmin-
ties akmuo 15:05 ponas Bynas. 
Kalėdos 15:35 pelės medžioklė 
17:30 Bus visko 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
SUpeRKINaS Operacija “Y” ir 
kiti Šuriko nuotykiai 21:30 asterik-
sas ir Obeliksas. Misija Kleopatra 
23:50 pReMJeRa Kosminė sto-
tis 76 01:45 Kaulinis tomahaukas

 
06:15 televitrina 06:30 ančiukų 
istorijos 07:00 legenda apie Korą 
07:30 transformeriai. Maskuotės 
meistrai 08:00 ančiukų istorijos 
08:30 Madagaskaro pingvinai 
09:00 Virtuvės istorijos 09:30 
Gardu Gardu 10:00 Simpsonai 
10:30 Sosto įpėdinis 12:30 Ledo 
princesė 14:35 artefaktų medžio-
tojai 16:20 Karalius Ralfas 18:30 
tV3 žinios 19:15 tV3 sportas 
19:20 tV3 orai 19:25 eurojack-
pot 19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEI-
MOS KINO teatRaS. Vienas 
namuose 3 21:35 pReMJeRa. 
Bruklinas 23:50 Jūros vilkas 03:20 
Centurionas

 
06:00 Diagnozė - žmogžudystė (9) 
06:55 Diagnozė - žmogžudystė 
(10) 07:47 Inovacijos mano mies-
te 07:50 Diagnozė - žmogžudystė 

(11) 08:45 Sveikatos aBC televitri-
na 09:00 Autopilotas 09:30 Apie 
žūklę 10:00 Nutrūkę nuo gran-
dinės (31) 10:30 pragaro katytė 
(5) 11:30 Iš liūtukų - į liūtus kara-
lius 12:40 Reali mistika (6) 13:45 
Vanity Fair. Visiškai slaptai (10) 
14:45 Kas žudikas? (12) 15:50 
Kas žudikas? (5) 17:00 lKl čem-
pionatas. lietkabelis – lietuvos 
rytas 19:30 Muzikinė kaukė 22:05 
MaNO HeROJUS Žudymo sezo-
nas 23:50 aŠtRUS KINaS Gyvų 
neliks 01:25 Begėdis (12) 02:20 
pasiutę šunys (1) 03:15 Kas žu-
dikas? (12)  
 

05:45 „Slaptas augalų gyvenimas. 
Sandrauga“ 06:35 „pavojingiau-
sios kelionės. Mianmaras“ 07:00 
programa 07:04 tV parduotuvė 
07:20 „Žemė iš paukščio skrydžio“ 
08:25 Kalėdų skanėstai su liucina 
08:30 „4 kampai“ 09:00 „Skinsiu 
raudoną rožę“ 09:35 Kalėdų ska-
nėstai su liucina 09:40 „Keturi me-
tų laikai“ 10:50 Kalėdų skanėstai 
su Liucina 11:00 „Detektyvas Mor-
sas“ (2/3) 13:00 „Vera. Vaiduoklis“ 
(2/1) 15:05 Kalėdų skanėstai su 
Liucina 15:15 „pasaulio turgūs. 
Mumbajus“ 16:00 Žinios 16:18 
Orai 16:20 Mano europos parla-
mentas 16:50 Kalėdų skanėstai su 
Liucina 16:55 „pražūtingi smarag-
dai“ (23) 18:00 Žinios 18:27 Orai 
18:30 „pasaulis iš viršaus“ 19:00 
Muzikiniai sveikinimai 20:00 Žinios 
20:22 Orai 20:25 „Gurovo bylos 4. 
trys dienos“ (15; 16) 22:30 Žinios 
22:57 Orai 23:00 „Detektyvas 
Morsas“ (2/3) 01:00 „Merdoko pa-
slaptys“ (6/10; 6/11) 02:45 „Vera. 
Vaiduoklis“ (2/1) 04:15 „Detekty-
vas Morsas“ (2/3) 

 
06:15 televitrina 06:30 Ledo ke-
lias 07:30 Didžiosios katės. Ne-
paprastų gyvūnų šeima 08:30 Vie-
nam gale kablys 09:00 Statybų gi-
das 09:30 Iš peties 10:30 Lietuvos 
mokyklų žaidynės 11:00 Išlikimas 
12:00 Jokių kliūčių! 13:00 pReM-
JeRa. Didysis drugelių nuotykis 
14:00 Žygis per amerikas 15:00 
Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00 
Sandėlių karai 17:30 Sandėlių 
karai 18:00 Dainų dvikova 18:30 
Lietuvos talentai 21:30 tV3 žinios 
22:20 tV3 sportas 22:25 TV3 
orai 22:30 Alpinistas 00:45 Blicas 
02:25 Rizikingiausi policijos dar-
bo epizodai 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:35 
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė.  
08:05 Misija. Vilnija. 08:30 Mais-
tas ir aistros 09:00 pažvelk į pro-
fesiją kitaip 09:30 Mokslo sriuba 
10:00 Rasos lašeliai 2017 12:05 
Doloresos Kazragytės prisimini-
mai 12:55 linija, spalva, forma 
13:25 Lietuvos televizijos jubilie-
jui. tV šou „60 akimirkų” 15:05 
Giminės 16:00 projektas pi 16:25 
Mažesnieji broliai 17:00 Klauskite 
daktaro 17:55 Keliaukime kartu. 
Černigovas 18:25 Marčelas Mas-
trojanis. tobulas italas 19:20 Kino 
režisieriaus, poeto Jono Meko 
95-mečiui 20:15 Stambiu planu 
21:00 Kino žvaigždžių alėja. prem-
jera. Kalėdų skrynelės paslaptis 
22:30 lRt OpUS ORe. Grupė 
„Solo ansamblis” 23:30 Muzikos 
pasaulio žvaigždės 00:00 Dabar 
pasaulyje 00:30 europos kinas. 
Bankų plėšikė 

1�.�0 val.

„Kalėdų karštinė 2“

 

13.00 val.

„Žvaigždžių dulkės“ 

 

1�.00 val.

„2012“

 

1�.30 val.
„Operacija “Y” ir kiti Šu-

riko nuotykiai“ 
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HOROSKOpAS
Gruodžio 25-31 d.

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Šios savaitės pirmoje pu-
sėje būsite kupinas ener-
gijos ir kūrybingumo. 
Antroje savaitės pusėje 
konfliktas darbe parei-
kalaus iš jūsų tam tikros 
aukos. Geriausios savai-
tės dienos bus trečiadie-
nis ir ketvirtadienis.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Tikslas, kurį užsibrėžė-
te, yra daugelio trokšta-
mas. Todėl lengviausia 
būtų jį pasiekti dirbant 
su kažkuo drauge. Vadi-
nasi, protingiausia būtų 
susivienyti su varžovais, 
užuot tęsus ilgalaikį karą. 
Pabandykite tai padaryti 
nors kartelį.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

nelaikykite savo trūku-
mu to, kad imatės už vi-
sus atsakomybės. Tai yra 
daug geriau, nei apskritai 
bijoti bet kokios sudėtin-
gesnės užduoties. Savait-
galį sulauksite dovanų, 
bet už tai teks pabūti vai-
šingu šeimininku.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

O taip! nuolatiniai nesu-
tarimai dėl žinomų da-
lykų baigia jus suvaryti į 
neviltį. Ar jums neateina 
į galvą, kad galima nu-
sileisti dėl smulkmenų? 
Pagalvokite apie tai dar 
kartą. Galite planuoti 
linksmą savaitgalį - ne-
tikėti svečiai jau ruošia 
jums staigmenas.

 LIūTAS 
(07.23-08.21)

jūs stovite kryžkelėje ir 
turite nuspręsti, kokia 
kryptimi norite eiti. Per-
galvokite viską toliaregiš-
kai, pajungdamas visus 
savo sugebėjimus, kuris 
kelias yra teisingas ir tuo-
met jo nenukrypdamas 
laikykitės. naujas etapas 
visuomet atneša ir naujų 
džiaugsmų.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Kažkas sugadins jūsų 
planus netikėtais savava-
liškais sprendimais. Vien 
gerdamas vaistus nuo 
galvos skausmo nieko 
nepakeisite. Galbūt dar 
galite ištaisyti padėtį, o 
gal įmanoma apeiti kliū-
tis? dėl blogos jūsų nuo-
taikos neturėtų nukentėti 
artimieji.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

jei nors kiek abejojate sa-
vo atmintimi, dar kartą 
peržiūrėkite savo darbo 
kalendorių. Šią savaitę 
jūs esate kažką pažadė-
jęs vienam savo draugui. 
Privalote tęsėti duotą žo-
dį. nepamirškite, kokie 
svarbūs yra draugai jūsų 
gyvenime.

 SKORpIONAS 
(10.24-11.22)

Šią savaitę apie jus bus 
pinamos intrigos. O jos, 
suprantama, neįeina į jū-
sų planus. jei jūs vis dėl 
to ketinate pasiekti savo 
tikslą, dirbdamas turite 
būti ypač dėmesingas ir 
vikrus. Ir pasistenkite ne-
kreipti dėmesio į bjaurias 
paskalas.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Išsaugokite sveiką jumoro 
jausmą ir netikėkite vis-
kuo, ką jums pasakoja! Sa-
vaitės viduryje atkreipkite 
dėmesį į tą, kuriam reikia 
jūsų užuojautos. Tas žmo-
gus nori iš jūsų pasisemti 
vidinės harmonijos.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Šią savaitę bus ypač sunku 
išvengti apmaudžių nesė-
kmių. Žinoma, pikta, kad 
taip nutiko jums, tačiau 
nėra jokio pagrindo būti 
tokiam agresyviam. Pro-
tingiausia būtų ne svars-
tyti, kodėl padarėte klai-
dų, o paprasčiausiai jas 
ištaisyti.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Savaitės pradžioje su-
gebėjimas gražbyliauti 
padės jums savo pusėn 
pritraukti naujų šalininkų. 
nedvejokite, veikite ryž-
tingai ir intuityviai - tai pa-
dės kopti karjeros laiptais. 
Antroje savaitės pusėje 
jums netikėtai atsivers 
tokios galimybės, kokių 
nė nedrįsote tikėtis.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Šią savaitę idėjos be jokios 
tvarkos keičia viena kitą, 
o jūsų darbuose nematyti 
įprasto nuoseklumo. Gal-
voje bręsta įvairūs grandi-
oziniai planai, tačiau ban-
dydamas juos įgyvendinti 
rizikuojate patirti didelių 
nuostolių. Protingiausia 
būtų ypač svarbius rei-
kalus atidėti vėlesniam 
laikui.

Ketvirtadienis, gruodžio �� d. Penktadienis, gruodžio �� d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 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 Spor-
tas 17:58 Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Specialus tyrimas 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 21:05 Dėmesio centre 
21:20 Sportas 21:25 Orai 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 pokalbių 
laida „Svarbios detalės” 22:30 
Dviračio žinios 23:00 premjera. 
Gladiatorius 01:00 lRt radijo 
žinios 01:05 Gladiatorius 01:35 
Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom” 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro

 
06:35 Stebuklingi vaikai (16) 07:05 
Madagaskaro pingvinai (28) 07:30 
Nepaprastas Gumuliuko gyveni-
mas (75) 07:55 Volkeris, teksaso 
reindžeris (187) 08:50 Volkeris, 
teksaso reindžeris (188) 09:50 
24 valandos 10:35 Yra, kaip yra 
11:40 Yra, kaip yra 12:30 Anapus 
nežinomybės 13:25 Rožių karas 
(59) 14:25 Dvi širdys (418) 14:55 
Dvi širdys (419) 15:25 Dvi širdys 
(420) 15:55 Dvi širdys (421) 16:30 
labas vakaras, lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 
Valanda su Rūta 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS pagirios 3: 
velniai žino kur 00:20 Kortų name-
lis (7) 01:15 Vampyro dienoraščiai 
(6) 02:00 alchemija. Švietimo am-
žius 02:25 RetROSpeKtYVa 

 
06:10 televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 Madagas-
karo pingvinai 08:25 Madagaska-
ro pingvinai 08:55 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 09:30 
Karališkos Kalėdos 11:10 pReM-
JeRa. Kalėdos Kaslberių pilyje 
13:00 Kempiniukas plačiakelnis 
13:30 Simpsonai 14:00 Simpso-
nai 14:30 pažadėtoji 15:00 pa-
žadėtoji 15:30 pažadėtoji 16:00 
pažadėtoji 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 19:20 tV3 spor-
tas 19:25 tV3 orai 19:30 Bruto ir 
Neto 20:00 Farai 21:00 Moterys 
meluoja geriau 21:30 tV3 vakaro 
žinios 22:15 tV3 sportas 22:25 
tV3 orai 22:30 pReMJeRa. Visi 
keliai veda į Romą 00:15 Kau-
lai 01:10 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę 02:05 pelkė 02:55 
Graži moteris 

 
06:40 Diagnozė - žmogžudystė 
(15) 07:35 prokurorų patikrinimas 

(343) 08:35 Muchtaro sugrįžimas 
(698) 09:35 tokia tarnyba (18) 
10:30 Sudužusių žibintų gatvės 
(28) 11:35 ekspedicija į pietų 
Ramųjį vandenyną 12:40 Eks-
pedicija į Grenlandijos ledo sky-
dą 13:40 prokurorų patikrinimas 
(344) 14:50 Muchtaro sugrįžimas 
(699) 15:55 tokia tarnyba (19) 
16:55 Sudužusių žibintų gatvės 
(29) 18:00 Info diena 18:30 Teisin-
gumo agentai (6) 19:30 Nepatai-
somi (7) 20:30 Savaitės kriminalai 
21:00 Karo menas. atpildas 22:45 
Banditės 00:20 pasiutę šunys (4) 
01:15 Džeikas, Storulis ir šuo (11) 
02:00 Savaitės kriminalai 02:25 
pragaro katytė (6) 
 

05:10 „Žemė iš paukščio skrydžio“  
06:00 „Jaunikliai“ 06:30 programa 
06:34 tV parduotuvė 06:50 „Skin-
siu raudoną rožę“ 07:20 Muzikiniai 
sveikinimai 08:20 patriotai 09:20 
„likimo melodija“ (42) 10:25 „tam-
sioji sielos pusė“ (2) 11:30 „Delta“ 
(1/4) 12:35 „Juodosios katės“ (3) 
13:40 tV parduotuvė 13:55 „Dei-
mantų medžiotojai“ (1/5) 15:00 
„Bitininkas“ (1/13) 16:00 Reporte-
ris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (72) 
18:00 Reporteris 18:40 Lietuva 
tiesiogiai 18:52 Orai 18:55 „Bitinin-
kas“ (1/16) 20:00 Reporteris 20:22 
Orai 20:25 „Bitininkas“ (1/17) 
21:30 „Gyvenimo būdas“ 22:30 
Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai 
23:42 Orai 23:45 „Gurovo bylos 4. 
trys dienos“ (13; 14) 01:45 „Mote-
rų daktaras“ (2/37) 02:30 „Geriau-
sios nardymo vietos“ 02:50 „alba-
nas“ (4/1) 03:35 „Vienišas vilkas“ 
(19) 04:20 „Rojus“ (51)

 
06:45 televitrina 07:00 Kobra 11 
08:00 Kaulai 09:00 Vienam ga-
le kablys 09:30 CSI kriminalistai 
10:30 paskutinis iš vyrų 11:00 
paskutinis iš vyrų 11:30 Rouz-
vudas 12:30 Kastlas 13:30 Re-
zidentai 14:00 Rezidentai 14:30 
televitrina 15:00 Kaulai 16:00 
Rouzvudas 17:00 Kastlas 18:00 
CSI kriminalistai 19:00 Kobra 11 
20:00 Rezidentai 20:30 Reziden-
tai 21:00 Naša Raša 21:30 Naša 
Raša 22:00 eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - pirėjo „Olympia-
cos“ 23:55 Naša Raša 00:25 Naša 
Raša 00:50 Kobra 11 01:40 Dak-
taras Hausas

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis„Bliuzo nak-
tys 2017”. „Mood Sellers” (lietu-
va) 06:50 Riteris Rūdžius 07:05 
Drakoniukas Kokosas 1 07:20 
Heidė 07:45 Snieguolė. Gražiau-
sia iš visų 09:15 labas rytas, lie-
tuva. 12:00 Baltais klavišais per 
juodą gyvenimą. Juozo erlicko 
autorinis vakaras. 1 d. 2012 m. 
(kart.) 13:15 aRti. Veidai.  13:30 
Stambiu planu 14:20 Hablo kos-
minis teleskopas. Misija – Visata 
15:15 Riteris Rūdžius 15:30 Dra-
koniukas Kokosas 1 15:40 Heidė 
16:05 Nuo gamyklos konvejerio 
2 16:30 Maistas ir aistros 17:00 
Globalios Lietuvos apdovanojimai 
18:00 Kultūrų kryžkelė 18:30 Naci-
onalinis turtas 19:00 lietuva mūsų 
lūpose 19:35 premjera. Zoologijos 
sodo daktarė 4 20:30 Legendos 
21:15 premjera. Martyno liuterio 
gyvenimas 21:30 premjera 22:30 
Santa. Romantinė drama 00:15 
Dabar pasaulyje

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 06:35 
Orai 06:37 labas rytas, lietuva 
07:00 Žinios 07:05 Orai 07:07 
Sportas 07:10 labas rytas, lietu-
va 07:30 Žinios 07:35 Orai 07:37 
Sportas 07:40 labas rytas, lietu-
va 08:00 Žinios 08:05 Orai 08:07 
labas rytas, lietuva 08:30 Žinios 
08:35 Orai 08:37 Sportas 08:40 
labas rytas, lietuva 09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 1 10:55 Detektyvas Monkas 5 
11:40 Stilius 12:40 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite 
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba 
diena, Lietuva 15:00 Žinios 15:10 
Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios 
16:15 Laba diena, Lietuva 16:30 
premjera. Seserys 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.) 17:55 Spor-
tas 17:58 Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Beatos virtuvė 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 20:57 
Orai 20:59 loterija „Jėga” 21:00 
Duokim garo! Ved. loreta Sun-
gailienė ir Stanislovas Kavaliaus-
kas 22:35 Gamtos inspektoriai 
23:00 Fantastiškas penktadienis. 
premjera. liusi 00:30 Klausimėlis.
lt. 01:00 lRt radijo žinios 01:05 
pokalbių laida „Svarbios detalės”. 
02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 lRt ra-
dijo žinios 03:05 Mūsų gyvūnai 
03:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite.  04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Stilius

 
06:35 Stebuklingi vaikai (17) 07:05 
Madagaskaro pingvinai (29) 07:30 
Nepaprastas Gumuliuko gyveni-
mas (76) 07:55 Volkeris, teksaso 
reindžeris (189) 08:50 Volkeris, 
teksaso reindžeris (190) 09:50 
24 valandos 10:35 Yra, kaip yra 
11:40 Yra, kaip yra 12:30 KK2 
13:00 KK2 13:25 Rožių karas 
(60) 14:25 Dvi širdys (422) 14:55 
Dvi širdys (423) 15:25 Dvi šir-
dys (424) 15:55 Dvi širdys (425) 
16:30 labas vakaras, lietuva 
17:35 24 valandos 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 penktadienis 21:00 SAVAI-
tĖS HItaS Karibų piratai. ant 
keistų bangų 23:45 pReMJeRa 
pagirių žaidynės 01:15 pagirios 
3: velniai žino kur 

 
06:10 televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 Madagas-
karo pingvinai 08:25 Madagaska-
ro pingvinai 08:55 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 09:30 
pReMJeRa. Mažasis Kalėdų 
senelio padėjėjas 11:10 trys Ka-
lėdų uodegėlės 13:00 Kempiniu-
kas plačiakelnis 13:30 Simpsonai 
14:00 Simpsonai 14:30 pažadėtoji 
15:00 pažadėtoji 15:30 pažadėtoji 

16:00 pažadėtoji 16:30 tV pagal-
ba 18:30 tV3 žinios 19:20 TV3 
sportas 19:25 tV3 orai 19:30 DI-
DYSIS peNKtaDIeNIO FIlMaS. 
Šrekas 21:10 pReMJeRa. Ga-
laktikos sergėtojai 23:30 pReM-
JeRa. Grėsmingasis aštuonetas 
02:40 pakvaišę dėl Merės 

 
06:40 Diagnozė - žmogžudystė 
(16) 07:35 prokurorų patikrinimas 
(344) 08:35 Muchtaro sugrįžimas 
(699) 09:35 tokia tarnyba (19) 
10:30 Sudužusių žibintų gatvės 
(29) 11:35 Diagnozė - žmogžudys-
tė (13) 12:40 Teisingumo agentai 
(6) 13:40 prokurorų patikrinimas 
(345) 14:50 Muchtaro sugrįžimas 
(700) 15:55 tokia tarnyba (20) 
16:55 Sudužusių žibintų gatvės 
(30) 18:00 Info diena 18:30 Tei-
singumo agentai (7) 19:30 ekstra-
sensų mūšis (9) 21:30 Absoliutus 
blogis 2. apokalipsė 23:10 Karo 
menas. atpildas 00:40 pasiutę 
šunys (5) 01:30 Džeikas, Storulis 
ir šuo (12) 02:15 Absoliutus blogis 
2. apokalipsė
 

05:10 „pasaulis iš viršaus“ 06:10 
„Jaunikliai“ 06:30 programa 06:34 
tV parduotuvė 06:50 „4 kampai“ 
07:20 Moterų balsas 08:20 „Gy-
venimo būdas“ 09:20 „likimo 
melodija“ (43) 10:25 „tamsio-
ji sielos pusė“ (3) 11:30 „Delta“ 
(1/5) 12:35 „Juodosios katės“ (4) 
13:40 tV parduotuvė 13:55 „Dei-
mantų medžiotojai“ (1/6) 15:00 
„Bitininkas“ (1/14) 16:00 Reporte-
ris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (73) 
18:00 Reporteris 18:52 Orai 18:55 
„Bitininkas“ (1/18) 20:00 Reporte-
ris 20:27 Orai 20:30 „Muzikinės 
kovos“ 22:30 Reporteris 22:57 
Orai 23:00 „Gluchariovas“ (1/29; 
1/30) 01:05 „Delta“ (2/3; 2/4) 02:50 
„albanas“ (4/2) 03:35 „Vienišas vil-
kas“ (20) 04:20 „Rojus“ (52) 

 
06:45 televitrina 07:00 Kobra 11 
08:00 Kaulai 09:00 praeities žval-
gas 09:30 CSI kriminalistai 10:30 
paskutinis iš vyrų 11:00 paskutinis 
iš vyrų 11:30 Rouzvudas 12:30 
Kastlas 13:30 Rezidentai 14:00 
Rezidentai 14:30 televitrina 15:00 
Kaulai 16:00 Rouzvudas 17:00 
Kastlas 18:00 CSI kriminalistai 
19:00 Kobra 11 20:00 Reziden-
tai 20:30 Farai 21:30 tV3 žinios 
22:20 tV3 sportas 22:25 TV3 
orai 22:30 aš - ketvirtas 00:45 
Kietas riešutėlis. puiki diena mirti 
02:25 Rizikingiausi policijos dar-
bo epizodai 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Riešutų duona. 07:10 
Riteris Rūdžius 07:25 Heidė 07:50 
Gnomeo ir Džuljeta 09:15 Labas 
rytas, lietuva. 12:00 Baltais klavi-
šais per juodą gyvenimą. Juozo 
erlicko autorinis vakaras. 2 d. 2012 
m. (kart.) 13:15 Martyno liuterio 
gyvenimas 13:30 Legendos 14:15 
auksinė komanda 15:15 premje-
ra. Grizis ir lemingai 15:25 premje-
ra. Vakaro pasakėlės 15:40 Heidė 
16:05 Nuo gamyklos konvejerio 2 
16:30 laba diena, lietuva. 18:00 
lietuvos tūkstantmečio vaikai 
19:35 premjera. Zoologijos sodo 
daktarė 4 20:30 Kultūros teismas 
21:15 europos kinas. premjera. 
Mažumą kitokia 22:50 „Klasikos ir 
roko šventė”. Gala koncertas

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, gruodžio �7 d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 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 15:00 
Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva 
16:00 Žinios 16:15 Laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.) 
17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Gyveni-
mas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:05 Dėmesio 
centre 21:20 Sportas 21:25 Orai 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Auk-
sinis protas 22:50 Klausimėlis.lt. 
23:20 Rezistentai 00:15 premjera. 
Detektyvas Monkas 8 01:00 LRT 
radijo žinios 01:05 Nijolė Ščiukai-
tė. Viskas prasideda tavim 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 lRt ra-
dijo žinios 03:05 Istorijos detekty-
vai. 04:00 lRt radijo žinios 04:05 
Gyvenimas

 
06:35 Stebuklingi vaikai (15) 07:05 
Madagaskaro pingvinai (27) 07:30 
Nepaprastas Gumuliuko gyveni-
mas (74) 07:55 Volkeris, teksaso 
reindžeris (185) 08:50 Volkeris, 
teksaso reindžeris (186) 09:45 
24 valandos 10:30 Yra, kaip yra 
11:25 24 valandos 12:30 Bus vis-
ko 13:25 Rožių karas (58) 14:25 
Dvi širdys (414) 14:55 Dvi širdys 
(415) 15:25 Dvi širdys (416) 15:55 
Dvi širdys (417) 16:30 Labas va-
karas, lietuva 17:35 Yra, kaip yra 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 Kaukazo 
belaisvė, arba nauji Šuriko nuo-
tykiai 21:30 Žinios 22:24 Sportas 
22:28 Orai 22:30 pagirios tailan-
de 00:25 Kortų namelis (6) 01:15 
Vampyro dienoraščiai (5) 02:00 
Didžiosios motušės namai. Obuo-
lys nuo obels

 
06:10 televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 Madagas-
karo pingvinai 08:25 Madagaska-
ro pingvinai 08:55 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 09:30 
Normas, lokys iš šiaurės 11:10 
Kalėdinių sausainių konkursas 
13:00 Kempiniukas plačiakelnis 
13:30 Simpsonai 14:00 Simpso-
nai 14:30 pažadėtoji 15:00 paža-
dėtoji 15:30 pažadėtoji 16:00 pa-
žadėtoji 16:30 tV pagalba 18:30 
tV3 žinios 19:20 tV3 sportas 
19:25 tV3 orai 19:30 Bruto ir Ne-
to 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. 
pakvaišę dėl Merės 00:55 Kau-
lai 01:45 Kaip išsisukt įvykdžius 

žmogžudystę 02:35 pelkė 03:25 
Egipto dievai 

 
06:40 Diagnozė - žmogžudystė 
(14) 07:30 prokurorų patikrinimas 
(342) 08:35 Muchtaro sugrįžimas 
(697) 09:35 tokia tarnyba (17) 
10:30 Sudužusių žibintų gatvės 
(27) 11:35 Diagnozė - žmogžu-
dystė (12) 12:40 Vanity Fair. Vi-
siškai slaptai (10) 13:40 prokurorų 
patikrinimas (343) 14:50 Muchtaro 
sugrįžimas (698) 15:55 tokia tar-
nyba (18) 16:55 Sudužusių žibintų 
gatvės (28) 18:00 Info diena 18:30 
lKl čempionatas. Neptūnas - Vy-
tautas 21:00 Banditės 22:45 Ga-
tvių kovotojas 00:25 pasiutę šunys 
(3) 01:20 Džeikas, Storulis ir šuo 
(10) 02:05 pragaro katytė (5) 
 

05:10 „Žemė iš paukščio skrydžio“ 
06:00 „Jaunikliai“ 06:30 progra-
ma 06:34 tV parduotuvė 06:50 
„Darbščios rankos, atviros širdys“ 
07:20 Nuoga tiesa 09:20 „likimo 
melodija“ (41) 10:25 „tamsio-
ji sielos pusė“ (1) 11:30 „Delta“ 
(1/3) 12:35 „Juodosios katės“ (2) 
13:40 tV parduotuvė 13:55 „Dei-
mantų medžiotojai“ (1/4) 15:00 
„Bitininkas“ (1/12) 16:00 Reporte-
ris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (71) 
18:00 Reporteris 18:40 Lietuva 
tiesiogiai 18:52 Orai 18:55 „Bi-
tininkas“ (1/14) 20:00 Reporte-
ris 20:22 Orai 20:25 „Bitininkas“ 
(1/15) 21:30 Moterų balsas 22:30 
Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai 
23:42 Orai 23:45 Mano europos 
parlamentas 00:15 patriotai 01:15 
„pasaulis iš viršaus“ 01:45 „Moterų 
daktaras“ (2/36) 02:30 „Geriausios 
nardymo vietos“ 02:50 „albanas“ 
(3/16) 03:35 „Vienišas vilkas“ (18) 
04:20 „Rojus“ (50) 

 
06:45 televitrina 07:00 Kobra 11 
08:00 Kaulai 09:00 Savaitė su 
Kauno „Žalgiriu“ 09:30 CSI krimi-
nalistai 10:30 paskutinis iš vyrų 
11:00 paskutinis iš vyrų 11:30 
Rouzvudas 12:30 Nusikalstami 
protai. Kitapus sienų 13:30 Re-
zidentai 14:00 Rezidentai 14:30 
televitrina 15:00 Kaulai 16:00 
Rouzvudas 17:00 Kastlas 18:00 
CSI kriminalistai 19:00 Kobra 11 
20:00 europos taurės krepšinio 
rungtynės. podgoricos „Budu-
čnost“ - panevėžio „lietkabelis“ 
22:00 Kietas riešutėlis. puiki die-
na mirti 23:55 Naša Raša 00:25 
Naša Raša 00:55 Kobra 11 01:50 
Daktaras Hausas 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 lRt OpUS 11. Jubi-
liejinis koncertas. 2 d. HD (kart.) 
07:45 Nauji karaliaus drabužiai 
09:15 labas rytas, lietuva. 12:00 
tarptautinis šlagerių festivalis 
„Klaipėda 2017”. 13:30 Kultūros 
teismas  14:20 Sudužęs apaštalo 
pauliaus laivas. 60-ieji metai po 
Kristaus  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 Mes esame autoriai 19:35 
premjera. Zoologijos sodo dakta-
rė 4 20:30 Iki pabaigos (ir dar šiek 
tiek) 21:30 premjera. Hablo kos-
minis teleskopas. Misija – Visata 
22:20 elito kinas. Žaidėja 00:00 
Dabar pasaulyje

�1.00 val.
„Karibų piratai. Ant 

keistų bangų“ 

 

�0.00 val.
„Kaukazo belaisvė, arba 
nauji Šuriko nuotykiai“

 

��.30 val.
„pagirios 3: velniai ži-

no kur“
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REKLAMA

niai pastatai, apardyti bažny-
čios skliautai. 1918 m. kunigo 
T. Žilinsko rūpesčiu bažnyčia 
suremontuota, uždengtas sto-
gas. Ji remontuota ir po An-
trojo pasaulinio karo. 

Šiandieninė Skriaudžių Šv. 
Lauryno bažnyčia išgyvena 
naują istorinį etapą. Prieš šim-
tmetį pradėtą vargonininko 
Prano Puskunigio muzikinio 
meno puoselėjimą Skriau-
džių parapijoje pratęsė 2011 
m. bažnyčios klebonu paskir-
tas kunigas Arūnas Simona-
vičius. Vienas paskui kitą į 
Skriaudžių bažnyčią pradėjo 
riedėti autobusai su sakrali-
niais bei valstybinės reikšmės 
chorais, įvairiais muzikiniais 
kolektyvais. 

2017 metų vasarą, klebono 
iniciatyva bei parapijiečių pa-
galba bažnyčioje vėl suskam-
bo per ilgus metus susidėvė-
ję vargonai. Jų didelę vertę 
įvardijo ne tik juos remontavę 
meistrai, bet ir garsūs vargo-
nininkai. 

Skriaudžių bažnyčioje tradi-

ciškai švenčiamos ir Šv. Ceci-
lijos – menininkų globėjos iš-
kilmės. Tiesa, į didmiesčiuose 
nemažus pinigus kainuojan-
čius koncertus mėgstantys ke-
liauti kraštiečiai retai apsilanko 
bažnyčioje, kurioje tie patys ir 
net didingesni kūriniai skamba 
nemokamai.

Tiesa, parapija turi ir savo 
chorą. Garbaus amžiaus pa-
rapijiečius bei Lietuvoje ži-
nomus jaunimo atlikėjus iš 
Skriaudžių krašto vienijantis 
choras taip pat labai dažnai 

savo klausytojams padovanoja 
suklusti verčiančius kūrinius.

Artėjant Kūčių vakarui, kal-
biname Skriaudžių Šv. Laury-
no parapijos kleboną Arūną 
Simonavičių.

Artėja šilčiausia ir, ko ge-
ro, vienintelė metų šventė, 
kuri suartina net ir išsiskirs-
čiusias, išsiskyrusias, susipy-
kusias šeimas. Ką simboli-
zuoja Kūčios?

Artėja emocijų prasme jau-
kiausios šventės, nes viso 
advento metu daromi darbai 
siekia sutaikinti su Dievu, su 
savais, su priešais ir savimi. 
Visas tas taikymasis suside-
da iš: išpažinties, pasiruoštos 
pagal penkias atgailos dalis, 
vieni su kitais atsiprašymų ir 
atleidimų (beje, juos reikia iš-
tarti aiškiai (artikuliuotai). Na, 
o po to visi sėda prie Dievo sta-
lo kaip Dangaus Karalystėje, 
visi: Dievas (Kryžius ant sta-
lo) ir „plotkelės“ lėkštėje, tada 
mes, šeima, ir mūsų mirusieji 
(jiems atminti padedama tuš-
čia lėkštė su „plotkele“ ir pa-
ruošiama vieta). Galima apdėti 
tą vietą mirusiųjų fotografijo-
mis. Kūčios – tai atleidimo, 
susitaikymo ir gyvenimo kar-
tu su Dievu, su parapija ir šei-
ma bei mirusiaisiais vakarienė. 
„Plotkelė“ – tik mūsų krašte 
likęs pravoslaviškas paprotys 
ligoniams ir seniems parnešti 
šventintos duonos kaip vieny-
bės su klebonu ir parapijiečiais 
ženklas.

Kaip žmonės turėtų pa-
sitikti Kūčių vakarienę? 
Laukimu, ramybe ar šven-
tiškumu?

Kūčių pasninkas kyla iš Di-
džio Dievo ilgesio, o jis jau 
tuoj gims. Šventė turi būti su-
tinkama taikymusi, meilės iš-
pažinimu, ramybe, švarinimu-
si ir maldomis.

Ar Kūčių vakarą ant sta-
lo turėtų būti 12 patiekalų, 
ar vis tik ši vakarienė turė-
tų būti tik pasotinanti alkį. 
Gal šis vakaras vis dar yra 

pasninkas prieš Kristaus gi-
mimo šventę?

Dvylika patiekalų reikia, nes 
žydų buvo 12 genčių, apaštalų 
12, o prie stalo, nors ir vienas 
sėdi, bet šventi su visa Dievo 
Tauta. Jei neišgalime patiekti 
12-os patiekalų, patiekiame, 

kiek galime, o jei ir tų nėra, tai 
pakaks duonos ir vandens su 
„plotkele“. 

Ant stalo šį vakarą dažnai 
padedama dar viena lėkštė, 
stalas padengiamas dar vie-
nam asmeniui, kurio nėra. 
Ar galite paaiškinti šios tra-
dicijos ištakas ir reikšmę?

Tai tradicija, kylanti iš „ti-
kėjimo išpažinimo“ – tikiu 
šventųjų bendravimą. Atme-
name protėvius ir už juos mel-
džiamės.

Ką simbolizuoja „plotke-
lės“ laužymas-dalijimasis?

„Plotkelę“ pirmiausia gau-
name kaip duoną iš savo dva-
sinio maitintojo – klebono. Tai 
vienybės su parapija ženklas, 
o laužydami iš kits kito po 
gabaliuką švenčiam vienybę 
tarp mūsų. Negalima „plotke-
lių“ duoti gyvūnėliams, nes šie 
sielos neturi.

Ar Kūčių vakaras – ste-
buklų metas? Liaudies tau-
tosakoje dažnai minimi įvai-
rūs burtai, ateities spėjimai, 
merginų išrinktojo vardo 
paieškos bei kalbantys gy-
vuliai. Ar visa tai – prama-
nai? Ar tokiems spėjimams 
lemta išsipildyti, ar jie – ne-
leistini?

Tokie stebuklai visiškas 
niekas. O jei žmogus katali-
kas į juos žiūri rimtai, tai sun-
kiai nusideda pirmajam Dievo 
įsakymui.

Vėlyvą. Kūčių vakarą 
vyksta Bernelių mišios. Ar 
tai jau laukimo pabaiga? 
Kada baigiasi laukimas ir 
prasideda šv. Kalėdos?

Taip, Bernelių mišiomis 

prasideda Kalėdos. Juos, pie-
menėlius, angelas pakvietė 
aplankyti prakartėlę.

Kaip manote, Kūčių vaka-
ras – laukimo, susitaikymo 
ar jau pasaulietinio įpročio 
šventė?

Kūčių vakaras yra perau-

gančioji dalis iš advento į Gi-
mimą, kulminacijos preliudas. 
Kūčios yra sakrali, liaudiško 
pamaldumo dalis. Nebent pa-
tys žmonės jas paverčia eiline 
vakarone.

Kokia ta Bažnyčia šian-
dien? Jūsų nuomone, ar 
tikinčiųjų, besilankančių 
bažnyčioje tikėjimo tiesos 
keičiasi?

Šiandienos Bažnyčia labai 
mažėjanti skaičiaus prasme, 
bet tai labai gerai, nes palieka 
Bažnyčią ieškantys lengva-
tų, šou elementų, o ne sveiko 
santykio su Dievu ir Bažnyčia. 
Bažnyčia valosi, kad atsigau-
tų. Bažnyčia apreikštų tiesų 
nekeičia, bet nuolat ieško bū-
dų, kaip tai suderinti su buitine 
kasdienybe.

Kokia ta Skriaudžių para-
pija? Ar žmonės vis dar pasi-
tiki Bažnyčia, ar jai gelbėja? 
Ar pavyksta išgirsti gerą žo-
dį ir padėkas?

Žmonės yra patys ta Bažny-
čia, jei pasitiki savim, žino, ko 
Bažnyčia moko, vadinasi, pa-
sitiki ir Bažnyčia pasitiki. Jei 
čia klausiate apie reitingus, tai 
bereikalingas klausimas. Jei 
žmogus lankosi Bažnyčioje 
ir nuoširdžiai klausosi Dievo 

Šilalės rajono apylinkės teismas paskelbė nuosprendį, 
kuriuo 29 metų R. S. pripažino kaltu už bandymą 
papirkti policijos pareigūnus. Kauno rajono gyventojui 
skirta reali vienerių metų trijų mėnesių laisvės atėmimo 
bausmė pataisos namuose. Gegužės mėnesį BMW 
vairuotojas pasiūlė 60 eurų kyšį.

  parlamentaras Linas Balsys po daugiau nei mėnesio 
pertraukos grįžo į darbą Seime, jis sako visą šį laiką gydęsis, 
tačiau sveikatos būklės nekometuoja. Jis neatskleidė, ar 
lapkričio 9-ąją vairavo pats, ar jį iš Seimo išvežė kas nors 
kitas bei dar kartą neigė, jog išvakarėse ar tą pačią dieną 
vartojo alkoholį – sako, kad jam „sustreikavo širdis“.

Lietuvos turizmo sektoriuje pernai sukurta pridėtinė 
vertė to meto kainomis, palyginti su 2015 metais, 
padidėjo 6,6 proc. iki 1,073 mlrd. eurų ir sudarė 3,1 
proc. bendrosios šalies pridėtinės vertės. Turizmo 
produkcija to meto kainomis siekė 2,022 mlrd. eurų 
(2,2 proc. daugiau nei 2015 metais).

Žodžio ir Homilijų, jo tikėji-
mas vis labiau stiprėja. Skriau-
džių parapija tokia pati, kaip 
ir dauguma visų kitų Lietuvos 
parapijų. Gerą žodį dažnai iš-
girstu ir tiesiai, ir per kitus, o 
ir pats pasakau, nes pats taip 
mokau.

Puikiai žinome, kaip kuni-
gai atlieka savo tarnystę baž-
nyčioje. Ką Arūnas Simona-
vičius veikia ne šv. Mišių ar 
kitų religinių apeigų metu?

Laisvu laiku aukoju Mišias 
senomis apeigomis, savano-
riauju Marijos radijuje, ben-
drauju su draugais, sportuoju, 
dainuoju, skaitau, miegu, ren-
giu pranešimus religinėmis 
temomis. Malonu, kad ir lai-
kraštis išspausdina straipsnius. 
Rajoninė žiniasklaida yra labai 
pozityvi, kultūringa ir, manau, 
lygiavertė LRT ir LRT kultū-
ros televizijai (mat teko dirbti 
ir Alytaus, ir Vilkaviškio ra-
jonuose).

Koks buvo pirmas įspū-
dis pirmą dieną atvykus į 
Skriaudžių parapiją?

„Baisiai“ dideli ir gražūs 
kultūros namai – „Kultūros 
bažnyčia“, pamaniau. Daug 
saviveiklos grupių. Įspūdin-
ga ir puošni bažnyčia. Buvo 
smalsu, kokie bus žmonės, bet 
suvalkiečiams geriau pažinti 
reikia bemaž penkerių metų, 
tad teko laukti :)

Žmones dažnai domina 
kartais netgi pavojingas 
smalsumas – paieškos to, kas 
yra nežinoma ir gal net pa-
vojinga. Esti įvairių religinių 
organizacijų, turinčių skir-
tingas religines tradicijas ir 
apeigas, Prieš 5 metus Lietu-
voje, Katalikų bažnyčioje at-
sirado – tiksliau, buvo atkur-
tos – dar vienos apeigos. Tai 
– tridentinės šv. Mišios. Pats 
jas aukojate. Gal galėtumėte 
papasakoti, kuo jos skiriasi 
ir kodėl kai kurie tikintieji 
taip nori jose dalyvauti? Ar 
yra tikimybė, kad tokių šv. 

Mišių aukojimas ateityje gali 
ir vėl išplisti?

Matomiausias skirtumas yra 
lotynų kalba. Jose dalyvau-
jantiems akcentuojama mei-
lė apeigoms ir apeigų reikš-
mės, tvarkingos pamaldos, 
ir puošnios, sakralumas: tai 
yra su Dievu elgiamasi kaip 
su Dievu, o ne sau lygiu. Bet 
šie dalykai lygiai taip pat gali 
būti ir „naujovinėse“ apeigo-
se. Popiežiui leidus, Europo-
je „senobinės“ Mišios plačiai 
atgijo. Tokios pat sąlygos yra 
ir Lietuvoje, viskas priklauso 
nuo žmonių, o ypač nuo dva-
sininkijos.

Ar galite įvardinti savo gy-
venimo didžiausius atradi-
mus, tiesas, kurias turėtų ži-
noti kiekvienas šiame pasau-
lyje gyvenantis žmogus?

Pirmas asmeninis atradimas 
buvo suvokimas, kad folklo-
ras ir klasika yra gražu. An-
tras –nustebimas, kai rankose 
laikiau atestatą. Trečias – kai 
draugai pasakė, kad priima 
mane tokį, koks esu, su visais 
mano keistumais. Ketvirtas 
– mokykloje mokytoja Vanda 
Mažeikienė, o seminarijoje 
dėstytoja Lina Šulcienė padė-
jo man atrasti, kad aš nema-
žai galiu.

Tiesos: 
Duok ir gausi! 
Draugystė = Laisvė!

1. Svarbiausia: Tikėjimas 
yra santykis: Dievas, Aš, 
Kitas.

2. Svarbiausia yra ne 
daiktai, o santykiai.

Ko galėtumėte palinkėti 
Kūčių vakarą savo parapi-
jiečiams bei skaitytojams?

Linkiu Jėzaus žodžiais: Bū-
kit gudrūs kaip žalčiai ir ne-
klastingi kaip balandžiai.

Skaitykite Katekizmą!
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki � 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.
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praėjusios savaitės kryžiažodžio atsakymas – ANTRININKAI. 

Savaitė istorijos 
puslapiuose

1831 m. gruodžio 23 d. traukda-
masi su sukilėlių būriais į Prūsiją ne-
toli Kapčiamiesčio žuvo viena lietu-
vių-lenkų sukilėlių būrio vadų Emi-
lija Pliaterytė.

1861 m. gruodžio 23 d. Valakijos 
ir Moldovos kunigaikštystės susijun-
gė ir sudarė Rumuniją.

1888 m. gruodžio 23 d. apimtas 
depresijos olandų tapytojas Vincen-
tas van Gogas nusipjovė savo kai-
rę ausį.

1865 m. gruodžio 24 d. JAV Tene-
sio valstijoje įkurta rasistinė Kukluk-
sklano organizacija.

1871 m. gruodžio 24 d. Kaire 
įvyko Džiuzepės Verdžio (Giuseppe 
Verdi) operos „Aida“ premjera.

1841 m. gruodžio 25 d. Rusijos 
caro Nikolajaus įsaku Lietuvoje iš 

vienuolynų, vyskupysčių, kapitulų, 
seminarijų atimtos žemės.

1957 m. gruodžio 25 d. Birštono 
klebonijoje arkivyskupas Teofilis 
Matulionis slapta vyskupu įšventino 
kunigą Vincentą Sladkevičių.

1949 m. gruodžio 26 d. Alber-
tas Einšteinas pristatė reliatyvumo 
teoriją.

2004 m. gruodžio 26 d. Indijos 
vandenyne įvyko 9,0 balo pagal 
Richterio skalę žemės drebėjimas, 
kurio sukeltos cunamio bangos nu-
sinešė virš 300 tūks. žmonių gy-
vybių.

1932 m. gruodžio 27 d. Niujor-
ke atidarytas didžiausias pasaulyje 
5945 vietų kino teatras „Radio City 
Music Hall“.

1979 m. gruodžio 27 d. Dešimt 
metų trukusios Sovietų Sąjungos in-
tervencijos į Afganistaną pradžia.

1565 m. gruodžio 28 d. Lenki-

jos karalius ir Lietuvos didysis kuni-
gaikštis Žygimantas Augustas išleido 
privilegiją steigti pavietų Seimelius. 
Tuo metu Lietuvos teritorija buvo su-
skirstyta į 26 pavietus, kuriuos jungė 
13 vaivadijų.

1897 m. gruodžio 28 d. vysku-
pas Antanas Baranauskas Seinų ka-
tedroje pirmą kartą sakė pamokslą 
lietuvių kalba.

1929 m. gruodžio 28 d. Kaune 
surengtos pirmosios bokso varžy-
bos, kurių iniciatorius buvo lakūnas 
Steponas Darius.

1922 m. gruodžio 28 d. Rusijai, 
Baltarusijai, Ukrainai ir Transkauka-
zo federacijai sudarius konfederaciją, 
įsteigta Sovietinių Socialistinių Res-
publikų Sąjunga (SSRS).

1993 m. gruodžio 29 d. vienuoli-
kmetis Robertas Šumanas tapo jau-
niausiu planetoje, pabuvojusiu abe-
juose ašigaliuose.

Lošimas 
Nr. 1293

2017-12-20

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 4, 17, 34, 
39, 45, 48   

Vikingo skaičius: 02

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė:

6+1 - 10 434 116,50 € (-)

6 - 279 748 € (-)

5+1 - 49 648,50 € (1)

5 - 475,50 € (7)

4+1 - 107,50 € (37)

4 - 9,50 € (273)

3+1 - 5 € (764)

3 - 1,50 € (5 288)

2+1 - 1,25 € (5 837)

2 - 0,75 € (39 825)

KITO TIRAŽO pROGNOZĖ: 3 mln. Eur

vikinglotto bilieto kaina 3 Eur
Eurojackpot bilieto kaina 4 Eur

Teleloto bilieto kaina 2 Eur

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, netin-
kamas 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, netin-
kamas laikas laistyti.

Gruodžio 25 d.
PIRMADIENIS

Kalėdos
Saulė teka 08:41
leidžiasi 15:56

Dienos ilgumas 07.15
priešpilnis (7 mėnulio diena)
Anastazija, Gražvydas, 

Sanrimė, Eugenija, Nastė, 
Genė

Tinkamas laikas sėti: 
lapinės petražoles, špinatus, 
salotas, lapinius burokėlius, 

agurkus, smidrus, kopūstus (ir 
žiedinius).

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti 

derlių, šalinti piktžoles, netin-
kamas laikas laistyti.

Gruodžio 26 d.
ANTRADIENIS

Kalėdos (antra diena)
Šv. Steponas 

Saulė teka 08:42
leidžiasi 15:56

Dienos ilgumas 07.14
priešpilnis (8 mėnulio diena)

Steponas, Gaudilė, 
Gindvilė, Gaudvilas
Tinkamas laikas sėti: 

porus, laiškinius svogūnus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti 
konservuoti ir šaldyti vaisius.

Gruodžio 27 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 08:42
leidžiasi 15:57

Dienos ilgumas 07.15
priešpilnis (9 mėnulio diena)

Dautartas, Gedvinė, 
Fabijolė

Tinkamas laikas sėti: 
porus, česnakus, laiškinius 

svogūnus, pomidorus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti 
konservuoti ir šaldyti vaisius.

Gruodžio 28 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:42

leidžiasi 15:58
Dienos ilgumas 07.16

priešpilnis (10 mėnulio diena)
Inga, Ivita, Irvita, Ingebor-
ga, Kantvilas, Vaidilutė, 

Ema, Kamilė
Tinkamas laikas sėti: 

žirnius, pupeles, vijoklines 
gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti 
ir konservuoti derlių.

ORAI

+1 0
VILNIUS

KLAIpĖDA
-1 -1
-1 +3

VILNIUS
KLAIpĖDA

+4 +2
+4 +6

VILNIUS
KLAIpĖDA

+5 +4
+6 +6

VILNIUS
KLAIpĖDA

+1 +4
+5 +5

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS]
  0 NEMUNAS pRIE NEMAJūNŲ
  0 KAUNO MARIOS 
+4 BALTIJOS JūRA (ŠVENTOJI)
+1 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

VILNIUS
KLAIpĖDA

0 +1
0 +3

VILNIUS
KLAIpĖDA

+1 +4
+2 +5

VILNIUS
KLAIpĖDA

0 +2
+3 +4

+7 +4

+7 +6

+4 +5

+1 +2

+2 +5

+2 +3

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

36KAUNE 
nSv/val. 

39ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
14000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
4640 nSv/val. 

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

(Nr. 100 atsakymai)


