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Gera žinia
senjorams–
pensijos didės
ne tik 2018aisiais

A. Marcinkevičius, D. Radzevičius ir A. Vaicekauskas

Kraštiečio atminimą įamžins
konkursas
Laima

SKAITYKITE 5 p.

Tegul ateinantys
metai būna
sėkmingesni už
nueinančius...

DUOBLIENĖ
Paskutinis šių metų Prienų
rajono savivaldybės
tarybos posėdis, vykęs
atnaujintoje posėdžių
salėje, prasidėjo
džiugiomis akimirkomis
– pasirašyta Prienų rajono
savivaldybės ir Lietuvos
žurnalistų sąjungos
(LŽS) bendradarbiavimo
deklaracija bei patvirtintais
Mato Šalčiaus premijos
skyrimo nuostatais.

Konkursas bus
organizuojamas kasmet
SKAITYKITE 9 p.
REKLAMA

Siekiant įamžinti Lietuvos
visuomenės veikėjo, rašytojo,
žurnalisto, keliautojo ir ide-

alisto, mūsų kraštiečio Mato Šalčiaus atminimą Prienų
rajono savivaldybė kartu su
Lietuvos žurnalistų sąjunga
planuoja kiekvienais metais
organizuoti konkursą. Premija bus skiriama žurnalistui
(-ams) už pasaulio pažinimo
skatinimą bei brandžius ir išsamius spaudos, radijo, fotografijos, televizijos, interneto
žiniasklaidos autorinius darbus kelionių tematika. 1000
eurų premija bus skiriama iš
Prienų rajono savivaldybės
biudžeto. Kandidatus Mato
Šalčiaus premijai gauti galės
siūlyti pirminės žurnalistų organizacijos, LŽS skyriai, LŽS
klubai, Nacionalinė žurnalistų
kūrėjų asociacija.
Sprendimui dėl M. Šalčiaus
premijos skyrimo buvo pritarta vienbalsiai.
Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas

0,40 €

2018-aisiais
keiskimės kartu!

SKAITYKITE 4 p.

Tarnauti Dievui
ir žmonėms

Kaina

ir LŽS pirmininkas Dainius
Radzevičius pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją, kuria
įsipareigojo bendradarbiauti ir propaguoti Prienų krašte
gimusio kelionių žurnalistikos pradininko Mato Šalčiaus
globalaus pasaulio suvokimą,
patriotizmą, tautinę savimonę, pedagoginį meistriškumą
ir nenuilstamą visuomeninę
veiklą, dalintis informacija,
vykdyti gerosios patirties ir
praktikos sklaidą, rengti bendrus renginius.
Posėdyje taip pat dalyvavo
LŽS Kelionių ir pramogų klubo pirmininko pavaduotojas
Linas Senkus.
LŽS pirmininkas D. Radzevičius padėkojo Prienų
savivaldybės merui ir Tarybos
nariams už puikią iniciatyvą ir
bendrus būsimus darbus, pagerbiant ne tik Matą Šalčių,
NUKelta Į 3 p. 

Mantvydas

PREKEVIČIUS

Štai ir baigiame skaičiuoti
paskutines 2017-ųjų
dienas bei minutes. Rodos,
tik ką nurimo 2017-ųjų
pasitikimo aidai, o ant
slenksčio – jau 2018-ieji.

365 dienos prabėgo tarsi
akies mirksnis, tarsi vienas
trumpas prisiminimas. Toks
prisiminimas, kurį po daugelio metų įvardinsime tik skaičiais ir svarbiausiais šiais, jau
besibaigiančiais, metais asmeninio gyvenimo įvykiais.
Gimimas, mokslų baigimas,
suliepsnojusi ar šalčio durklu
į širdį dūrusi meilė, šuolis žemyn ar aukštyn karjeroje, na ir
dar netektis. Tai pagrindiniai
dalykai, kurie mūsų gyvenime tampa atskaitos taškais.
Šiuos taškus kartais lydi ir
sunkiai prisimenama keturių
skaičių kombinacija – kalendoriniai metai.

Tiesa, dažnai itin sureikšminame metų virsmą, nors
gal ir nederėtų. Vis dar gyvename labai didelių mokslinių
ir technologinių pasiekimų
amžiuje, kai tai, kas buvo nežinoma, tampa elementaru,
kas neatrasta – jau nuobodu,
o kas neįmanoma – kasdieniška. Tikėjimas senomis, neištyrinėtomis tiesomis vis dažniau
tampa kova tarp žmogiškojo
supratingumo, verslo interesų
bei konspiracijos teorijų, todėl
labai dažnai pasiklystame elementariausio aplinkinio pasaulio supratimo labirintuose.
Nežinome, kas yra blogai, kas
gerai, į kurią „balą“ verta bristi, į kurią – ne.
Pasaulis ne tik keičiasi. Jis
JAU pasikeitė.
Nors triukšmingai švenčiame Naujuosius metus ir su jais
siejame savo ateitį, mistinius
pokyčius, tačiau nereiktų pamiršti, kad tokią sausio 1ąją mes švenčiam „tik“ 550
NUKelta Į 2 p. 

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

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
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Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
(EBPO) kitų metų pavasarį spręs, ar Lietuva pasiruošusi
tapti pilnateise organizacijos nare, rašo „Verslo žinios“.



Kauno miesto savivaldybė netoli sporto komplekso
„Girstutis“ planuoja statyti ledo areną, rašo „Kauno diena“.
Laisvame sklype planuojama pastatyti apie 7 tūkst.
kvadratinių metrų dviejų aikščių sporto kompleksą. Viena
ledo aikštelė su 500 sėdimų vietų būtų skirta varžyboms ir
treniruotėms, o kita – tik treniruotėms.

2018-aisiais keiskimės kartu!
ATKelta IŠ 1 p.
metų. Nors pirmasis Homo
Sapiens – žmogus atsirado
maždaug prieš 200 tūkstančių metų, 2018 metus būtent
sausio 1 dieną mes pasitinkame tik po popiežiaus Grigaliaus XIII įsakymu 1582 m.
įvesto tokio kalendoriaus. Iki
tol įvairių mokslininkų siūlymais bei įvairių imperijų valdovų įsakymais tobulėjęs kalendorius daug kartų keitėsi
bei turėjo galybę netikslumų,
todėl spręsti, ar mes Naujuosiu metus sutinkame tikrai
teisingą dieną, teisingu laiku
– būtų neįmanoma. Atsižvelgiant į tai, kad ir pagal Zodiaką sudarinėjami horoskopai
dėl Žemės judėjimo Saulės
sistemoje yra netikslūs, galima nesunkiai teigti, jog labiau
sureikšminti reikėtų savo kelią per gyvenimo vingius.
Todėl ir nesinori žadėti,
linkėti ar tiesiog manyti, kad
ateinantys kalendoriniai metai – 2018-ieji bus išskirtinai,
mistiškai geresni ar blogesni.
Jie bus tokie kaip ir visada –
pilni netikėtumų, džiugių akimirkų bei sėkmingai nuveiktų
darbų. Ateinančiais metais netrūks ir nusivylimo, skausmo,
ašarų. Jie bus kupini ir naujų
pažinčių, ir praradimų, ir sėkmės, ir įvairiausių nesėkmių.
Viskas priklausys nuo to, kokiu keliu keliausime ir kaip
žvelgsime į savo kasdienius
nutikimus.
Juk didelis skirtumas, kai
vienas liūdi sudužusio puodelio, o kitas džiaugiasi pažirusiomis laimę nešančiomis
šukėmis.
Jei kiekvieną sunkesnį ir
ilgesnį kelią priimsime kaip
dar vieną mums skirtą išbandymą ir galimybę dar labiau
sustiprėti, gali būti, kad nukeliausime žymiai toliau, negu
atsitraukdami į klampų, visų
užmirštą takelį piktžolėmis
apaugusiame lauke. Mokslas reikalauja aukų. To paties
reikalauja ir svarbūs pasikeitimai.
Kiekvienas gyvenimo sunkumas išmoko mus įveikti jį ir
ateityje praeiti pro tokią kliūtį
be sustojimo. Kai kurie sprendimo variantai netgi išmoko

sunkumą paversti lengvumu
ir nauda. Juk išmokus įkalti
vinį, naudos turės ir meistras,
ir įvairių medžio dirbinių pardavėjas.
Kiekvienas išsiskyrimas tik
atveria duris į naujas pažintis,
naują bendravimą bei bendradarbiavimą, kuris galbūt bus
kur kas sėkmingesnis.
Niekada nereikia pamiršti, kad kiekvienas barnis, nesklandumas, nepasisekimas
– tik dar viena gyvenimo
banga, kurią privalo įveikti
ne kas nors kitas, o laivo kapitonas – Jūs. Ir tik nuo Jūsų
priklauso, ar ši banga
sudaužys į šipulius
Jūsų laivą kartu su visa įgula, ar ieškodami
silpnesnių bangos keterų, o gal tiesiog narsiai kirsdami bangą
per patį vidurį, nors
ir apibraižyti, aplaužytais stiebais, tačiau
sėkmingai pasieksite
sausumą, siūlančią
saugumą, ramybę ir
skalsų gyvenimą.
Pasaulis pasikeitė.
Tai nebe tas pasaulis, kuris užtikrina
saugumą ir ramybę
sėdint už storų trobelės su mažais langais
sienų. Tai pasaulis,
kuriame saugumą
bei maistą reikia pasiimti. Išeiti į pasaulį
ir pasiimti.
Technologijos, augantis ekonominis potencialas
verčia ne tik kalti geležį, bet ir
kalbėtis, bendrauti. Nors žmonės atšalo, vis mažiau nori
bendrauti ne tik savo gimtame
krašte, bet ir šeimose, tačiau
tik bendravimas, koks jis bebūtų – gyvas, raštiškas ar elektroninis, šiandienos pasaulyje
reikalingas tam, kad eitume į
priekį. Eitume į priekį ir gautume tai, ko reikia. Nebereikia
daug dėti vilčių, kad prieš dešimtmečius galiojęs giminių
ar pažįstamų lankymas toks
pats populiarus ir šiandien.
Nereikia dėti vilčių, kad jis
toks pats viliojantis.
Technologinėje žmonijos
genezėje laiko samprata pakito. Laiko nepastebime ne
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dėl to, kad Žemė sukasi greičiau, o dėl to, kad patys judame greičiau. Milisekundžių
greičiu atskriejanti informacija, jos paklausa bei pasiūla
privertė ir mus suktis tokiu pačiu tempu – lėkti, kad spėtume
gauti ir spėtume atiduoti.
Naudingos ir nenaudingos
informacijos poreikis privertė
ne tik greičiau dirbti savo darbus, kad kuo greičiau galėtume įsilieti į informacinį pasaulį, bet ir privertė mažinti patį
bendravimą. Technologijos
mums suteikė galimybę būti
mobiliems ir bendrauti ne su

žmogumi, gyvenančiu kitame
kambaryje, bet su žmogumi,
esančiu bet kuriame pasaulio
krašte, netgi kosmose – Žemės orbitoje. Būti mobiliam
padėjo ir skaitmeninės technologijos, kurios suteikė galimybę vienu metu bendrauti
ne su vienu, o su keliais žmonėmis. Ištobulėjusi žmonija
pradėjo rinktis. Rinktis, su
kuo nori bendrauti, o ne su
kuo reikia bendrauti.
Pasikeitė ir bendroji laisvės
samprata. Kadaise savo laisve
ir mobilumu stebinęs Žiulio
Verno personažas kapitonas
Nemo, ko gero, dabar pats
stebėtųsi, kaip žmogus neišeidamas iš namų gali būti visur. Dabartinis žmogus gali



keliauti bet kur ir jo negali įkalinti niekas. Niekas, išskyrus
elektrą. Tokį paprastą žmogaus atradimą kaip elektra.
Kol daugelis nyrame į galimybę būti mobilūs, net nesusimąstome, kad naikiname
savo socialinį ryšį su gyvais
žmonėmis. Naikiname visus
saitus, kas mus sieja su aplinkiniu pasauliu, įvairiais įrengimais pasinerdami tik į išorinį pasaulį. Ir net nesusimąstome, kad po keleto dešimtmečių žmonija taps priklausoma
tik nuo vieno mygtuko spustelėjimo. Mygtuko, išjungiančio elektrą. Vos per keletą akimirkų galėsime atsidurti pačiame didžiausiame žmonijos
istorijoje kalėjime.
Vienu spustelėjimu
išjungus mūsų ryšį
su išoriniu pasauliu,
būsime įkalinti savo
esybėje, nes nemokėsime bendrauti su
aplinkiniu pasauliu.
Nerimą kelia tai,
kad toks įsivaizduojamas pseudokalėjimas pamažu tampa
realybe.
Galime bendrauti
su šimtais, tūkstančiais žmonių, tačiau
turime būti atviri,
kad jų nepažįstame
ir nelaimės atveju galime tikėtis tik nuotolinės pagalbos. O
kas tą pačią svarbiausią akimirką padarys
dirbtinį kvėpavimą
ar širdies raumens
masažą gyvendamas
už tūkstančių arba tik 50 kilometrų?
Pasaulis ne tik keičiasi. Jis
JAU pasikeitė.
Centralizuojamos energetinės bei ekonominės sistemos
priverčia augti, tobulėti ir tikėtis sąžiningesnių veiklos dėsnių. Tačiau kartu centralizavimas sutelkiamas ir atiduodamas siauram ratui valdančiųjų, galinčių daryti įtaką be
galimybės tai sustabdyti.
Visgi, kas laukia mūsų vos
už keliasdešimt valandų prasidedančiais naujais kalendoriniais metais?
Nors dauguma ekonomistų
tvirtina, kad ateinantys metai
– ekonominio augimo (bent
jau Lietuvoje) metai, reikia
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Lietuvos santykiai su kaimyne Lenkija yra konstruktyvūs,
teigia užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. „Su
lenkais santykiai tikrai konstruktyvūs. Manau, kad tai
liudija ir įvykiai, ir faktai, štai ir artėjantis prezidento
Andrzejaus Dudos (Andžejaus Dudos) vizitas po tam tikro
laiko“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė ministras.

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

pripažinti, jog pasaulinėje
ekonomikoje lėtai, bet užtikrintai ryškėja naujos ekonominės krizės požymiai. Nors
dabartinis Jungtinių Amerikos
Valstijų prezidentas įkvėpė
gyvybės naujam ekonomikos šuoliui, tačiau nereikia
pamiršti, kad šuoliai nebūna
labai ilgi ir visada turi pabaigą, kuri priverčia pajusti kietą
ir kartais skausmingą nusileidimą. Augantis ekonominis
potencialas Jungtinėse Amerikos Valstijose, kartu lėtėjantis
ekonomikos augimas Kinijoje bei buksuojanti nekilnojamojo turto rinka tose pačiose
JAV puikiai rodo, kad ekonomikos ratas vėl įsukamas
dirbtinai. Panašiai, kaip buvo
daroma 2008 metais. Galima
tikėtis, kad tai pasaulio verslui suteiks galimybę ne ilgiau
kaip iki 2020 metų pabaigos
dosniai apsirūpinti „sausu
daviniu“ prieš dar vieną pasaulinės ekonomikos griūtį.
Tik ar spėsime pastebėti jos
pradžią, ar ji vėl atlėks „visai
nepastebėta“?
Tiesa, nereikia pamiršti,
kad ekonomikos stabilumą
labai veikia ir gamtos išdaigos. Savo krašte turime puikių pavyzdžių, kai potvyniai,
lietus ir kaitra sugriauna net
ir, rodos, su pamatuota rizika
plėtojamą žemės ūkį. O klimato pokyčiai bei po truputį
slenkanti mūsų planetos ašis
tik didina tokių skaudžių gamtos išdaigų tikimybę.
Ekonomikai koją kiša ir
elementari emigracija. Nuolat
mažėjęs gyventojų skaičius,
darbuotojų trūkumas sugriovė
ne vienos įmonės plėtros planus. Tačiau nereikia pamiršti,
kad mažėjant gyventojų mažėja ir perkamoji galia. Nors
ekonomistai džiūgauja artėjančiais gerais metais, tokių
provincijų kaip Prienų kraštas, turinčių vos ne neigiamą
pramoninį potencialą, laukia
tikrai ne rožėmis klotas kelias. Jau dabar nemaža dalis
verslininkų sunerimę dėl mažėjančių pajamų. Kol Prienų
krašte nebus aiškios verslo
skatinimo sistemos, galima
tikėtis, kad liksime pavienių
įmonių bei transporto ir paslaugų amatininkų ne traukos,
bet vegetavimo centras.
Politinė situacija Nemuno
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Lenkijos gynybos ministras Antoni Macierewiczius su
Prancūzijos kolega Florence Parly aptarė potencialų
prancūziškų povandeninių laivų įsigijimą ir bendrą jų
statybą Lenkijos laivynui. Prancūzijos bendrovė siūlo
Lenkijai įsigyti „Scorpene“ klasės povandeninių laivų. Tai
povandeniniai laivai gebantys nešti ilgo nuotolio raketas.

kilpų krašte, viešai atrodanti
panaši į gana stabilią sistemą, tačiau klijuota tik įtakos
sferų klijais, rodo, kad krizė
Prienų krašte – neišvengiama.
Tik kaip ji pasireikš? Didelį
aidą paliekančia griūtimi ar
stagnaciją sukeliančiu įtakos
sferų dėliojimu, kilnojimu ir
stiprinimu.
Liūdniausia, kad dideliais
pokyčiais, energingai pučiamu nauju vėju pagaliau lipdoma aiški Prienų krašto egzistencijos bei ateities struktūra
vis tiek niekaip neišbrenda iš
daugelį metų besitęsiančios
totalios anarchijos. Dauguma politikos atstovų net patys
aiškiai savo krašto žmonėms
pabrėžia, kad tikėtis ko nors
gero galima tik tuo atveju, jei
jiems pavyks sustiprinti savo
įtakos sferą.
Taip ir lipdoma krašto ateitis... pirmiausia – pasirūpinant
savo įtaka. Tiesa, tuomet nebelieka laiko gyventojams,
nes tenka nuolat su kitų karalysčių karalystėje karaliais
aiškintis, kuris iš jų didesnis
karalius.
Liūdna ir tai, jog tarp krašto gyventojų pasėta gūdžiais
laikais įgyta baimė uždaro visas duris pamatyti kraštą kitokį. Tokia situacija atskleidžia
gana komišką ir karaliaus rūmų pajaco vertą situaciją, kai
preke už nuolankumą vis dar
laikomos ir mielai priimamos... vaišės su koncertais. Ir
tuomet iškyla klausimas, ką
mano rinkėjai, rinkdami tuos
pačius, po kelias kadencijas
toje pačioje stagnacijoje savo
gimtąjį kraštą laikančius politikus? Kokių galima laukti
pokyčių į gerą, kai tų pokyčių
išvis nėra?
Deja, daugelio pasaulio
ekonomistų „terorizuojama“
būti aktyvesne visuomenė
dar nesulaukė savo laiko. Kai
pasaulis juda į priekį, mes su
malonumu stovime vietoje ir
viešai džiaugiamės, kad esame ramūs, nes niekur, kur
pavojinga, nesikišame. Tiesa, džiaugsmas visada virsta
gailiomis ašaromis, kai kalba
pasisuka apie finansinę klausimo esmę. Ir stebimės, kodėl
nieko neveikiant – pajamos
neauga.
Europos Sąjunga savo finansiniais fondais suteikė
REKLAMA

Lietuvai šansą. Šansą išvystyti pramonę, verslą ir tapti
konkurencinga Europos Sąjungos nare. Lietuva suprato
viską labai tiesiogiai – „panaudokime lėšas“. Liko tik
klausimas, kokį ekonominį
potencialą teikia prastu oru ir
žema temperatūra pasižyminti šalis, kurioje vietoj gamyklų
stovi tūkstantis kaimo turizmo
sodybų? Sėdėdami tuščiuose
laukuose ir gražiose kaimo
turizmo (dažniau tose, kur
patys gyvename) sodybose,
laukiame investuotojų, kurie
atneštų pinigų. Daug pinigų!
Vėl keliame klausimą – ar investuotumėte į kaimyno tvartą, jeigu kaimynas būtų neveiklus, norėtų gauti didelį atlygį
ir dar pradėtų kelti sąlygas dėl
jo tvarto panaudojimo?
Turime daug sričių, pradedant ekonomika, verslu,
politika ir baigiant nekaltu
švietimu bei kultūra, kurios
reikalauja pokyčių. Drastiškų pokyčių, jei norime spėti
į vis dar važiuojantį traukinį.
Remontuoti turint resursų yra
žymiai lengviau, negu remontuoti neturint nei įrankių, nei
medžiagų, nei darbininkų ir
dar turint skolų.
Todėl ir pasitinkant 2018
metus tenka pripažinti, kad
reikia keistis. Netgi gamta
kiekvienais metais keičiasi.
Rudenį drastiškai susinaikina, pavasarį kaip feniksas pakyla iš pelenų, sukurdama dar
nuostabesnį grožį. Keičiamės
ir mes. Kiekvienais metais
arba augame, arba bręstame,
arba įgyjame sumanumo. Tik
pokyčiai ir parodo, kad tobulėjame, kad nestovime vietoje, kad keliaujame kartu su pasauliu. Ėjimas į priekį visada
reikalauja pasikeitimų.
Besikeisdami patys, norime
ir savo skaitytojams palinkėti
ateinančiais Naujaisiais metais keistis. Kartu su Naujųjų
metų fejerverkais bei artėjančiu pavasariu pabusti naujiems gyvenimo iššūkiams.
Pabusti naujiems malonumams ir naujiems išbandymais. Linkime visada kilti, o
ne leistis. Linkime domėtis ir
atrasti. Linkime žinoti ir įvertinti. Įvertinti ne tik kitus, bet
ir save. Linkime atgimti naujiems, dar neišvaikščiotiems
keliams!
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Per sprogdinimą viename Sankt Peterburgo prekybos
centre sužeistų žmonių skaičius padidėjo iki 13,
ketvirtadienio rytą pranešė antrojo pagal dydį Rusijos
miesto gubernatoriaus pavaduotoja Ana Mitianina.



Prie Niujorko ant seklumos trečiadienį vakare buvo
užplaukęs keltas su 27 žmonėmis, kuris ten buvo
įstrigęs kelias valandas. Tai jau antras toks su neseniai
išplėsta Niujorko keltų tarnyba susijęs incidentas per
vieną mėnesį. Keleivių evakuacija spaudžiant 7 laipsnių
pagal Celsijų šaltukui, užtruko iki vėlumos.

Kraštiečio atminimą įamžins konkursas
ATKelta IŠ 1 p.
bet ir kitus šio krašto žmones,
bei linkėjo prasmingų darbų ir
gražių akimirkų ateityje.

Patvirtinti nauji PKLC
įkainiai, panaikinta
Ginčų komisija
Buvo patvirtinti nauji Prienų kultūros ir laisvalaikio centro (PKLC) paslaugų įkainiai
bei numatyti naujų paslaugų
įkainiai. Nuo 2018 m. sausio
8 d. į PKLC organizuojamus
renginius bilietų nominalų
bus daugiau – jei iki šiol buvo
numatyti tik 2,03 euro nominalo bilietai, tai dabar bilietų
kainos galės būti nuo 1 iki 15
eurų. Buvo patvirtinti koncertų, mažosios, konferencijų salių, didžiosios fojė, choro studijos bei kitų patalpų ir turto
nuomos valandiniai įkainiai.
Numatyta, kad PKLC patalpomis nemokamai gali naudotis Prienų rajono savivaldybės administracija, Prienų
rajono savivaldybės įsteigtos
biudžetinės ir viešosios įstaigos, jei jų organizuojami renginiai ir vykdoma veikla – nemokama, lengvatinius bilietus
(bilietus su 50 proc. nuolaida)
gali įsigyti mokiniai, aukštųjų
mokyklų dieninių skyrių studentai, profesinio mokymo
įstaigų dieninių skyrių moksleiviai bei pensinio amžiaus
asmenys.
Vienbalsiai buvo pritarta,
kad nuo kitų metų pradžios,
įsigaliojus LR ikiteisminio
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymui, būtų naikinama Prienų rajono
savivaldybės visuomeninė
administracinių ginčų komisija. Šios komisijos funkcijas
atliks, t. y. skundus (prašymus) dėl viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų

ar veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje
ikiteismine tvarka nagrinės
Lietuvos administracinių ginčų komisija ir jos teritoriniai
padaliniai.
Vienbalsiai buvo pritarta ir
sprendimo projektui, kad pinigai, skirti F. Martišiaus gatvės
rekonstrukcijai, būtų panaudoti Revuonos gatvės atnaujinimui, nes projektą „Eismo
saugumo priemonių diegimas
kelio Nr. A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė atkarpoje,
esančioje Prienų miesto teritorijoje“ vykdys Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos.

Administracijos
direktorius nepadarė
tarnybinio nusižengimo
Balsų dauguma (16-kai Tarybos narių pritarus, vienam
nepritarus, keturiems susilaikius ir dviem nebalsavus) buvo priimtas sprendimas, kad
Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Egidijus Visockas nepadarė
tarnybinio nusižengimo. Nors
VTEK lapkričio 29 d. pripažino, kad E. Visockas (jis yra ir
asociacijos „Vėjas“ bei asociacijos Prienų teniso klubas narys), išleidęs įsakymus, kurių
pagrindu šioms asociacijoms
buvo skirtas finansavimas,

pažeidė Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
nuostatas.
Narpliojant susidariusią situaciją A. Bajorienė ir L. Jakinevičienė pastebėjo, kad
administracijos direktorius negali nusišalinti pasirašydamas
įsakymus, o lėšas įvairioms
asociacijoms, klubams ir pan.
skirsto komisija, kurios sprendimų administracijos direktorius nepakeitė – „saviems“
klubams lėšų nepadidino.
Tarybos narys Arūnas Vaidogas inicijavo sprendimo
projektą, kuriam pritarus
administracijos direktorius E.
Visockas privalėtų savo noru atlyginti savivaldybei padarytą tiesioginę materialinę
žalą – 7 800 eurų. Sprendimo
projekte buvo nurodyta, kad
E. Visockas, veikdamas kaip
viešojo administravimo institucijos vadovas ir biudžeto
asignavimų valdytojas, neteisėtais veiksmais, išleisdamas įsakymus, kurių pagrindu šioms asociacijoms, kurių
narys jis yra, skirtas finansavimas, ne tik pažeidė įstatymus,
tačiau padarė savivaldybei ir
tiesioginę materialinę – 7 800
eurų – žalą. Po diskusijų, kurių
metu ne kartą buvo priminta,
kad žalą nustato tik teismas, o
administracijos direktoriaus
neteisėtų veiksmų neįžvelgta,
dauguma (16) Tarybos narių
sprendimo projektui nepritarė
(pritarė vienas, keturi susilaikė, du nebalsavo).

Nusišalinti ketino
beveik visi Tarybos
nariai
Prieš priimant biudžeto pakeitimus, nusišalinti panoro

beveik visi Tarybos nariai,
nes arba jie patys, arba jų šeimų nariai yra susiję su įstaigomis, kurioms perskirstomi
pinigai. Jei būtų priimtas visų nusišalinimas, nebūtų galima priimti sprendimo, todėl
meras visus paragino balsuoti prieš savo ir kolegų nusišalinimą. Tarybos nariai balsavo, kad nusišalinimas nebūtų
priimtas ir sėkmingai paskutinį kartą šiais metais „iš vienos lentynos į kitą“ perdėliojo biudžeto pinigus.

Salei atnaujinti–
beveik 100 tūkst. eurų
Kai dauguma Tarybos
narių džiaugėsi moderniai
atnaujinta didžiąja savivaldybės sale bei dėkojo originalaus projekto kūrėjams ir
įgyvendintojams, A. Vaidogas suabejojo, ar etiška salės remontui skirti pinigus,
„nuimtus“ nuo vaikų ir ligonių. Meras A. Vaicekauskas
patikino, kad pinigų Vaikų
išlaikymo globos namuose
bei lovų išlaikymo ligoninėse programoms nepritrūks,
o salės remontui ir papildomiems darbams išleista net
mažiau, nei buvo planuota. Statybos ir ekonominės
plėtros skyriaus vedėjas R.
Želvys patikslino, kad salės remontui bei papildomiems darbams išleista 97
tūkst. eurų.
Posėdyje buvo priimti
sprendimai dėl 28 klausimų,
vieno klausimo – dėl vietinių
rinkliavų nuostatų patvirtinimo – svarstymas atidėtas
bei susipažinta su viena informacija.
Kitas Tarybos posėdis
įvyks sausio 25 dieną.
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Didžiojoje Britanijoje trečiadienį dėl prastų oro sąlygų
nutrūko elektros tiekimas ir sutriko eismas. Oro uostuose
teko trumpam uždaryti pakilimo ir nusileidimo takus,
kad šie būtų nuvalyti. Daugiau nei 73 tūkst. namų liko be
elektros energijos centrinėje ir pietinėje Anglijos dalyse,
kur iškrito daug sniego ir pūtė stiprus vėjas.

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

1,67
2010 m.: 2,38
2011 m.: 1,34
2012 m.: 1,09
2013 m.: 1,07
2014 m.: 1,00
2015 m.: 1,22
VšĮ „Versli Lietuva“

REGIONŲ KREPŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

9

1

872:696

2. Stakliškių „Guosta“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

9

1

762:632

3. Rokiškio „Feniksas“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

8

2

828:675

4. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

3

717:647

5. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

3

648:665

6. Kauno „Perkūnas-Vytrita“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

4

794:792

7. Kupiškio KK „Kupiškis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

5

5

785:740

8. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

3

7

758:806

9. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

3

7

681:770

10. Alytaus SRC- „Dzūkija“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

2

8

753:803

11. Anykščių „KKSC-Elmis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

1

9

625:765

12. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

1

9

659:891

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS
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Nigerijos pietuose trečiadienį kalėjimo sargybiniams
mėginant užkirsti kelią pabėgti kaliniams, buvo nušauti
keturi nuteistieji, o dar 36 paskelbti dingusiais, pranešė
policija. „Akva Ibomo valstijos Ikot Ekpenės miesto
kalėjime grupė kalinių užpuolė virtuvėje dirbusius
žmones“, – rašoma policijos išplatintame pranešime.

Nuo sausio 1 d.
nebebus taikomas
papildomas NPD

Nuo 2018 m. sausio 1
d. nebebus taikomas
papildomas NPD (toliau
– PNPD), 2017 m. ir
ankstesniais mokestiniais
laikotarpiais taikytas tėvams
(įtėviams) už kiekvieną
auginamą vaiką (įvaikį) iki
18 metų, taip pat vyresnius,
kurie mokėsi mokyklose
pagal bendrojo ugdymo
programas.

Pagal darbdaviams pateiktus
vaikus (įvaikius) auginančių tėvų (įtėvių) prašymus PNPD buvo atimamas iš su darbo santykiais susijusių pajamų, todėl nuo
jų buvo išskaičiuojamas mažesnis
pajamų mokestis nei jo netaikant.
Nustojus taikyti PNPD, padidės
apmokestinama mėnesio darbo
užmokesčio suma ir išskaičiuojamas pajamų mokestis. Dėl šios
priežasties vaikus (įvaikius) auginančių gyventojų „į rankas“ gaunamas darbo užmokestis sumažės: iki 15 eurų – tėvui (motinai),
auginančiam 1 vaiką; iki 30 eurų
– auginančiam 2 vaikus ir pan.
Tačiau tai, kad PNPD nebebus
taikomas, nereiškia absoliutaus
vaikus (įvaikius) auginančių tėvų (įtėvių) pajamų sumažėjimo,
nes vietoje PNPD visiems vaikus
auginantiems ar globojantiems
asmenims bus išmokamos tikslinės vaiko išmokos pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams
įstatymą, nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Pagal šį įstatymą
yra numatyta mokėti 0,79 bazinės
socialinės išmokos dydžio išmoką per mėnesį kiekvienam vaikui
nuo gimimo dienos iki 18 metų
ir vyresniam, besimokančiam pagal bendrojo ugdymo programą
(įskaitant ir profesinio mokymo
įstaigose besimokančius pagal
bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą
kartu su profesinio mokymo programa). Šiuo metu bazinė socialinė išmoka yra 38 eurai, vadinasi,
išmoka vaikui sudarys 30 eurų (38
eurai x 0,79). Be to, numatyta papildomai išmoką skirti vaikus auginančioms socialiai remtinoms
šeimoms ir šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms tris
ar daugiau vaikų. Skirti ir mokėti
išmokas iš valstybės biudžeto lėšų
yra pavesta savivaldybių administracijoms. VMI 
KREPŠINIS
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Raseinių savivaldybės taryba ketvirtadienį spręs, ar
iš pareigų atleisti administracijos direktorių Remigijų
Ačą kaip praradusį pasitikėjimą. R. Ačo atleidimą dėl
žiniasklaidų pranešimų apie galbūt neskaidrius viešuosius
pirkimus inicijavo tarybos opozicijoje dirbantys devyni
socialdemokratai ir „tvarkiečiai“.

Gera žinia senjorams – pensijos
didės ne tik 2018-aisiais
Jau sausį visi senjorai
sulauks didesnės pensijos.
Gera žinia ta, kad nuo
šiol pensijų indeksavimas
įtvirtintas įstatyme ir
priklausys nuo šalies
ekonominių rodiklių, o ne
politikų valios. Pensijos
kasmet didės tiek, kiek ir
dirbančiųjų atlyginimai.

„Džiaugiamės, galėdami
mūsų senjorams nuo pat metų pradžios mokėti didesnes
pensijas. O gera žinia dar ir
ta, kad nuo šiol pensijos gali
didėti kasmet ir tai priklausys
nuo ekonominės situacijos.
Jeigu didės atlyginimai, didės
ir pensijos.
Jau nuo sausio mokėsime
indeksuotas pensijas, o iki
rugsėjo jas dar ir perskaičiuosime. Dėl to pensijos dar padidės tiems, kurie turi daugiau
nei 30 metų stažo“, – sako
„Sodros“ Alytaus skyriaus direktorius Valerijus Vencius.
Pensininkams nieko daryti
nereikia – jiems „Sodra“ pensijas indeksuos, perskaičiuos
ir mokės be jokių prašymų.
Ateinančią vasarą visiems
bus atsiųsti laiškai su naujuoju pensijos dydžiu.

Nuo sausio taip pat bus indeksuotos ir išankstinės senatvės, netekto darbingumo
(invalidumo) pensijos. Našlaičių pensijos bus mokamos
indeksavus mirusiojo gautą
(ar priklausiusią gauti) pensiją, pagal kurią paskirta našlaičių pensija. Tiesa, išankstinių senatvės pensijų gavėjai
didesnės pensijos sulauks tik
vasarį.
Našlių pensijos bazinio dydžio socialinio draudimo našlių pensijos taip pat bus indeksuotos taikant naujai patvirtintą našlių pensijos bazinį dydį,
bet paskirtos 50 proc. ir 20
proc. mirusiojo gautos pensijos dydžio našlių pensijos bus
neindeksuojamos tol, kol šio
jų dydžio nepradės viršyti našlių pensijos bazinis dydis.

Už papildomą stažą –
didesnė pensija

Sausį visos pensijos bus
indeksuojamos. Jos didės beveik 7 proc. Pavyzdžiui, jeigu
gyventojas gauna 300 eurų
pensiją, tai ji padidės 21 euru.
Jeigu pensija siekia 200 eurų,
ji paaugs 14 eurų.
O svarbiausia, kad po metų pensijos vėl bus indeksuojamos, ir taip – kasmet, jeigu
gerės ekonominė situacija
Lietuvoje. Tik ištikus sunkmečiui pensijos nebus didinamos, tačiau ir negalės būti
sumažintos.
Pensijų indeksavimo koeficientą – rodiklį, kuriuo didinama pensija – lems tai, kiek vidutiniškai per septynerius metus padidės visų dirbančiųjų
Lietuvoje gautas uždarbis.
Artimiausiais metais taip
pat prognozuojama, kad gyventojų pajamos augs, o tai
reiškia, kad didės ir pensijos.

Dar viena naujovė – pensijos bus perskaičiuojamos į taškus pagal naują tvarką.
Perskaičiuojant pensijas
bus atsižvelgta į visą gyventojo stažą, kurį jis įgijo iki šių
metų pabaigos – pagal šį stažą bus apskaičiuota bendroji
pensijos dalis.
Taip pat pagal stažą ir asmens draudžiamųjų pajamų
koeficientus, pagal kuriuos
2017 m. gruodį mokėta papildoma pensijos dalis, bus
perskaičiuota individualioji
pensijos dalis. Jeigu po pensijos paskyrimo žmogus dirbo
ir gavo atlyginimą, bus įvertintos ir šios pajamos. Visgi
šis padidėjimas labiausiai priklausys nuo sukaupto stažo.
Pavyzdžiui, jeigu pensininkas išėjo į pensiją turėdamas
35 metų stažą, jo pensija padidės ne tik dėl to, kad buvo
indeksuota, bet dar ir dėl to,
kad buvo perskaičiuota į taškus, vadinasi dar 4 eurais.
Jeigu šis stažas – 45 metai,
tai pensija papildomai padidėtų 12 eurų.
„Kadangi kiekvieno pensininko situacija individuali,
turėsime perskaičiuoti beveik
81,5 tūkst. mūsų teritorinio

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

skyriaus aptarnaujamų senjorų pensijas. Tai šiek tiek užtruks, bet esame įsipareigoję
tai padaryti iki rugsėjo.
Tai reiškia, kad indeksuota
pensija bus mokama jau nuo
sausio, o perskaičiuota – nuo
birželio, liepos ar rugpjūčio.
Be to, visi pensininkai gaus
susikaupusią nepriemoką už
laikotarpį nuo sausio, kol perskaičiavome jo pensiją. Tad
vasarą jų piniginė papilnės
netgi šiek tiek labiau“, – sako
„Sodros“ skyriaus direktorius
Valerijus Vencius.
Pavyzdžiui, jeigu gyventojui pensija bus perskaičiuota
ir nuo liepos pradėta mokėti
8 eurais didesnė pensija, tai
už šešis mėnesius nuo sausio
iki birželio žmogus liepą gaus
dar vienkartinę 48 (6 mėn. x 8
Eur) eurų išmoką.

Gera žinia –
dirbantiems
pensininkams
„Sodra“ turi gerą žinią ir
dirbantiems pensininkams.
Jiems įgijus papildomą stažą,
kreiptis į „Sodrą“ nebereikės.
Duomenys apie naują stažą ir
taškus bus atnaujinami kasmet ir didesnė pensija pradedama mokėti nuo kitų metų
liepos 1 dienos.
Pavyzdžiui, pirmą kartą
2019 m. liepos mėn. – bus atnaujintos pensijos tų gyventojų, kurie įgijo papildomo stažo
ir taškų 2018 metais.
Iki šiol dirbusiems pensininkams, įgijusiems papildomą stažą, kuris turėjo būti
ne trumpesnis nei 12 mėnesių, reikėjo kreiptis į „Sodrą“
prašant skirti pensiją iš naujo.
Nuo šiol pensija bus automatiškai perskaičiuojam net ir
įgijus mėnesio stažą.
Dėl indeksavimo padidėsiančioms pensijoms išmokėti
„Sodros“ kitų metų biudžete
numatyta 170 mln. eurų, o
perskaičiuotoms pensijoms
– dar 59 mln. eurų. Tad iš viso kitąmet senjorų piniginės
papilnės beveik 230 mln. eurų. VSDFV Alytaus skyriaus informacija 
KREPŠINIS
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Panevėžio „Lietkabelis“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL
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Irano pietinę Kermano provinciją trečiadienį supurtė
5,1 balo žemės drebėjimas, pranešė šalies žiniasklaida.
Pusiau valstybinė naujienų agentūra ISNA nurodė,
kad požeminio smūgio epicentras buvo ties Hodžedko
miesteliu, esančiu maždaug už 700 km į pietus nuo
Teherano. Drebėjimo židinys buvo 9 km gylyje.
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Islandijoje trečiadienį kinų turistus vežusiam autobusui
atsitrenkus į priešais važiavusį lietuvių vairuojamą
automobilį ir nuvažiavus nuo kelio, žuvo vienas
žmogus ir dar 12 buvo kritiškai sužeisti, pranešė vietos
valdžios pareigūnai. Visi 46 autobuso keleiviai buvo
Kinijos piliečiai. Lietuviai nenukentėjo.

Tarnauti Dievui ir žmonėms

klebono kaimynas Žydrius
Tercijonas.
Pagaliau atėjo eilė ir klebonijos, kuri įsikūrusi prieš 35
metus pirktame palaikiame
namelyje, remontui. Kiaurą
stogą klebonas užlopė vos
atsikraustęs, buvo pakeisti
langai ir durys, o vidaus remontas savo laiko laukė iki
šių metų. Kunigas pasakojo,
kad tik santechnikos darbus
atliko samdyti meistrai, o visa
kita dirba pats. Kaip pats juokavo: ir gali, ir moka, ir jokių
išlaidų už darbą nėra.

Buria bendruomenę

Laima

DUOBLIENĖ
Kunigas Rimas Pilypaitis
jau dešimt metų yra
Pakuonio Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų
parapijos klebonas. Jis
taip pat rūpinasi Piliuonos
koplyčia ir Viršužiglio
bažnyčia bei šių parapijų
tikinčiųjų reikalais.

Darbai – akis „bado“
Prieš dešimtmetį net nežinojęs, kur yra Pakuonio miestelis, kunigas Rimas jau seniai
tapo miestelio ir aplinkinių
kaimų gyventojų gerbiamu
ir mylimu ne tik jų ganytoju,
bet ir gerų darbų iniciatoriumi. Kai 2007 m. vasarą kunigas iš Kudirkos Naumiesčio (Šakių r.) buvo perkeltas
į Pakuonį, pastatų vaizdas
ir būklė gerokai skyrėsi nuo
to, ką matome šiandien – remonto prašėsi ne tik avarinės
būklės Parapijos namai, bet
ir bažnyčia, klebonija, akies
nedžiugino ir aplinka.
Pirmiausia buvo atnaujinta dar prieš Antrąjį pasaulinį
karą statyta klebonija, kuri
sovietiniu laikotarpiu buvo
privatizuota ir paversta mokykla, vėliau mokytojų butais. 1992 m. pastatą grąžinus
bažnyčiai, jo taip pat niekas
neprižiūrėjo. Kunigas Rimas
pradėjo planuoti, kaip šiame
pastate įrengus šarvojimo saARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS
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Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Estijos „Parnu“ BBL

lę, patalpas bendruomenės susibūrimams ir kitokioms veikloms. Daug kas pirštą prie
smilkinio pridėjęs sukiojo ir
jam siūlė „geriausią“ išeitį
– avarinės būklės pastatą nugriauti ir pasigaminti malkų.
Tačiau visiems su kunigu
Rimu priešakyje smarkiai pasiraitojus rankoves ir paplušėjus, sunkumai buvo įveikti ir
svajonė – turėti Parapijos namus – tapo realybe.
Dabar visi džiaugiasi ne
tik iš išorės neatpažįstamai
pasikeitusiu pastatu, bet ir
tuo, kad mirus artimajam jo
šarvoti nebereikia Prienuose
ar Kaune, kad yra kur susirinkti bendruomenės žmonėms. Parapijos namuose
įsikūrė ir „Caritas“, kuris padeda sunkiau gyvenantiems
žmonėms.
Sutvarkytas ir šalia Parapijos namų esantis parkas,
pastatyta estrada, įrengtos
sporto ir žaidimų aikštelės,
suoliukai.
„Šiltuoju metų laiku čia
pilna jaunimo. Džiaugiamės,
kad jaunimui ir vaikams atsirado vieta, kur jie gali praleisti vakarus, susirinkti pabendrauti. Džiaugiuosi Pakuonio krašto jaunimu. Jie patys
geriausi Lietuvoje! Daugybę
fizinių darbų kartu su jaunimu padarome, ir tai, kas dabar
yra prie Parapijos namų, kartu su jaunimu įruošėme. Jie ir
prižiūri, vertina tai, ką patys
padarė. Kai savo rankomis
sutvarkai ir padarai, niekada

niekam nekils noras griauti“,
– džiaugėsi klebonas.

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

Bažnyčioje – ir šilta, ir
vaikai užimti
Neatpažįstamai pasikeitė
ir pagrindinė tikinčiųjų bendruomenės susibūrimų vieta
– bažnyčia. 1883 m. statytas
pastatas prieš kelerius metus buvo atnaujintas iš lauko
– nuėmus dalį tinko, atsivėrė gražus mūras, smarkiai
pakeitęs bažnyčios vaizdą.
Buvo padarytas pamatų drenažas, iš išorės ir vidaus nuo
drėgmės izoliuoti pamatai.
Nemažai teko paplušėti ir viduje – prieš metus perdažant
sienas senųjų dažų sluoksnius
teko net kirviu kapoti (prie to
daug prisidėjo Pakuonio mokyklos mokiniai su mokytojais), o nušveitus grindų dažus, buvo „atrastos“ gražios
medinės grindys. Bažnyčioje
įrengtos ir šildomosios infraraudonųjų spindulių lempos,
neleidžiančios besimeldžiantiems šalti net didžiausiems
šalčiams spiginant, ir vaikų
žaidimų kampelis, kuriame
vaikai norėtų pabūti ilgiau nei
tėvai bažnyčioje.
Bažnyčios senųjų suolų
būklė, anot klebono, buvo
apverktina, todėl jis pasiūlė parapijos žmonėms idėją
– atskiroms gatvėms ar kaimams finansuoti vieno naujo
suolo pagaminimą. Tam visi
pritarė, ir gana greitai bažnyčioje senieji suolai buvo pakeisti naujais. Juos pagamino

Įsikūręs Pakuonyje, kunigas lankydamas žmones pastebėjo gan šaltus jų tarpusavio santykius: „Kaimynas
kaimyno nelabai pažino“. Todėl ir kilo mintis visus suburti.
O pradėjo nuo kaimų ir gatvių
susitikimų, kuriuos organizavo kartu su šv. Mišiomis.
Tokiu būdu kaimų ar gatvių
gyventojai supažino vieni su
kitais. Visi kiti bendrumo ieškojimai vyko organizuojant
bendras talkas, gimtadienius,
įvairius renginius ar kitokias
šventes. Dabar, kunigo Rimo
teigimu, visa tai jau tapo labai įprasta.
Bendromis jėgomis suremontavus Parapijos namus,
atsirado vieta, kur buvo galima po bendros maldos bažnyčioje sukviesti žmones pabendrauti prie puodelio arbatos.
Taip atsirado noras kartu
švęsti Žolinę – pagrindinę
parapijos šventę. Ir šventę
organizuoti taip, kad nebūtų
žiūrovų, o visi taptų jos dalyviais. Jau keleri metai, kai Žolinė (Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų šventė) tapo
pagrindine ne tik bažnyčios
vardo, bet ir viso Pakuonio
krašto švente.
Kunigas Rimas pasakojo, kad Žolinei ruošiamasi,
ko gero, visą vasarą. Ir dirba
ne tik organizatoriai, bet visi
Pakuonio krašto žmonės, nes
pasirodymus ruošia ir atskiri
kaimai, ir gatvės, bendruomenės. Šventės, į kurią po šv.
Mišių susirenka ne tik Pakuonio gyventojai, bet atvyksta
ir daug svečių, vieta – parkas
taip pat buvo sutvarkytas ir
įrengtas bendromis jėgomis.

1700 val.

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

Simas Galdikas sužaidė geriausias sezono ir vienas
geriausių karjeros rungtynių bei „Betsafe-LKL“
pirmenybėse atvedė Klaipėdos „Neptūną“ į septintąją
pergalę iš eilės. Kazio Maksvyčio auklėtiniai savo
žiūrovų akivaizdoje 104:83 (26:23, 27:21, 26:21, 25:18)
sutriuškino Prienų-Birštono „Vytautą“.

BALTIJOS KREPŠINIO LYGA (BBL)

TURNYRINĖ LENTELĖ
A grupė

1. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT.

PER.

8

6

PRAL. TAŠKAI

2

14

2. Latvijos „Jurmala“
RUNGT.

PER.

6

6

PRAL. TAŠKAI

0

12

3. Estijos „Rapla“
RUNGT.

PER.

7

4

PRAL. TAŠKAI

3

11

4. Prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT.

PER.

7

4

PRAL. TAŠKAI

3

10

5. Estijos „Parnu“
RUNGT.

PER.

7

2

PRAL. TAŠKAI

5

9

6. Latvijos „Liepaja“
RUNGT.

PER.

7

2

PRAL. TAŠKAI

5

9

7. Baltarusijos „Tsmoki“
RUNGT.

PER.

6

0

PRAL. TAŠKAI

6

6

LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT.

PER.

16

14

PRAL. TAŠKAI

2

14

2. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT.

PER.

17

14

PRAL. TAŠKAI

3

14

3. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT.

PER.

16

12

PRAL. TAŠKAI

4

12

4. Panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT.

PER.

16

10

PRAL. TAŠKAI

6

10

5. Pasvalio „Pieno žvaigždės“
RUNGT.

PER.

16

6

PRAL. TAŠKAI

10

6

6. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT.

PER.

16

6

PRAL. TAŠKAI

10

6

7. Utenos „Juventus“
RUNGT.

PER.

16

6

PRAL. TAŠKAI

10

6

8. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT.

PER.

15

4

PRAL. TAŠKAI

11

4

9. Kėdainių „Nevėžis“
RUNGT.

PER.

16

4

PRAL. TAŠKAI

12

4

10. Prienų-Birštono „Vytautas“

NUKelta Į 15 p. 
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RUNGT.

PER.

16

4

PRAL. TAŠKAI

12

4
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WWW.BBL.NET
Latvijos „Liepaja“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ BBL

Vasario 13-17 d.

Klaipėdos arenoje

Karaliaus Mindaugo
taurės turnyras
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Dėl gripo komplikacijų į ligonines praėjusią savaitę
paguldyta 11 žmonių, pranešė Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centras (ULAC). Ligoninėje gydomas vienas jaunesnis
nei dvejų metų vaikas, keturi nepilnamečiai bei šeši
suaugusieji.



Reaguodamas į Rytų Ukrainoje augantį smurtą, JAV
valstybės sekretorius Rexas Tillersonas išvakarėse
kalbėdamas telefonu su Rusijos diplomatijos vadovu
Sergejumi Lavrovu paragino sugrąžinti Rusijos karius
į Bendrąjį kontrolės ir koordinacijos centrą (BKKC)
Donbase.

ROLANDAS MAŠČINSKAS
(gim. 1992 08 6 d. Strielčiuose) – Lietuvos irkluotojas,
daugkartinis Lietuvos bei
Europos čempionas, pasaulio čempionas.
Gimė Strielčiuose, Prienų rajone. mokėsi „Ąžuolo“ pagrindinėje
mokykloje, Prienų „Žiburio“ gimnazijoje.
Nuo 2006 m. sportuoja. Gyvena
Trakuose. Pirmasis treneris Petras
Albertavičius, dabartiniai treneriai
– Vladislavas Sokolinskis ir Mykolas Masilionis.
2012 m. vasaros olimpinėse žaidynėse užėmė 6 vietą dviviečių porinių valčių finale.
Pasaulio čempionate 2013 ir 2015
m. iškovotas sidabro, 2017 m.– aukso medalis. Jaunimo olimpiadoje
2010 m. – aukso medalis. Europos
čempionate 2011, 2014, 2017 m.
– aukso, 2013 m. – sidabro, 2016

Trečiadienio vakarą Alytaus rajone esančiame
Balkasodžio kaime apvirtęs traktorius prispaudė
žmogų. Pranešimą apie iki nelaimę Bendrasis pagalbos
centras gavo 17.54 val. Pranešta, kad sodų bendrijoje
„Žilvinas“ apvirto traktorius, prispaustas žmogus.

Pavasario kuopa su kunigu Adomu Lastausku apie 1935 m.

m. – bronzos medalis. Universiadoje 2013, 2015 m. pelnytas aukso
medalis. Pasaulio jaunimo (U-23)
čempionate 2010, 2011 m. – bronzos medalis, 2014 m. – sidabro
medalis.
2015 m. sausio 31 d. tapo Europos
uždarų patalpų („Indoor Rowing“)
2 km irklavimo varžybų nugalėtoju,
šitaip pagerindamas Lietuvos ir asmeninį rekordus. 2016 m. gruodžio
17 d. pagerino savo paties Lietuvos uždarų patalpų 2 km irklavimo
varžybų rekordą. 2017 m. Europos
čempionas porinių keturviečių valčių klasėje. 2017 m. pasaulio čempionas su porinės keturvietės valties įgula.

GINTAUTAS DABRIŠIUS
(gim. 1950 10 10) – poetas,
42-ojo „Poezijos pavasario“
laureatas , LRS narys.
Gimė Sarginėje, Prienų rajone.
Mokėsi Šilavoto vidurinėje mokykloje, sodininkystės technikume
Kaune. Dirbo Žemės ūkio akademijoje. Nuo 1971 m. gyveno bei dirbo
Kaune. Priklauso medžiotojų ir ūkininkų sąjungoms. 1975 m. debiutavo
žurnale „Jaunimo gretos“. 1982 m.
išleido pirmąją knygą „Vienplaukis
prie plento“. Išleido dešimt poezijos
knygų. 1983 m. Zigmo Gėlės premijos laureatas už knygą „Vienplaukis
prie plento“, 2006 m. „Poezijos pavasario“ laureatas už knygą „Sviest
akmenuką“, 2012 m. – Salomėjos
Nėries premija už eilėraščių rinkinį
„Joju vienas“, 2012 m. – Vieno lito
premija už knygą „Joju vienas“, 2014
m. –Antano Baranausko literatūrinė
premija už poezijos knygas „Joju vienas“ ir „Upė Jekaterinai“.



ADOMAS LASTAUSKAS
(1866 12 23–1938 07 05)
– kunigas, visuomenės
veikėjas, draudžiamosios
lietuviškos spaudos platintojas, Šilavoto bažnyčios klebonas. 1917 m. dalyvavo Vilniaus konferencijoje, išrinkusioje Lietuvos Tarybą, kuri paskelbė
atkurianti šalies valstybingumą.
Gimė Rudaminos miestelyje
(Kalvarijos aps.). Baigęs Suvalkų
gimnaziją, įstojo į Seinų kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1891
m. birželio 21 d. 1891– 1895 m.
laikinai dirbo Raigardo parapijoje.
1895–1898 m. studijavo Fribūro
universitete. 1899–1902 m. – Rai-

gardo parapijos vikaras. 1902–1903
m. – Bartninkų parapijos vikaras.
1903–1909 m. – Raigardo parapijos
vikaras. Nuo 1909 m. Berznyko parapijos administratorius (klebonas) ir
juo buvo 1915 m.
1917 m. dalyvavo Vilniaus konferencijoje. Konferencijos protokole
rašoma, kad kun. Adomas Lastauskas kalbėjo apie būsimos Lietuvos
valstybės ryšius su kaimyninėmis
valstybėmis (Rusija ir Vokietija),
apie tai, prie ko geriau šlietis. Sugrįžęs iš Vilniaus konferencijos organizavo parapijiečių susirinkimą.
Kunigaudamas Berznyke susikirto
su lenkininkais, kurie sukėlė tokias
dideles riaušes, kad buvo uždaryta
bažnyčia. 1919 m. lenkų suimtas,
Seinuose primuštas ir ištremtas į nepriklausomą Lietuvą. Nuo 1919 m.
iki mirties – Šilavoto parapijos klebonas, amžinojo poilsio vieta Šilavoto kapinėse.

JUOZAS ALGIRDAS PILIPAVIČIUS (gim. 1944 05 11)
– Lietuvos dailininkas, restauratorius, VDA profesorius, kolekcininkas.

Kaip rašyti
Matai medį –
matau,
taip ir rašyk –
matau medį.
Kada medžio šešėlis
ant tuščių mano rankų
krenta,
skubu jį dienorašty –
kitoj žemėj – pasodint.
Vos užrašiau:
pro mane praskrido kamanė,
tuoj pat suabejojau –
o gal tai buvo antis?
Gintautas Dabrišius

Gimė Klebiškyje, Prienų rajone. Mokėsi Klebiškio, Šilavoto
mokyklose. Studijavo VDI (dab.
Vilniaus dailės akademija), stažavosi Kijeve, Prahoje, Miunchene. Paminklų restauravimo treste
dirbo Sienų tapybos restauravimo skyriaus vadovu. Restauravo
įvairių stilistinių laikotarpių sienų tapybą, dirbo daugiau kaip 80
bažnyčių Lietuvoje. Nuo 1997m.
– VDA dėstytojas, 1999–2004 m.
– LR kultūros ministro patarėjas,
nuo 2007 m. – VDA paminklotvarkos katedros vedėjas. Valstybinės paminklosaugos komisijos
narys. Lietuvos ICOMOS nacionalinio komiteto narys. Žymiausi
restauruoti darbai: XIV a. seniausia

Lietuvos freska „Nukryžiavimas“,
esanti Vilniaus katedros požemio
kriptoje, XVI a. Vilniaus Bernardinų bažnyčios sienų tapyba, XVII a.
Pažaislio vienuolyno freskos.
Sukūrė freskų bei mozaikų Lietuvos bažnyčiose, molbertinės
tapybos, kuria paveikslus akrilo
technika. Rengia personalines parodas, dalyvauja pleneruose bei kolektyvinėse parodose.

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

Prienų krašto muziejus skelbia iniciatyvą „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“, skirtą Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui. Jos metu prisiminsime kraštiečius, kurių darbai žinomi ne tik Prienų krašte, bet ir visoje Lietuvoje bei pasaulyje. Galbūt Jūs taip pat pažįstate ar žinote asmenybę, kuri yra verta 100 iškiliausiųjų kraštiečių vardo?
O gal norite pareikšti palaikymą mūsų siūlomiems kraštiečiams – balsuokite, rinkite.
Laukiame Jūsų pasiūlymų el. paštu prienumuziejus@gmail.com, telefonu 8-682-59394, paštu: F. Martišiaus g. 13, Prienai, arba atvykite į Prienų krašto muziejų.
REKLAMA
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Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) vadovas Vasylis Hrycakas
pranešė, kad šiai dienai iš viso išvaduota arba rasta 3215
asmenų, 103 lieka nelaisvėje Donecko ir Luhansko srityse,
dar 402 laikomi dingusiais be žinios, nurodo SBU spaudos
centras. Trečiadienį įvyko masinis apsikeitimas įkaitais. Už 74
ukrainiečius Kijevas separatistams atidavė 237 asmenis.
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Ugniagesiai dėl prastų darbo sąlygų visoje Lietuvoje
rengia tylius anoniminius protestus. TV3 žinios pranešė,
kad socialiniuose tinkluose plinta nuotraukos, kur prie
juodu kaspinu perrištų atvaizdų su ugniagesių simbolika
ar šalmų degamos žvakės. Protestai vyksta anonimiškai,
nes bijoma vadovybės reakcijos.

Gerumas tesugrįžta gerumu!
Prienų bendruomenės
vaikų dienos užimtumo
centras, finansuojamas
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos, savo
veiklas vykdo nuo 2010
metų. Septyniolika metų
puoselėjame bendrystę
su vaikais ir tarpusavyje,
gyvename kaip viena
didelė šeima ir su visa
meile rūpinamės savo
„namais“, kuriuos Prienų
„Žiburio“ gimnazijos
bendrabučio patalpose
2012 m. centrui suteikė
Prienų rajono savivaldybė.

Visi kartu juos švariname,
gražiname, stengiamės, kad
vaikams iš socialiai pažeidžiamų, vargingiau gyvenančių šeimų čia būtų saugu ir
jauku. Kartais gal net jaukiau
nei tikruose namuose.

Kiekvienus nueinančius
metus palydime apžvelgdami, kokie jie buvo, ką pavyko įgyvendinti, padėkodami
tiems, kurie įvairiais būdais
prisideda, kad gyventume ir
sočiau, ir šilčiau, ir gražiau.
Šių metų pradžioje labai
geranoriškai prie mūsų vaikų gerovės prisidėjo Gintaras Dabrišius, padovanodamas gražią virtuvėlę, kurioje
vaikai su dideliu noru ir entuziazmu gamina valgį. Pavasarėjant atsirado daugiau
gerų žmonių, kurie pagelbėjo tiek priemonėmis remontui, tiek savo darbu. Danutė
ir Gediminas Olsevičiai labai
nuoširdžiai stengėsi, kad būtų
suremontuotas vaikų poilsio
kambarys. Jų dėka senas langas pakeistas plastikiniu, sutvarkyta elektros instaliacija.
REKLAMA

Verslininkai finansavo šiuos
darbus ir dar padovanojo dažų kambariui dažyti. Grindis
šiam kambariui ir dažų didžiojo kambario luboms bei
tapetų klijų padovanojo verslininkas Žydrūnas Levinskas.
Dešimt sėdmaišių geranoriškai sutiko pasiūti Prienuose
esančios įmonės UAB SCAPA BALTIC gamybos padalinys. Vasarą su keletu tėvelių
ir savanorių pavyko suremontuoti didįjį kambarį, kur vaikai ruošia pamokas ir vyksta
kiti užsiėmimai. Tapetus šiam
kambariui parūpino Kaune
esanti įmonė „Tapetas.lt“.
Džiaugiamės atliktais darbais, įgyvendintomis prasmingomis veiklomis ir dėkojame šiems rėmėjams ir kitiems geros valios žmonėms.
Taip pat nuoširdžiai dėkoja-

me rajono savivaldybei už
nuolatinę finansinę paramą
Vaikų dienos užimtum centrui. 2017 metais buvo skirta
7800 eurų, didžioji jų dalis –
komunaliniams mokesčiams
sumokėti, taip pat 0,5 etato
socialinio darbuotojo darbo
užmokesčiui. Tai tikrai didelė parama. Centre kasdien
dirba socialinė darbuotoja ir
užimtumo specialistė, turime
ir nemažai savanorių, keletas
jų padeda nuolat.
Kaip ir kasmet (nuo 2012
m.), dalyvavome „Vaikų svajonių“ projekte, kurio metu
siekiama išpildyti sudėtingomis socialinėmis sąlygomis
gyvenančių vaikų svajones
bei padrąsinti vaikus tikėti
savo svajonėmis ir jų siekti.
Šio projekto veikla yra pagrįsta savanoriškumo prin-

cipu: visi jį organizuojantys
žmonės, projekto partneriai
ir savivaldybių socialiniai
centrai, besirūpinantys šiais
vaikais, projekte dalyvauja
savanoriškai bei neatlygintinai, projekto įgyvendinimui
aukodami savo asmeninį laiką ir kitus išteklius.
2017 metais projektui pateikėme keturiolika svajonių.
Norime pasidžiaugti, kad visos jos buvo įgyvendintos.
Sujaudino, kad vaikai svajojo ne apie žaislus, mobiliuosius telefonus (kurių taip pat
reikia, bet tuo metu galbūt ne
labiausiai), o apie reikalingus
daiktus: kuprinę, žieminius
batus, striukę... Malonu, kad
vieną iš mūsų centrą lankančios šeimos vaikų svajonių
išpildė Prienų rajono savivaldybės meras A. Vaicekauskas. Šeimai buvo didelis netikėtumas
ir džiaugsmas,
kai meras pats
atvyko įteikti
mergaitei žieminius batukus, pasveikino visus su
artėjančiomis
šventėmis ir
palinkėjo augti gerais žmonėmis, nebijoti
svajoti ir siekti
savo svajonių. Kiti geradariai
mergaitės broliams nupirko
šiltas žiemines striukes.
Dar kartą darbuotojų ir
centrą lankančių šeimų vardu dėkojame visiems, kurie
praėjusiais metais padėjo įgyvendinti mažesnes ir didesnes
vaikų svajones, prisidėjo finansiškai ir darbu prie patalpų
remonto ir jų išlaikymo, praturtino švenčių stalą. Dėkojame Jums už širdies gerumą,
už rūpestį ir paramą. Sveikiname su artėjančiais Naujaisiais metais ir linkime 2018aisiais visokeriopos sėkmės ir
malonių, kad visada būtumėte
aprūpinti ir turtingi kiekvienam geram darbui. Gerumas
tesugrįžta gerumu!
Prienų bendruomenės vaikų dienos centro vardu projekto vadovė Vilma Bražukaitienė 



Vario kaina Londono metalų biržoje trečiadienį pakilo iki 7259
JAV dolerių už toną, o tai yra didžiausias lygis nuo 2014 metų
sausio. Vario brangimą paskatino Kinijos veiksmai. Šalies
valdžia nurodė daugiausia šalyje vario iškasančiai kompanijai
„Jiangxi Copper Co“ apriboti vario kasybos apimtis bent jau
savaitę, kad būtų įvertinta oro tarša regione.
... Gražus ir didelis yra gyvenimo namas.
Jame labai daug durų.
Ir kiekvienais metais vis atveri naujas ir naujas.
Štai Tu atvėrei 60-tą savo gyvenimo kambarį.
Tad ir šiandieną šypsokis, o visą gyvenimą būk laiminga...

60 metų jubiliejaus proga

Aldoną
STANEVIČIENĘ,

gyvenančią Rutkiškių k., Išlaužo sen., Prienų r.,
sveikina seserys Dalė su vyru Vytu ir Laima su vyru Virginijumi.

Padėkos – už laiką ir gerus darbus

Į jau ketvirtąją, tradicine
tampančią padėkos
šventę „Gerumo paukštė“
gruodžio 20 d. popietę
,,Revuonos“ pagrindinėje
mokykloje rinkosi
mokyklos bendruomenė
bei socialiniai partneriai.

Vėl baigiasi metai. Niūrus ir
drėgnas lapkritis užleido vietą paskutiniam metų mėnesiui, gruodžiui. Dienos trumpėja, tirpsta lyg vaškas. Jos
tamsios ir niūrios, retai
teprašviesėjančios nuo
baltų, greitai tirpstančių snaigių. Tai metas,
kai ilgais vakarais apie
daug ką susimąstome,
į daug ką pažvelgiame
kiek kitaip, pajuntame,
kaip bėga laikas. Mes
su nuostaba atsisukame
į tolyje nykstančias savo
pėdas, pamatome pasodintus medžius, užsėtus
laukus, naujų namų langus, kuriuose taip jaukiai atsispindi saulėlydžių gaisai ir
pagalvojame: ,,Šitaip atrodo
praėjęs mūsų laikas.“ Jei toks
ilgesys užklumpa kartu su tauriu atvirumu, nesuabejokime
nė vienu jo spindulėliu. Taip
auga žmogaus siela. Tam, kad
kažką suprastume, turime pajusti sava širdimi.
Už gerus darbus norisi pa-

dėkoti kiekvienam. Į jau ketvirtąją, tradicine tampančią
padėkos šventę „Gerumo
paukštė“ gruodžio 20 d. popietę ,,Revuonos“ pagrindinėje
mokykloje rinkosi mokyklos
bendruomenė, savivaldybės
atstovai, socialiniai partneriai,
kiti svečiai. Sveikinimo žodį
tarė šios šventės sumanytoja
ir globėja mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė. Padėkomis, atminimo dovanė-

lėmis apdovanojo socialinius
partnerius bei nuolatinius
mokyklos rėmėjus. Netrukus
visi sužinojo, kam buvo įteiktos Gerumo paukštės, kurių
autorė – dailininkė, keramikė mokyklos mokytoja Aušra
Deltuvienė.
Kiekvienais metais padėkojame ir Gerumo paukšte apdovanojame vis kitus žmones

– už jų rūpestį, nuoširdumą,
idėjų palaikymą. Visus metus
šalia matome, jaučiame tuos,
dėl kurių galime džiaugtis geresniu ir jaukesniu gyvenimu
mokykloje. 2017 m. išrinktos
šios nominacijos ir apdovanoti dominantai: Metų partneris
– Prienų švietimo pagalbos
tarnybos direktorė Danutė
Stankevičienė; Metų rėmėjai –
Juozo Palionio labdaros ir paramos fondas, Vytauto Kamblevičiaus labdaros ir paramos
fondas, „Senukų“ labdaros ir
paramos fondas; Metų naujokas – Simona Vaškelevičienė;
Metų mylimiausia mokytoja –
Daiva Žuvaitienė; Metų padėjėja – Neringa Sirusaitė; Metų
renginys – Respublikinis festivalis „Aš galiu“ (K. Belenavičienė ir kt.); Metų geriausiai
budintis mokytojas – Sigita
Kazlauskaitė; Metų tarptautinis projektas – Erasmus + KA1 „Mokausi
mokyti kitaip“ (R. Alaburdienė, V. Kuzmauskienė); Metų projektas
– Vasario 16-osios pilietiškumo akcija „Apjuoskime „Revuonos“
parką tautine juosta“
(A. Deltuvienė, V. Kurtovienė, A. Lasatienė ir
kt.); Metų paroda (konkursas) – „Rudenėlio
šventė“ (D. Jonykienė,
N. Matuizienė, R. Liutvynskienė, V. Kurtovienė, A. Deltuvienė, D. Kriščiūnienė); Metų darbščiausias – Vilija Gerulienė; Metų darbščiausias pedagogas – Vilma Glaveckienė;
Metų paslaugiausias darbuotojas – Rimantas Pauža; Metų
stropiausias pedagogas – Inga
Kuzminskienė; PareigingiauNUKelta Į 8 p. 
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Kinijos sukarintoms policijos pajėgoms netrukus vadovaus
Kinijos Komunistų partijos ginkluotosios pajėgos. Dėl šio
pakeitimo už vidaus saugumo palaikymą atsakingos
pajėgos bus pavaldžios prezidentui Xi Jipingui, kuris yra ir
kariuomenės vadas. 660 tūkst. narių pajėgos yra atsakingos
už patruliavimą pasienyje, stabilumo palaikymą šalyje.



Kenijoje trečiadienį dramblys negyvai sutrypė vienos
garsiausių šalies rančų šeimininką Gilfredą Powys,
pranešė gamtos apsaugos pareigūnai. G.Powysas
vadovavo 43 tūkst. akrų (17,4 tūkst. ha) rančai „Suyian“
centrinėje Laikipijoje. Jo šeima iš Britanijos į Keniją atvyko
1914 metais, skelbiama rančos interneto svetainėje.



Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas
trečiadienį pareiškė, kad Sirijos konflikto politinis
sprendimas yra neįmanomas, nepasitraukus prezidentui
Basharui al Assadui, kurį jis pavadino „teroristu“. Sirijos
konfliktas prasidėjo 2011 metais demonstracijomis. Per jį
žuvo jau daugiau nei 340 tūkst. žmonių.

Vartotojų įpročiai: daugiausiai duomenų išnaršoma
„Tele2“ tinkle
Daugiausiai gigabaitų
per mėnesį išnaršo
mobiliojo ryšio lyderės
„Tele2“ klientai. Tai
Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnyba (RRT)
skelbia savo trečiojo 2017
m. ketvirčio ataskaitoje.

„RRT duomenys patvirtina,
kad judame teisinga linkme.
Suteikiame savo klientams
ne tik puikias sąlygas naudotis mobiliuoju internetu, investuojame į tinklo aprėptį,
bet ir dovanojame jiems tai,
ko, akivaizdu, labiausiai rei-

kia – papildomus gigabaitus
neribotam naršymui“, – sakė
Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius.
Remiantis RRT pateikta
ataskaita, lyginant su kitais
šalies operatoriais, išsiųstų ir
priimtų mobiliųjų duomenų
kiekis daugiausiai augo „Tele2“ vartotojų tarpe – skaičiuojama, kad per mėnesį kiekvienas vienas operatoriaus
klientas vidutiniškai išnaršė
net 7,3 GB. Tai yra 31,2 proc.
daugiau nei antrąjį metų ketvirtį ir 30,9 proc. daugiau nei

išnaršo artimiausio operatoriaus konkurento vartotojai.
Bendras per ketvirtį išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis,
lyginant su kitais šalies operatoriais, taip pat ryškiausiai
augo „Tele2“ vartotojų gretose – iš viso persiųsta 17 789
mln. TB duomenų, iš kurių 15
408 mln. TB naudojant LTE
ir spartesnes technologijas.
Šie skaičiai yra 31,1 proc.
didesni nei buvo antrąjį metų ketvirtį ir 37,3 proc. lenkia
artimiausią operatoriaus konkurentą.
Mobiliųjų duomenų augimo šuoliui įtakos turėjo ir

tai, kad dauguma vartotojų
juos naudoja ne tik naršymui, bet ir pramogoms: filmams žiūrėti, internetiniams

žaidimams žaisti realiu laiku
ar nuotraukų bei vaizdo įrašų dalinimuisi socialiniuose
tinkluose. 

Padėkos – už
laiką ir gerus
darbus
ATKelta IŠ 7 p.
sias darbuotojas – Auksė Grižaitė; Metų mokytojas, parengęs mokinius nugalėtojus
– Danutė Moisejevienė; Metų netradicinio ugdymo diena – muzikinė pasaka „Nauji
karaliaus drabužiai“ (R. Liutvynskienė, D. Jonykienė, D.
Baranauskienė, V. Dubikovienė, V. Abramavičienė, D.
Moisejevienė, N. Matuizienė,
D. Kriščiūnienė).
Susirinkusiuosius džiugino smagios kalėdinės dainos,
kurias atliko muzikos mokytoja Ramunė Liutvynskienė ir
Daiva Radzevičienė. O kokia
šventė be staigmenų? Niekas
neįtarė, kad laukia malonus
susitikimas su Kalėdų Seneliu.
Šventės dalyviai ne tik sakė
linkėjimus, deklamavo eilėraščius, dainavo, bet ir sulaukė
dovanų iš Kalėdų Senelio.
Advento metas – tai laikas,
kupinas laukimo, kviečiantis
į rimtį ir susikaupimą, primenantis, kad žmogus gyvas tik
veikloje. Ir tik per tikėjimą,
nuolat judėdamas ir gerus darbus darydamas, tobulindamas
save, augdamas dvasia, skleisdamas aplink save meilę ir gėrį gali pajusti pilnatvę...
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vita Pikčilingienė 
REKLAMA

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!
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laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams
Pakalbinusi 12-a Birštono
savivaldybės tarybos
narių, mero pavaduotoją,
kalbinu ir Birštono
savivaldybės merę Nijolę
Dirginčienę. Norisi išgirsti
jos nuomonę apie Tarybos
darbą, taip pat atsakymus
į rūpimus klausimus.

Jau praėjo daugiau kaip
pusė kadencijos, kai dirbate su naujos sudėties Savivaldybės taryba. Tarybos
narys Stanislovas Martinaitis savo pasisakyme minėjo, kad šios kadencijos
Taryba yra pati nedarbingiausia. Ar Jūs su tuo sutinkate?
Nesakyčiau, kad pati nedarbingiausia. Tarybos nariai yra gana aktyvūs, tik gal
labiau norėtųsi, kad būtų diskutuojama svarstomais klausimais, o ne politikuojama.
Visada gerai, kai pasiūlomi
racionalūs sprendimai, tačiau
kartais siūloma griauti tai, kas
gerai veikia. Būna atvejų, kai
Tarybos narių nuomonė dažnai keičiasi: prieš metus buvo vienos nuomonės, o dabar
– jau kitos. Šios kadencijos
Tarybos nariai, naudodamiesi
savo statusu, apkrauna papildomais darbais administracijos specialistus, reikalaudami
pateikti net kelių metų senumo dokumentus, tačiau tokie
„patikrinimai“ neduoda jokio
rezultato.
Mūsų frakcijoje taip pat
nuomonės kartais išsiskiria, kyla daug ginčų. Neretai ginčai atrodo beprasmiai,
neargumentuoti. Išsiginčiję
turėtume balsuoti vieningai,
deja, taip būna ne visada. Net
patyrę partijos bičiuliai dažnai nepaklūsta partijos statutui (mažuma turi paklusti
daugumos sprendimui). Šioje kadencijoje tai itin dažnai
nutinka.
Prisipažinsiu, nors turiu
daug darbo Taryboje patirREKLAMA
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Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė: tegul
ateinantys metai būna sėkmingesni už nueinančius...
ties, bet kartais būna sunku
rasti bendrą kalbą su kai kuriais Tarybos nariais. Mes
turime priimti tokius sprendimus, kad žmonėms būtų
geriau ir patogiau gyventi
Birštone. Kartais atrodo, kad
kai kurie Tarybos nariai nori pasirodyti, papolitikuoti.
Kritika ir diskusijos yra reikalingos, bet jos turi būti argumentuotos, su racionaliais
pasiūlymais, novatoriškomis
idėjomis.
Kaip sekasi dirbti su opozicija? Jos atstovai teigia,
kad ne visada būna išgirsti, ne visada paisoma jų iniciatyvų?
Kadangi meras yra tiesiogiai išrinktas visų rinkėjų, tai
atstovauju visoms partijoms,
taip pat ir opozicijai. Nuo
pat pradžių norėjau ir siūliau
dirbti visiems kartu. Tačiau
opozicija, matyt, mąsto kitaip. Pavyzdžiui, praeitų metų biudžeto projekto svarstymas. Atrodo, visi kartu aptarėme daug dalykų,
bet po to šokiravo
visiškai priešingas jų traktavimas
– opozicijai iškilo klausimų, kodėl savivaldybė
turėtų remti nevyriausybines organizacijas (NVO),
išlaikyti jų pastatus, autobusą ir t.t.
Viskas, kas vyksta Birštone, yra
visų mūsų darbas
ir visų mūsų tikslas. Į racionalius
ir gerus opozicijos
pasiūlymus visada
atsižvelgiame.
Šiuo metu mums
daugiau dėmesio
reikia skirti švietimui, kad nuo pat
darželio vaikai būtų skatinami sportuoti, sveikai gyventi. Kalbant apie
vaikų sportinį lavinimą, reikia paminėti, kad šiuo metu
padėtis nėra gera – gimnazijoje mokosi per 500 vaikų, o
yra tik dvi nedidelės sporto
salės, kuriose vyksta užsiėmimai. Apie tai galvojame ir
statydami daugiafunkcį sporto centrą. Jame atsiras daugiau erdvių sportuoti ir mūsų
jaunimui, ir visiems gyventojams, taip pat pritrauks ir profesionalius sportininkus.

Mes norime ne tik vaikams
sudaryti geresnes sąlygas
sportuoti, bet ir pritraukti geriausius šalies sportininkus,
stipriausias komandas treniruotis. Taip bus uždirbami
pinigai, o kartu tinkamai panaudojama jau sukurta kurorto infrastruktūra: stadionas,
sporto centras, baseinai ir kt.
Reikia visada matyti visumą
ir naudą visiems.
Didelis nepatogumas Birštono vienkiemio ir aplinkinių
kaimų gyventojams buvo felčerinio punkto uždarymas.
Tačiau, jeigu bus reikalaujama, kad vėl atidarius punktą
gyventojai prisirašytų Birštono PSPC, nieko gero nebus.
Ne kiekvienas kaimo žmogelis turės iš ko susimokėti
už paslaugas, jeigu s bus prisirašęs pas savo šeimos gydytoją Prienuose. Prisirašyti
Birštone taip pat nėra patogu,
nes vėl reikės siuntimų pas
specialistus, kurių nėra Birštone, vėl reikės grįžti su at-

sakymais. Felčerinis punktas
labai reikalingas vietiniams
žmonėms, nes kasdieninių
paslaugų reikia vis daugiau.
Taip pat reikia ir tokio mediko, kuris bent iš dalies prilygtų buvusiai ilgametei felčerei
B. Žibienei. Kaip reikėtų išspręsti šią problemą?
Mes galvojame apie šį
punktą, siekiame jį išlaikyti
kaimo žmonėms. Norime,
kad kuo daugiau žmonių prisirašytų Birštono PSPC. Visgi sunkiausia yra rasti tokį

žmogų, kuris sugebėtų bendrauti su gyventojais. Galbūt tas pats medicinos darbuotojas galėtų aptarnauti ir
Nemajūnų kraštą. Ieškosim
geriausių sprendimo būdų,
bet svarbiausia, kad pavyktų
rasti savo srities specialistą,
mylintį žmones ir savo darbą, na, tiesiog ieškoti antrosios Žibienės...
Žmonės, kuriems dažnai
tenka važinėti į Birštono
vienkiemio mokyklą-darželį
arba iš Verknės, Gojaus, Pušų ar Nemuno gatvių, skundžiasi, kad labai sudėtingas
įvažiavimas ir išvažiavimas
iš Pušų gatvės. Savivaldybės specialistai atsako, kad
sankryža įrengta pagal visus
saugumo reikalavimus. Bet ji
nėra saugi, tai gali patvirtinti
visi ten važinėjantys. Tačiau
nesaugiausiai vairuotojai jaučiasi žiemos metu, kada kelias slidus. Ar Savivaldybės
administracijos specialistai
dėl šios sankryžos nesikreipė
į Susisiekimo ministeriją?
Dėl šios sankryžos
gavome nepriklausomo audito išvadą,
kad jokių priekaištų
šiam projektui nėra.
Viskas atitinka saugaus eismo reikalavimus.
Dažnai birštoniečiai kalba apie nenaudojamus ir neprižiūrimus pastatus mieste, kurie
nepuošia kurorto.
Vienas tokių pastatų – buvęs senas
restoranas prestižinėje miesto vietoje, J. Basanavičiaus
aikštėje. Kas žinoma apie šio pastato
ir kitų pastatų renovaciją?
Galiu pasakyti, kad senojo
restorano savininkai daro paruošiamuosius darbus, rengia
detalųjį planą, ruošia projektus ir žada, kad pastatai bus
sutvarkyti. Jeigu pastatais nesirūpinama ir netvarkoma teritorija, taikomi didesni mokesčiai. Galima pasidžiaugti, kad verslininkas, įsigijęs
buvusį knygyno pastatą, turi
Birštone didelių ir rimtų planų, kurie turėtų būti netrukus
įgyvendinami. Tik nuolatinis
darbas su verslininkais, turin-

čiais turtą Birštone, duoda
gerų rezultatų. Tai patvirtina
ir pastarųjų metų investicijos
kurorte: „Eglės“ sanatorija,
atidaryti „Vytautas Mineral
Spa“ sveikatingumo kompleksas, „Vila Klasika“, viešbutis „Pušynė“, poilsio namai
„Birštono banginukas“.
Ar Birštono gyventojai
(ypač kitos Nemuno pusės)
gali dar svajoti apie tiltą
per Nemuną arba gondolų kelią?
Norime įgyvendinti Lynų
kelio projektą, planuojame
parengti techninį projektą ir
ieškoti lėšų jam įgyvendinti. O planai apie tiltą kol kas
įšaldyti. Turi atsirasti didesnis
judėjimas, plėtra kitame Nemuno krante, o to šiuo metu
trūksta. Reikia nemažai laiko,
kol savininkai susitvarkys,
kai pajudės buvusios turistinės bazės teritorijos tvarkymo reikalai. Bandom juos paspausti, paraginti, kur reikia,
padėti, bet kol kas didesnio
judėjimo aname krante nėra. Kai ten atsiras tam tikra
infrastruktūra, gal bus galima vėl derėtis dėl galimybės
statyti tiltą.
„Versmės“ sanatorijos
renovacijos projektui pritarta, o kas toliau? Ar nemanote, kad būtų galima
akcijas išpirkti iš pavienių
akcininkų, o galbūt kažkokį kiekį parduoti?
Mano nuomone, sanatorinis verslas neturėtų būti savivaldybės. Juolab kad savivaldybė iš šio verslo ir turto
neturi jokios naudos. Šiuo
metu priimti Tarybos sprendimai leidžia „Versmei“ imti
paskolas ir rekonstruoti pastatus. To nepadarius atsilaikyti šioje konkurencinėje
aplinkoje būtų sudėtinga.
Sanatorijoje „Versmė“ būtini ir kiti labai rimti pokyčiai: personalo kvalifikacijos kėlimas, naujovių diegimas, aktyvesnė rinkodaros
ir komunikacijos veikla ir
kt. Manau, kad supirkti akcijas iš smulkiųjų akcininkų
nėra tikslinga, o apie kažkurios dalies akcijų perdavimą
galima pagalvoti.
Kokie didžiausi iššūkiai
buvo šiais metais ir kokie
laukia ateinančiais?
Tų iššūkių šiemet buvo
daug ir jie buvo įveikti. Labai
NUKelta Į 10 p. 
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Jungtinių Valstijų technologijų milžinė „Apple“ išsaugojo
pirmaujančias pozicijas išmaniųjų telefonų rinkoje, tačiau
jos rinkos dalis trečiąjį šių metų ketvirtį smarkiai sumažėjo,
rodo „Counterpoint Research“ duomenys. Liepos-rugsėjo
mėnesiais „Apple“ gavo 60 proc. pelno iš išmaniųjų telefonų
pardavimų, palyginti su gautais 86 proc. prieš metus.



Vilniaus rajone nuslinko dalis Karmazinų atodangos,
trečiadienį informavo Neries regioninio parko direkcija.
Direkcija perspėja, kad į Dūkštos upelį nučiuožė
dalis šlaito su medžiais, ant atodangos viršaus
esantys laiptai tapo nesaugūs. Tarp tilto ir Karmazinų
piliakalnio, rekomenduojama kol kas nekeliauti.



Naftos produktų ekspedijavimo bendrovės „Naftos
grupė“, kuri 2005–2010 metais buvo gavusi išskirtines
sąlygas perkrauti naftos produktus per valstybės
valdomą „Klaipėdos naftą“, vadovui ir akcininkui broliams
Urbučiams skirtos kelerių metų laisvės atėmimo bausmės.
Bendrovei jie turės atlyginti beveik 21 mln. eurų žalos.

Birštono savivaldybės tarybos posėdyje–
Birštono savivaldybės merė
Nijolė Dirginčienė: tegul
daug padėkų ir gražių vilčių
Gruodžio 22 dieną
ateinantys metai būna
vykusiame paskutiniame
metais Birštono
sėkmingesni už nueinančius... šiais
savivaldybės tarybos
ATKelta IŠ 9 p.
norėčiau, kad politikavimas
neužgožtų darbų, kad būtų
priimti visi svarbūs sprendimai. Labai norėtųsi ir Tarybos darnaus darbo.
Ir ateinančiais metais, kaip
ir šiais, bus labai svarbu pritraukti kuo daugiau investicijų, siekti, kad būtų sėkmingai
formuojamas biudžetas, kad
augtų gyventojų skaičius,
kad verslas pagaliau ryžtųsi
statyti daugiabučius namus,
nes labai trūksta gyvenamojo ploto. Norisi baigti Pirminės sveikatos priežiūros centro renovaciją, įrengti Slaugos skyrių. Būtų smagu, kad
kiekvienas mūsų gyventojas
pajustų ir finansinį pagerėjimą, gautų didesnius atlyginimus.
Daugelis šių metų ir ateinančių metų renginių yra skiriami ir dedikuojami svarbiai
datai – Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 100osioms metinėms pažymėti.
Turim daug tradicinių renginių, vyksta tarptautinis bendradarbiavimas, tad stengsimės, kad jis sėkmingai vyktų
ir artimiausiais metais. Norime, kad Birštone vyktų dar
daugiau dalykinių konferencijų, toliau būtų sėkmingai
plėtojamas sveikatinimo,
medicinos turizmas, vyktų
kokybiški kultūros renginiai,
išskirtiniai festivaliai, tokie
kaip diskusijų festivalis „Būtent“ ir kiti.
Mere, esate labai užimtas
žmogus. Nuolatinės kelionės, komandiruotės, pasitarimai, konferencijos. Turite
nemažai ir kitokių pareigų
(ne tik būti Birštono savivaldybės mere), dalyvauti irgi daugybėje renginių.
Kaip Jums pavyksta susitvarkyti su visomis pareigomis, visada puikiai atrodyti
ir būti geros nuotaikos?
Stengiuosi, nes žmonės nenori matyti nei pavargusių,
nei piktų vadovų. Geriau jau
tegul užsikrečia pozityvumu.
Moterys dirba šiek tiek kitaip
negu vyrai, jos turi didesnę
Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt

nuojautą ir intuiciją. Feministė niekada nebuvau, tačiau
manau, kad moterims reikia
dirbti taip, kad nereikėtų kovoti dėl teisių ar darbo vietos
su vyrais. Mes tiesiog turime
būti geresnės.
Energijos semiuosi iš savo
aplinkos, kurioje gyvenu –
turėdama laiko, mėgstu ilgus
pasivaikščiojimus gamtoje,
važinėju dviračiu. Ieškau ir,
žinoma, randu laiko sau. Juk
pagrindinis energijos variklis
– pozityvus požiūris į gyvenimą, optimizmas, gebėjimas
išskirti ir matyti tik gerus,
gražius dalykus, džiaugtis
šaunia šeima ir tai, kad visi darbai, kuriuos darai ir už
kuriuos esi atsakingas, butų
naudingi Birštono savivaldybei ir jos žmonėms. Mėgstu
auginti gėles, išbandyti naujoves mūsų sanatorijose ir
SPA centruose, leisti laiką su
gera knyga rankose.
Mano darbe reikia ir griežtesnio žodžio, kai matai, kad
komandos narys nespėja
dirbti kartu, jam trūksta motyvacijos. Dirbti stengiuosi
kryptingai ir ambicingai, kad
pasiektume gerų rezultatų.
Atstovauju Lietuvai Europos
Taryboje Strasbūre, taip pat
esu išrinkta Kauno regiono
plėtros tarybos pirmininke.
Mero statusas įpareigoja atstovauti Lietuvai ambasadose,
kitose šalyse, stengtis pristatyti Birštoną, kad juo susidomėtų kuo daugiau žmonių.
Ko palinkėtumėt mūsų
savivaldybės gyventojams
ateinančiais metais?
Sveikatos, sėkmės ir paprastos, gyvenimiškos laimės. Gyvenant mūsų kurorte, visi turi puikias sąlygas
būti sveiki. Taip pat linkiu
tikėjimo, optimizmo ir vilties, tegul viskas klostosi gerai, kad ateinantys metai būtų sėkmingesni už praeinančius. Gražių artėjančių Naujųjų metų!
Kalbino
Stasė

ASIPAVIČIENĖ

LEIDĖJAS:

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

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

posėdyje merė Nijolė
Dirginčienė, prieš
pradedant nagrinėti
darbotvarkės klausimus,
padėkojo Tarybos
nariams, įstaigų vadovams
bei visuomeninėms
organizacijoms už bendrą
gerą darbą, kad Birštono
kurorto vardas būtų
žinomas ne tik mūsų
šalyje.

Savivaldybės vadovė paminėjo ir tuos Tarybos narius,
kurie nepraleido nė vieno posėdžio. Taip pat buvo pasveikintas paskutinis šiemet gimtadienį šventęs Tarybos narys
Darius Šeškevičius.

Daugiau dėmesio
kelių būklei
Posėdžio metu Birštono savivaldybės taryba patvirtino
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams
ir gatvėms tiesti, rekonstruoti,
taisyti (remontuoti), tvarkos
aprašą, kuris bus taikomas panaikinus šiuo metu galiojančią tvarką. Pagal naują tvarką
yra numatyta, kokiems darbams ir paslaugoms gali būti
naudojamos Kelių priežiūros
ir plėtros programos lėšos,
nurodyta prašymų pateikimo
data – iki einamųjų metų vasario 1 dienos. Šis pakeitimas
padarytas tam, kad būtų galima anksčiau pradėti planuoti darbus, apžiūrėti objektus
tinkamomis oro sąlygomis.
Tvarkos apraše taip pat nurodyta, kokius prašymus ir
kokia forma teikia Birštono
miesto tvarkymo tarnyba,
seniūnijos seniūnas ir seniūnaičiai. Taip pat įvesta nuostata, kad prie objektų finansavimo gali prisidėti fiziniai ar
juridiniai asmenys; patikslinti objektų atrankos vertinimo
kriterijai; patikslinta, kokiais
atvejais ir kaip papildomas
prioritetinis sąrašas; nurodyta,
kaip paskirstomos lėšos einamiesiems tikslams. Patvirtinus šią tvarką, bus skaidriau
atrenkami objektai kelių, gatvių statybos ir remonto darbams atlikti, atsiras galimybė

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

pritraukti privačias lėšas, o į
sprendimų priėmimo procesą bus labiau įtraukta visuomenė.

adresus, pakeisti duomenys
atitiks teisės aktų nustatytus
reikalavimus.

Pasikeitė gatvių
pavadinimai

Taryba priėmė sprendimą
„Dėl vietinės rinkliavos už
leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės
viešosiose vietose išdavimą
nuostatų priedo pakeitimo“.
Įsigaliojus šiam sprendimui, vietinė rinkliava už leidimą prekiauti (teikti paslaugas)
aikštėje Birštone, B. Sruogos
23A., ateinančiais 2018 metais nebus renkama.

Kitas svarbus sprendimas –
dėl gatvių priskyrimo miestui
ir gatvės pavadinimo suteikimo. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, pasikeitus
Birštono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų
riboms, seniūnijai atlikus gyventojų apklausą ir atsižvelgus į gyventojų daugumos
nuomonę dėl Birštono vienkiemio gatvių, patenkančių
į Birštono miesto teritoriją,
suteikiami nauji pavadinimai trims gatvėms: Kurorto,
Paupio ir Vienkiemio. Taip
yra pažymimas gyvenvietės
virsmas kurorto dalimi bei
išsaugoma istorinė gyvenvietės pavadinimo reikšmė.
Neurbanizuotinoje kaimiškojoje Birštono vienkiemio
teritorijoje (ties magistralinio
dujotiekio įrenginiais) likusiai gatvei, po seniūnijos gyventojų apklausos, nuspręsta
suteikti Saulėtekio gatvės pavadinimą, atsižvelgiant į tai,
jog ši gatvė ribojasi su kurortu rytinėje pusėje. Priskyrus
Birštono vienkiemio gatves
Birštono miestui ir įteisinus
kurorto plėtrą, bus galima
toliau keisti, suteikti naujus

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

Dėl vietinės rinkliavos

Kiti sprendimai
Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas dėl Birštono viešosios bibliotekos
nuostatų naujos redakcijos
patvirtinimo ir dėl Birštono
viešosios bibliotekos vartotojo pažymėjimo ir mokamų
paslaugų įkainių nustatymo,
dėl socialinių paslaugų įkainių Birštono savivaldybėje
patvirtinimo, dėl Birštono savivaldybės tarybos 2018 m.
pirmojo pusmečio posėdžių
grafiko patvirtinimo. Taip
pat išklausius Birštono savivaldybės Biudžeto skyriaus
vedėjos Onos Grigonienės
pateiktą sprendimo projektą, buvo patikslintas 2017 m.
biudžetas.
Parengta pagal Birštono
savivaldybės pateiktą informaciją

Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.
Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.
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Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT44240 Kaunas)
Prašome atsiliepti Oksaną Bartkevičienę arba įgaliotus
asmenis ir mirusio Leono Povilo Čiužo paveldėtojus arba jų
įgaliotus asmenis. 2018 m. sausio 09 d. 9.30 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., sav., Ašmintos sen., Važatkiemio k.
prie žemės sklypų (kad. Nr. 6955/5:231 ir 6955/7:221), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu Nr.6955/5:164,
kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ar įgaliojimus.
Prašome atsiliepti mirusios Damės Skaudžiuvienės paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis. 2018 m. sausio 16 d. 9.00
val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Jiezno sen., Nibrių k. prie
žemės sklypo (kad. Nr. 6915/0001:0170), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu proj. Nr.1007, kuriam nurodytu
laiku bus atliekami kadastriniai matavimai. Su savimi turėti
asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, paveldėjimo
dokumentus ar įgaliojimus.
Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403,
Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus
tęsiami.
2018 m. sausio 11 d. nuo 9.00 val. Žibutės Cibulskienės įmonė atliks atidalijimą žemės sklypo, kurio kad. Nr.
6962/0002:79 Šilėnų kaime Veiverių sen., Prienų r. sav.,
kadastrinius matavimus. Minimo žemės sklypo bendrasavininkus Vilmą Paulauskienę, Renatą Laurutienę, Nijolę
Leskauskienę, Laurą Mačiulienę, Mantą Ribačiauską, Aušrą Banionienę, Jolitą Petronienę, Tomą Adomavičių,Vaidą
Globytę, Vidą Drulienę, Petrą Keršį ar jų įgaliotus asmenis
prašome atvykti į sklypo ribų ženklinimą.
Neatvykus su planu bus galima susipažinti ar pareikšti pretenzijas adresu: Laisvės al. 101A-42 kab.,
Kaunas, per 30 dienų nuo matavimo pradžios. Informacija tel. 8 699 97461.
2018 m. sausio 11 d. nuo 10.00 val. Žibutės Cibulskienės įmonė atliks žemės sklypo (kad. Nr. 6962/0001:222)
Belevičių kaime Veiverių sen., Prienų r. sav., kadastrinius
matavimus. Gretimo sklypo (kad. Nr. 6962/0001:218) savininką Gintarą Ramanauską ar jo įgaliotus asmenis prašome atvykti į sklypo ribų ženklinimą.
Neatvykus su planu bus galima susipažinti ar pareikšti pretenzijas adresu: Laisvės al. 101A-42 kab.,
Kaunas, per 30 dienų nuo matavimo pradžios. Informacija tel. 8 699 97461.
2018 m. sausio 11 d. nuo 11.00 val. Žibutės Cibulskienės įmonė atliks žemės sklypo (kad. Nr. 6962/0006:172)
Veiverių mstl. Veiverių sen., Prienų r. sav., kadastrinius
matavimus. Gretimų sklypų (kad. Nr. 6962/0006:88,
Nr. 6962/0006:89) savininkės Janinos Teresės Panomariovos (mirusi) įpėdinius, gretimų sklypų (kad. Nr.
6962/0006:145, Nr. 6962/0006:146) savininką Žilviną
Petrauską ar jo įgaliotus asmenis, gretimo sklypo (kad.
Nr. 6962/0006:206) savininkus Kęstutį Pažėrą, Laimutę
Pažėrienę, gretimo sklypo (kad. Nr. 6962/0006:128) savininką Algirdą Skilandį prašome atvykti į sklypo ribų
ženklinimą.
Neatvykus su planu bus galima susipažinti ar pareikšti pretenzijas adresu: Laisvės al. 101A-42 kab.,
Kaunas, per 30 dienų nuo matavimo pradžios. Informacija tel. 8 699 97461.
2018 m. sausio 11 d. nuo 14.00 val. Žibutės Cibulskienės įmonė atliks žemės sklypo (kad. Nr. 6962/0004:74)
Veiverių mstl. Veiverių sen., Prienų r. sav., kadastrinius
matavimus. Gretimo sklypo (kad. Nr. 6962/0004:239)
savininko Algimanto Genionio (miręs) įpėdinius prašome atvykti į sklypo ribų ženklinimą.
Neatvykus su planu bus galima susipažinti ar pareikšti pretenzijas adresu: Laisvės al. 101A-42 kab.,
Kaunas, per 30 dienų nuo matavimo pradžios. Informacija tel. 8 699 97461.
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Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. Prienuose. Tel. 8 685
80479.
2 k. bt. (V a., renovuotame name,
pakeista elektros instaliacija ir
santechnika, už renovaciją sumokėta) Statybininkų g. 19, Prienuose. Tel. 8 604 02901.

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

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

Perka
1 k. butą Prienuose. Gali būti
bendrabučio tipo. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 606 46488.
2-3 k. butą I arba II a. Prienuose.
Tel. 8 650 98967.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.

PERKAME
MIŠKĄ

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

Tel. 8 680 81777

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

REKLAMA

IŠNUOMOJA
1 k. bt. (IV a. 4 a. n.) Prienuose.
Tel. 8 674 34295.

IŠSINUOMOJA
Trijų asmenų šeima išsinuomotų
2-3 k. butą Prienuose. Tel. 8 675
93778.
Išsinuomoja arba perka dirbamos žemės Šilavoto, Leskavos,
Klebiškio apylinkėse. Gali būti
pieva, arimas, pūdymas ar apleista žemė. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 683 47763.
Ūkininkas išsinuomoja arba perka žemės ūkio paskirties žemę
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio,
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Automobiliai ir
jų dalys
Perka

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

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.
Apie 180 kg kiaulę. Tel.: (8 319)
41829, 8 642 22689.
Paršelius. Tel. 8 608 73400.
Miežius. Tel. 8 646 27038.
Kviečius ir miežius. Atveža. Tel. 8
677 31879.

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

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

ARKlIUS, JAUČIUS,
Amonio salietrą. Išvalytas pupas
TElYČIAS,„Fuego“,
KARVES
. „Navaro“ tinkažirnius

93 679
sėklai. Vasarinius kviečius.
Skubiai superkame visų Tel.
mar-8 625mus
Tel.
8
686 24223.
kių lengvuosius automobilius,
mikroautobusus, keturačius,
priekabas.
Automobiliai gali būti su deMėsinį veršelį arba telyčaitę nuo
fektais, nevažiuojantys, daužti,
6 mėn. tolimesniam auginimui.
skirti ardymui ar utilizavimui,
Tel. 8 625 93679.
surūdiję, be TA ir draudimo. Išsivežame patys. Atsiskaitome
Brangiai perka įvairius veršelius
iš karto, padedame sutvarkyti
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
visus reikiamus dokumentus.
Sveria el. svarstyklėmis. AtsiLauksime Jūsų pasiūlymų
skaito vietoje, iš karto. Tel. 8
tel. 8 666 70777.
612 34503.

PERKA
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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“).

Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.
Bet kokią žemės ūkio techniką,
pvz., traktorių, priekabą, sunkvežimį ir jų padargus. Gali būti
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.

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

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

KAME
KĄ

iąją
ą su žeme
ikirsti.
me sanitarinius kirtimus
nimus. Konsultuojame.

ARKlIUS, JAUČIUS,
TElYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

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

l. 8 680 81777

Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ karves,
jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves,
bulius ir telyčias. KREKENAVOS AGRO FIRMOS supirkėja Olga
Smailienė (Jonava).
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
AB „Krekenavos mėsa“ darbuotoja Genovaitė Smagurienė
superka bulius, karves, telyčias.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 682 11225.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
REKLAMA

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

Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo
malkas, supjautas kaladėmis,
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas
nemokamas. Statybinę medieną
pagal klientų pageidaujamą ilgį
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą.
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8
614 98516, 8 639 48191.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Nebrangiai masažinę vonią
(1,70x0,70 cm), naudotą patalpų signalizaciją, kilimus, naudotą
čiužinį ir naują lovą. Tel. 8 674
18830.

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614
38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Profesionali
stogdengių brigada atlieka visus
stogo remonto, įrengimo darbus. Sudarome sąmatas, pristatome medžiagas, suteikiame
garantijas. Tel. 8 677 68382.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Prilydome
stogų dangą. Lankstome skardas.
Tel. 8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Atliekame vidaus apdailos darbus: gipso kartono montavimas,
glaistymas, dažymas, plytelių
klijavimas, betonavimas ir kt. Tel.
8 605 29967.
Gipso kartono montavimas ir kiti
visi vidaus apdailos darbai. Tel. 8
673 40369.

PASLAUGOS
Suteikiame paskolas arba refinansuojame Jūsų skolas (galime
ir antstolių) iki 10 000 Eur. Konkurencingai mažiausios palūkanos
rinkoje. Galite įsigyti kredito
korteles „Hercus MasterCard“.
Draudimas: automobilio, būsto
bei gyvybės. Konsultacija pensijų
II–III kaupimo pakopų klausimais.
Tel. 8 601 50935.

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas
geromis kainomis. Tel. 8 640
39204.
Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.

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

Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.

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

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

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, džiovykles, elektrines
virykles, orkaites, indaploves.
Atvykstu į namus. Suteikiu 1 m.
garantiją. Tel. 8 647 36010.
Automobilių remontas, diagnostika ir paruošimas techninei
apžiūrai. Tel. 8 673 40369.
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z
visoje Lietuvoje ištisus metus!
Garantija, aptarnavimas. www.
Melkerlita.lt, tel.: 8 616 08020
(Linas), 8 686 83265 (Rolandas).
UAB „KŽ gręžiniai“. Vandens
gręžiniai, geoterminis šildymas.
Sudaromi projektai, suderinami
leidimai, vandens pasai ir visi
susiję darbai. Tel.: 8 671 34094,
8 644 57097.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Baldų įmonei – stalius. Tel. 8 679
11884.

DOVANOJA
5 m. nedidelį, gražų, mielą ir
saugų kiemsargį šunelį. Tel. 8
674 18830.

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

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

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

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

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

6 mėn. - 24 Eur

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba
internete adresu www.prenumeruok.lt
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Sekmadienis, gruodžio 31 d.

(14) 06:55 Diagnozė - žmogžudystė (15) 07:50 Diagnozė
- žmogžudystė (16) 08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Autopilotas 09:30 Apie žūklę 10:00
Nutrūkę nuo grandinės (32) 10:30
Pragaro katytė (7) 11:30 Haskių
kelias 12:40 Reali mistika (7)
22.00 val.
21.25 val. 13:50 Vanity Fair. Visiškai slaptai (11) 14:50 Kas žudikas? (6)
„Muzikinių stebuklų šou
„Kelionė į raganų
15:55 Kas žudikas? (7) 17:00 LKL
„Naujųjų naktis““
kalną“
čempionatas. Juventus – Žalgiris
19:30 Muzikinė kaukė 22:25 MANO HEROJUS Sargybinis 00:20
AŠTRUS KINAS Šmėklų namai 06:00 Lietuvos Respublikos him06:00 Lietuvos Respublikos him- 01:45 Pasiutę šunys (4) 02:40
nas 06:05 Gyvenimas. Gyvenimo
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 Pasiutę šunys (5)
būdo žurnalas. Ved. Edvardas
Premjera. Džiunglių būrys skuba
Žičkus. HD (kart.) 07:00 Nacionaį pagalbą 2 07:20 Premjera. Allinė paieškų tarnyba. Ved. Palmi06:10
„Jaunikliai“.
Dokumentinis
vinas ir patrakėliai burundukai 1
ra Galkontaitė. HD (kart.) 08:00
07:30 Premjera. Detektyvė Mire- serialas.” 06:40 Programa 06:44
Šventadienio mintys 08:30 Ryto
tė 07:45 Premjera. Džeronimas TV parduotuvė 07:00 „Sumaniausuktinis su Zita Kelmickaite 09:00
si
gyvūnai“
09:00
„Gyvenimo
bū3 08:10 Karinės paslaptys 09:00
Spragtukas ir pelių karalius 10:00
Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios das“ 10:00 Moterų balsas 11:00
Gustavo
enciklopedija. Pažintinė09:35 Labas rytas, Lietuva 10:30 „Detektyvas Morsas“ (2/4) 13:00
pramoginė
laida visai šeimai. Ved.
Žinios 10:35 Labas rytas, Lietuva „Vera. Tylūs balsai“ (2/2) 14:55
Audrius Rakauskas (subtitruota)
16:00
„Ekspedicija
„Vilkas“
(1)
11:30 Žinios 11:35 Labas rytas,
10:30 Premjera. Kaip Grinčas
Lietuva 11:50 Pasaulio dokumen- Žinios 16:18 Orai 16:20 Mano
Kalėdas vogė 12:15 Pasaulio
tika. Premjera. Lūšies šuolis 12:45 Europos Parlamentas 16:50
dokumentika. Premjera. Laukinė
18:00
„Ekspedicija
„Vilkas“
(2)
Pasaulio dokumentika. Premjera.
Šri Lankos gamta 13:10 PasauLegendiniai Madagaskaro lemūrai Žinios 18:18 Orai 18:20 „Pasaulio
dokumentika. Premjera. Įsta13:40 Puaro 15:15 Dokumentinė lio turgūs. Jeruzalė“ 19:00 Mubiausios Indonezijos salos 14:05
zikiniai
sveikinimai
20:00
Žinios
apybraiža „Mes nugalėjom” 15:45
Merūnas. „Gražiausios dainos”
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kal- 20:27 Orai 20:30 PREMJERA.
16:00 Premjera. Eglutė ant stogo
bą) 16:00 Sveikinimų koncertas „Bachūras“ 22:30 Žinios 22:57
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:30 Žinios (su vertimu į ges- Orai 23:00 „Lemtingas panašu17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00
mas“
(1;
2;
3;
4)
02:50
„Ekspeditų k.) 17:55 Sportas 17:58 Orai
Dviračio žinios 19:00 Taksi 20:30
18:00 Teisė žinoti 18:30 Naciona- cija „Vilkas“ (1; 2) 04:30 „Suma20:52 Sportas 20:57
Panorama
linė paieškų tarnyba 19:30 Stilius niausi gyvūnai“
Orai 21:00 Metų panorama 22:00
20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „JėLRT šventinis Naujųjų Metų konga” 20:30 Panorama 20:52 Sporcertas 23:58 LR Prezidentės Datas 20:57 Orai 21:00 Dainuoju 06:15 Televitrina 06:30 Ledo kelios Grybauskaitės naujametinis
Lietuvą 23:45 Premjera. Mano lias 07:30 Mes mylim pingvinus!
sveikinimas Lietuvai 00:00 LRT
Kalėdų svajonė 01:10 Pasaulio 08:30 Vienam gale kablys 09:00
šventinis Naujųjų Metų koncertas.
dokumentika. Lūšies šuolis 02:05 Statybų gidas 09:30 Iš peties
Ved. Edita Mildažytė ir Andrius RoPasaulio dokumentika. Legendi- 10:30 Lietuvos mokyklų žaidyžickas (tęsinys) 00:20 Gražiausi
nės
11:00
Išlikimas
12:00
Joniai Madagaskaro lemūrai 02:55
metai – geriausios dainos. VytauKlausimėlis.lt. 03:10 Teisė žinoti kių kliūčių! 13:00 PREMJERA.
to Šiškausko jubiliejinis koncertas.
03:35 Dviračio žinios 04:00 Kari- Beždžionės. Nepaprastų gyvūnų
(kart.) 01:50 Ryčio Cicino jubiliejišeima
14:00
PREMJERA.
Žygis
nės paslaptys
per Himalajus 15:00 Ledo kelias nis koncertas 04:05 „Nerija” – 45.
16:00 Iš peties 17:00 NAUJAS Jubiliejinis koncertas su simfoniniu
06:15 Madagaskaro pingvinai (28) SEZONAS. Sandėlių karai 17:30 orkestru ir bigbendu.
06:40 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (75) 07:05 Ančiukai Duoniukai (16) 07:30 Tomas ir Džeris.
Robinas Hudas ir linksmasis peliukas 08:30 Stebuklų namai 10:00
Madagaskaras 11:35 Haris Poteris ir Fenikso brolija 14:10 Kempiniukas Plačiakelnis 2 15:50 Nacionalinis saugumas 17:30 Bus visko
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 SUPERKINAS Ralfas
griovėjas 21:25 Kelionė į raganų
kalną 23:20 PREMJERA Seks video 01:00 Pagirių žaidynės

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 Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai 10:30
Simpsonai 11:00 Sniego drakonas 12:50 Kadetė Kelė 14:50
Kaip sukurti tobulą vaikiną 16:40
Džonsonų atostogos 18:30 TV3
žinios 19:15 TV3 sportas 19:20
TV3 orai 19:25 Eurojackpot 19:30
ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS KINO
TEATRAS. Ponas Bynas 21:15
ŠEŠTADIENIO GERO KINO VAKARAS. Fenikso skrydis 23:25
Pompėja 01:20 Pompėja 03:00
Galaktikos sergėtojai
06:00 Diagnozė - žmogžudystė

Sandėlių karai 18:00 Dainų dvikova 18:30 Lietuvos talentai 21:30
TV3 žinios 22:20 TV3 sportas
22:25 TV3 orai 22:30 Terminatorius 2. Teismo diena 01:15 Aš
- ketvirtas 03:00 Rizikingiausi
policijos darbo epizodai

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Duokim garo!
07:35 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.08:05 Misija. Vilnija. 08:30
Maistas ir aistros 09:00 Pažvelk
į profesiją kitaip 09:30 Mokslo
sriuba 10:00 VIII Nacionalinis
moksleivių muzikos kūrinių konkursas „Mano nata” 12:25 Fiodoras Dostojevskis 15:00 Giminės
15:55 Džiaze tik merginos. Dalyvauja Rūta Ščiogolevaitė, Evelina Sašenko ir Karina Krysko. HD
(kart.) 17:05 Patrisas Šero. Kino
pamoka 19:00 Kalėdų koncertas
„Ateikite žmonės” 20:40 Stambiu
planu 21:25 Kino žvaigždžių alėja. Premjera. Mes tikime Dievą
23:00 „Untold Story” 00:20 Dabar
pasaulyje. Informacinė-analitinė
laida rusų kalba iš Prahos. 00:50
Europos kinas. Mažumą kitokia
02:20 „Klasikos ir roko šventė”.
Gala koncertas. Atlikėjai Lietuvos
nacionalinis simfoninis orkestras,
choras „Vilnius”, Nomeda Kazlaus (sopranas), Alexander Markov... 04:05 Auksinė komanda.
Dokumentinis filmas. Aut. S. Petkus, G. Grikštaitė. (kart.)

06:00 Dienos programa 06:05
Slaptoji komanda 07:45 Tomas ir
Džeris svečiuose pas Ozo šalies
burtininką 08:50 Ratai 11:00 Haris Poteris ir netikras princas 13:45
Likimo ironija, arba po pirties 17:20
Teleloto 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 PREMJERA
“Rondo” gyvai 22:00 PREMJERA
Muzikinių stebuklų šou “Naujųjų naktis” 00:30 PREMJERA
Džordanos Butkutės koncertas
“Iki Mėnulio ir atgal” 02:20 Tarp
mūsų, berniukų 04:00 Dabar jau
tikrai šikna
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 Pasaulis pagal moteris 10:30 Spąstai tėvams 13:00 Ir velnias dėvi Prada
15:10 Olafo nuotykiai ledo šalyje
15:30 Ozas. Didingas ir Galingas
18:05 Kung Fu Pandos šventės
18:30 TV3 žinios 19:20 TV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30 Vienas
namuose. Šventinis apiplėšimas
21:15 Legendiniai 2018-ieji: ką
žada žvaigždės 00:00 3D Show.
Marijaus Mikutavičiaus koncertas 01:50 Žilvino Žvagulio jubiliejinis koncertas. 1 dalis 03:30
Žilvino Žvagulio jubiliejinis kon-
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certas. 2 dalis
06:30 Pasaulio galiūnų komandinis čempionatas 07:30 Mūšis
dėl Baltijos jūros 08:30 Tauro
ragas 09:00 Pasaulio veteranų
galiūnų čempionatas 10:00 Nutrūkę nuo grandinės (33) 10:30
Pragaro katytė (8) 11:25 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu
(52) 11:50 Muzikinė kaukė 14:40
Sveikinimai 17:25 Aš esu Briusas
Li 19:15 SOS, Kalėdų Seneli, arba
Viskas išsipildys 21:00 3000 mylių iki Greislando 23:20 Kiečiausi
Spartos vyrai 00:45 Amerikietiškos
imtynės (51) 01:40 Amerikietiškos
imtynės (51) 02:35 Ekstrasensų
mūšis (9)
05:50 „Visatos stebuklai“ 06:40
„Jaunikliai“ 06:44 TV parduotuvė
07:00 „Visatos stebuklai“ 09:00
„Gyvenimo būdas“ 10:00 Mano
Europos Parlamentas 10:35 „Parduodama sodyba“ 12:40 „Namas
su lelijomis“ (5; 6) 14:50 „Vivat,
gardemarinai!“ 16:00 Žinios 16:18
Orai 16:20 „Vivat, gardemarinai!“
18:00 Žinios 18:18 Orai 18:20
PREMJERA. „Miražas“ 20:00
Žinios 20:27 Orai 20:30 Lietuvos
komiko vakaras. Dalyvauja A.
Orlauskas, R. Šilanskas, J. Zavaliauskas. 2015 m. N-7. 23:00
Humoro vakaras 00:45 „Muškietininkų sugrįžimas arba kardinolo
Mazarinio lobiai“ (1; 2; 3; 4) 04:15
„Parduodama sodyba“
06:15 Televitrina 06:30 Ledo kelias 07:30 Beždžionės. Nepaprastų gyvūnų šeima 08:30 Ekstremali
žvejyba 09:00 Gyvūnų manija
09:30 Vienam gale kablys 10:00
Praeities žvalgas 10:30 Savaitė
su Kauno „Žalgiriu“ 11:00 Išlikimas 12:00 Jokių kliūčių! 13:00
Beždžionės. Nepaprastų gyvūnų
šeima 14:00 Žygis per Himalajus
15:00 Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių karai 17:30
Sandėlių karai 18:00 Elementaru
19:00 Grūdintas plienas 21:30
TV3 žinios 22:20 TV3 sportas
22:25 TV3 orai 22:30 Nakties
TOP 23:00 Deividas Bleinas. Už
magijos ribų 00:00 Šou be šou
01:25 ANTIS. Zombiai atrieda
atidunda!
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 LRT OPUS ORE. Giedrė 07:00 Mokslo sriuba 07:30
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. 07:45 Kultūrų kryžkelė.
Trembita. 08:00 Kultūrų kryžkelė.
Menora. 08:15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis 08:30 Krikščionio žodis 08:45 Kelias 09:00 VI
menų festivalis „Šokio karalienė”
10:15 Pelenė (pasaulio pasakų
motyvais) 11:45 Tarptautinis sportinių šokių festivalis „Lithuanian
open 2017” 13:15 Despero nuotykiai 14:45 Piotras Čaikovskis.
Baletas „Spragtukas” 16:35 „25asis kadras. Terra incognita” 17:30
Premjera. Kablys 19:50 Klasikos
šedevrai 21:30 Koncertuoja „Trys
tigrai” 22:20 Muzikinė komedija
„Ar Amerika pirtyje?!” 23:58 LR
Prezidentės Dalios Grybauskaitės
naujametinis sveikinimas Lietuvai
00:02 Visas tas džiazas 02:00
Grupės „Sekmadienis” jubiliejinis
koncertas „Po 30 metų” 04:05
LRT OPUS ORE

Antradienis, sausio 2 d.

iki Greislando 01:25 Reali mistika (7) 02:15 Vanity Fair. Visiškai
slaptai (11)

16.10 val.
„Didysis
pasivaikščiojimas“

05:40 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas.
D.Britanija. 2015 m. N-7.” 07:10
Programa 07:14 TV parduotuvė
07:30 „Visatos stebuklai“. Dokumentinis serialas. D. Britanija.”
09:30 „Miražas“. Nuotykių veiksmo filmas. Rež. T. Keosajanas.
Vaid. D. Marjanovas, A. Čadovas. Rusija. 2008 m. N-14.” 11:00
PREMJERA. „Vis tiek tu būsi mano“ (1; 2; 3; 4) 15:00 PREMJERA.
„Kaip bocmanas nuotakos ieškojo“ (1/1) 16:00 Žinios 16:27 Orai
16:30 PREMJERA. „Kaip bocmanas nuotakos ieškojo“ (1/2; 1/3)
18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30
PREMJERA. „Kaip bocmanas
nuotakos ieškojo“ (1/3 tęs. 1/4)
20:00 Žinios 20:27 Orai 20:30
PREMJERA. „Rževskis prieš Napoleoną“. Komedija, filmas. Rež.
M. Vaisbergas. Vaid. V. Zelenskis, M. Galustianas, S. Chodčenkova. Ukraina, Rusija. 2012 m.
N-14.” 22:30 Žinios 22:57 Orai
23:00 „Parduodama sodyba“.
Naujametinė komedija. Rež. V.
Potapovas. Vaid. A. PonktartovČiornyj, S. Pogosian, I. Oboldina.
Rusija. 2005 m. N-7.” 01:00 „Visatos stebuklai“. Dokumentinis
serialas. D.Britanija.” 02:50 „Kaip
bocmanas nuotakos ieškojo“ (1/1;
1/2; 1/3; 1/4)

05:40 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Klausimėlis.lt. HD.
06:30 Merūnas. „Gražiausios
dainos”. HD (kart.) 08:30 Brolių
Grimų pasakos 09:30 Loraksas
10:55 Pasaulinė taikos diena
12:45 Vienos filharmonijos orkestro Naujametis koncertas
2018 15:15 Dviračio žinios 16:00
Premjera. Laumės šluotos pažadas 17:30 Žinios (su vertimu
į gestų k.) 17:55 Sportas 17:58
Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 18:30 Neliečiamieji 20:25
Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 20:52 Sportas 20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga” 21:00 Naujametinis gala koncertas „Auksiniai duetai” 22:50 Mamma Mia!
00:40 Pasaulio dokumentika.
Laukinė Šri Lankos gamta 01:30
Pasaulio dokumentika. Įstabiausios Indonezijos salos 02:25 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. HD (kart.) 03:10 Dainuoju
Lietuvą. Šventinės dainos. Ved.
Gerūta Griniūtė ir Andrius Rožic06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
kas. HD (kart.)
08:00 Kaulai 09:00 Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai 09:30
06:10 Dienos programa 06:15 CSI kriminalistai 10:30 PaskuMadagaskaro pingvinai (30) tinis iš vyrų 11:00 Paskutinis iš
06:40 Kung Fu triušis. Ugnies vyrų 11:30 Rouzvudas 12:30
valdovas 08:20 PREMJERA To- Kastlas 13:30 Rezidentai 14:00
mas ir Džeris. Mažieji Kalėdų Se- 6 kadrai 14:30 Televitrina 15:00
nelio pagalbininkai 08:45 Katinas Kaulai 16:00 Rouzvudas 17:00
su skrybėle 10:10 Šnipų vaikučiai Kastlas 17:55 CSI kriminalistai
3. Žaidimo pabaiga 11:45 Haris 18:55 Kobra 11 19:55 RezidenPoteris ir mirties relikvijos. 1 dalis tai 20:30 Rezidentai 21:00 Naša
14:35 Marmadukas 16:10 Didysis Raša 21:30 Naša Raša 22:00
pasivaikščiojimas 18:30 Žinios Farai 23:00 Šėtono vaikai 01:05
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 Kobra 11 02:00 Daktaras Hausas
PREMJERA San Andreas 21:40 02:45 Paskutinis iš vyrų 03:10 PaDidysis Getsbis 00:10 Tarp mūsų, skutinis iš vyrų
berniukų 01:50 Seks video
06:50 Televitrina 07:05 Vienas
namuose. Šventinis apiplėšimas
08:50 Tiltas į Terabitiją 10:35 Prezidento sūnus 12:30 PREMJERA.
Princas ir kalvis 14:40 Eragonas
16:40 Yvanas Visagalis 18:30
TV3 žinios 19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai 19:30 X Faktorius
22:30 VAKARO KINO TEATRAS.
Nepageidaujami genai 00:25
Kaulai 01:20 Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudystę 02:10 Specialioji jūrų policijos tarnyba 03:05
NAUJAS SEZONAS. Amerikiečiai
04:00 Trapučio parkas
06:40 F. T. Budrioji akis (1) 07:35
Prokurorų patikrinimas (345)
08:35 Muchtaro sugrįžimas (700)
09:30 Tokia tarnyba (20) 10:20 Likimo ironija, arba po pirties 13:45
Prokurorų patikrinimas (346)
14:50 Muchtaro sugrįžimas (701)
15:45 Tokia tarnyba (21) 16:35
Sudužusių žibintų gatvės (31)
17:30 37-asis Pasaulinis rytojaus
cirkas 19:15 38-asis Pasaulinis rytojaus cirkas 21:00 PREMJERA
Stalingradas 23:15 3000 mylių

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV
tarptautinis festivalis„Bliuzo naktys 2017”. „Baltasis kiras” (Lietuva) 07:00 Grizis ir lemingai 07:05
Heidė 07:30 ARTS21. Meno ir
kultūros žurnalas 08:00 Raganiukė 09:00 VI menų festivalis
„Šokio karalienė” 10:15 Velnias
ir dvi jo dukterys 11:45 Premjera.
Madlina 13:15 Taksi 14:45 Pabūkime laimingi 16:15 Euromaxx
16:50 Vincenzo Bellini. Opera
„Kapulečiai ir Montekiai” 19:15
Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Pasaulinė mega
žvaigždė Andrea Bocelli (Italija)
vieninteliame televiziniame interviu. HD. 20:10 Premjera. Nakties
pasakos 21:40 Britų kalėdiniai
topai. Vokalinio seksteto „The
Queen’s Six” koncertas. 23:15
Volstrito vilkas 02:10 Santa. Romantinė drama. Rež. Marius Ivaškevičius. Vaidina Tommi Korpela,
Sandra Daukšaitė-Petrulėnė, Ovidijus Petravičius, Beata Tiškevič ir
kt. Lietuva, Suomija. 2013... 03:55
LRT OPUS ORE. Grupė „The
Station” 04:25 LRT OPUS ORE.
Grupė „Proper Heat”

22.30 val.
„Haris Poteris ir mirties relikvijos. 2 dalis“

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 1 10:55 Detektyvas Monkas 5
11:40 Beatos virtuvė 12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 14:00 Žinios 14:15
Laba diena, Lietuva 15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva 16:00
Žinios 16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys 17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.) 17:55
Sportas 17:58 Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 19:30 Emigrantai 20:25
Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:05 Dėmesio centre 21:20
Sportas 21:25 Orai 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 Nacionalinė ekspedicija 22:30 Istorijos detektyvai
23:20 Rezistentai 00:15 Premjera.
Detektyvas Monkas 8 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Nacionalinė
paieškų tarnyba 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios 03:05
Metų panorama 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Emigrantai
06:35 Stebuklingi vaikai (18) 07:05
Madagaskaro pingvinai (31) 07:30
Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (77) 07:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris (191) 08:50 Volkeris,
Teksaso reindžeris (192) 09:50
24 valandos 10:35 Yra, kaip yra
11:40 24 valandos 12:30 Bus visko 13:25 Rožių karas (61) 14:25
Dvi širdys (426) 14:55 Dvi širdys
(427) 15:25 Dvi širdys (428) 15:55
Dvi širdys (429) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 KK2 20:00 Meilė gydo (48) 20:30 Kitu kampu 21:30
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Haris
Poteris ir mirties relikvijos. 2 dalis
00:55 Kortų namelis (8) 01:45
Vampyro dienoraščiai (7) 02:30
Didysis Getsbis
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
2 08:25 Pasmerkti 2 08:55 Meilės
sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00
Gero vakaro šou 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji 15:30 Pažadėtoji
16:00 Pažadėtoji 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:20 TV3
sportas 19:25 TV3 orai 19:30 Bruto ir Neto 20:00 Prieš srovę 21:00
Moterys meluoja geriau 21:30 TV3
vakaro žinios 22:15 TV3 sportas 22:25 TV3 orai 22:30 VAKARO KINO TEATRAS. Komando
00:15 Kaulai 01:15 Kaip išsisukt
įvykdžius žmogžudystę 02:05
Specialioji jūrų policijos tarnyba
03:00 Amerikiečiai 03:55 Trapučio parkas

06:40 F. T. Budrioji akis (2) 07:35
Prokurorų patikrinimas (346)
08:35 Muchtaro sugrįžimas (701)
09:35 Tokia tarnyba (21) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (31) 11:40
Nepataisomi (7) 12:40 Teisingumo
agentai (7) 13:40 Prokurorų patikrinimas (347) 14:50 Muchtaro
sugrįžimas (702) 15:55 Tokia tarnyba (22) 16:55 Sudužusių žibintų
gatvės (32) 18:00 Info diena 18:30
Teisingumo agentai (8) 19:30 Nepataisomi (8) 20:30 Farai 21:00
Paskutinė tvirtovė 23:20 Stalingradas 01:30 Pasiutę šunys (6)
02:25 Haskių kelias
05:15 „Albanas“ (4/3) 06:00 „Geriausios nardymo vietos“ 06:25
Programa 06:29 TV parduotuvė
06:45 „Vantos lapas“ 07:15 Muzikiniai sveikinimai 08:15 „Mainai
gamtoje“ 09:20 „Likimo melodija“
(44) 10:25 „Tamsioji sielos pusė“ (4) 11:30 „Delta“ (1/6) 12:35
„Juodosios katės“ (5) 13:40 TV
parduotuvė 13:55 „Deimantų medžiotojai“ (1/7) 15:00 „Bitininkas“
(1/15) 16:00 Reporteris 16:47 Orai
16:50 „Rojus“ (74) 18:00 Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai 18:52
Orai 18:55 „Bitininkas“ (1/19)
20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30
Moterų balsas 21:30 PREMJERA.
„Karo merginos“ (1/1) 22:30 Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai 23:45 Mano Europos Parlamentas 00:15 „Juodosios katės“ (1) 01:15 „Deimantų
medžiotojai“ (1/1) 02:15 „Moterų
daktaras“ (2/38) 03:00 „Albanas“
(4/3) 03:45 „Vienišas vilkas“ (21)
04:30 „Rojus“ (53)
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Gyvūnų manija 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 17:55 CSI kriminalistai
18:55 Kobra 11 19:55 Rezidentai 20:30 Rezidentai 21:00 Naša
Raša 21:30 Amerikos gangsteris
00:40 Kobra 11 01:40 Daktaras
Hausas 02:25 Paskutinis iš vyrų
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 VI menų festivalis
„Šokio karalienė”. Šokio pasaka
„Kalėdų puota”. 1 d. (kart.) 07:25
„Untold Story”. Grupės „Colours of
Bubbles” ir Šv. Kristoforo kamerinio orkestro koncertas 08:45 Septynios Kauno dienos 09:15 Labas
rytas, Lietuva. 12:00 Euromaxx
12:30 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus. Pasaulinė mega žvaigždė Andrea Bocelli (Italija)
vieninteliame televiziniame interviu
13:25 Patrisas Šero. Kino pamoka
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
Misija 18:30 Atspindžiai 19:00
Pažvelk į profesiją kitaip 19:35
Premjera. Zoologijos sodo daktarė 4 20:30 Kalbos vakaras. Dokumentikos spektaklis „Keturių sakinių viršukalnė” 22:10 Antradienio
detektyvas. Premjera. Šerlokas 4
23:45 Mokslo sriuba 00:00 Dabar
pasaulyje

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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06:40 F. T. Budrioji akis (3) 07:35
Prokurorų patikrinimas (347)
08:35 Muchtaro sugrįžimas (702)
09:35 Tokia tarnyba (22) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (32) 11:40
Nepataisomi (8) 12:40 Teisingumo
agentai (8) 13:40 Prokurorų patikrinimas (348) 14:50 Muchtaro
sugrįžimas (703) 15:55 Tokia tar22.30 val.
21.00 val. nyba (23) 16:55 Sudužusių žibintų
gatvės (33) 18:00 Info diena 18:30
„Aš, tu ir Diupri“
„Gilus sukrėtimas“
Teisingumo agentai (9) 19:30 Nepataisomi (9) 20:30 Farai 21:00
Gilus sukrėtimas 23:10 Paskutinė tvirtovė 01:25 Pasiutę šunys 05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos (7) 02:10 Pragaro katytė (7)
Respublikos himnas 06:05 LaRespublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis
bas rytas, Lietuva 09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė poli- 05:15 „Albanas“ (4/4) 06:00 „Ge- 10:05 Štutgarto kriminalinė policija 1 10:55 Detektyvas Monkas riausios nardymo vietos“ 06:25 cija 1 10:55 Detektyvas Monkas
7 11:40 Emigrantai 12:40 TV Programa 06:29 TV parduotuvė 7 11:40 Gyvenimas 12:40 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 06:45 „Skinsiu raudoną rožę“ žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05
Klauskite daktaro 14:00 Žinios 07:15 Moterų balsas 08:15 „Mai- Klauskite daktaro 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00 nai gamtoje“ 09:20 „Likimo melo- 14:15 Laba diena, Lietuva 15:00
Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva dija“ (45) 10:25 „Gurovo bylos 4. Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios 16:15 Laba diena, Trys dienos“ (13) 11:30 „Delta“ 16:00 Žinios 16:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys (1/7) 12:35 „Juodosios katės“ (6) Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.) 13:40 TV parduotuvė 13:55 „Dei- 17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00 mantų medžiotojai“ (1/8) 15:00 17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 „Bitininkas“ (1/16) 16:00 Reporte- TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Gyveni- ris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (75) Klauskite daktaro 19:30 Specialus
mas 20:25 Loterija „Keno Loto” 18:00 Reporteris 18:40 Lietuva tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:05 Dėmesio tiesiogiai 18:52 Orai 18:55 „Biti- 20:30 Panorama 21:05 Dėmesio
centre 21:20 Sportas 21:25 Orai ninkas“ (1/20) 20:00 Reporteris centre 21:20 Sportas 21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Auk- 20:27 Orai 20:30 Moterų balsas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Posinis protas 22:50 Klausimėlis.lt. 21:30 PREMJERA. „Karo mer- kalbių laida „Svarbios detalės”
23:20 Rezistentai 00:15 Premjera. ginos“ (1/2) 22:30 Reporteris 22:30 Dviračio žinios 23:00 Pinigai
Detektyvas Monkas 8 01:00 LRT 23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 ir galia 00:35 Klausimėlis.lt. 01:00
radijo žinios 01:05 Nacionalinė Orai 23:45 „Juodosios katės“ LRT radijo žinios 01:05 Specialus
ekspedicija 02:00 LRT radijo žinios (2) 00:45 „Deimantų medžioto- tyrimas 02:00 LRT radijo žinios
jai“ (1/2) 01:45 „Pasaulio turgūs. 02:05 Klauskite daktaro 03:00
02:05 Klauskite daktaro
Mumbajus“ 02:15 „Moterų dakta- LRT radijo žinios 03:05 Dokumenras“ (2/39) 03:00 „Albanas“ (4/4) tinė apybraiža „Mes nugalėjom”
06:35 Stebuklingi vaikai (19) 07:05 03:45 „Vienišas vilkas“ (22) 04:30 03:30 Laisvės vėliavnešiai 04:00
LRT radijo žinios
Madagaskaro pingvinai (32) 07:30 „Rojus“ (54)
Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (78) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (193, 194) 09:50 06:45 Televitrina 07:00 Kobra 06:35 Stebuklingi vaikai (20) 07:05
24 valandos 10:35 Yra, kaip yra 11 08:00 Kaulai 09:00 Savaitė Madagaskaro pingvinai (33) 07:30
11:40 Yra, kaip yra 12:30 Anapus su Kauno „Žalgiriu“ 09:30 CSI Tomas ir Džeris (1) 07:55 Volkeris,
nežinomybės 13:25 Rožių karas kriminalistai 10:30 Paskutinis Teksaso reindžeris (195) 08:50
(62) 14:25 Dvi širdys (430) 14:55 iš vyrų 11:00 Paskutinis iš vyrų Volkeris, Teksaso reindžeris (196)
Dvi širdys (431) 15:25 Dvi širdys 11:30 Rouzvudas 12:30 Kastlas 09:50 24 valandos 10:35 Yra, kaip
(432) 15:55 Dvi širdys (433) 16:30 13:30 Rezidentai 14:00 Reziden- yra 11:40 Yra, kaip yra 12:30 KK2
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, tai 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai 13:00 KK2 13:25 Rožių karas (63)
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor- 16:00 Rouzvudas 17:00 Kastlas 14:25 Dvi širdys (434) 14:55 Dvi
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 17:55 CSI kriminalistai 18:55 Ko- širdys (435) 15:25 Dvi širdys (436)
Meilė gydo (49) 20:30 Moterys bra 11 19:55 Rezidentai 20:30 15:55 Dvi širdys (437) 16:30 Laprieš vyrus 21:30 Žinios 22:24 Rezidentai 21:00 Naša Raša bas vakaras, Lietuva 17:35 Yra,
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKA- 21:30 Išpirka - milijardas 23:40 kaip yra 18:30 Žinios 19:25 SporRO SEANSAS Hankokas 00:15 Aukščiausia pavara 00:40 Kobra tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00
Kortų namelis (9) 01:05 Vampyro 11 01:45 Daktaras Hausas 02:35 Valanda su Rūta 21:30 Žinios
dienoraščiai (8) 01:50 Haris Pote- Paskutinis iš vyrų 03:00 Paskuti- 22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS. PREMJEris ir mirties relikvijos. 2 dalis
nis iš vyrų
RA Neribota prieiga 00:20 Kortų namelis (10) 01:20 Vampyro
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu- 06:00 Lietuvos Respublikos him- dienoraščiai (9) 02:05 Alchemija.
kas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai nas 06:05 VI menų festivalis „Šo- Švietimo amžius 02:35 RETROS07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti kio karalienė”. Šokio pasaka „Kalė- PEKTYVA
2 08:25 Pasmerkti 2 08:55 Meilės dų puota”. 2 d. (kart.) 07:25 Riteris
sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00 Rūdžius 07:40 Drakoniukas KokoBruto ir Neto 12:30 Moterys me- sas 1 07:55 Heidė 08:20 Naciona- 06:10 Televitrina 06:25 Kempiniuluoja geriau 13:00 Kempiniukas linis turtas 08:50 Nuo gamyklos kas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
Plačiakelnis 13:30 Simpsonai konvejerio 2 09:15 Labas rytas, 07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadė- Lietuva 12:00 „25-asis kadras. 2 08:25 Pasmerkti 2 08:55 Meilės
toji 15:00 Pažadėtoji 15:30 Paža- Terra incognita” 12:55 Kultūros sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00
dėtoji 16:00 Pažadėtoji 16:30 TV teismas 13:40 Kalbos vakaras. Bruto ir Neto 12:30 Moterys mePagalba 18:30 TV3 žinios 19:20 Dokumentikos spektaklis „Keturių luoja geriau 13:00 Kempiniukas
TV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30 sakinių viršukalnė” 15:15 Riteris Plačiakelnis 13:30 Simpsonai
Bruto ir Neto 20:00 Gero vaka- Rūdžius 15:30 Drakoniukas Ko- 14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėtoji
ro šou 21:00 Moterys meluoja kosas 1 15:40 Heidė 16:05 Nuo 15:00 Pažadėtoji 16:00 Pažadėtoji
geriau 21:30 TV3 vakaro žinios gamyklos konvejerio 2 16:30 Laba 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 ži22:15 TV3 sportas 22:20 TV3 orai diena, Lietuva 18:00 Kultūrų kryž- nios 19:20 TV3 sportas 19:25 TV3
22:25 Vikingų loto 22:30 VAKARO kelė 18:30 Septynios Kauno die- orai 19:30 Bruto ir Neto 20:00 FaKINO TEATRAS. Medžioklės se- nos 19:00 Maistas ir aistros 19:35 rai 21:00 Moterys meluoja geriau
zonas 00:10 Kaulai 01:10 Kaip Premjera. Zoologijos sodo daktarė 21:30 TV3 vakaro žinios 22:15
išsisukt įvykdžius žmogžudystę 4 20:30 Dirigento Petro Bingelio TV3 sportas 22:25 TV3 orai 22:30
02:10 Specialioji jūrų policijos 75-mečiui. Posūkiai su Viktoru VAKARO KINO TEATRAS. Aš, tu
tarnyba 03:00 Amerikiečiai 03:45 Gerulaičiu. 21:20 Premjera. Ha- ir Diupri 00:45 Kaulai 01:40 Kaip
Trapučio parkas
blo kosminis teleskopas. Misija išsisukt įvykdžius žmogžudys– Visata 22:10 Elito kinas. Antri- tę 02:30 Specialioji jūrų policijos
tarnyba 03:15 Amerikiečiai 04:10
ninkas 23:45 Mokslo sriuba
Trapučio parkas

06:40 F. T. Budrioji akis (4) 07:35
Prokurorų patikrinimas (348)
08:35 Muchtaro sugrįžimas (703)
09:35 Tokia tarnyba (23) 10:30
Sudužusių žibintų gatvės (33)
11:40 Nepataisomi (9) 12:40 Teisingumo agentai (9) 13:40 Prokurorų patikrinimas (349) 14:50
Muchtaro sugrįžimas (704) 15:55
Tokia tarnyba (24) 16:55 Sudužusių žibintų gatvės (34) 18:00 Info
diena 18:25 Teisingumo agentai (10) 19:30 Nepataisomi (10)
20:30 Savaitės kriminalai 21:00
Paskutinė kulka 22:40 Gilus sukrėtimas 00:45 Pasiutę šunys (8)
01:25 Savaitės kriminalai 01:50
Pragaro katytė (8)
05:15 „Albanas“ (4/5) 06:00 „Geriausios nardymo vietos“ 06:25
Programa 06:29 TV parduotuvė
06:45 „Darbščios rankos, atviros širdys“ 07:15 Moterų balsas
08:15 „Mainai gamtoje“ 09:20
„Likimo melodija“ (46) 10:25 „Gurovo bylos 4. Trys dienos“ (14)
11:30 „Delta“ (1/8) 12:35 „Gluchariovas“ (1/27) 13:40 TV parduotuvė 13:55 „Baltoji strėlė“ (1) 15:00
„Bitininkas“ (1/17) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (76)
18:00 Reporteris 18:40 Lietuva
tiesiogiai 18:52 Orai 18:55 „Bitininkas“ (1/21) 20:00 Reporteris
20:27 Orai 20:30 Moterų balsas
21:30 PREMJERA. „Karo merginos“ (1/3) 22:30 Reporteris 23:15
Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai 23:45
„Gurovo bylos 4. Trys dienos“ (15;
16) 01:45 „Pasaulio turgūs. Atėnai“. Kelionių dokumentika. JAV.
2009 m. N-7.” 02:15 „Moterų daktaras“ (2/40) 03:00 „Albanas“ (4/5)
03:45 „Vienišas vilkas“ (23) 04:30
„Rojus“ (55)
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Vienam gale kablys 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 17:55 CSI kriminalistai 18:55 Kobra 11 19:55 Rezidentai 20:30 Rezidentai 21:00
Naša Raša 21:30 Neištikimybė
23:40 Aukščiausia pavara 00:40
Kobra 11 01:45 Daktaras Hausas
02:35 Paskutinis iš vyrų
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 „Kaunas Talent 2017”.
1 d. (kart.) 07:40 Riteris Rūdžius
07:55 Heidė 08:20 Lietuva mūsų lūpose 08:50 Nuo gamyklos
konvejerio 2 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 Maistas ir aistros
12:35 Tarptautinis sportinių šokių
festivalis „Lithuanian open 2017”
14:05 Mokslo sriuba 14:20 Hablo kosminis teleskopas. Misija
– Visata 15:15 Riteris Rūdžius
15:30 Drakoniukas Kokosas 1
15:40 Lesė 16:05 Nuo gamyklos
konvejerio 2 16:30 Laba diena,
Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė
18:30 Dirigento Petro Bingelio 75mečiui 19:00 Lietuva mūsų lūpose
19:35 Premjera. Zoologijos sodo
daktarė 4 20:30 Anapus čia ir dabar 21:15 Premjera. Martyno Liuterio gyvenimas 21:30 Keliaukime
kartu. Černigovas 22:00 Anarchija
Žirmūnuose

Penktadienis, sausio 5 d.

Tokia tarnyba (24) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (34) 11:40 F. T.
Budrioji akis (1) 12:40 Teisingumo
agentai (10) 13:40 Prokurorų patikrinimas (350) 14:50 Muchtaro
sugrįžimas (705) 15:55 Tokia tarnyba (25) 16:55 Sudužusių žibintų
gatvės (35) 18:00 Info diena 18:25
21.10 val. Teisingumo agentai (11) 19:30
Ekstrasensų mūšis (10) 21:50
„Hobitas.
Absoliutus blogis. Pomirtinis gySmogo dykynė“
venimas 23:35 Dakaras 2018 (1)
00:05 Paskutinė kulka 01:40 Pasiutę šunys (9) 02:30 Absoliutus
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos blogis. Pomirtinis gyvenimas
Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė poli- 05:15 „Albanas“ (4/6) 06:00 Motecija 1 10:55 Detektyvas Monkas rų balsas 06:25 Programa 06:29
7 11:40 Stilius 12:40 TV žaidimas TV parduotuvė 06:40 „Geriausios
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite nardymo vietos“ 06:45 „Krepšinio
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba pasaulyje su V. Mačiuliu“ 07:15
diena, Lietuva 15:00 Žinios 15:10 Moterų balsas 08:15 „Mainai
Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios gamtoje“ 09:20 „Likimo melodi16:15 Laba diena, Lietuva 16:30 ja“ (47) 10:25 „Gurovo bylos 4.
Premjera. Seserys 17:30 Žinios Trys dienos“ (15) 11:30 „Delta“
(su vertimu į gestų k.) 17:55 Spor- (1/9) 12:35 „Gluchariovas“ (1/28)
tas 17:58 Orai 18:00 TV žaidimas 13:40 TV parduotuvė 13:55 „Bal„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite toji strėlė“ (2) 15:00 „Bitininkas“
daktaro 19:30 Beatos virtuvė (1/18) 16:00 Reporteris 16:47
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Orai 16:50 „Rojus“ (77) 18:00
Panorama 20:52 Sportas 20:57 Reporteris 18:52 Orai 18:55 „BiOrai 20:59 Loterija „Jėga” 21:00 tininkas“ (1/22) 20:00 Reporteris
Duokim garo! 22:40 Fantastiškas 20:27 Orai 20:30 Moterų balsas
penktadienis. Premjera. Laivų mū- 21:30 PREMJERA. „Karo mergišis 01:00 LRT radijo žinios 01:05 nos“ (1/4) 22:30 Reporteris 22:57
Pokalbių laida „Svarbios detalės”. Orai 23:00 „Gluchariovas“ (1/31;
Ved. Živilė Kropaitė. HD (kart.) 1/32) 01:10 „Delta“ (2/5; 2/6) 03:00
02:00 LRT radijo žinios 02:05 „Albanas“ (4/6) 03:45 „Vienišas vilKlauskite daktaro. Ved. Rimantė kas“ (24) 04:30 „Rojus“ (56)
Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.) 03:00 LRT radijo
žinios 03:05 Mūsų gyvūnai 03:30 06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 08:00 Kaulai 09:00 Praeities žvalHD (kart.) 04:00 LRT radijo žinios gas 09:30 CSI kriminalistai 10:30
Paskutinis iš vyrų 11:00 Paskutinis
04:05 Stilius
iš vyrų 11:30 Rouzvudas 12:30
Kastlas 13:30 Rezidentai 14:00
06:35 Stebuklingi vaikai (21) 07:05 Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00
Madagaskaro pingvinai (34) 07:30 Kaulai 16:00 Rouzvudas 17:00
Tomas ir Džeris (2) 07:55 Volkeris, Kastlas 17:55 CSI kriminalistai
Teksaso reindžeris (197) 08:50 18:55 Kobra 11 19:55 RezidenVolkeris, Teksaso reindžeris (198) tai 20:30 Farai 21:30 TV3 žinios
09:50 24 valandos 10:35 Yra, kaip 22:20 TV3 sportas 22:25 TV3 orai
yra 11:40 Yra, kaip yra 12:30 KK2 22:30 Eurolygos rungtynės. Bel13:00 KK2 13:25 Rožių karas (64) grado „Crvena Zvezda“ - Kauno
14:25 Dvi širdys (438) 14:55 Dvi „Žalgiris“ 00:20 Išpirka - milijardas
širdys (439) 15:25 Dvi širdys (440) 02:20 Paskutinis iš vyrų
15:55 Dvi širdys (441) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 24
valandos 18:30 Žinios 19:25 Spor- 06:00 Lietuvos Respublikos himtas 19:28 Orai 19:30 KK2 penk- nas 06:05 „Kaunas Talent 2017”.
tadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS 2 d. (kart.) 07:25 Riteris Rūdžius
Transformeriai. Išnykimo amžius 07:40 Drakoniukas Kokosas 1
00:00 Apsėstasis Maiklas Kingas 07:55 Lesė 08:20 Pažvelk į profesiją kitaip. Ved. Andrius Bara01:30 Neribota prieiga
novas. HD (kart.) 08:50 Nuo gamyklos konvejerio 2 09:15 Labas
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu- rytas, Lietuva. HD (kart.) 12:00
kas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai Anapus čia ir dabar 12:45 Istorijos
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti detektyvai 13:30 Stambiu planu
2 08:25 Pasmerkti 2 08:55 Meilės 14:15 LRT OPUS ORE. Giedrė.
sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00 HD (kart.) 15:15 Premjera. GriBruto ir Neto 12:30 Moterys me- zis ir lemingai 15:25 Premjera.
luoja geriau 13:00 Kempiniukas Vakaro pasakėlės 15:40 Lesė
Plačiakelnis 13:30 Simpsonai 16:05 Nuo gamyklos konvejerio
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadė- 2 16:30 Laba diena, Lietuva. HD
toji 15:00 Pažadėtoji 15:30 Paža- (kart.) 18:00 Mokslo sriuba 18:35
dėtoji 16:00 Pažadėtoji 16:30 TV Koncertuoja „Trys tigrai”. 2010 m.
Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:20 (kart.) 19:35 Premjera. Dangaus
TV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30 vardu 13 20:30 Kultūros teismas
DIDYSIS PENKTADIENIO FIL- 21:15 Europos kinas. Premjera.
MAS. Hortonas 21:10 VAKARO Tyrėja 22:45 XX tarptautinis akorKINO TEATRAS. Hobitas. Smogo deono festivalis „Vilnius 2017”.
dykynė 00:40 Grėsmingas 2 02:05 Luciano Biondini (akordeonas),
Fabrizio Bosso (trimitas) 00:00
Medžioklės sezonas
Dabar pasaulyje 00:30 LRT OPUS
ORE. Grupė „Deeper Upper”
06:40 F. T. Budrioji akis (5) 07:35 01:00 LRT OPUS ORE. Grupė
Prokurorų patikrinimas (349) 08:35 „Parranda Polar” 01:30 Anarchija
Muchtaro sugrįžimas (704) 09:35 Žirmūnuose
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

HOROSKOPAS
Sausio 1-7 d.



AVINAS
(03.21-04.20)

budrus. Nepatikėkite viso
techninio darbo kitiems.
Jūs turite žinoti, kas iš tiesų vyksta. Šią savaitę pirkti
nekilnojamąjį turtą - labai
geras ženklas. Artimas jūsų draugas ketina labai
kvailai pasielgti. Jei galite
- sustabdykite jį.

Šią savaitę gali pavykti
rasti papildomą pajamų
šaltinį. Tai būtų labai laiku,
nes gresia nemažos išlaidos. Darbe turėsite progą
pasireikšti nauju amplua.
Tai atskleis viliojančias
perspektyvas, bet kartu ir
SVARSTYKLĖS
suteiks papildomų rūpes(09.24-10.23)
čių. Protingai pasinaudojęs
Kažkas jus šią savaitę negaisusiklosčiusiomis aplinkylestingai vedžios už nosies,
bėmis, galite pasiekti tikrai
suteikdamas jums nerealių
įspūdingų laimėjimų.
vilčių. O tai bus labai nemalonu. Nebūkite naivus
JAUTIS
ir nepasiduokite. Keldamas
(04.21-05.21)
Emociškai nebūsite itin erzelynę ir maištaudamas
stabilus, nors pastebimų tik susigadinsite gerą savo
permainų nematyti nei vardą. Pabandykite varžovą
profesinėje srityje, nei as- įveikti gudrumu.





meniniame gyvenime. Kai
kuriuos pasiūlymus ar patarimus galite priimti kaip
asmeninį įžeidimą, nors
siūlytojo ketinimai iš tiesų
bus patys nekalčiausi. Savo ambicijas verčiau pasistenkite tramdyti. Antroje
savaitės pusėje galite turėti puikių progų pataisyti
santykius su giminaičiais.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Šią savaitę daug svajosite,
planuosite, imsitės naujų
projektų. Vedusieji galėtų
padovanoti sau antrą medaus mėnesį ar bent jau
būti šiek tiek romantiškesni nei paprastai. Piniginės
išlaidos ar investicijos bus
sėkmingesnės antroje savaitės pusėje.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Savaitės pradžioje galimi
netikėti ir radikalūs pasikeitimai darbe ar tarnyboje. Jei nesnausite, galėsite
įvykių eigą pakreipti sau
naudinga linkme. Saugokitės tarnybinio romano
- nieko gera iš to nebus.
Verčiau nusipirkite loterijos bilietą. Fortūna turėtų
jums nusišypsoti.



LIŪTAS
(07.23-08.21)



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Laukia nuotykinga savaitė,
pilna įdomios veiklos ir jaudinančių pasikeitimų. Ne visi jie galų gale bus teigiami,
ypač antradienį. Galimas
kilimas karjeros laiptais.
Asmeniniame gyvenime
tikriausiai niekas nesikeis,
bet tai juk nėra blogai?



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Sumaištis jūsų jausmuose. Nebereikėtų svarstyti ir
mąstyti - veržkitės į priekį.
Šiuo metu jūs tiesiog privalote pasitikėti savo jėgomis,
jei nenorite likti paskutinis.
Prie jūsų sėkmės prisidėtų ir
tai, kaip sugebėsite parodyti
gerąsias savo puses.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Tiesą sakant, šią savaitę
vargu ar galėsite daryti bent
kiek esmingesnės įtakos
tam, kas vyksta aplink jus.
Nesiremkite tik savo paties
nuojauta. Protingiausia būtų
šiuo metu gerai išsiaiškinti
padėtį ir klausyti protingų
patarimų.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Visi malonūs dalykai kažkuomet baigiasi. Šią savaitę jums tai teks pajusti savo kailiu. Protingiausia šiuo
metu būtų nuolankiai pasiduoti likimui, nes jokia kova
nepakeis situacijos. Jei bus
labai sunku, tiesiog paverkite vienas kamputyje, gal
palengvės.

Savaitės pradžioje būsite
kupinas tiek dvasinės, tiek
fizinės energijos. Darbai
jūsų rankose degte degs.
Pats laikas imtis projektų,
iš kurių tikitės didžiausio
pelno. Bendradarbis(-ė) į
jus svaido meilius žvilgsnius, bet ar protinga paiŽUVYS
nioti tarnybos ir širdies
(02.19-03.20)
reikalus? Sapnai šią savaiŠią savaitę atsidursite kryžtę bus iš pirmo žvilgsnio
kelėje. Jums nepatiks, kad
keisti, bet pranašingi.
yra kitaip galvojančių nei
jūs. Tuomet ir teks pasirinkti
MERGELĖ
- ar nuolat ginčytis, ar ieškoti
(08.22-09.23)
kompromiso. Ir tik jūs pats
Jūsų bendro projekto pargalite nuspręsti, kuris kelias
tneris gali turėti savų slapjums yra priimtinesnis.
tų interesų, tad būkite





15

Laimingų Naujųjų 2018-ųjų metų!

ŠEŠTAdienis, 2017 m. GRUODŽIO 30 d., www.naujasisgelupis.lt

Tarnauti Dievui ir žmonėms

ATKelta IŠ 5 p.

„Nemokame būti
laisvi“
Kalbant apie problemas,
kurių buvo, yra ir bus, kunigas
Rimas pastebėjo, kad mes kaltiname vieni kitus, norim visko iš karto ir daug, norim ne
gerai, bet labai gerai gyventi.
Negana to, kad norime, jog
viskas būtų čia ir dabar, bet
dar turi būti ir patogu.
„Ir kaltinam aplinkinius
– visi blogi, visi vagys ir pan.
O pats, ar ką nors gero padarei? Neturi kuo užsiimti, tai
kiemą išsišluok, žmogui nusišypsok“, – žmonių irzlumu
stebėjosi kunigas.
Jis svarstė, gal dėl to kaltas
mūsų nemokėjimas „ant savo
užpakalio sėdėti“, juk mums,
lietuviams, visada kažkas vadovavo: ponas, dvarininkas,
direktorius, pirmininkas, partija...
O blogiausia, pasak kunigo,
kad mes nemokame būti laisvi. Nes laisvė – tai atsakomybė, įsipareigojimas, sąmoningumas, ji susijusi su kančia,
vargu, nepritekliumi.
Ir apie kitas kultūras bei
religijas kalbame pasipuikuodami, su patosu, nors jų
nepažįstame ir dėl to prisikuriame įvairių teorijų, pasakų,
baimių. Pavyzdžiui, islamas,
musulmonai mums yra teroristai, nors teroristai – tai tik
atskira fundamentalistų grupelė, kuriuos smerkia patys
musulmonai.
„Vadinamės krikščionimis,
bet nežinome, ką reiškia gyventi krikščioniškai, net nenorime gyventi krikščioniškai,
kalbame apie kitas religijas,
islamo Koraną ir pan., o patys savo Biblijos nesame skaitę. Mokame mokinti, aiškinti,
kas yra gėris, blogis, vertiname kitus, patys save keldami,
nesupratę, nemąstę apie save ir savo tikėjimą. Neturime
niekinti nė vieno žmogaus ir
nė vienos religijos tradicijų“,
– sakė kunigas Rimas.

Naujieji metai – ne
tik sausio 1-oji
Sausio 1-ąją mes, gyvenantys pagal Grigaliaus kalendorių, pradedame skaičiuoti naujus metus. Katalikų Bažnyčia
tądien švenčia Švč. Mergelės Marijos – Dievo Motinos
šventę. Iš vakaro, gruodžio

31-ąją, yra graži krikščioniška tradicija susirinkti į Padėkos Eucharistiją.
„Labai graži tradicija“ , –
įsitikinęs kunigas Rimas.
Pakuonyje taip pat yra tokia tradicija – kartu padėkoti
Dievui už praėjusius metus.
Tikintieji į šv. Mišias renkasi pirmąją kalendorinių metų
dieną. Ir šis naujas etapas pradedamas labai gražia mintimi
– pradėti naujus
metus kartu su
Dievu, bendra
malda, be kurios, kaip ir be
kryžiaus ženklo,
seniau nepradėdavo jokio naujo darbo, naujo
gyvenimo etapo.
Pasak kunigo,
yra ir daugiau
naujų pradžių
– Naujųjų metų
arba kažkokių
tarpsnių pažymėjimų, susijusių su siekiais,
lūkesčiais, svajonėmis. Kartu su adventu
(pirmąjį advento sekmadienį)
prasideda nauji
liturginiai metai. Tai susiję su
laukimu, su pasiruošimu švęsti Dievo Sūnaus
Jėzaus gimimo
įvykį. Ilgą laiką naujus metus žmonės pradėdavo pavasarį
– kovo viduryje
kartu su pavasario lygiadieniu.
Iki šiol kovo
25-ąją krikščioniškasis pasaulis mini angelo Apsireiškimo
Švč. Mergelei
Marijai dieną.
Pirmąjį pilnaties
sekmadienį po
pavasario lygiadienio švenčiama pagrindinė krikščioniška
šventė – Velykos.
„Gimtadienis kiekvienam
žmogui taip pat yra asmeniniai naujieji metai“, – dar vieną metų pradžios šventę įvardija kunigas.
O kur dar santuokos sukaktys, Lietuvos laisvės atgavimo, Lietuvos šimtmečio
šventės.
Pasak kunigo Rimo, visos
šios šventės mums leidžia atsispirti, prisiminti, pajusti, kur
esame, ir pradėti naują etapą.
Kunigo teigimu, mes iki

šiol turime labai daug buvusių pagoniškų šventinių dienų, kurias per 600 metų esame sukrikščioninę. Tai ir Joninės (Rasos) – Jono Krikštytojo gimtadienis, ir didžioji
pavasario šventė, susijusi su
gamtos atbudimu, stebuklingu paukščiu, iš kurio kiaušinio išriedėjo visas pasaulis
– Velykos, žiemos saulėgrįža
– Kalėdos.

„Labai gražu, kad turime ir
puoselėjame kultūrinį paveldą
– žaidimus, pramogas, kurie
atėję iš pagonybės pagražina
mūsų šventimą, ir tai nurašyti, išmesti iš mūsų gyvenimo
būtų žala“, – mano kunigas
Rimas.

„Tarnauti – tai
aukoti, nesitikint
atlygio“
Taip teigia kunigas Rimas,
kai pokalbis pakrypsta apie
bažnyčios bendruomenės
santykius. Jis pasakojo, kad

pirmus kelerius metus lankė
parapijos žmones, nes norėjo susipažinti, sužinoti, kuo
gyvena žmonės šiame krašte.
Supratęs, kad žmonėms to nereikia, pastaruoju metu lanko
tik tuos, kurie pasikviečia – ir
nesvarbu, kuriuo metų laiku.
„Niekada nėjau ir neisiu dėl
pinigų“, – vieną svarbiausių
savo principų atskleidžia kunigas.
Jo manymu,
kalėdojimas yra
nusakralintas ir
dėl to kalti patys
kunigai, lankantys parapijiečius
iš dalies dėl pinigų, pridengdami bendravimu,
palaiminimu ar
malda.
„Aš tarnauju
Bažnyčiai, žmonėms ir už tai nesitikiu jokio atlygio.
Bet jei priklausai Bažnyčiai, tai
kiekvienam yra ar
turi būti savaime
suprantama, kad
reikia ją ir išlaikyti, kaip savo šeimą
ar namus. Tai jau
atskiras dalykas“,
– įsitikinęs kunigas Rimas.
Kaip pavyzdį
jis pateikė Vokietiją (tokia tvarka
yra ir kai kuriose
kitose valstybėse), kur visi tikintieji moka tam tikrą nustatytą savo
pajamų procentą.
Tokiu būdu žmonės sąmoningai
remia ir išlaiko savo Bažnyčią, kuri
jiems yra sava.
Kunigo teigimu, pas mus yra
mąstoma, kad
Bažnyčia yra paslaugas teikianti įstaiga, dar kažkokia uždara, su savo principais. Jei
Bažnyčioje teikiame paslaugas, tai turi būti kainoraštis ir kasos aparatas. Jei
teikiamos mokamos paslaugos, tuomet tai ne tikinčiųjų
šeima, bet bendrovė, kuri privalėtų mokėti mokesčius už
savo veiklą.
„Jei kunigas tikisi pinigų,
jis netarnauja, bet dirba. Auka – kai aš kaip noriu, kada
noriu, kiek noriu duodu, dovanoju, aukoju. Tai – kaip dalį
savęs atiduodu kažkam: savo
laiko, savo jėgų, žinių, daiktų
ar pinigų“, – kalbėjo kunigas
Rimas.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Gyvenimas – lyg žvakė vėjy,
Liepsnelė virpa, virpa...
Apsižvalgyti nesuspėjai,
O ji jau baigė tirpti.
Mirus Raselei Strumilaitei-Bisikirskienei
nuoširdžiai užjaučiame mamą Danutę, dukrą
Mildą, seserį Nijolę ir kitus artimuosius.
III ir IV laiptinių kaimynai

Barmenas, tapęs
kunigu
Rimas Pilypaitis gimė dešimtį vaikų auginusioje šeimoje. Kaip pats sako, augo
tikinčioje šeimoje, nors tarybiniais laikais apie tai nebuvo
kalbama. Tačiau klūpančio
ir besimeldžiančio tėčio paveikslas, atmintyje išlikęs iki
šiol, ir buvo viena iš paskatų
stoti į kunigų seminariją. Kai
būsimam kunigui buvo dešimt, mirė tėtis, tad teko nuo
mažumės susidurti su sunkumais, buities darbais ir mokėti juos savarankiškai įveikti.
Nuo vaikystės svajojęs turėti
nuosavą kepyklėlę ir mėgęs
sukiotis virtuvėje, Rimas įstojo mokytis virėjo specialybės.
Virėju neteko padirbėti, tačiau
trejus metus dirbo barmenu. O
stovint už baro labiausiai patiko bendrauti su žmonėmis.
„Ar nesuklysiu stodamas į
kunigų seminariją, ar tai mano
kelias, svarsčiau visus metus“,
– pasakojo Pakuonio parapijos klebonas, jau įsitikinęs,
kad jo kelias – tarnauti žmonėms tikėjimo kelionėse.
Kas savaitę leidžiamame
Pakuonio, Piliuonos ir Viršužiglio parapijoms skirtame
laikraštuke radau pacituotus
popiežiaus Pranciškaus žodžius, puikiai atspindinčius
kunigo Rimo gyvenimo siekius: „Mes atėjome į pasaulį ne tam, kad vegetuotume,
ne tam, kad patogiai praleistume gyvenimą, ne tam, kad
snaustume patogiai įsirangę
ant sofos, bet tam, kad paliktume pėdsaką. Labai liūdna, kai
žmogaus gyvenimas praeina
nepalikdamas jokio pėdsako.
Kai renkamės patogų gyvenimą, kai laimę supainiojame su
vartojimu, tuomet mums tenka sumokėti labai didelę kainą
– prarandame laisvę.“
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Gruodžio 30 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 08:42
leidžiasi 16:00
Dienos ilgumas 07.18
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Margarita, Sabinas,
Sabina, Gražvilas,
Dovydas, Irmina

Matematinis galvosūkis

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

+1
+3 0
+1 +2

Gruodžio 31 d.
SEKMADIENIS

-3

VILNIUS

KLAIPĖDA

0

-2 0
+4 +6

Sausio 1 d.
PIRMADIENIS

+2

Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
porus.
Sode, darže:
tinkamas laikas sėti gėles, netinkamas laikas laistyti.

VILNIUS

KLAIPĖDA

+7

0 +6
+4 +6

Sausio 2 d.
ANTRADIENIS

(Nr. 102 atsakymai)

Sausio 1 d.
PIRMADIENIS
Naujieji metai
Lietuvos vėliavos diena
Saulė teka 08:42
leidžiasi 16:02
Dienos ilgumas 07.20
Pilnatis (14 mėnulio diena)
Mečislovas, Arvaidas,
Arvaidė, Eufrozija, Mečys,
Eufrozina

+2

VILNIUS

KLAIPĖDA

+4

+2 +3
+4 +5

Sausio 3 d.
TREČIADIENIS

Tinkamas laikas sėti:
baklažanus, cukinijas, moliūgus, patisonus, porus, krapus,
garstyčias, pankolius, kalendras, pomidorus, paprikas,
bazilikus, rozmarinus, mairūnus, žirnius, pupas ir pupeles,
gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas žolės pjovimui, laistymui, netinkamas laikas derliaus kaupimui.

+2

VILNIUS

KLAIPĖDA

+2

+1 +2
+1 +3

Sausio 4 d.
KETVIRTADIENIS

+4

Praėjusios savaitės kryžiažodžio atsakymas – SPRAGA TVOROJE.

Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas žolės pjovimui, laistymui, netinkamas laikas derliaus kaupimui.

Lošimas
Nr. 1294
2017-12-27

VILNIUS

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

Sausio 3 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 08:42
leidžiasi 16:04
SKAIČIAI
Dienos ilgumas 07.22
Pagrindiniai skaičiai: 2, 6, 7,
Pilnatis (16 mėnulio diena) 12, 22, 26
Genovaitė, Viltautas,
Vikingo skaičius: 1
Vyda, Vida
Vieno derinio laimėjimų
lentelė:
6+1 - 3 000 000 € (-)
6 - 236 538,50 € (-)
5+1 - 6 718 € (3)
4+1 - 80 € (55)
4 - 7,50 € (386)
3+1 - 4,50 € (906)
3 - 1,50 € (6 407)
2+1 - 1,25 € (6 326)
2 - 0,75 € (46 242)
Kito tiražo prognozė:

Savaitė istorijos puslapiuose

1817
1903
1953
1988

: gruodžio 30 d. užveistos pirmosis kavos plantacijos.
: gruodžio 30 d. per gaisrą Čikagos teatre žuvo 588 žmonės.
: gruodžio 30 d. JAV prekyboje pasirodė pirmasis spalvotas
televizorius.
: gruodžio 30 d. už kyšininkavimą 12 metų kalėjimo bausme
nubaustas Leonido Brežnevo žentas Jurijus Čiurbanovas.
: gruodžio 31 d. vokiečių okupacinei kariuomenei apleidus Vilnių ir artėjant Raudonajai armijai, Mykolo Sleževičiaus vadovaujama Vyriausybė
pasitraukė į Kauną.
: gruodžio 31 d. Lietuvoje užregistruota 360 telefono abonentų.
: sausio 1 d. Baigtas statyti Bizantijos architektūros šedevras

1918

5 - 409,50 € (9)

4,4 mln. Eur

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

KLAIPĖDA

1919
537

(Nr. 102 atsakymai)

Sudoku

Sausio 2 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 08:42
leidžiasi 16:03
Dienos ilgumas 07.21
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Bazilijus, Grigalius,
Mažvydas, Gailutė,
Fulgentas, Stefanija

Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas šaldyti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.

0
KLAIPĖDA

Gruodžio 31 d.
SEKMADIENIS
Blogų minčių
atsikratymo diena
Saulė teka 08:42
leidžiasi 16:01
Dienos ilgumas 07.19
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Melanija, Silvestras,
Gedgantas, Mingailė

Sausio 4 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:42
leidžiasi 16:06
Dienos ilgumas 07.24
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Arimantas, Arimantė, Titas, Benediktas, Arminas,
Benas, Arminė, Andželika,
Anželika

Gruodžio 30 d.
ŠEŠTADIENIS

VILNIUS

Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
porus.
Sode, darže:
tinkamas laikas sėti gėles, netinkamas laikas laistyti.

Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas šaldyti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.

ORAI

+4

+2 +3
+3 +4

Sausio 5 d.
PENKTADIENIS

+2

VILNIUS

KLAIPĖDA

+3

+2 +2
+1 +3

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS]

– Sofijos soboras.
: sausio 1 d. Popiežiaus kanceliarija nusprendė, kad Naujieji
metai bus skaičiuojami nuo sausio 1 d.
(anksčiau buvo kovo 25 d.).
: sausio 1 d. Pirmą kartą išbandytas sudedamas kuprinėje
parašiutas.
: sausio 1 d. Kuboje žlugo Batistos režimas, valdžion atėjo
Fidelis Kastras.
: sausio 2 d. pasirodė pirmasis Lietuvoje orų prognozės
biuletenis.
: sausio 2 d. Prancūzų fotografas Luizas Dageras pirmą kartą istorijoje nufotografavo Mėnulį.
: sausio 3 d. Popiežius Leonas X-asis išleidžia bulę prieš
vokiečių Reformacijos veikėją Martiną Liuterį.
: sausio 3 d. Henris Brendlis užpatentavo margariną.

1622

1913
1959
1926
1839
1521
1871

1888
1899

: sausio 3 d. Marvinas Staunas
iš Vašingtono užpatentavo
kokteilių šiaudelį.
: sausio 3 d. Pirmasis žinomas
žodžio „automobilis“ (Automobil) panaudojimas (laikraštis New
York Times).
: sausio 4 d. Maskvos didysis
kunigaikštis Ivanas III oficialiai
paskelbė pirmąjį karą Lietuvai;
: sausio 4 d. Kristupas Kolumbas išplaukia iš Naujojo
Pasaulio, užbaigdamas savo pirmąją
kelionę.
: sausio 5 d. Raudonoji armija
išstūmė lenkų legionierius iš
Vilniaus krašto ir, perėmę valdžią, pradėjo formuoti Lietuvos-Baltarusijos Socialistinę Respubliką.
: sausio 5 d. vokiečių fizikas
Vilhelmas Rentgenas (Wilhelm Conrad Röntgen) surengė pirmąją
rentgeno spindulių demonstraciją.

1493
1493

+2 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+1 KAUNO MARIOS
+5 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+3 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1919

1896

GAMA RADIACINIS FONAS

36
39

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 5500 nSv/val.

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

