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Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!
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Į regioninį 
„Dainų dainelės“ 
etapą – devyni 
kolektyvai

Sudaryti 
2018 m. karo 
prievolininkų 
sąrašai

Vinco Mykolaičio-putino jubiliejui – paroda

100 iškiliausių 
prienų krašto 
asmenybių. 
Tadas 
Juodsnukis.

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų krašto muziejuje 
sausio 6 d. paminėtos 
poeto, rašytojo, 
literatūrologo Vinco 
Mykolaičio-Putino 
(1893–1967) 125-osios 
gimimo metinės ir 

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

„Bolomanija“ 
atvažiavo į Prienus

SKAITYKITE 6 p.

SKAITYKITE 3 p.

SKAITYKITE 7 p.

SKAITYKITE 8 p.

pristatyta dailininko Petro 
Lincevičiaus tapybos darbų 
paroda „Žemė“. 

Vincas Mykolaitis gimė 
1893 m. sausio 6 d. Pilotiš-
kėse, tuometiniame Gudelių 
valsčiuje, Marijampolės aps-
krityje. Mokėsi Gudelių ir 
Marijampolės apskrities pra-
džios mokyklose, Marijam-
polės gimnazijoje, studijavo 

Seinų kunigų seminarijoje, 
Peterburgo dvasinėje akade-
mijoje, Fribūro ir Miuncheno 
universitetuose. Dėstė Kauno 
universiteto Teologijos–filo-
sofijos ir Humanitariniame 
fakultetuose. 1928 m. buvo 
suteiktas profesoriaus laips-
nis. 1924–1932 m. redagavo 
žurnalą „Židinys“. Spaudoje – 
žurnale „Šaltinis“ – debiutavo 

1911 m. Putino slapyvardžiu. 
Labiausiai žinomas dėl 1927 
m. išleistų simbolistinių eilė-
raščių rinkinio „Tarp dviejų 
aušrų“ ir 1933 m. išleisto ro-
mano „Altorių šešėlyje“. 1935 
m. oficialiai atsisakė kunigys-
tės ir vedė. 

Prienų krašto muziejaus di-
rektorė Lolita Batutienė, trum-

Kaip būti išmintingu optimistu

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Penktadienį, sausio 5-
ąją, Birštono savivaldybės 

salėje vyko pirmoji 
šiais metais Trečiojo 
amžiaus universiteto 
(TAU) lankytojų paskaita 
„Išmintis. Optimizmas. 
Darna“ ir susitikimas 
su lyderystės ekspertų 

grupės vadove, 
konsultante Nomeda 
Maraziene.

Pirmiausia lektorė palinkė-
jo visiems TAU studentams 
ir šiais metais gyventi įdomų 
gyvenimą, nes, pagal filosofą 

Aristotelį, neįdomaus gyveni-
mo gyventi neverta. Tai kaip 
gi mums gyventi įdomiai, iš-
mintingai ir prasmingai, kas 
gi toji išmintis, apie kurią visi 
kalbame?

prienų rajono 
gyventojas 
savo namuose 
per prievartą 
laikė dvi 
mergaites
Savaitgalį Prienų rajone 
esančiame Žarijų kaime 
vyras savo namuose per 
prievartą laikė ir neišleido 
dviejų mergaičių.

Policijos departamento 
duomenimis, penkiolikos ir 
keturiolikos metų paauglės 
1970 metais gimusio vyro na-
mų kambaryje buvo nuo šeš-
tadienio vakaro iki sekmadie-
nio nakties. Vyras jų neišleido, 
taip pat užrakino aptvertos 
sodybos vartus ir paleido po 
sodybos teritoriją bėgioti du 
vilkinius šunis.

Pareigūnams ir Priešgais-
rinės gebėjimo tarnybos dar-
buotojams nulaužus vartų 
spynos kabliuką ir patekus į 
kiemą, mergaitės iššoko per 
langą, o vyras langą uždarė ir 
pareigūnų neįsileido.

Nepilnametės perduotos tė-
vams. Aplinkybės nustatinė-
jamos. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl žmogaus laisvės 
varžymo.  BNS

Sausio 5 d. meras Alvydas 
Vaicekauskas organizavo 
pasitarimą su Savivaldybė, 
AB „Prienų šilumos 
tinklai“, UAB „Prienų 
butų ūkis“, UAB „Prienų 
vandenys“ vadovais. 

UAB „Prienų vandenys“ 
vadovas Pranas Mitkevičius 

Su įmonių 
vadovais 
sutarta nelėtinti 
darbų tempo
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Aplinkos ministras Kęstutis Navickas atšaukė ministerijos 
kanclerio konkursą, kai jame buvo užsiregistravę 36 
kandidatai. Ministras teigia prasidėjus atrankai supratęs, kad 
taisyklės neužtikrina efektyvaus rezultato. Jo teigimu, buvo 
rizika, kad pretendentai sužinos klausimus, be to, jis pats 
norėjo turėti svaresnį žodį priimant galutinį sprendimą.

  Už šnipinėjimą Baltarusijai kalėti penkerius metus nuteistas 
buvęs valstybės įmonės darbuotojas Romualdas Lipskis iš 
valstybės prisiteisė 2,8 tūkst. eurų už netinkamas kalinimo 
sąlygas Lukiškių kalėjime. R. Lipskis skundėsi, kad vienoje 
kameroje buvo uždaryti 3-4 asmenys, buvo šalta, drėgna, 
trūko oro, nebuvo galimybės judėti, sportuoti.

Baltijos šalyse dislokuoti NATO oro policijos naikintuvai 
pernai lydėjo daugiau netoli Lietuvos, Latvijos ir Estijos sienų 
skridusių Rusijos karinių orlaivių, lyginant su 2016 metais.
pernai NATO naikintuvai lydėti Rusijos orlaivių kilo apie 130 
kartų. Užpernai naikintuvai kilo maždaug 110 kartų, 2015 
metais – apie 160 kartų, o 2014 metais – maždaug 140 kartų.

Svarbesni 2017 metų gruodžio 
mėn. darbai prienų r. savivaldybėje

Gruodžio 1 d. meras Alvy-
das Vaicekauskas susitiko su 
LR aplinkos apsaugos minis-
tru Kęstučiu Navicku. Aptarti 
Aplinkos ministerijai priklau-
sančių patalpų, esančių prie 
buvusio „Revuonos“ viešbu-
čio, perdavimo Savivaldybei 
klausimai.

Gruodžio 2 d. Prienuose vy-
ko tarprajoninis moksleivių ir 
suaugusiųjų vokalinių kolek-
tyvų sambūris „Mano krašto 
partizanų dainos“. 15-ajame 
festivalyje dalyvavo 15 voka-
linių kolektyvų.

Prienų sporto arenoje vy-
ko Lietuvos pulo čempiona-
tas, kuriame dalyvavo apie 
60 geriausių šalies pulo žaidė-
jų. Prieniškis G. Danilevičius 
pelnė net keturis prizinius ap-
dovanojimus: du sidabro, vie-
ną bronzos ir patį aukščiausią 
– pirmąją vietą ir čempiono 
taurę veteranų pulo-10 kate-
gorijoje.

Gruodžio 5 d. meras Alvy-
das Vaicekauskas susitiko su 
Ministru Pirmininku Sauliu-
mi Skverneliu ir aptarė 2018 
m. Prienų r. savivaldybei pla-
nuojamas skirti Valstybės in-
vesticijų programos lėšas. 
Meras išsakė pageidavimą, 
kad kitų metų biudžete pagal 
galimybes būtų numatyta lėšų 
tolesnei Jiezno ligoninės re-
konstrukcijai, Prienų stadiono 
rekonstrukcijos darbams bei 
baseino statybai. 

Gruodžio 6 d. vyko Prienų 
krašto himno konkurso verti-
nimo komisijos posėdis, ku-
riame išrinktas Prienų krašto 
himno konkurso 2-ojo etapo 
nugalėtojas. Himno pristaty-
mas planuojamas 2018 m. va-
sario 16 d.

Gruodžio 8 d. Prienų rajono 
vietos veiklos grupė surengė 
jubiliejinę konferenciją „Jau 
10 metų kartu“.

Gruodžio 8 d. pasirašyta 
Prienų ir Alytaus rajonų, Aly-
taus miesto, Birštono savival-
dybių, Nemuno kilpų regio-
ninio parko direkcijos ir vers-
lininko Augustino Rakausko 
bendradarbiavimo sutartis. 

Bus siekiama nutiesti dviračių 
taką per šių savivaldybių bei 
Visuomenės harmonizavimo 
parko teritorijas. 

Gruodžio 10 d. Stakliškių 
kultūros ir laisvalaikio centre 
vyko tradicinė padėkos šventė 
„Po angelo sparnu“.

Gruodžio mėn. Prienuose 
vyko akcija „Senių besmege-
nių sąskrydis“, rajono seniūni-
jose vyko adventinės popietės, 
Kalėdų eglutės šventės, kūry-
binės dirbtuvės vaikams, susi-
tikimai su Kalėdų Seneliu.

Gruodžio 13 d. atidaryta re-
novuota Šilavoto pagrindinės 
mokyklos sporto salė. Remon-
tuojant sporto salę sutvarkyti ir 
mokinių persirengimo kamba-
riai, įrengti dušai.

Gruodžio 15 d. Švietimo 
skyrius organizavo išvažiuoja-
mąjį mokyklų vadovų (direk-
torių ir pavaduotojų) pasitari-
mą „Profesionalios aplinkos 
kūrimas mokyklose: Tauragės 
ir Prienų r. savivaldybių patir-
tis“ Tauragės r. savivaldybėje.

Gruodžio mėn. išasfaltuota 
Jiezno seniūnijos Strazdiškių 
kaimo Ežero g.

Gruodžio 15 d. buvo atida-
rytas pėsčiųjų tiltas per Peršė-
kės upę į Gerulius (Balbieriš-
kio sen.). 

Gruodžio 15 d. vyko Prienų 
r. savivaldybės „Metų ūkio“ 
šventė, kurioje pagerbti žem-
dirbiai ir konkurso „Metų 
ūkis“ nugalėtojai bei dalyviai. 

Gruodžio 18 d. Jiezne atida-
ryta suremontuota biblioteka. 

Gruodžio 19 d. vyko me-
ro  padėkos vakaras savival-
dybės verslininkams, įstaigų, 
administracijos padalinių va-
dovams. 

Gruodžio 20 d. Žemės ūkio 
ministerijos kanclerio potvar-
kiu skirta 180 tūkst. Eur para-
ma projektui „Stakliškių gim-
nazijos ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus pastato kapitalinis 
remontas“. Darbai planuoja-
mi pradėti 2018 m. gegužės 
mėn.

Gruodžio 20 d. paskirstytos 
Kaimo plėtros rėmimo fon-
do lėšos žemės ūkio veiklos 
subjektams: 12574,81 Eur 

palūkanoms kompensuoti, 
13000,00 Eur nuostoliams dėl 
žuvusių pasėlių ir 1500,00 Eur 
gaisro ir audros padarytiems 
nuostoliams kompensuoti.

Gruodžio 21 d. vyko Prie-
nų r. savivaldybės tarybos 
posėdis, kurio metu svarstyti 
29 klausimai. Posėdžio me-
tu vienbalsiai buvo patvir-
tinti Mato Šalčiaus premijos 
skyrimo nuostatai ir pasira-
šyta Prienų r. savivaldybės ir 
Lietuvos žurnalistų sąjungos 
bendradarbiavimo deklaraci-
ja. Deklaraciją pasirašė meras 
A. Vaicekauskas ir LŽS pirmi-
ninkas D. Radzevičius. Po po-
sėdžio meras pakvietė tarybos 
narius aplankyti Prienų krašto 
muziejų.

Gruodžio 29 d. vyko at-
naujintos Prienų laisvalaikio 
ir kultūros centro didžiosios 
salės atidarymas. Salės atnau-
jinta vykdant projektą „Prienų 
kultūros centro pastato Prie-
nuose, Vytauto g. 35, rekons-
travimas“. Projekto biudžetas 
621 002 Eur.  Projekto metu 
modernizuota kultūros cen-
tro didžioji salė – atliktas sa-
lės remontas, atnaujinta gar-
so, apšvietimo, kino įranga, 
pagrindinis scenos užsklandos 
mechanizmas, kėdės, įrengtas 
keltuvas neįgaliesiems. 

Valstybinės statybos užbai-
gimo komisijos posėdžiuose 
pripažinti tinkamais naudo-
ti šie atnaujinti Prienų mies-
to daugiabučiai gyvenamieji 
namai – Vytauto g. 14, Stadi-
ono g. 8, Vytauto g. 55, Stadi-
ono g. 9.

Gruodžio mėn. Prienų m. 
baigtas įrengti pėsčiųjų ir dvi-
račių takas su apšvietimu nuo 
Panemunės g. iki Prienų mies-
to ribos. 

Prienų r. savivaldybės meras 
Alvydas Vaicekauskas gyven-
tojus priima antradieniais 9–12 
val. ir 17–18 val.

Prienų r. savivaldybės mero 
pavaduotojas Algis Marcinke-
vičius gyventojus priima trečia-
dieniais 9–12 val. ir 17–18 val.

Išankstinė registracija telefo-
nu  61 102.

SAVIVALDYBĖS inf. 

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
mantvydas

PREKEVIČIUS

Štai ir atkeliavo nauji me-
tai. Vieni kitus atkakliai 

sveikinome ir linkėjome vis-
ko, kas jau atsibodę, ir visko, 
ko privalome palinkėti. Ži-
noma, pabandėme ir po nau-
ją žodį į palinkėjimus įrašyt. 
Taigi, iš tikrųjų, gera linkėti 
mylimam arba gerbiamam 
žmogui visko, kad tik šis būna 
dar laimingesnis, na ir, žino-
ma, pasidalintų bent šiek tiek 
ta laime ir su mumis. 

Juk gera, kai žinai, 
kad artimam žmogui 
gerai sekasi. Ir kaip 
gera, kad iš to gerumo 
jis randa laiko mus 
aplankyti, atvažiuoti su 
vaišėmis, o gal ir kur 
nors nusivežti. Nėra 
nieko geresnio, kai tas 
gerumas atveria kelią 
į širdį, į bendravimą. 
Visuomet, kai tik viskas 
gerai, galime ir patys 
aplankyti kitus sau 
artimus žmones, ne 
tik sėdėti susigūžę į 
kamuoliuką kaip ežiai.

O gerumas susideda iš la-
bai daug smulkių dalelyčių. 
Į bendrąjį žmogaus savijau-
tos gerumą susideda viskas, 
kas esant bent smulkiausiam 
kliuviniui gerumą sumažina. 
Ne tik sumažina, bet netgi ir 
panaikina.

Jei išaušta gražus rytas, o 
nuotaika puiki ir kišenėse net 
ošia krūva pinigų, rodos, ga-
lėtum net į pasaulio kraštą 
nulėkti. Bet va, jei tik kokį 
pirštą pradės mausti ar pilvą 
sukti – grius visa diena. Tada 
jau gali šviesti penkios saulės, 
kas 5 minutes kieme savivar-
tis išpylinėti pinigus, kur nors 
kitame kambaryje simfoninis 
orkestras atlikti Amadėjaus 
Mocarto kūrinius, bet vis tiek 
bus negerai. 

Taip, sveikata – didžiausias 
turtas. Bet kartais net keista 
pasidaro, kai apsilankius la-

bai laukiamam žmogui ligos 
tarsi išgaruoja. Nelieka nė 
ženklo to blogumo. Širdžiai 
mielam žmogui apsilankius, 
praeina, ko gero, net sunkiau-
sios ligos.

Žmogus – iš tiesų 
įdomus padaras. Vieną 
akimirką jis gali būti 
pats nelaimingiausias, 
kitą – vėl džiaugtis 
gyvenimu. Ir staiga, 
pasitraukus jį 
aplankiusiam žmogui 
– tapti vėl pačiu 
nelaimingiausiu. Kiek 
daug reiškia žmogui 
bendravimas! 

Vis tik reikia pripažinti, kad 
svarbiausia – galvos sveikata. 
Jeigu ji sugeba tinkamai re-
aguoti į aplinką, mes visada 
pastebėsime ką nors džiugi-
nančio. Ką nors, kas įrodys, 
kad rūpime jam. Paprasčiau-
sias tokio žmogaus pasirody-
mas, pasakytas žodis ar para-
šytas laiškas gali pakeisti vi-
są pasaulį. Ištraukti iš sutemų 
ir panardinti į įvairiaspalvių 
spindulių jūrą.

Kai gulime ligoninėje, nors 
ir gėdinamės, kad nekaip atro-
dome, bet svečius priimame 
mieliau negu gydytoją. O kiek 
atsiranda energijos! Padaro-
me net neįmanoma!

Ir nors puikiai žinome, 
kad bendravimas gali 
išgydyti net keisčiausias 
ligas, bendraujame vis 
mažiau. Vis dažniau 
save apsistatome 
įtarinėjimais, 
antipatijom ar šiaip 
nepasitikėjimu. Ir 
nenorime nieko 
prisileisti. Kodėl? Gal 
todėl, kad bijome, jog 
kas nors mūsų paslaptis 
išduos? Ar gyvenimo 
tiesa ir pavyzdys yra 
paslaptis? O gal tai 
galėtų būti geras 
pamokymas arba 
patarimas?

Kaip dažnai susitinkame 
draugą, kuris skundžiasi ne-
žinantis ką daryti, skundžia-
si, kad jį supa apgavikai, kad 
jis tiesiog nelaimingas? Kaip 
dažnai patys tai išgyvename? 
O kaip dažnai pripažįstame, 
kad geriausia būtų, jeigu kas 
nors patartų, ką daryti? Pri-
pažįstame, bet apsistatome 
paslapties siena ir gyvena-
me su skausmu ir neviltimi 
vienui vieni. Net nepagal-
vojame, kad kartais teisingą 
atsakymą galim atrasti netgi 
neieškant, o tiesiog klausan-
tis. Klausantis kitos istorijos. 
Kitos, kuri gali būti panaši į 
tavo. O gal toje istorijoje iš-
girsime dar vieną būdą iš-
spręsti savo problemas. Iš-
spręsti taip, kaip jau vienas 
žmogus išsprendė. 

Geri pavyzdžiai užkrečia. 
Jeigu juos girdi ir matai. 

Tačiau jeigu uždarai visas 
duris, tenka ieškoti gydytojo. 
Gydytojo, kuris gali ir nenu-
statyti diagnozės. Gydytojo, 
kurio gydymas galbūt ir be-
vertis be to žmogaus, kuris 
galėtų aplankyti ligoninėje. 
To žmogaus, kurio apsilan-
kymas gali padaryti stebu-
klus. 

Negalima užklupus 
nuoskaudai ar 
nevilčiai uždaryti durų. 
Negalima pasislėpti 
tolimiausiame 
kamputyje ir viską 
kęsti. Žmonių pasaulyje 
tiek daug ne tam, kad 
jie kentėtų, o tam, kad 
bendrautų. Ieškotų, su 
kuo galėtų bendrauti, ir 
rastų. 

Stebimės, kodėl pasaulis 
tampa vis nelaimingesnis, 
kodėl toks uždaras... Ir čia pat 
atsakome į tą klausimą. Jis už-
sidaro. Mažėja bendravimo, 
mažėja galimybė išgirsti ir 
pamatyti. Išgirsti, ką žmogus 
sako, ką žmogus daro. Vado-
vaujamės tik savo principais 
klausyti, žiūrėti ir daryti išva-
das, o ne svarbiausiais gyve-
nimo principais – girdėti, ma-
tyti ir žinoti. 
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Ž. Kondrotienė), Prienų lop-
šelio-darželio „Gintarėlis“ 
solistė Sofija Rūtytė (vad. L. 
Vitkauskienė), Prienų lopše-
lio-darželio „Pasaka“ solistė 
Emilija Simanaitytė (vad. V. 
Dobilienė), Prienų „Ąžuo-
lo“ progimnazijos mokinių 
vokalinis ansamblis (vad. L. 
Suchorukovienė), Prienų me-
no mokyklos vokalinis duetas 
„Draugės“: Vasara Gruody-
tė ir Adelija Sinicaitė (vad. 
R. Černiauskienė), Meninio 
lavinimo studijos solistė Vy-
tautė Radzevičiūtė (vad. R. 
Liutvynskienė), Skriaudžių 
pagrindinės mokyklos solis-
tė Samanta Pučkaitė (vad. V. 
Pučkienė), Jiezno muzikos 
mokyklos solistas Nojus Mar-
garian (vad. L. Benokraitie-
nė), Prienų „Žiburio“ gimna-
zijos vaikinų ansamblis (vad. 
R. Ruočkienė). 

Antrasis (regioninis) etapas 
sausio 24 d. vyks Vilkavišky-
je. Dėl patekimo į respublikinį 
etapą varžysis dalyviai iš Vil-
kaviškio, Birštono, Kalvarijos, 
Kazlų Rūdos, Marijampolės, 
Prienų ir Šakių savivaldybių.

Laima
DUOBLIENĖ

Baigėsi vieno 
populiariausio, 
unikaliausio ir ilgametes 
tradicijas turinčio 
renginio – Lietuvos 
vaikų ir moksleivių 
televizijos konkurso 
„Dainų dainelė“– rajoninis 
etapas. Kas antrus metus 
organizuojamo konkurso, 
kuriame gali dalyvauti 3–
19 metų vaikai ir mokiniai, 
rajoniniame etape Prienų 
savivaldybėje varžėsi šeši 
solistai, vienas duetas ir 3 
ansambliai.

Komisijos, kuriai pirminin-
kavo Kauno 1-osios muzikos 
mokyklos muzikos mokytoja 
metodininkė Loreta Mačienė, 
sprendimu, regioniniame eta-
pe dalyvaus devyni kolekty-
vai: Prienų lopšelio-darželio 
„Saulutė“ mergaičių kvinte-
tas: Gustė Raškevičiūtė, Ga-
bija Kraftaitė, Gustė Kon-
drotaitė, Vėtrūnė Skilandytė, 
Guostė Stabrauskaitė (vad. 

Mažiausiai 30 žmonių žuvo ir dar 70 žmonių buvo 
sužeista per seriją sprogimų Sirijos Idlibo mieste 
sekmadienį, pranešė Turkijos naujienų agentūra 
„Anadolu“. Jos duomenimis, keturi sprogimai 
nugriaudėjo Idlibo miesto centre. per šį teroristų 
išpuolį sprogdinti automobiliai.

  Vokietijos parlamento žemųjų rūmų (Bundestago) 
pirmininko pavaduotojas – socialdemokratas Thomas 
Oppermannas (Tomas Opermanas) – siūlo vieno 
asmens kadencijų kanclerio poste skaičių apriboti 
iki dviejų. Kartu politikas siūlo padidinti kanclerio 
kadencijos laikotarpį nuo ketverių iki penkerių metų.

Didžioji Šveicarijos gyventojų dalis pritaria iniciatyvai 
uždrausti viešose vietose devėti veidą visiškai 
dengiančius rūbus, tokius kaip musulmonišką burką, rodo 
sociologinės apklausos rezultatai, kuriuos sekmadienį 
paskelbė laikraštis „Le Matin Dimanche“.

pai pristatydama žymaus kraš-
tiečio biografiją, priminė ne 
tik gausų jo kūrybinį palikimą, 
bet ir dar vieną kiek mažiau ži-
nomą veiklą – vertimus. Jis į 
lietuvių kalbą išvertė nemažai 
Adomo Mickevičiaus, Alek-
sandro Puškino, Ivano Kry-
lovo bei kitų žinomų poetų ir 
rašytojų kūrinių. 

Šie jubiliejiniai poeto ir ra-
šytojo gimimo metai bus pa-
žymėti dideliu renginiu ge-
gužės 26 d. Pilotiškėse, kurio 
metu bus įteikta ir Prienų ra-
jono savivaldybės įsteigta V. 
Mykolaičio-Putino literatū-
rinė premija. Konkursas pre-
mijai gauti organizuojamas 
kas penkeri metai – jubilieji-
nėms V. Mykolaičio-Putino 
gimimo metinėms pažymėti. 
1700 eurų premija skiriama 
už reikšmingus poezijos, pro-
zos, literatūros kritikos, verti-
mų bei publicistikos darbus, 
V. Mykolaičio-Putino kūrybos 
tyrinėjimą, sklaidą ir jo idėjų 
tęstinumą bei propagavimą.

„Apsilankęs V. Mykolai-
čio-Putino memorialiniame 
bute-muziejuje pastebėjau, 
kad tarp daugybės meno kū-
rinių nėra nieko iš gimtosios 
žemės. Šie mano paveikslai 
ir piešiniai yra tarsi istorijos 
rekonstrukcija, dialogas su V. 
Mykolaičio-Putino vaikyste“, 
– kalbėjo dailininkas Petras 
Lincevičius. 

Jis papasakojo apie savo ke-
lių dienų viešnagę V. Mykolai-
čio-Putino tėviškėje, kurią ly-

Vinco Mykolaičio-putino 
jubiliejui – paroda

dėjo lietus, neleidęs visų darbų 
užbaigti vietoje. Pasak daili-
ninko P. Lincevičiaus, parodos 
pavadinimas „Žemė“ atsira-
do tarsi savaime, pabuvus V. 
Mykolaičio-Putino tėviškėje 
ir pajutus bendrumą – gimto-
sios žemės svarbą. Dailininkas 
tikisi, kad kūrinių iš V. Myko-
laičio-Putino tėviškės dar bus 
ir daugiau. 

Dainas, parašytas pagal V. 
Mykolaičio-Putino eiles, dai-
navo „Marginys“, eilėraštį 
perskaitė poeto giminaitis Ju-
lius Mykolaitis. 

Su gražiu kraštiečio jubilie-
jumi, pažymėtu kito kraštie-
čio P. Lincevičiaus kūriniais, 
susirinkusiuosius sveikino 
Prienų r. savivaldybės Kultū-
ros, sporto ir jaunimo skyriaus 
vedėjas R. Šiugždinis ir Nau-
josios Ūtos seniūnas A. Aliu-
kevičius. 

Renginio metu buvo prista-
tyta ir muziejininkų įvykdyta 
misija – surinkti po saują že-
mių iš mūsų krašto partizanų 
žuvimo ir palaidojimo vie-
tų. Kapsulės su žemėmis bus 
įkastos po paminklo, skirto 
Lietuvos šimtmečiui, pama-
tais.  
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2017-12-23, apie 7.00 val., kelyje 
Kaunas-Prienai–Alytus, 29 km., Prie-
nų r. sav., R. G. (gim. 1958 m.), gyv. 
Kauno r. sav., vairuodamas E. J. (gim. 
1976 m.)  priklausantį automobilį 
partrenkė ir mirtinai sužalojo tam-
siu paros metu kelio važiuojamąja 
dalimi ėjusį pėstįjį A. L. A. (gim. 1939 
m.), kuris su savimi neturėjo šviesą 
atspindinčių elementų.

2017-12-24 apie 12.40 val. G. P. 
(gim. 1960 m.) Prienų r., būdamas 
neblaivus (1,46 prom. alkoholio), 
savo namuose, virtuvėje, 2-3 kartus 
ranka smogė neblaiviai (1,86 prom. 
alkoholio) savo sugyventinei R. J. 
(gim. 1967 m.). G. P. sulaikytas 48 
valandoms ir uždarytas į Alytaus 
apskrities VPK areštinę.

2017-12-24 03:43 val. gautas prane-
šimas, kad Prienų r. sav., Jiezno sen., 
Vėžionių k., Pievų g., namo kamine 
dega suodžiai. Dėl stipraus vėjo ir iš 
kamino kylančių žarijų kilo pavojus 
greta (už 10 m) esantiems dviem 
ūkiniams pastatams. 

2017-12-25 apie 23.45 val. Birštono 
sav., sulaikytas V. M. (gim. 1997 m.), 
dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, 
nes vairavo automobilį „Audi A4“ ne-
turėdamas teisės vairuoti transporto 
priemonės ir, galimai, neblaivus, 
atsisakė pasitikrinti neblaivumą 
alkoholio matuokliu ir duoti kraujo 
mėginį gydymo įstaigoje. Siekdamas 
išvengti atsakomybės pasiūlė papirkti 
Alytaus apskr. VPK Birštono PK parei-
gūnus. V. M. sulaikytas ir uždarytas į 
Alytaus apskr. VPK areštinę.

2017-12-25 apie 17.10 val. Prienų r., 
D. K. (gim. 1974 m.), neblaivus (nu 
2,13 prom. alkoholio) vairuodamas 
automobilį „VW Caddy“, jo nesu-
valdė ir nuvažiavo į pakelės griovį. 
D. K. laikinai sulaikytas ir pristatytas 
į Alytaus VPK areštinę.

2017-12-25 apie 12.30 val. gautas 
pranešimas, kad Prienų r. sav., Pa-
kuonio sen., Pakuonio mstl., Sodų g., 
dega 12x3 m dydžio statybinis vago-
nėlis. Vagonėlio viduje prie kamino 
smilko apie 2 m² lubų. Nuardyta 
apie 2 m² lubų. Lubos užgesintos, 
išvėdintos patalpos.

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu (Benjaminas 
Netanjahus) sekmadienį paragino uždaryti su 
palestiniečių pabėgėliais dirbančią Jungtinių Tautų (JT) 
agentūrą. Tai jis pareiškė praėjus kelioms dienoms po 
to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino 
apkarpyti finansinę paramą palestiniečiams.

  JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) 
sekmadienį toliau koneveikė informacijos apie jo pirmuosius 
metus Baltuosiuose rūmuose kupiną knygą, kurioje 
keliamas klausimas dėl šalies vadovo galimybių dirbti. 
Atsakydamas į autoriaus teiginį, kad yra nestabilus, D. 
Trumpas šeštadienį pavadino save „labai stabiliu genijumi“.

Muzikos įrašų pardavimų Didžiojoje Britanijoje augimas 
2017-aisiais buvo rekordinis per pastaruosius du 
dešimtmečius, rašo „The Guardian“. Muzikos mylėtojai 
šioje šalyje pernai įsigijo 135 mln. albumų ekvivalentų, juos 
skaičiuojant visais įrašų formatais – 9,5 proc. daugiau nei 
užpernai. Šios rinkos augimas – didžiausias nuo 1998 m.

mantvydas
PREKEVIČIUS

Prasidėjo dar vieni, 
gausybės dienų 
mūsų pamatuotų ir 
nepamatuotų sprendimų 
pareikalausiantys metai. 
Dar vieni metai, po 
kurių galėsime spręsti, 
ar jie buvo sėkmingi, ar 
„susimovėme“ visiškai. 
Tiesa, šie metai bus 
ypatingi, kaip ir daugelis 
kitų. 

Nors daugelis laukė apo-
kalipsės 2017 metais vyku-
sių Rusijos karinių pratybų 
„Zapad“ metu, faktas, jog šios 
praėjo be jokių incidentų, dar 
nereiškia, kad išnyko rizika 
ją išgyventi 2018-aisiais ar 
bet kuriais kitais metais. Nors 
ginkluota technika pasitraukė 
tolėliau, pasukti sąstatus, pil-
nus geležinių vikšrų, link Lie-
tuvos ar bet kurios kitos Eu-
ropos valstybės tėra taip pat 
paprasta, kaip ir buvo ligi šiol. 
Ir tai, kad praėjus trisdešim-
čiai metų NATO karinis blo-
kas siekia atnaujinti pratybas, 
kurių metu per keliasde-
šimt valandų ar keletą 
dienų, reaguojant į ka-
rinę grėsmę, pirmiausia 
į Vokietiją, o iš jos ir į 
bet kurią Europos vietą 
būtų permetamos tūks-
tantinės JAV bei aljanso 
karinės pajėgos, reiškia 
ne tik užkurtą galingą 
karinio verslo variklį, 
bet ir elementarią realią 
grėsmę.

Nuolatinis Rusijos ka-
riuomenės tobulinimas, nors 
ir nuolat patiriantis fiasko bei 
dėl finansinių sunkumų labiau 
panašus į propagandines pa-
sakas, vis tik rodo konflikto 
simptomus, o ne finansinės 
ar ekonominės naudos kūri-
mo požymius. 

Žinoma, daugelis europesi-
mistų, JAV dominavimo prie-
šininkų bei „senų gerų laikų“ 
sentimentais gyvenančių lie-
tuvių dažniausiai į tai numoja 

ranka, pamiršdami elementa-
rius nuo tų „senų gerų laikų“ 
užsilikusius didžios Tėvynės 
kūrimo principus, kurie ne-
pakito. Šimtais iš Ukrainos į 
Rusiją važiavusių „200 kro-
vinio“ raudonųjų karstų su 
Rusijos jaunuoliais, vis keis-
tomis aplinkybėmis Rusijos 
teritorijoje padidėjantis radi-
acinis fonas, nuolatinis noras 
savo ginklais „padėti“ spręsti 
tarptautinius konfliktus nie-
kuo nepasikeitė nuo Tarybų 
Sąjungos laikų. 

Kokia kaina kuriamas to-
kių šalių didingumas galima 
su juoku per ašaras prisižiū-
rėti šiuo metu nepamatuotai 
savo galimybes vertinančioje 
Šiaurės Korėjoje. Rusijos pa-
laikoma valstybė ne tik savo 
raketų skrydžiais virš galvos 
nuolat gąsdina vienintelę ato-
minį karą patyrusią Japoniją, 
bet ir be skrupulų naikina savo 
tautą. Nepriteklius, nuolat be-
sitęsiančios bado epidemijos, 
pražūtingi politiniai kalėjimai 
– darbo stovyklos bei ant gy-
venamojo rajono nukritusi 
paskutinė bandyta balistinė 
raketa rodo išties didelę mei-
lę savo tautai. 

Negana to, toks absurdo 
teatras yra palankiai vertina-
mas politikų. Negana to – sa-
vų politikų. Toli nuo karinio 
konflikto pavojaus esančių 
kai kurių Europos valstybių 

vadovų abejingumas Rusijos 
grėsmei nėra keistas ir nuos-
tabą keliantis dalykas. Prigu-
žėjus Rusijos oligarchų, žino-
ma, atsinešusių ir savo turtą, 
šiose valstybėse atsivėrė nau-
jos durys verslui, ekonomikai. 
Kodėl Vakarų Europa, niekad 
nepatyrusi Rusijos grėsmės, 
turėtų ją vertinti kaip grėsmę? 
Lenkija ir Vokietija tai vertina. 
Ypač tai vertina ir Baltijos ša-
lys. Suomija, atkurianti savo 

karinius pajėgumus ir laiko-
ma viena iš gerai išsivysčiu-
sių šalių (daugelio akimis, ne 
tokia trečiarūšė kaip Baltijos 
trijulė), taipogi įžiūri poten-
cialią grėsmę, o ne verslo in-
teresus. 

Bet jos neįžiūri... Lietuvos 
premjeras. Saulius Skverne-
lis išreiškė pageidavimą at-
naujinti politinius kontaktus 
su Rusija. Rodos, kilnus da-
lykas. Tik klausimas, ar jis 
juos nutraukė? Ar Lietuva 
dėl bendros antipatijos šiuos 
kontaktus sunaikino? Pana-
šu, kad pamirštama, nuo ko 
viskas prasidėjo...

Pamirštama Gruzija, Ukrai-
na, Krymas. Pamirštama, kad 
ne S. Skvernelis ir ne Lietu-
va dar 2006 metais uždarė 
„Družbos“ naftotiekį į Ma-
žeikius. O kiek metų praė-
jo nuo paskutinio grasinimo 
susigrąžinti Pabaltijį? Metai 
ar dveji? 

Dar linksmiau pasidarė iš-
girdus, kad eurokomisaras 
Vytenis Andriukaitis sako 
pritariantis premjero pozici-
jai atnaujinti politinius kon-
taktus su Rusija, sekant kitų 
Europos Sąjungos (ES) šalių 
ir institucijų pavyzdžiu. Taip, 
tas pats Vytenis, Europos Są-
jungos komisaras, atsakingas 
už sveikatą ir maisto saugą 
visoje Europos Sąjungoje. 
Toje Sąjungoje, kuri baigia 

nuskęsti milijonų kūdikiams 
nuodingų mišinukų ir trečios 
rūšies maisto tiekimo trečio-
sioms šalims (beje, šaliai, 
kurios dėka Vytenis Andriu-
kaitis tokiu atsakingu ir tapo) 
skandale. Beje, dar Lietuvoje 
būdamas sveikatos apsaugos 
ministru, eurokomisaras la-
bai įtikinamai su mažų vaikų 
tėvais diskutavo apie mažų-
jų sveikatą ir, palaikydamas 
farmacininkus (beje, pastarų-

jų verslo sėkmė dažnai prily-
ginama pornografijos verslo 
sėkmei), iš vakcinų kokybe 
nepasitikinčių medikų grasino 
atimti licencijas, o nepaskie-
pytus vaikus išmesti iš darže-
lių ir mokyklų. Nors vakcinų 
aprašuose būdavo pabrėžia-
ma, kad pastarosios neišban-
dytos, o kontraindikacijų skil-
tyje puikuodavosi mirtinos di-
agnozės, tuometinis ministras 
modavo ranka sakydamas, 
jog tai pramanas. Lygai taip 
pat, kaip ir dabar iškilus mais-
to kokybės skandalui. 

Jei žmogus nesidomi 
savo kuruojama 
sritimi, remia verslą, 
nekreipdamas dėmesio 
į vartotojus, bei griežtai 
neigia pasekmes, tai 
ar gali būti patikimi jo 
patarimai ar sprendimai? 
Ar tikrai toks žmogus 
gali tiksliai žinoti 
apie esamą grėsmę, 
atsakingai kalbėti už 
savo šalies piliečius? Ir ar 
jis pripažintų, jog klydo?

Europos Sąjungos šalys, 
neregėjusios Rusijos grėsmės, 
o apie Ukrainos egzistavimą 
sužinojusios tik po jos oku-
pacijos, žinoma, kad norės ge-
resnių santykių su Rusija, nes 

tai – verslas. Toks pats verslas 
kaip per prievartą brukamos 
neaiškios būtinybės ir koky-
bės vakcinos ar pigiau paga-
minamas, bet daugiau pajamų 
„uždirbantis“ maistas.

Tiesa, Olandija apie Ukrai-
ną jau žino daugiau. Žino ir 
apie Rusiją. Bet, ko gero, mū-
sų politikams neaišku tik dėl 
verslo ar ideologinio palanku-
mo, nesvarbus ir faktas, kad 
2017 metų pabaigoje tarp-

tautinė komisija (beje, kuriai 
pagalbą teikė ir Lietuvos eks-
pertai), tirianti Malaizijos oro 
linijų skrydžio Nr. 17 (MH-
17), skridusio iš Amsterdamo 
į Kuala Lumpūro oro uostą, 
katastrofą virš Ukrainos, Do-
necko, pripažino, jog šį lėktu-
vą sunaikino Rusijos karinių 
pajėgų iš raketinio komplekso 
BUK paleista raketa. Komisi-
jos tyrimo išvados paremtos 
nuotraukomis, vaizdo me-
džiaga, telefoninių skambu-
čių pokalbiais bei paties lėk-
tuvo bei raketinio komplekso 
apžiūra – tuo, kas nesugalvo-
jama, o yra faktas. Tuo tarpu 
Rusija tai visuomet neigė. Iš 
pradžių apkaltinusi Ukrainos 
naikintuvų pilotus, visiems 
parodžiusi, kaip paaiškėjo, re-
tušuotų nuotraukų, galiausiai 
atsitvėrė eiline neigimo siena. 
Komisija šį 300 žmonių pra-
žudžiusį lėktuvo sunaikinimą 
įvardino teroristiniu aktu.

Tai, kad savo absurdu pa-
linksminti pasaulį mėgsta ne 
tik Šiaurės Korėja, bet ir Ru-
sija, įrodo ir faktas, jog bai-
giantis tiems patiems 2017 
metams Rusija išplatino ir 
JAV liečiantį „kompromatą“ – 
vaizdus, kaip JAV kariuome-
nė perveža ginklų kontraban-
dą teroristams. Tačiau labai 
greitai paaiškėjo, kad vienas 
vaizdas iš pateiktų „svarių“ 
įrodymų – kompiuterinio žai-

dimo animacija, kiti 
– filmuoti prieš metus 
visai kitoje valstybėje 
ir neturi nieko bendra 
su jokia grupuote. 

Kai žinome, kad 
valstybė meluoja, iš-
kyla klausimas – ar 
galime tikėtis sąžinin-
go politinio bendra-
darbiavimo? Sausio 
13 d. išvakarėse poli-
tikai, kuriems Lietu-
vos žmonės patikėjo 

tokias aukštas pareigas, labai 
nuolankiai ruošiasi nulenk-
ti galvas tiems, kas... ne, ne 
okupavo, trėmė ir žudė mūsų 
tautą, o tiems, kas su smurtu 
keliauja per pasaulį ir net ne-
ketina sustoti. 

Metai prasideda įdomiais 
pasisakymais ir įdomiais po-
sūkiais, kurie atranda sa-
vo destrukcinį kelią ne tik į 
valstybes, bet ir mažus kai-
melius.
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2017-12-26 kilo gaisras Veiverių sen., 
Skriaudžių k., Ąžuolų g. name kilo 
gaisras, buvo uždūmintos patalpos, 
po krosnimi smilko grindys. Apdegė 
ir buvo nuardyta 0,5 m² medinių 
grindų.

2017-12-26 apie 21.50 val. Prienų 
r., Ašmintos sen., Patrakiemio k., 
moters (gim. 1938 m.) sodyboje 
rasta daiktų visuma, įtariama, nele-
galiam alkoholio distiliatui gaminti 
ir trijų litrų stiklainis su, įtariama, 
jau pagamintu nelegaliu alkoholio 
distiliatu.

2017-12-26 apie 20.30 val. Prienų 
r., Ašmintos sen., Patrakiemio k., 
neblaivus vyras (g. 1969 m.) smur-
tavo prieš motiną (gim. 1938 m.). 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2017-12-26 apie 17 val. Prienų r., Vei-
verių mstl., du iš matymo pažįstami 
asmenys sumušė vyrą (gim. 1988 
m.). Medikai diagnozavo raktikaulio 
lūžį, nukentėjusysis gydomas Kauno 
klinikose.

2017-12-27 apie 20.30 val. Prienų 
r., Ašmintos sen., Važatkiemio k., 
kelyje Strielčiai-Pociūnai, neblaivus 
(2,92 prom. alkoholio) vyras (gim. 
1980 m.) nesuvaldė vairuojamo 
automobilio „Audi A6 Avant“ ir 
nuvažiavo į pakelės griovį. Kartu 
važiavęs neblaivus keleivis (gim. 
1991 m.) nenukentėjo. Vairuotojas 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

2017-12-28 apie 16.20 val. Prienuo-
se, Kelininkų g., moteris (gim. 1951 
m.), tvarkydama sodybos aplinką, 
šalikelėje rado dujinį ginklą su apka-
ba ir dviem šoviniais.

2017-12-30, apie 00.00 val., Alytaus 
AVPK OVS gautas pranešimas, kad 
Prienų r. sav. „Ford Mondeo“ įva-
žiavo į griovį, vairuotojas neblaivus. 
Nuvykę Alytaus AVPK Prienų r. PK 
Reagavimo skyriaus patruliai, nusta-
tė, kad automobilį „Ford Mondeo“ 
vairavo neblaivus (1,97 prom. alko-
holio) ir neturintis teisės vairuoti M. 
P. (gim. 1990 m.). Vadovaujantis LR 
BPK 140 str., M. P. sulaikytas ir užda-
rytas į Alytaus AVPK areštinę.

Kinijos valdžia nusprendė verslininkus ir aukštos 
kvalifikacijos specialistus iš užsienio vilioti specialiomis 
vizomis, skelbia vietos spauda. Vizos leis atvykti į Kiniją 
neribotą skaičių kartų, tačiau ne daugiau kaip 180-čiai 
dienų iš eilės. Vizų turėtojai taip pat galės į šalį atsivežti 
ir žmonas bei vaikus.

  Ispanijoje gelbėti dėl gausaus sniego įstrigusių 
automobilininkų buvo dislokuoti armijos reagavimo į 
nepaprastąsias situacijas daliniai, pranešė kariškiai. Ispanų 
žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad didelėse šalies 
šiaurės ir centrinių regionų dalyse iškritus gausiam sniegui 
keliuose įstrigo šimtai automobilių.

Vaistas nuo paveldimos tinklainės degeneracijos, 
kuri gali sukelti visišką aklumą, Jungtinėse Valstijose 
bus parduodamas už 850 tūkst. JAV dolerių, taigi tai 
bus vienas brangiausių medicininių gydymų visame 
pasaulyje. pasak gamintojos, vaistinis preparatas 
skiriamas viena doze.

Tokie buvo Medeinės, 
vienos iš 17 stovyklos 
dalyvių (amžius 6–11 
metų), atsisveikinimo 
žodžiai aptariant žiemos 
stovyklos veiklas. Ir kiti 
dalyviai išreiškė didžiulį 
pasitenkinimą stovykla. 
Tėvai taip pat liko 
patenkinti.„Ši stovykla 
– išsigelbėjimas tėvams“, – 
džiaugėsi Danielės mama. 

Šią dviejų dienų stovyklą 
sumanė ir organizavo daug 
patirties darbe su jaunimu tu-
rinčios Loreta Šaltienė ir Rita 
Markovskaja.

Loretos organizuotos 2017 
m. rugsėjį Jaunimo dienos 
Prienų mieste labai gerai įver-
tintos. Ji yra prieniečių mėgs-
tamo žaidimo „Protų kovos“ 
viena iš iniciatorių. Rita dau-
giau kaip 20 metų dirba anglų 
kalbos mokytoja, turi sukau-
pusi daug žinių apie nefor-
malųjį ugdymą iš daugybės 
tarptautinių kursų. Jos sukur-
tos veiklos stovyklos metu: 
žaidimai ir užduotys, ugdan-
čios analitinį mąstymą ir pas-
tabumą, taip pat komandinio 
tipo veiklos. Į stovyklą bu-
vo pakviestas anglas Markas 
Potteris, kuris vaidino, skai-
tė humoreskas apie mons-
trus. Jo veiklos buvo skirtos 
klausymo,logikos ir kūrybiš-
kumo ugdymui.

Stovyklos metu buvo la-
vinamos vaikų bendravimo, 
mokymosi mokytis, socialinė, 
pilietinė iniciatyvos ir užsienio 
kalbos kompetencijos. Vaikai 
taip pat mokėsi stebėti koman-

Žiemos stovykla buvo nuostabi

dos narių ir savo santykį.
Vaikai aplankė išskirtinius 

Prienų objektus: Revuonos 
parką ir Velniabliūdžio pelkę. 
Apie juos pasakojo Loreta, tu-
rinti 10 metų darbo patirtį Ne-
muno kilpų regioniniame par-
ke. Į pelkę stovyklos dalyviai 
keliavo pėsčiomis, ir tai buvo 
didelis džiaugsmas tiems, ku-
rie pirmą kartą gyvenime ėjo 
per Prienų tiltą. Grįžimas nuo 
poliklinikos miesto autobusu 
(kai kuriems taip pat pirmą 
kartą gyvenime) stovyklos da-
lyviams buvo siurprizas.

Stovyklos metu vaikai žai-
dė judriuosius, stalo žaidimus 
ir visais kitais būdais išliejo 
energiją. Vaikų prisistatymuo-
se tik vienas 10 m. berniukas 
sakė, kad jam labiausiai pa-
tinka žaisti kompiuteriu. Tai-
gi galima daryti išvadą: vai-
kai pasiilgo žmogiško ben-
dravimo ir paprastų žaidimų 
kartu.

Vaikai daug piešė. Stovy-
klos dalyviai ypatingu būdu, 
SIM kertelėje (SIM – susipa-
žink, iliustruok, maketuok), 
klausinėjo vienas kito apie po-
mėgius, norus ir svajones. Pa-

vyzdžiui, 6 m. Ąžuolas mėgs-
ta laisvalaikiu plauti grindis 
ir lakstyti paskui mokytojus, 
antrokė Gabija – būti lauke su 
draugais, 7 m. Ugnei patinka 
dainuoti ir maudytis, o Titui 
– važinėti dviračiu.

„SIM kertelėje“ buvo ir pra-
šymų Prienų miesto merui:

„Norėčiau Prienuose da-
žasvydžių arenos“, – 10 m. 
Rokas;

„Norėtume daugiau krepši-
nio aikštelių“, –10 m. Augus-
tas ir 6 m. Ąžuolas;

„Nenoriu, kad vaikai liūdė-
tų“, – 6 m. Danielė.

7 m. Kipras nori, kad Striel-
čiuose, kur jis gyvena, būtų ant 
kelio paklotos plytelės.

Titas (8 m.), Gabija ir Kor-
nelija (9 m.) norėtų kino salės, 
Ugnė (7 m.) –karstyklių, o 11 
m. Pijus – gyvūnų prieglau-
dos. Vaikai norėtų Prienuose 
Vaikų parko. Kažin, gal išsi-
pildys nors viena vaikų sva-
jonė?

Kita stovykla planuojama 
2018 m. vasario 24–25 d.

Stovyklos organizatorės Ri-
ta Markovskaja ir Loreta Šal-
tienė 

penkių savivaldybių merai siekia 
pagreitinti kelio Kaunas–prienai–
Alytus rekonstrukcijos darbus
Praeitą savaitę  Prienų r. 
savivaldybės mero Alvydo 
Vaicekausko iniciatyva 
penkių savivaldybių – 
Prienų, Alytaus ir Kauno 
rajonų, Alytaus miesto ir  
Birštono – merai pasirašė 
kreipimąsi Lietuvos 
Respublikos Ministrui 
Pirmininkui ir susisiekimo 
ministrui, kad kelio Nr. 
130 Kaunas–Prienai–Alytus 
rekonstrukcijos darbai 
būtų įtraukti į valstybei 
svarbių projektų sąrašą. 

Tuo siekiama, kad grei-
čiau būtų skirtas finansavi-
mas šio kelio rekonstrukcijos 
darbams.

„Šis kelias labai svarbus ir 
visiems mūsų krašto gyvento-
jams, ir verslui. Ne vienas mū-
sų rajono gyventojas važiuoja 
dirbti į Kauną ar Alytų.  Mūsų 
rajone veiklą vykdantys vers-
lininkai irgi labai suinteresuoti, 
kad šis kelias būtų kuo greičiau 
sutvarkytas ir juo važiuoti bū-
tų patogiau ir saugiau“, – teigė 
Prienų r. savivaldybės meras 
A. Vaicekauskas.

Kelias Kaunas–Prienai–
Alytus yra vienas labiausiai 
apkrautų kelių, užtikrinantis 
susisiekimą tarp centrinės ir 
pietinės Lietuvos. Eismo in-
tensyvumas šiame kelyje vis 
didėja, o kelio dangos būklė ir 
eismo sąlygos prastėja. Nors 
beveik visame šio kelio ruože 
Garliava–Prienai greitis ribo-
jimas iki 70 km per valandą, 
tačiau dėl spūsčių transportas 
juda gerokai lėčiau. Taip pat 
per dvejus metus šiame ke-
lyje užregistruoti 168 eismo 
įvykiai.

2015–2016 metais dalis šio 
kelio ruožų buvo atnaujinti 
(paklotas asfaltbetonio  dangos 
sluoksnis), tačiau 2017 metais 
darbai sustojo. Tikimasi, kad 
šis merų kreipimasis atkreips 
Lietuvos Respublikos  Minis-
tro Pirmininko ir Susisiekimo 
ministerijos dėmesį ir bus im-
tasi konkrečių kelio rekons-
trukcijos darbų, o ateityje pa-
siekti Kauną taps daug pato-
giau, greičiau ir saugiau.

SAVIVALDYBĖS inf. 

Su įmonių vadovais sutarta 
nelėtinti darbų tempo
pristatė vykdomą vanden-
tiekio projektą Strielčiuose 
– jau paklota 8 km trasų (iš 
13 km) ir planuojama iki ru-
dens šį projektą įgyvendinti. 
Taip pat trumpai papasakojo 
apie būsimus darbus – vasa-
rą bus vykdoma vandentiekio 
rekonstrukcija Pramonės, Sta-
diono (iki Tyliosios) gatvėse, o 
iki metų pabaigos planuojama 
baigti Stakliškių vandentiekio 
projektą. Direktorius išsakė 
nuogąstavimus, kad prie van-
dentiekio ir nuotekų tinklų 
nesijungia dalis Balbieriškio 
miestelio gyventojų, o tai gre-
sia didelėmis piniginėmis bau-
domis įmonei.

   UAB „Prienų butų ūkis“ 
vadovas Algis Valatka pasi-
džiaugė daugiabučių renova-
cijos sparta, papasakojo apie 
ruošimąsi kvartalinei renova-
cijai. Išreikšdamas viltį, kad 

pavyks gauti finansavimą no-
rintiesiems renovuoti daugia-
bučius, pajuokavo, kad dabar 
gyventojai jau klausia, ne ko-
dėl reikia renovuotis, o kada 
vyks renovacija.

AB „Prienų šilumos tinklai“ 
direktorė Albina Minciuvienė 
kalbėjo apie planus didinti ku-
ro sandėlius, pirkti svarstykles 
bei informavo apie kainų kuro 
šildymui svyravimus. Taip pat 
vadovė pristatė, kad jau nuo 
2018 m. vasario 1 d. bus mo-
kama 0,61 ct/kWh „kompen-
sacija“ šilumos vartotojams už 
papildomai gautas įmonės pa-
jamas 2015–2016 m. (Valsty-
binė kainų ir energetikos kon-
trolės komisijos sprendimu 
bus mokama penkerius me-
tus), o šilumos kaina bus ti-
krai mažesnė negu sausio mėn. 
(preliminariais skaičiavimais, 
apie 0,48 ct/kWh).

SAVIVALDYBĖS inf. 
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ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Sausio 13 d.

1815 val.

BTV
Panevėžio „Lietkabelis“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

KREPŠINIS

Sausio 13 d.

1400 val.
Prienų KKSC arenoje

Stakliškių „Stakliškės“ prieš 
Vilniaus „Stekas-Rivilė“   RKL

KREPŠINIS

Sausio 15 d.

2030 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 
Vilniaus „Lietuvos rytas-2“   BBB

KREPŠINIS

Sausio 17 d.

2030 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Šakių „Vytis“   BBB

KREPŠINIS

Sausio 20 d.

1400 val.
Prienų KKSC arenoje

Stakliškių „Stakliškės“ prieš 
Kauno „Perkūnas-Vytrita“   RKL

REGIONŲ KREpŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
pERG. pRAL. SANTYKIS

10 1 969:786

2. Stakliškių „Guosta“
pERG. pRAL. SANTYKIS

10 1 847:698

3. Rokiškio „Feniksas“
pERG. pRAL. SANTYKIS

8 3 918:772

4. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
pERG. pRAL. SANTYKIS

8 3 786:781

5. Kauno „perkūnas-Vytrita“
pERG. pRAL. SANTYKIS

7 4 862:854

6. Kupiškio KK „Kupiškis“
pERG. pRAL. SANTYKIS

6 5 864:800

7. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
pERG. pRAL. SANTYKIS

6 5 834:784

8. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
pERG. pRAL. SANTYKIS

3 8 818:885

9. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
pERG. pRAL. SANTYKIS

3 8 742:839

10. Alytaus SRC- „Dzūkija“
pERG. pRAL. SANTYKIS

2 9 819:888

11. Anykščių „KKSC-Elmis“
pERG. pRAL. SANTYKIS

2 9 695:824

12. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
pERG. pRAL. SANTYKIS

1 10 718:961

KREPŠINIS

Sausio 12 d.

2000 val.
Kauno MppMC (Smalininkų g. 18, Kaunas)

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

Rusijos kariškiai atrėmė bandymą dronais atakuoti 
rusų Hmeimimo karinę bazę Sirijoje, pranešė britų 
transliuotojas BBC. Vienas iš dronų buvo numuštas ir 
ataka buvo nutraukta, sakoma pranešime, remiantis 
padėtį Sirijoje stebinčios nevyriausybinės organizacijos 
„Syrian Observatory for Human Rights“ informacija.

  prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sekmadienį 
padėjo vainiką priešais buvusią satyrinio žurnalo „Charlie 
Hebdo“ redakciją, kur lygiai prieš trejus metus per islamistų 
teroro ataką žuvo 11 jos darbuotojų. Ceremonija aukų šeimų 
pageidavimu buvo santūri. Joje dalyvavo prezidentas, 
žurnalo darbuotojai, vyriausybės nariai ir paryžiaus merė.

Stokholme prie metropoliteno stoties lauke sekmadienį 
sprogus kažkokiam sprogmeniui, buvo sužeisti du žmonės, 
kurių vienas vėliau nuo sužeidimų mirė, pranešė Švedijos 
policija. Manoma, kad žmogus pakėlė sprogmenį nuo 
žemės, norėdamas apžiūrėti. Vyras buvo sunkiai sužeistas ir 
ligoninėje mirė, o 45 metų moteris buvo nesunkiai sužeista.

Prenumeruokite 
Nemuno krašto 

laikraštį 
„Naujasis Gėlupis“ 

2018 m.!

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

„Bolomanija“ atvažiavo į prienus
mantvydas

PREKEVIČIUS
Prieš įžengiant į naujus 
metus pasirodžiusi 
informacija apie didelius 
pokyčius Prienų-Birštono 
krepšinio komandoje 
„Vytautas“ įnešė naujų 
vėjų ne tik į komandą, bet 
ir į žiniasklaidos pasaulį.

Artėjant didžiausioms me-
tų šventėms Prienų-Birštono 
„Vytauto“ klubas paskelbė, 
kad pasirašė sutartį su krepši-
nio pasaulyje puikiai žinomos 
Ball’ų (angl. Ball – [bol]) iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
(JAV) šeimos atžalomis – 19 
metų LiAngelo ir 16 metų 
LaMelo.

Jų tėvas LaVaras Ball’as 

itin garsus dėl savo aštrių pa-
sisakymų. Tėvas labai giria 
NBA rungtyniaujantį savo 
sūnų Lonzo Ball’ą. 20 me-
tų krepšininkas žaidžia „Los 
Angeles Lakers“ komandoje. 
Skandalingais pareiškimais 
pagarsėjęs LaVaras Ball’as 
yra viešojoje erdvėje susikir-
tęs su JAV prezidentu Donal-
du Trumpu.

LaVaras savo sūnų garbei 
sukūrė ir BBB prekės 
ženklą, kuriuo pažy-
mėta sportinė apranga 
per trumpą laiką sukro-
vė kelis milijonus JAV 
dolerių.

Nors ignoruodami 
JAV krepšinio lygą – 
NBA, Ball’ai naujos 
komandos ieškojo viso-
je Europoje ir bendra-
darbiavimo idėjomis 
dalinosi su pagrindi-
niais Lietuvos klubais, 
vis tik „Vytauto“ pasiū-
lymas atvykti net į Lie-
tuvoje ne visiems žino-
mus Prienus įžymybes 

suviliojo labiausiai. 
Prieš atvykstant į Lietu-

vą Ball’ų šeimai Prienus 
pasiskubino aplankyti ir 
JAV žiniasklaidos atstovai 
– „The New York Times“ bei 
„Yahoo!Sports“. Jie apžvelgė 
ne tik sporto areną, kurioje 
žais broliai, bet ir „Vytautas 
SPA“ sanatoriją, ko gero, daž-
niausiai lankomą „Tango Piz-

za“ piceriją Prienuose.
Daugelio Lietuvos krep-

šinio žurnalistų taikiniu tapę 
Prienai netruko išgarsėti kaip 
naujoji krepšinio sostinė, tie-
sa, gal dėl pavydo, gal dėl 
eilinės paniekos provincijai 
– ne itin tinkama „žvaigž-

dėms“. Daugelio kritikų vaiz-
duotė Prienus pavertė dykyne 
be jokios civilizacijos. 

Tiesa, sausio 4 d. Vilniaus 
oro uoste nusileidus lėktuvui 
su naujaisiais „Vytauto“ žai-
dėjais bei jų tėvu, žurnalistų 
antplūdis parodė, kad net ir 
peikiantys visą situaciją nori 
atsikąsti bent vieną naudingą 
kąsnį iš JAV įžymybių.

Jau sausio 5 d. surengto-
je spaudos konferencijoje 
paaiškėjo, kad artimiausius 
mėnesius keičiasi ne tik ži-
niasklaidos dėmesys Prienų 
bei Birštono kraštui, bet ir 
„Vytauto“ keliai. 

Atkeliavusi krepšininkų 
šeima pripažino, kad atvykę 
rado daugiau, negu tikėjosi ir 

turėjo prieštaringų žinių apie 
Nemuno kilpų kraštą. Džiu-
giai pasitikę naujus kraštus 
svečiai pradėjo smalsią pa-
žintį ir su naujaisiais laiki-
nais namais, ir su aplinkiniais 
miestais.

Deja, kaip ir tikėtina, dėl 
siekio pasipelnyti iš šių atvy-
kusių svečių teko koreguoti 
krepšinio komandos „Vytau-

to“ kelius krepšinio pasau-
lyje. Dėl įvairių finansinių 
reikalavimų tik atvykus sve-
čiams buvo nuspręsta atsisa-
kyti tolimesnio žaidimo Bal-
tijos krepšinio lygoje (BBL). 
Dėl panašios priežasties sau-
sio 6 d. vykusiose „Lietuvos 
ryto“ ir „Vytauto“ varžybose 

Vilniuje brolių Ball’ų neišvy-
do ir žiūrovai. 

Pasikeitus komandai bei 
jos siekiams, be to, „atsilais-
vinus“ nuo BBL tvarkaraš-
čio, kartu su Ball’ų šeima 
nuspręsta surengti parodomą-
sias „Big Baller Brand Chal-
lange Games“ varžybas tarp 
„Vytauto“ bei kitų Lietuvos 
komandų, žaidžiančių Lietu-

vos krepšinio lygoje (LKL) 
bei žemesnėse Nacionalinė-
je krepšinio lygoje (NKL) 
ir Regionų krepšinio lygoje 
(RKL). 

LaVaras Ball’as Nemuno 
kilpų krašte žada viešėti pu-
santro mėnesio, jo sūnūs – iki 
krepšinio sezono pabaigos. 

„Vytauto“ gretose dar vienas naujokas – vidurio puolėjas K. Bristolis
Po ilgai užtrukusių paieškų 
Prienų–Birštono „Vytauto“ 
ekipa turi dar vieną 
naujoką. Prie komandos 
artimiausiu metu prisijungs 
29 metų 208 cm ūgio 
Kervinas Bristolis. 

Su Jungtinių Amerikos 
Valstijų (JAV) ir Haičio pilie-

tybę turinčiu vidurio puolėju 
sutartis sudaryta iki šio sezo-
no pabaigos. 

2017–2018 metų sezoną K. 
Bristolis pradėjo Kijevo „BC 
Budivelnik“ ekipoje. Ukrainos 
pirmenybėse per 14 rungtynių 
aukštaūgis rinko po 3,4 taško, 
atkovodavo po 5,7 kamuolio 

ir blokuodavo po 1,5 metimo.
2014–2015 metais ginda-

mas Samaros „Krasnye Kry-
lia“ garbę VTB lygoje užfik-
savo du iki šiol nepagerintus 
rekordus – daugiausiai blokų 
per vieną rungtynių dalį (5 
blokai) ir didžiausias atko-
votų kamuolių vidurkis (po 

9,63 atkovoto kamuolio per 
rungtynes).

2012 metais NBA Naujokų 
biržoje savo vardo neišgirdęs 
K. Bristolis profesionalo kar-
jerą pradėjo „Istanbulspor“ 
komandoje, Turkijos antro-
joje krepšinio lygoje. BC VY-
TAUTAS  FOTO: Anwil Włocławek
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VERTA ŽINOTI

KREPŠINIS

Sausio 21 d.

1700 val.

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

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Sausio 23 d.

2100 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Alytaus „Dzūkija“   BBB

KREPŠINIS

Sausio 26 d.

1930 val.
Prienų KKSC arenoje

Stakliškių „Stakliškės“ prieš Kaišia-
dorių „Kaišiadorys-Savingė“  RKL

KREPŠINIS

Sausio 27 d.

1630 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Utenos „Juventus“   LKL

KREPŠINIS

Sausio 28 d.

2100 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Jonavos „Jonava“   BBB

„BIG BALLER BRAND 
ChALLENGE GAMES“ (BBB)

VYTAUTAS ŽALGIRIS-2

0 0

VYTAUTAS LIETUVOS 
RYTAS-2

0 0

VYTAUTAS VYTIS

0 0

VYTAUTAS DZŪKIJA

0 0

VYTAUTAS JONAVA

0 0

VYTAUTAS
?0

VYTAUTAS
?0

VYTAUTAS
?0

LIETUVOS KREpŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

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

18 16 2 16

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

18 15 3 15

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

18 14 4 14

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

18 12 6 12

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

18 7 11 7

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

18 6 12 6

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

18 6 12 6

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

18 6 12 6

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

18 4 14 4

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

18 4 14 4

KREPŠINIS

Vasario 2 d.

1800 val.
Š.Marčiulionio KA (Vytenio g. 6, Vilnius)
 Vilniaus „Lietuvos rytas-2“ prieš 

Stakliškių „Stakliškės“ RKL

Rusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovas patriarchas Kirilas 
sekmadienį paragino rusus balsuoti per kovo mėnesį 
vyksiančius prezidento rinkimus, kurie veikiausiai 
suteiks mandatą Vladimirui putinui pratęsti prezidentinę 
kadenciją.

  Turkijos ir Bulgarijos lyderiai sekmadienį po septynerius 
metus trukusių restauravimo darbų turi vėl atidaryti 
Stambulo bulgarų Šv. Stepono bažnyčią; ir tai bus šių 
kaimyninių valstybių, kurių santykiai dažnai būdavo audringi, 
santarvės gestas. Iš ketaus pastatytas puošnus pastatas 
buvo pramintas „geležine bažnyčia“.

Indonezijos policija sekmadienį sulaikė moterį, kuri 
įtariama esanti lėktuvo tualete Džakartos tarptautiniame 
oro uoste rasto negyvo naujagimio motina. 37-erių 
Hani (Hani), migruojanti darbininkė iš Čiandžiūro Javos 
vakaruose, buvo sulaikyta Sukarno-Hatos tarptautiniame 
oro apie 1 val. netrukus po atvykimo iš Bankoko.

Sudaryti 2018 m. karo prievolininkų sąrašai

karo tarnybos kariai tarnybą 
atliks daugiau nei 20 kariuo-
menės dalinių. Dalis karių 
tarnybą pradės Didžiojo Lietu-
vos etmono Jonušo Radvilos 
mokomajame pulke Rukloje, 
kur per pirmuosius du tarny-
bos mėnesius išeis bazinį kari-
nį rengimą, o likusius septynis 
mėnesius tarnaus priskirtame 
dalinyje ir atliks kolektyvinį 
rengimą.

Pirmieji 2018 m. šauki-
mo nuolatinės privalomosios 
pradinės karo tarnybos kariai 
tarnybą pradės kovo vidu-
ryje, paskutinieji – gruodžio 
pabaigoje. Spalį bus didžiau-
sia šaukimo banga, per kurią 
į įvairius dalinius atvyks per 
1,5 tūkst. karių.

Į sąrašus patekusiems karo 
prievolininkams šaukimo nu-
rodymai paštu nebus siunčia-
mi. Visa karo prievolininkui 
aktuali informacija bus pa-
teikta internete adresu www.
karys.lt. Ją taip pat bus galima 
sužinoti paskambinus nemo-
kamu telefonu 8 800 12340, 
atvykus arba paskambinus į 
regioninius Karo prievolės 
ir komplektavimo skyrius ir 
poskyrius.

 Sudarius ir paskelbus karo 
prievolininkų sąrašus, į juos 
nepatekę vaikinai ir merginos 
nuo 18 iki 38 metų ir toliau ga-
lės teikti prašymus savo noru 
atlikti nuolatinę privalomąją 
pradinę karo tarnybą. Jie ga-
lės pasirinkti norimą tarny-
bos vietą, tarnybos pradžios 
datą ir gauti 30 proc. didesnes 

Sausio 4 d. Krašto 
apsaugos ministerijoje 
sudaryti 2018 metų karo 
prievolininkų (šauktinių) 
sąrašai – į juos įtraukti 27 
633 jaunuoliai, kuriems 19–
26 m. (įskaitytinai). Iš jų į 
tarnybą įvairiuose Lietuvos 
kariuomenės daliniuose 
bus pašaukti 3864 karo 
prievolininkai.

„Iki šiol didžioji dalis jau-
nuolių tarnavo savo noru. Mus 
ypač džiugina, kad dauguma 
jų tarnybą atlieka siekdami 
išmokti apginti savo šeimą ir 
valstybę. Tačiau augant emi-
gracijai bei palaipsniui didė-
jant šaukiamųjų skaičiui, tikė-
tina, jog šiemet tarp šauktinių 
turėsime ir karo prievolinin-
kų, atliekančių tarnybą priva-
lomąja tvarka, – teigia krašto 
apsaugos ministras R. Karo-
blis. – Visgi kiekvieną šaukti-
nį į privalomąją karo tarnybą 
skatinčiau kaip savo asmeninį 
indėlį į saugesnės Lietuvos kū-
rimą, į galimybę tiesiogiai pri-
sidėti prie Lietuvos saugumo 
stiprinimo“.

 Planuojama, sudaryti są-
rašai bus paskelbti iki sausio 
12 d. https://sauktiniai.kam.
lt.  Prie kiekvienos pavardės 
bus nurodytas ir tikslus termi-
nas, iki kada reikia susisiekti 
su paskirtu regioniniu karo 
prievolės ir komplektavimo 
padaliniu.

 Pagal Lietuvos kariuome-
nės vado patvirtintą 2018 m. 
metinį šaukimo planą nuola-
tinės privalomosios pradinės 

kaupiamąsias išmokas. Pir-
mumo prašymus galės teikti 
ir patekusieji į šaukiamųjų są-
rašus. Į jų pageidaujamas tar-
nybos vietas bus stengiamasi 
atsižvelgti, o kaupiamosios 
išmokos jiems bus didesnės 
15 procentų.

Tarnybą atliekantys asme-
nys yra skatinami piniginėmis 
išmokomis, kurias sudaro kas 
mėnesį skaičiuojamos (kau-
piamos) šio dydžio sumos, 
priklausančios nuo atliktos 
tarnybos vertinimo rezultatų: 
152 Eur per mėn. – asmenims, 
kurių tarnyba įvertinta labai 
gerai, 114 Eur per mėn. – as-
menims, kurių tarnyba įverti-
na gerai, 76 Eur per mėn. – as-
menims, kurių tarnyba įver-
tinta patenkinamai. Taip pat 
– nustatyta tvarka kiekvieną 
mėnesį mokama Vyriausybės 
nustatyto dydžio išmoka bui-
tinėms išlaidoms – 140,6 Eur 
dydžio išmoka per mėnesį.

Devynių mėnesių trukmės 
nuolatinę privalomąją pradi-
nę karo tarnybą LR Seimas at-
naujino 2015 m. pavasarį. Tai 
buvo padaryta atsižvelgiant į 
pasikeitusią geopolitinę situa-
ciją ir valstybės saugumui ky-
lančias grėsmes. Sugrąžinus 
šauktinių tarnybą taip pat sie-
kiama sustiprinti ir pagreitinti 
kariuomenės dalinių užpildy-
mą profesinės karo tarnybos 
kariais, suformuoti pakanka-
mą kariuomenės parengtąjį 
rezervą ir užtikrinti tinkamą 
piliečių pasirengimą ginti sa-
vo valstybę.  KAM 

Informacija apie Alkoholio 
kontrolės įstatymo 
pakeitimus
2018 m. sausio 1 d. 
įsigaliojo Lietuvos 
Respublikos Seimo priimti 
Alkoholio kontrolės 
įstatymo (toliau – 
Įstatymas) pakeitimai, 
kuriais siekiama mažinti 
alkoholinių gėrimų 
prieinamumą ir vartojimą:

1) Trumpinamas prekybos 
alkoholiniais gėrimais laikas 
mažmeninės prekybos vieto-
se – jose bus leidžiama pre-
kiauti alkoholiniais gėrimais 
pirmadienį – šeštadienį nuo 10 
val. iki 20 val., sekmadieniais 
– nuo 10 val. iki 15 val.; 

2) Keičiama mažmeninės 
prekybos alkoholiniais gėri-
mais viešojo maitinimo vieto-
se tvarka – viešojo maitinimo 
vietose pirmadienį – šeštadie-
nį nuo 20 val. iki 10 val., o se-
kmadieniais – iki 10 ir nuo 15 
val. nebebus galima prekiauti 
alkoholiniais gėrimais atidary-
toje pakuotėje (pvz., parduoti 
butelius be kamštelių, atida-
rytas skardines ir pan.), visi 
alkoholiniai gėrimai nurodytu 
paros laiku galės būti parduo-
dami tik išpilstyti į vartojimui 
vietoje pritaikytą tarą (taures, 
bokalus, grafinus ir pan.) bei 
užtikrinant jų vartojimą vieto-
je, taip pat alkoholinių gėrimų 
pirkėjams minėtu paros laiku 
uždraudžiama išsinešti įsigy-
tus alkoholinius gėrimus iš 
viešojo maitinimo vietų;

3) Nuo 18 iki 20 metų di-
dinamas amžius, nuo kurio 
leidžiama parduoti, įsigyti, 
vartoti ar turėti alkoholinius 
gėrimus. Siekiant išvengti par-
davėjų apsirikimo dėl pirkėjo 
amžiaus, prekybininkams nu-
statoma pareiga tikrinti kie-
kvieno, jaunesnio negu 25 me-
tai, alkoholio pirkėjo tapatybę 
liudijantį dokumentą, o jo ne-
pateikus – nustatoma pareiga 
alkoholio neparduoti;

4) Viešojo maitinimo vie-
tų (barų, užkandinių, kavinių, 
restoranų, klubų ir pan.) admi-
nistracijos privalės užtikrin-
ti, kad jų valdomose viešojo 
maitinimo vietose, asmenys 
jaunesni negu 20 metų nevar-
totų alkoholinių gėrimų;

5) Uždraudžiama alkoholio 
reklama (išskyrus Įstatymo 29 
str. 2 d. nustatytą leistiną infor-
maciją prekybos alkoholiniais 
gėrimais vietose ir alkoholio 
verslu užsiimančių įmonių in-
terneto svetainėse, taip pat ant 
šių įmonių pastatų, valdomo 
transporto ir kt.).

Kilus klausimams, dėl 
naujų Įstatymo reikalavimų, 
administracinės atsakomybės 
taikymo praktikos ar kt. kvie-
čiame kreiptis į Departamento 
Tabako ir alkoholio kontrolės 
skyrių (tel. Nr. 8 706 68094, 8 
706 68066 arba elektroniniu 
paštu ntakd@ntakd.lt).

Narkotikų, tabako ir alkoho-
lio kontrolės departamento in-
formacija 

Svarbiausi faktai:
> parduoti alkoholį leidžiama 20 metų ir vyresniems.

> Dirbti su alkoholiu leidžiama 18 metų ir vyresniems (padavėjai, 
barmenai, kasininkai, ir kt.)

> privalu tikrinti visų, jaunesnių nei 25 metai, pirkėjų doku-
mentus.

> Parduotuvėse alkoholį galima pardavinėti: pirmadienį – šeš-
tadienį nuo 10 iki 20 val., sekmadienį nuo 10 iki 15 val.

> Viešojo maitinimo vietose (kavinėse, baruose, klubuose ir 
pan.) parduoti alkoholį gamyklinėje taroje ir (ar) išsinešimui 
galima: pirmadienį – šeštadienį nuo 10 iki 20 val., sekma-
dienį nuo 10 iki 15 val. 

> Viešojo maitinimo vietose leidžiama parduoti tik pilstomus 
alkoholinius gėrimus ir tik užtikrinant jų vartojimą vietoje: pir-
madienį – šeštadienį nuo 20 iki 10 val., sekmadienį iki 10 
val. ir nuo 15 val. Šiuo laiku parduoti neišpilstytą alkoholį (pvz., 
buteliuose, skardinėse ir pan.) – DRAUDžIAMA.
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EGIDIJUS BIČKAUSKAS (gim. 
1955 05 29) – Lietuvos Respu-
blikos Aukščiausiosios Tarybos 
akto dėl Lietuvos nepriklauso-
mos valstybės atstatymo si-
gnataras.

Gimė Jiezne. 1968 m. kartu su tėvais 
persikėlė į Vilnių. 1978 m. baigė VU Tei-
sės fakultetą ir pradėjo dirbti Vilniaus 
miesto Tarybų rajono tardytoju, vėliau – 
Vilniaus miesto prokuratūros vyresniuo-
ju tardytoju. Nuo 1980 m. dirbo Lietuvos 
Respublikos ypatingai svarbių bylų pro-
kuratūros tardytoju. 1988 m. – Sąjūdžio 
rinkimų štabo narys. 1989 m. Šilutės rin-
kimų apygardoje išrinktas SSRS liaudies 
deputatu, po to – SSRS Aukščiausios Ta-
rybos deputatu. 1990 m. balandžio mėn. 
paskirtas Lietuvos Respublikos nuolatiniu 
atstovu SSRS, nuo 1991 m. iki 1993 m. 
balandžio mėn. – Lietuvos Respublikos 
diplomatinės misijos Rusijos Federacijoje 
vadovas. 1992 m. išrinktas Lietuvos Res-

publikos Seimo nariu, dirbo Seimo Pirmi-
ninko pavaduotoju, Lietuvos delegacijos 
Baltijos Asamblėjoje pirmininkas.

Nuo 2002 metų dirba saugos specialistu 
UAB „Ekskomisarų biuras“ ir Respubli-
kos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto 
ekspertu konsultantu.

EGLĖ AUKŠTAKALNYTĖ-HANSEN 
(gim. 1971 06 12) – aktorė, kny-
gų autorė.

Gimė Prienuose, Mokėsi Prienų I viduri-
nėje mokykloje (dabar „Žiburio“ gimnazija). 
Studijavo Lietuvos muzikos akademijoje, 
Televizijos ir kino fakultete bei Vaidybos fa-
kultete. Lankė dramos studiją Marijampolės 
dramos teatre. Aktorinį meistriškumą gilino 
Klasikinio anglų teatro programoje Oksfor-
de, Televizijos ir kino aktorių paruošimo pro-
gramoje Amsterdame, dramos aktorių paruo-

šimo vasaros kursuose Stanforde.
1990 birželio mėn. suvaidino TV spekta-

klyje „Nekviestoji viešnia“, po dvejų metų 
– TV spektaklyje „Sukultas ąsotis“. Dirbo 
Kauno dramos teatre, Valstybiniame jau-
nimo teatre Vilniuje. Filmavosi filmuose, 
seriale „Giminės“, muzikiniuose vaizdo 
klipuose.

Eglė Aukštakalnytė-Hansen aštuonerius 
metus Kenijoje tyrinėjo, fotografavo masa-
jų bei bušmėnų buitį, šventes. Išleido knygas 
„Mama Afrika“ (2008) bei „Mamahuhu. Še-
šeri metai Kinijoje“ (2015).

BRONIUS BULIKA (1923 03 23–
1988 06 22) – kunigas, rašyto-
jas, vertėjas, tremtinys.

Gimė Pučkoriškių kaime, Utenos rajo-
ne. Mokėsi Saldutiškio pradžios mokyklo-
je, Utenos gimnazijoje. Studijavo Kauno 
kunigų seminarijoje. 1947 m. balandžio 5 
d. įšventintas kunigu. Buvo vikaru Kauno 
Švč. Trejybės bažnyčioje, Kaišiadoryse. 
Čia taip pat ėjo vikaro ir kanclerio parei-
gas. 1949 m. pavasarį paskirtas klebonu į 
Zibalus, kur suimamas ir nuteisiamas 10 
metų lagerio. 1955 m. byla buvo peržiū-
rėta, bausmė sumažinta ir teistumas panai-
kintas. Tais pačiais metais kun. B. Bulika 
grįžo į Lietuvą.

1974 m. jam buvo paskirta Jiezno para-
pija. Čia dirbo 14 metų. Aktyviai darbavosi 
Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejaus komi-
sijoje, nudažė Jiezno bažnyčią, rūpinosi jos 
vidaus ir aplinkos sutvarkymu. Kelis kar-
tus lankėsi užsienyje (Berlyne, Briuselyje, 
Lurde, Romoje), susibičiuliavo su daugeliu 
užsieniečių, iš jų gaudavo religinės litera-
tūros, kuria dalijosi su kitais. Iš Jiezno ap-
važiavo beveik visą Lietuvą, organizuoda-
mas rekolekcijas klierikams, kunigams ir 
pasauliečiams.

B. Bulika turėjo sukaupęs didelį pluoš-
tą rankraščių. 1982, 1988 m. JAV lietuviai 

išleido jo parašytų meditacijų dvi knygas 
„Kryžiaus keliu“. Po kunigo mirties išleis-
ti meditacijų ir pamokslų rinkiniai: „Tikiu, 
Viešpatie“, „Vyturio giesmė“, „Kryžiaus 
keliu“ trečioji dalis (1999) ir viso šio veika-
lo 2-asis papildytas leidimas (2000), „Kad 
būtumėte Dievo vaikai“, „Gyventi malonė-
je“ ir kt. Išvertė iš prancūzų kalbos „Olan-
dų katekizmą“.

Iškilus kunigas Bronius Bulika yra palai-
dotas Jiezno bažnyčios šventoriuje.

TADAS JUODSNUKIS (gim. 1991 
01 01) – dainininkas.

Gimė Prienuose. Mokėsi Prienų „Žibu-
rio“ gimnazijoje. Studijavo Vilniaus ko-
legijos Menų ir kūrybinių technologijų 
fakulteto Muzikinio teatro studijų progra-
moje. Vokalo mokėsi pas Povilą Meškėlą, 
Vytautą Juozapaitį. Dalyvauja populiariuo-
se lietuviškuose miuzikluose, roko operose 
bei muzikiniuose projektuose. 2013 metais 
tapo TV3 projekto „Romeo ir Džiuljeta“ 
nugalėtoju ir atliko pagrindinį „Meilė ir 
mirtis Veronoje“ veikėjo Romeo vaidme-
nį. Vaidino tokiuose miuzikluose kaip „Žy-
gimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės 
legenda“, „Pranašas“ bei žymiojoje „Par-
yžiaus katedroje“.

T. Juodsnukio talentas atsiskleidžia ir 
įvairiuose muzikiniuose projektuose „The 
Show of Depechemode“ bei „Tribute to 
Guns‘n‘Roses“ – pagrindinis vokalistas. 
Dalyvauja televizijos projektuose „Muzi-

kinis iššūkis“, „Muzikinė kaukė“, „Pagauk 
dainą“. Dalyvavo „Eurovizijos“ atranko-
je. Nuo 2011-ųjų – sunkiojo roko grupės 
„Wulture“ lyderis ir vokalistas.

Prienų krašto muziejus skelbia iniciatyvą „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“, skirtą Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui. Jos metu prisiminsime kraštiečius, kurių darbai žinomi ne tik Prienų krašte, bet ir 
visoje Lietuvoje bei pasaulyje. Galbūt Jūs taip pat pažįstate ar žinote asmenybę, kuri yra verta 100 iškiliausiųjų kraštiečių vardo? O gal norite pareikšti palaikymą mūsų siūlomiems kraštiečiams – balsuokite, rinkite.

Laukiame Jūsų pasiūlymų el. paštu prienumuziejus@gmail.com, telefonu 8-682-59394, paštu: F. Martišiaus g. 13, Prienai, arba atvykite į Prienų krašto muziejų.

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

REKLAMA

Saudo Arabijoje bus teisiama 11 princų, areštuotų dėl 
protesto prieš valstybės subsidijų jų komunalinėms 
sąskaitoms panaikinimą. princai buvo areštuoti, kai 
ketvirtadienį susirinko prie vienų rūmų Rijade protestuoti 
prieš vyriausybės sprendimą nebeapmokėti karališkųjų 
asmenų sąskaitų už vandenį ir elektrą.

  Vokietijos kanclerė Angela Merkel sakė esanti 
optimistė, sekmadienį atidarydama derybas su 
antrąja iš didžiųjų partijų dėl aljanso atgaivinimo, 
– pradėtas dar vienas mėginimas išvesti didžiausią 
Europoje ekonomiką iš paralyžiaus po rugsėjo rinkimų, 
pasibaigusių be ryškios nugalėtojų persvaros.

Vilniaus oro uoste sulaikytas neblaivus trisdešimtmetis, 
nevykusiai pajuokavęs apie lagamine esantį sprogmenį. 
Vietoje skrydžio į Egipto Hurgados kurortą jis atsidūrė 
areštinėje. policijos duomenimis, šeštadienio popietę 
vykdant keleivių registraciją, vyras pasakė, kad lagamine 
turi sprogmenį. 

Don Kichotas (servantesas) Dulsinėjos vaidmuo su Don Kichotu - D. Kazlausku, 1994 m.
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laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojams

Birštono vienkiemio bendruomenės pirmininku vėl 
perrinktas Vytas Kederys

PRIE VYTAUTO 
KALNO

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Birštono vienkiemio 
bendruomenė turi gražią 
tradiciją sausio pradžioje 
susirinkti į jaukią 
vakaronę, pasikalbėti apie 
prasidedančius naujus 
metus ir nuveiktus darbus. 

Šiemet sausio 5-osios va-
karą vykęs renginys buvo 
ne paprastas susitikimas, bet 
ataskaitinis-rinkiminis susi-
rinkimas. 

Vakaronė prasidėjo Biršto-
no vienkiemio bendruomenės 
ansamblio atlikta daina „Ka-
lėdų naktį tylią“, po kurios 
susirinkusius bendruomenės 
narius ir svečius pasveikino 
pirmininkas Vytas Kederys. 
Jis pateikė ir trejų pastarųjų 
metų veiklos ataskaitą.

Birštono vienkiemio ben-
druomenė gyvuoja ir sėkmin-
gai dirba jau 14 metų. Pasak 
pirmininko, bendruomenės 
vizija ir idėja – graži aplinka, 
tvarkinga gyvenvietė su reika-
linga infrastruktūra, kur būtų 
gera gyventi mums patiems ir 
mūsų vaikams. (Beje, ši gy-
venvietė nuo spalio mėnesio 
jau priklauso miesto teritori-
jai ir yra jos dalis.)

Birštono vienkiemio ben-
druomenei sėkmingai dirbti 
padėjo ir glaudus bendravi-

mas su ištikimais partneriais 
– Birštono vienkiemio darže-
liu-mokykla, seniūnija, savi-
valdybe bei kitomis Birštono 
savivaldybėje veikiančiomis 
bendruomenėmis. Savival-
dybės vadovai skyrė nema-
žai dėmesio šiai kaimiškajai 
vietovei – padėjo įsivesti du-
jas, miesto vandentiekį bei 
kanalizaciją, nutiesti gatves 
ir šaligatvius, sutvarkyti ap-
švietimą. Žinoma, tam įtakos 
turėjo ir tai, kad net 4 Biršto-
no vienkiemio bendruomenės 

Lietuvos Respublikos 
Seimas 2018-uosius 
paskelbė Lietuvos 
valstybės atkūrimo 
šimtmečio, Sąjūdžio, 
Skautų judėjimo, Lietuvos 
Globėjos, Trakų Dievo 
Motinos, paveikslo 
karūnavimo 300-ųjų 
metinių minėjimo ir 
Lietuvos katalikių moterų 
sąjungos metais.

2018-ieji – Europos kultū-
ros paveldo metai.

Lietuvos Respublikos Sei-
mas 2018-uosius paskelbė 
Vydūno, Adolfo Ramanaus-
ko-Vanago ir Tėvo Stanislo-
vo metais.

Sukanka 155 metai, kai pra-
sidėjo 1863–1864 metų su-
kilimas – Lietuvos, Lenkijos 
tautų vadavimasis iš carinės 
Rusijos. Sukilime dalyvavo ir 
Birštono krašto bajorai.

Sukanka 135 metai, kai Jo-
no Basanavičiaus iniciatyva 
pradėtas leisti pirmasis lietu-
vių visuomeninio gyvenimo, 
politikos ir literatūros žurnalas 
„Aušra“ (leidinys ėjo 1883–
1886 m.).

Sukanka 100 metų, kai Lie-
tuvos Taryba 1918 m. vasario 
16 d. pasirašė Lietuvos Nepri-
klausomybės Aktą.

Kasmet kartu su Vasario 
16-osios vėliavomis priartėja 
laisvės kovų savanoriai, gar-
bingi tautos žmonės, pasiryžę 
atkurti nepriklausomą mūsų 
valstybę, Lietuvos pokario 
kovotojai, mėginę ir iš pasku-
tiniųjų stengęsi ją apginti. Pri-
artėja ir tarsi klausia: ar įsi-
leidai Tėvynę Lietuvą į širdį? 
Kas kitas ją įsileis, jei ne tu, 
jei ne aš. Tiek nedaug tereikia: 

2018 metais 
Birštone 
minėtinos 
sukaktys

tarybos nariai atstovauja savo 
rinkėjams Savivaldybės tary-
boje, kad jie išgirsta žmonių 
pageidavimus ir juos pateikia 
svarstyti.

„Gražiai bendraujame su 
Birštono vienkiemio darže-
liu-mokykla, esame įsteigę 
nominaciją „Geriausias moki-
nys“, kurią įteikiame baigian-
tis mokslo metams. Jau treti 
metai vyksta puikus bendra-
vimas su Birštono viešąja bi-
blioteka, kuri ir mūsų erdvėse 
organizuoja literatūrinį-mu-
zikinį renginį „Po žvaigždė-
tu vasaros dangum“, o mūsų 
žmonės turi galimybę susi-
pažinti su žymiais rašytojais 
bei muzikantais“, – sakė V. 
Kederys.

Bendruomenės pirminin-
kas paminėjo, kad buvo įgy-
vendinti 3 projektai, o gautos 
lėšos panaudotos pagal pa-
skirtį. Labai seniai Birštono 
vienkiemio bendruomenė 
svajojo apie tautinius drabu-
žius, o dabar ši svajonė išsipil-
dė – įgyvendinant projektus 
buvo įsigyta 21 komplektas 
rūbų, taip pat dveji skudu-
čiai, dvejos kanklės ir lygini-
mo sistema.

Pirmininkas pasidžiaugė, 
kad Birštono vienkiemio ben-
druomenė aktyviai dalyvavo 
projekte „Tai mes. Birštonas 
– Lietuvai“ ir parke pasodino 
Lietuvos šimtmečio ąžuolą.

V. Kederys paminėjo, kad 
didžiąją bendruomenės vei-
klos dalį sudaro kultūrinė vei-
kla. Ir ši veikla labai sėkmin-
ga – puikiai sekasi moterų ir 
vyrų vokaliniam ansambliui, 
kuriam vadovauja Inesa Se-
mėnaitė-Rutkauskienė, vieną 
po kito apdovanojimus skina 
bendruomenės teatras, vado-
vaujamas režisierės Beatos 
Klimavičienės. „Atspindžių“ 
festivalyje teatras yra pelnęs 
ne vieną prizinę vietą, jam 
suteikta III meninio lygio ka-

REKLAMA

tegorija. Populiarūs teatre sta-
tomi spektakliai, ypač daug 
žiūrovų pritraukia paskutinie-
ji: „Trys mylimos“ ir „Kupro-
tas oželis“.

Bendruomenės pirmininkas 
pažymėjo, kad 2018 metai 
– Lietuvos nepriklausomy-
bės šimtmečio metai. Šiemet 
vyks Lietuvos dainų šventė, 
kurioje pakviestas dalyvauti 
ir Birštono vienkiemio teatras. 
Tai ne tik didelis įvertinimas, 
bet ir garbė.

Nuo suaugusiųjų neatsilie-
ka ir vaikai bei jaunimas, ku-
rie irgi turi savo studiją ir sta-
to vaidinimus bei spektaklius, 
rengia pasirodymus bendruo-

menei įvairiomis progomis. 
Jie kartu su režisiere B. Kli-
mavičiene pastatė vaidinimus 
„Traukinukas“, „Strakaliukas 
makaliukas“ ir „Nebloga pa-
moka“. Taigi, auga kūrybin-
ga bendruomenės teatro pa-
maina.

Po bendruomenės pirmi-
ninko V. Kederio kalbėjo ir jo 

pavaduotoja Birutė Vokietai-
tienė, pasidžiaugusi bendruo-
menės narių veikla ir aktyvu-
mu, prisijungiančiais naujais 

jaunais nariais. Neseniai ben-
druomenės nare tapusi Milda 
Astašauskienė džiaugėsi, kad 
šioje bendruomenėje gerai 
jaučiasi, kad buvo šiltai pri-
imta ir pagal galimybes daly-
vauja šventėse, talkose ar ki-
tuose renginiuose, prisideda 
rengiant projektus.

Vakaronėje dalyvavusi sa-
vivaldybės merė Nijolė Dir-

ginčienė pastebėjo, kad Birš-
tono vienkiemio bendruome-
nė gausiausia ne tik savo na-
rių skaičiumi, bet ir Tarybos 
narių, kurie jiems atstovauja, 
skaičiumi. Tad merė pasinau-
dodama proga paklausė ben-
druomenės, ar čia reikalingas 
medicinos punktas? Išgirdusi 
atsakymą, pažadėjo, kad bus 
dedamos pastangos atgaivinti 
punkto veiklą. Tik reikia su-
rasti mediką, kuris sugebėtų 
dirbti su žmonėmis. Juk čia 
dirbant reikia daugiau, negu 
tik išmanyti medicinos reika-
lus... Merė taip pat padėkojo 
bendruomenei už gerus ir ma-
tomus darbus. 

Vienkiemio gyventojus LR 
Seimo nario Andriaus Palio-
nio vardu sveikino jo padėjėja 
Valė Petkevičienė, kuri, anot 
jos, buvo įpareigota užduoti 
klausimus: „Kaip gyvenate? 
Kuo galiu jums padėti?“

Birštono vienkiemio ben-

druomenės tarybos veikla 
per pastaruosius metus buvo 
įvertinta gerai. Į naują tarybą 
išrinkti: Vytas Kederys, Biru-
tė Vokietaitienė, Alva Lišaus-
kienė, Lina Kamarauskienė, 
Agnė Buinickaitė, Gintas Pa-
čėsas, Ramūnas Jakučionis, 
Edita Baranauskienė ir Asta 
Kavaliauskaitė. Taryba pirmi-
ninku vėl išrinko Birštono sa-

vivaldybės tarybos narį, mero 
pavaduotoją Vytą Kederį.

Taip pat buvo pasveikin-
ti praeitais metais savo jubi-
liejinius gimtadienius šventę 
bendruomenės nariai: Juozas 
Kavaliauskas, Ramūnas Jaku-
čionis, Vilma Jakučionienė, 
Agnė Buinickaitė, Rimvydas 
Klimavičius, Gintautas Lau-
kevičius, Valentinas Vincas 
Revuckas.

Kultūrinę programą paren-
gė ir mažieji bendruomenės 
nariai, pradžiugindami su-
sirinkusiuosius nuotaikingu 
šventiniu vaidinimu. Visų 
dar laukė vakaronė su vaišė-
mis, dainomis, muzika ir po-
kalbiais. 

Birštono vienkiemio ben-
druomenė pradeda naujus 
darbo metus, per kuriuos rei-
kės vėl nuveikti nemažai dar-
bų, kad žmonių gyvenimas 
gerėtų, taptų gražesnis ir pras-
mingesnis.
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papua Naujojoje Gvinėjoje vienoje salų išsiveržus 
ugnikalniui evakuota apie šeši šimtai gyventojų; 
miegančiu laikytas kalnas staiga išsiveržė išspjaudamas 
„nenutrūkstamą pelenų vėduoklę“. Virš 500 metrų 
aukščio ugnikalnis Kadovaro saloje šalies šiaurėje 
išsiveržė penktadienį.

  Kanada ir JAV rytinė dalis po žmonių aukų 
pareikalavusios žiemos audros šeštadienį kentė 
rekordinius šalčius, pagrindiniame Niujorko oro uoste 
įsiviešpatavo chaosas. Kanados Ontarijo šiaurėje ir 
Kvebeke buvo prognozuojami 50 laipsnių pagal Celsijų 
siekiantys šalčiai.

pernai į Lietuvą atvyko dirbti beveik dvigubai daugiau 
užsieniečių nei metais anksčiau, dauguma jų yra 
ukrainiečiai, rodo statistika. 2017 metais darbo vizos arba 
leidimai gyventi darbo pagrindu buvo suteikti apie 34,5 
tūkst. užsieniečių, iš jų maždaug 20 tūkst. yra Ukrainos 
piliečiai, BNS nurodė Migracijos departamentas.

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

LEIDĖJAS:
UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, prienai
REDAKCIJA:
Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, prienai.

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752
redakcija@naujasisgelupis.lt

priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.

priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.

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

pirmajame šių metų 
susirinkime
Atėję nauji metai 
kiekvieną įpareigoja 
pasirinkti, atsirinkti 
vertybes, darbus. Kartais 
dėl kasdieninių rūpesčių 
neturime laiko pastebėti 
šalia esančių žmonių, 
retkarčiais su jais tik 
pasilabindami.

Pirmoji šiais metais Biršto-
no onkologinių ligonių klubo 
,,Viltis gyventi“ popietė buvo 
pilna šilumos, meilės ir atjau-
tos. Klubo pirmininkė Angelė 
Kederienė paprašė tylos mi-
nute pagerbti išėjusius Ana-
pilin narius.

Bendraudami prie arbatos, 
kavos puodelio klubo nariai 
aptarė šių metų planus, patei-
kė įvairių pasiūlymų dėl at-
einančių metų renginių. Visi 
priėjo prie bendros nuomonės, 
kad ir toliau klubo nariai turi 

išlikti geranoriški, suprantan-
tys šalia esančius. Juk žmogiš-
kos šilumos niekada nebūna 
per daug.

Klubo pirmininkė Angelė 
Kederienė ir jos pavaduotoja 
Aldona Šleikienė pasveikino 
jubiliatus ir pristatė naujus 
klubo narius.

Savo kūrybos eiles skaitė 
Ona Valerija Grybauskienė, 
o palinkėjimus išsakė ir kiti 
klubo nariai. Gera ir smagu, 
kad dar galime susirinkti ir 
pasidžiaugti vieni kitais. Po-
pietės dalyvius nufotografa-
vo klubo narys Vytautas Kli-
mavičius.

Pagal kalendorių jau žiema, 
bet už lango dar rudeniškas 
oras, todėl popietę klubo na-
riai baigė dainuodami roman-
sus, kurie pilni ilgesio, meilės 
ir šilumos.

Ona Valerija Grybauskienė, 
V. Klimavičiaus nuotrauka 

tik įsileisti Lietuvą į širdį. Te-
gul Tėvynės vėliavos spalvom 
nušvinta mūsų širdys!

Sukanka 85 metai, kai pa-
statyta Birštono kurorto poli-
klinika (1933 m.).

Sukanka 70 metų, kai įkur-
ta Birštono viešoji biblioteka 
(1948 m.).

Sukanka 30 metų, kai įsteig-
tas Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdis ir Birštone sukurtas 
medžio skulptūrų ansamblis 
„Atminties takas“ (1988 m.). 

„Atminties takas“ – bene 
pirmasis paminklas Lietuvoje 
stalinizmo aukoms – tremti-
niams. Šį ansamblį reikia lai-
kyti pirmu rimtu bandymu per 
daugelio kartų patirtį išreikš-
ti mūsų amžiaus tragediją, 
skausmą, viltį ir tikėjimą atei-
timi“ (Alė Počiulpaitė).

Praėjo 25 metai nuo po-
piežiaus Jono Pauliaus II ap-
silankymo Lietuvoje (1993-
09-04–08).

Sukanka 20 metų, kai Birš-
tone pastatytas paminklas 
Vytautui Didžiajam (skulpto-
rius G. Jokūbonis) ir sukurtas 
medžio skulptūrų ansamblis 
„Dainų kalnelis“ (1998 m.).

„Į Birštoną vėl atjojo Vytau-
tas. Nebuvo jis čia gal jau 600 
metų, išnyko per tą laiką buvu-
sios neaprėpiamos girios, pil-
nos įvairiausių žvėrių. Ne sykį 
čia jis pats buvo medžiotojas“ 
(Justinas Marcinkevičius).

Sukanka 5 metai, kai du-
ris atvėrė „Eglės“ sanatorija 
(2013 m.).

Prisiminkime ir 
Birštonui bei Lietuvai 

nusipelniusius, svarbius 
žmones

Vasaris
Sukanka 75 metai, kai gi-

mė dailininkas vitražistas Vy-
tautas Švarlys (gim. 1943-02-
24). Jo vitražai puošia Biršto-
no bažnyčią, kultūros centrą. 
„Versmės“ sanatoriją.

Kovas
Sukanka 100 metų, kai gi-

mė Pietų Lietuvos partizanų 
srities vadas, 1949 m. vasario 
16 d. Lietuvos laisvės kovos 

2018 metais 
Birštone 
minėtinos 
sukaktys

sąjūdžio (LLKS) tarybos de-
klaracijos signataras Adol-
fas Ramanauskas-Vanagas 
(1918-03-06–1957-11-29). 
Birštone gyveno partizano 
duktė Auksė su šeima, čia au-
go ir mokėsi Adolfo Rama-
nausko anūkai Inga ir Norber-
tas Skokauskai.

Birželis
Sukanka 145 metai, kai gi-

mė arkivyskupas, Palaiminta-
sis Teofilius Matulionis (1873-
06-22–1962-08-20).

Liepa
Sukanka 155 metai, kai gi-

mė Nemajūnuose gyvenęs 
Lietuvos veterinarijos moks-
lo pradininkas Elijošius No-
nevičius (1863-07-18–1931-
07-04).

Rugsėjis
Sukanka 70 metų, kai gimė 

skulptorius Vaclovas Krutinis 
(1948-09-27–2013-10-30). 
Birštoną puošia jo skulptūra 
„Atsiminimai“.

Sukanka 100 metų, kai gi-
mė Algirdas Mykolas Do-
brovolskis –Tėvas Stanislo-
vas OFM Cap (1918-09-29–
2005-06-23).

Spalis
Sukanka 70 metų, kai gimė 

Birštone gyvenantis prozinin-
kas, Lietuvos praeities puo-
selėtojas Vydas Astas (Tau-
tvydas Galinis) (gim. 1948-
10-19).

„Mūsų Nemunas Nemunai-
tis, užuot tiesiai tekėjęs, atsi-
muša j tuos Velnio akmenis, 
apkilpuoja Punios ir Siponių 
šilus. Toliau upei kelią pasto-
ja visas tų akmenų akmenė-
lių pylimas, Škėvonių gūbriu 
pavadintas, ir upė išriečia dar 
vieną didelę kilpą – Birštono“ 
(Vydas Astas).

Lapkritis
Sukanka 125 metai, kai gi-

mė apie Birštoną rašęs, kuror-
te gydytis raginęs poetas, dra-
maturgas Kazys Binkis (1893 
11 16–1942 04 27).

„Birštonas pirmasai ant svieto!
Vanduo čionai mineralinis,
Ir viskas čia iš mineralų, –
Čia oro, saulės, purvo tynės
Sveikatai mačija be galo…“
 (Kazys Binkis)

Parengta pagal Birštono vie-
šosios bibliotekos bibliografės 
Genovaitės Mačiūtės informa-
ciją 

TAU lankytojai yra jau 
brandūs žmonės, su tam tikra 
gyvenimiška patirtimi ir iš-
mintimi. O išmintis, pasirodo, 
ateina su metais, kaip ir sena-
tvė. Tik pasitaiko, kad senatvė 
ateina viena, be išminties... O 
išmintis yra gebėjimas mo-
kytis iš patirties. Viskas susi-
ję tarpusavyje, tik reikia su-
gebėti visa tai pritaikyti savo 
gyvenime. Žmogaus branda 
pilna prasmingos veiklos ir 
daug buvimo kartu džiaugs-
mo, daug individualumo bei 
nepriklausomybės. Sulaukę 
tokio amžiaus, jeigu turime 
pakankamai sveikatos ir no-
ro, galime gyventi turiningai 
ir įdomiai, juk turime mažiau 
pareigų, daugiau laisvės ir lai-
ko, kurį galime skirti sau, savo 
tobulėjimui.

Lektorė paminėjo, jog šiuo 
metu 65 metų ir vyresni žmo-
nės sudaro 8 proc. pasaulio 
gyventojų, o apie 2050 m. jie 
sudarys jau 16,8 proc. Tad il-
gėjant žmonių gyvenimo tru-
kmei reikia rimtai susimąstyti, 
kaip vyresnio amžiaus žmo-
nių gyvenimą padaryti pras-
mingą ir įdomų.

Paskaitos metu reikėjo pa-
neigti kai kuriuos teiginius, 
susijusius su vyresnio am-
žiaus žmonių požiūriu ir įsi-
tikinimais, kurie kartais yra 
labai panašūs. Tad kokias sa-
vybes reikia išsiugdyti, kad ir 
brandžiame amžiuje žmogus 
jaustųsi laimingas ir galėtų 
gyventi darnoje su savimi ir 
aplinkiniais? Daugelis klau-
sytojų aktyviai dalyvaudami 
paskaitoje nurodė, kad reikia 
ugdytis savigarbą ir savivertę 
bei pasitikėjimą. Juk matome, 
kad jauni žmonės yra drąsūs, 
turi savo nuomonę, ambicijas 
ir sėkmingai gyvenime eina 

Kaip būti išmintingu 
optimistu tolyn. Manoma, kad žmogaus 

savivertę ir pasitikėjimą lemia 
15 proc. turimos žinios ir net 
85 proc. – įgūdžiai ir gebėji-
mas kurti santykius.

O kiek mes esame laimin-
gi ir pasitikintys, kokiais pro-
centais galėtume tai išreikšti? 
Tai kelia kiekvienam tam tikrą 
galvosūkį mąstant, kodėl savo 
laimę ir pasitikėjimą savimi 
negalime įvertinti visu 100 
procentų.

Teigiama, kad lūkesčių jė-
ga ir aplinka yra labai svarbi, 
nes ji ir projektuoja mūsų gy-
venimą. Tad reikia stengtis 
galvoti, svajoti ir projektuo-
ti tik teigiamus dalykus, nes 
jeigu galvosime teigiamai, 
tai viskas ir bus gerai, o jei-
gu programuosime save ne-
sėkmei – tai irgi išsipildys. 
Tad kokiomis nuostatomis 
turi vadovauti brandūs žmo-
nės, daug aiškinti ir nereikia 
–tai besąlyginė pagarba vie-
nas kitam, gebėjimas sukur-
ti sąlygas kitokiai nuomonei. 
Svarbu nuoširdumas, opti-
mizmas, kai ieškoma galimy-
bių sunkumams įveikti, vidinė 
darna ir pozityvus santykis su 
savimi. O bet kokios išminties 
pagrindas yra štai toks – laimė 
ateina per meilę. Kai nėra sa-
vų ir svetimų, kai tai supranti 
– išmintis pasiekta.

Iš tikrųjų paskaitoje buvo 
daug diskutuojama, kalba-
ma, lektorė pademonstravo 
porą filmukų, kurie padėjo 
suprasti kai kurias paprastas 
gyvenimiškas tiesas. Baigian-
tis užsiėmimui, TAU lankyto-
jai rašė savo palinkėjimus 30-
mečiams, o iš jų sunėrė didelę 
išminties grandinę. Tik kažin 
ką apie tai pamanys tie, ku-
riems skirti tie palinkėjimai? 
O visi lankantys TAU paskai-
tas tikrai nori būti išmintingi 
ir optimistiški, tobulėti ir kel-
ti savo savivertę bei gyventi 
įdomų gyvenimą.
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per pastaruosius metus šiek tiek sumažėjo nepritariančiųjų 
vienos lyties asmenų partnerystės ar santuokos įteisinimui, 
tačiau dauguma šalies gyventojų tebesilaiko tradicinio 
požiūrio į santuoką ir partnerystę. Tyrimo duomenimis, 
prieš siūlymus, kad būtų galima registruoti tos pačios lyties 
asmenų partnerystę, pasisako 69 proc., pritaria 11 procentų.

  Ties Rytų Kinijos krantais tanklaiviui susidūrus su sausakrūviu 
dingusiais laikomi 32 jūreiviai, tarp kurių net 30 yra iraniečiai, 
pranešė Transporto ministerija. po susidūrimo šeštadienį 
vakare 136 tūkst. tonų naftos kondensato gabenusiame 
tanklaivyje kilo gaisras; šio laivo 32 asmenų įgula, kurioje 
buvo ir du Bangladešo piliečiai, laikomi dingusiais.

Hondūre tūkstančiai žmonių šeštadienį protestavo prieš 
JAV palaikomo prezidento Juano Orlando Hernandezo 
perrinkimą ir reikalavo, kad lapkričio 26 dieną vykusių 
prezidento rinkimų nugalėtoju būtų paskelbtas jo varžovas. 
Aukščiausiasis rinkimų tribunolas paskelbė J. O. Hernandezą 
nugalėtoju (43 proc.), o Salvadoro Nasralla surinko 41 proc.

persimonas – visur ponas!

Nuo rugsėjo iki sausio 
vidurio parduotuvių 
lentynose galime rasti 
oranžinių persimonų. Nors 
juos vadiname vaisiais, 
iš tiesų tai yra didžiulė, 
apvali ir sultinga uoga. 

Visiškai prinokusio persi-
mono minkštimas yra švel-
nus, kreminis, beveik želati-
ninis. Prinokęs persimonas 
yra labai saldus, medaus sko-
nio. Kai kurios minkštimo 
dalys gali paruduoti, tačiau 
tai nereiškia, kad jis sugedo 
– rudumą suteikia persimone 
esantis cukrus.  

Persimonuose yra du kartus 
daugiau maistinių skaidulų ir 
naudingų mikroelementų nei 
obuoliuose. Juose yra daug 
antioksidantų, gausu van-
dens, baltymų, angliavande-
nių, organinių rūgščių, rūgi-
mo medžiagų. Jie turi daug 
kalio, kalcio, magnio, fosfo-
ro ir geležies, taip pat vitami-
nų A, C, P.

Persimonai vartojami gy-
dant skrandžio ligas. Didelė 
cukraus (beveik 18 proc.), ku-
rį sudaro gliukozė ir fruktozė, 
koncentracija palaiko širdies 
ir kraujagyslių sistemos vei-
klą, maitina širdies raumenį, 
bet gliukozės lygis kraujyje 
pavojingai nepakyla. Nors di-
abetikams persimonų vartoti 

nerekomenduojama. 
Juose gausu vitamino C, ku-

ris labai sustiprina imuninę sis-
temą, taip pat palengvina per-
šalimo ir gripo simptomus bei 
kitas infekcijas ir uždegimus. 
Persimonuose esantis ma-
gnis sumažina akmenų inks-
tuose susidarymo tikimybę, 
o vitaminas A saugo nuo vė-
žio. Vitaminai C ir P stiprina 
kraujagysles. Jie turi šlapimą 
varantį poveikį bei tonizuo-
jančiųjų savybių, ramina ner-
vų sistemą, padidina darbin-
gumą, mažina galvos skaus-
mą. Antibakteriniu poveikiu 
yra veiksmingas prieš šieni-
nę žarnyno lazdelę, auksinį 
stafilokoką. 

Persišaldžius ir kosint pa-
tariama skalauti gerklę vieno 
prinokusio vaisiaus sultimis, 
sumaišytomis su 3,5 valgo-
mojo šaukšto vandens.

Persimoną galima naudo-
ti ir kosmetikoje. Kaukė iš 
minkštimo ir kiaušinio balty-
mo sutraukia poras ir naiki-
na spuogus. Kaukaze šviežiu 
persimonų minkštimu be sė-
klų gydomos šunvotės (deda-
ma ant žaizdų).

Persimonai valgomi švie-
ži, o iš džiovintų galima vir-
ti sirupus, uogienes, džemus, 
želė, gaminti likerius, vynus 
ir girą.

persimonų, avokadų ir krevečių salotos
Reikės: persimono, avokado, 150 g krevečių, šaukš-

to žaliosios citrinos sulčių, pagal skonį druskos, maltų 
juodųjų pipirų, aliejaus kepimui.  

Avokadą perpjauti pusiau, išskobti minkštimą ir smulkiai 
supjaustyti. Persimoną taip pat smulkiai supjaustyti. Į kep-
tuvę įpilti šiek tiek aliejaus ir pakepinti lukštentas krevetes, 
užberti druskos ir pipirų. Viską sumaišyti ir apšlakstyti ža-
liosios citrinos sultimis.

Brusketos su persimonais
Reikės: 4 persimonų, 50 g ožkų pieno sūrio, 60 g riko-

tos, 60 ml medaus, 40 g lazdyno riešutų, 8 riekių duo-
nos, šaukšto citrinų sulčių, šaukšto alyvuogių aliejaus, 
pagal skonį druskos, maltų juodųjų pipirų, rozmarinų, 
citrinų žievelių.  

Duonos riekeles iš abiejų pusių patepti aliejumi, pabars-
tyti druska ir pipirais. Kepti iki 190 laipsnių įkaitintoje or-
kaitėje, kol gražiai apskrus. Persimonus perpjauti per pusę, 
išskobti minkštimą, plonai supjaustyti ir apšlakstyti citrinų 
sultimis. Ožkų pieno sūrį, rikotą sumaišyti su citrinos sul-
timis, žievelėmis ir rozmarinais. Šiek tiek sūrio masės už-
tepti ant šiltų skrebučių, uždėti kelias riekeles persimonų ir 
paskaninti druska bei pipirais. Medų pašildyti, sumaišyti su 
kepintais, smulkintais riešutais ir aplieti šia mase brusketas. 
Galima papuošti rozmarino šakelėmis.

Gaivios salotos 
Reikės: 4 persimonų, 10 mandarinų, 200 g ožkos sū-

rio, 2 šaukštų garstyčių, 4 šaukštų medaus, 4 šaukštų 
alyvuogių aliejaus ir 1 šaukšto citrinų sulčių. 

Nulupkite ir gabalėliais supjaustykite persimonus, skil-
telėmis išskirstykite mandarinus. Vaisius sudėkite į dube-
nį, ant viršaus užberkite sūrio gabalėlius. Salotas apliekite 
padažu, pagamintu iš alyvuogių aliejaus, citrinos sulčių, 
medaus ir garstyčių.

Žiemos salotos su persimonais, feta ir 
riešutais

Reikės: 4 saujų šviežių salotų mišinio (smulkintų ledi-
nių, rukolos, frise, sultenių, jaunų špinatų), 1 vidutinio 
dydžio persimono, supjaustyto stambiais gabalėliais, 
pusės raudonojo svogūno, supjaustyto plunksnelėmis, 
pusės prinokusio avokado, supjaustyto stambiais gabalė-
liais, 50g fetos sūrio, supjaustyto kubeliais, saujelės kari-
jų riešutų (arba pakepintų lazdyno, graikiškų ar kt.). 

Padažui: 2 šaukštų ryžių acto, 2 šaukštelių rudojo 
cukraus arba medaus, 1 šaukštelio garstyčių, žiupsne-
lio druskos, šviežiai grūstų juodųjų pipirų, 1/3 stiklinės 
alyvuogių aliejaus. 

Sumaišykite padažui skirtus ingredientus. Salotas sudėkite 
į dideles lėkštes, sudėkite persimonus, svogūnus, avokadus 
ir fetą. Pašlakstykite padažu ir pabarstykite riešutais.

praktiški patarimai, kaip 
neturint laiko maitinti 
vaikus sveikiau
Ne draudimais, ne 
kritika, ne prievarta ar 
pagrūmojimu „turi valgyti 
sveikai“, o tik sudarydami 
tinkamas sąlygas, būdami 
pavyzdžiu ir mokydami 
vaikus pasieksime, kad jie 
valgytų sveikiau. 

Kaip tai padaryti, pataria 
sveikatai palankaus mais-
to technologė, ekologiškų 
maisto produktų sertifikavi-
mo ekspertė, mitybos spe-
cialistė ir VšĮ „Sveikatai pa-
lankus“ direktorė Raminta 
Bogušienė.

Sudarykite tinkamas 
sąlygas

Dažnai girdžiu tėvus sa-
kant: „Mano vaikas valgo tik 
bulvių traškučius, geria kolą, 
mėgsta makaronus, batoną su 
virta dešra, dešreles ir pan., 
o brokolio ar viso grūdo ma-
karonų nevalgo“. Pirma, ką 
turite padaryti – tokių pro-
duktų nedėti į kasdieninius 
savo krepšius. Valgant kavi-
nėse neužsisakyti patiekalų iš 
vaikams skirtų meniu, rinktis 
suaugusiųjų (ten dažnu atveju 
randama sveikesnių pasirin-
kimų), traktuojant, kad jau 
užaugai. Duokite pasirinkimą 
tik tarp sveikatos šaltinių, pa-
vyzdžiui, burokėlių ar morkų 
salotų, bet ne koldūnų ar dar-
žovių troškinio. Maiste turi 
būti pakankamai riebalų, tik 
kokybiškų iš natūralių šalti-
nių (riešutų, sėklų ir jų alie-
jų, avokado, alyvuogių, pieno 
produktų, žuvies, mėsos), kad 
būtų užtikrintas sotumo jaus-
mas, sušildytas organizmas, 
ypač šaltuoju metų laiku. Taip 
pat vaikai kasdien turi gau-
ti pakankamai baltymų, kad 
sotumas būtų ilgalaikis, kad 
užtikrintume augimą. Būtini 
ir pilnaverčiai angliavande-
niai, kurie reikalingi energi-
jai palaikyti. 

Būkite pavyzdžiu
Valgykite taip, kaip norite, 

kad valgytų jūsų vaikai. Su-
augusiųjų mitybos įpročius 
perima atžalos, tad būkite 

joms sektinu pavyzdžiu. Jei 
jūs nevalgote daržovių, ne-
mėgstate košių, o renkatės 
daug cukraus turinčius mais-
to produktus, nesitikėkite, 
kad jūsų vaikas maitinsis ki-
taip. Jei pirmenybę teikiate 
bulvių traškučiams, o ne vir-
toms bulvėms, nesitikėkite, 
kad vaiką trauks sveikatos 
šaltiniai.

Pradėkite nuo savęs – suba-
lansuokite mitybą, valgykite 
reguliariai ir įvairų maistą, 
rinkitės sveikatai palankes-
nius maisto produktus. O jei 
tam tikrais atvejais, pavyz-
džiui, per šventes, nusiženg-
site sveikos mitybos taisy-
klėms – vaikams aiškinkite, 
kad tai įvyksta tik labai reto-
mis progomis.

Mokykite vaikus
Vaikai neturi patirties, kaip 

maistas veikia jų organizmą. 
Todėl mes, suaugusieji, turi-
me kalbėti apie  sveikos mi-
tybos taisykles, sveikatos šal-
tinius, kuriuos valgome kas-
dien. Mes turime juos mokyti 
vengti nesveikatos šaltinių, 
kuriuos valgome labai retai. 

Tiekite įvairų maistų, ne tik 
miltinius ir bulvinius gami-
nius. Nebijokite, kad vaikas 
liks alkanas, turėkite kantry-
bės, praleis vieną valgymą, 
kitą, bet vėliau paragaus, o 
po kelių kartų ir pamėgs nau-
ją patiekalą. Atminkite, kad 
vaikai serga ne nuo maisto 
trūkumo, bado, o nuo men-
kaverčio maisto ir jo perte-
kliaus. 

Sausi pusryčiai – tik 
sveikatai palankūs

Rinkitės sveikatai palan-
kiausius sausus pusryčius, 
kuriuose cukrų ne daugiau 
kaip 16 g/100 g, skaiduli-
nių medžiagų daugiau nei 
6 g/100 g ir geriausia kuo 
trumpesnės sudėties, be pri-
dėtinės druskos, konservantų, 
saldiklių, dažiklių. Arba pasi-
gaminkite granola namuose 
(stambūs avižiniai dribsniai, 

NUKelta Į 12 p. 
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po daugiau nei trejus metus trukusio ikiteisminio tyrimo 
teisėsaugos pareigūnai artimiausiu metu planuoja pareikšti 
galutinius įtarimus partijos „Tvarka ir teisingumas“ byloje dėl 
prekybos poveikiu ir pinigų plovimo. prokurorai teigia surinkę 
duomenų, kad iš prodiuserio Rolando Skaisgirio paimtas 
šimtatūkstantinis kyšis už poveikį vastybės tarnautojams.

  prie Libijos krantų nuskendus nedideliam laivui, kuriuo 
galėjo plaukti apie 150 migrantų, žuvo mažiausiai 25 
žmonės, šeštadienį pranešė dvi pagalbos organizacijos.

Austrijos „Caritas“ penktadienį pareiškė protestą dėl 
„Facebook“ sprendimo pašalinti puslapį, skirtą pirmajam 
2018-ųjų naujagimiui Vienoje – musulmonų šeimoje gimusiai 
mergaitei. Šis puslapis sulaukė lavinos rasistinių komentarų, 
o vėliau – 20 tūkst. palaikymo žinučių. Žiniasklaida paskelbė 
Asel (Azel) pirmuoju šių metų Vienos naujagimiu.

prienų 
turguje
Pirmas 2018 metų turgus, 
vykęs Trijų Karalių dieną, 
buvo labai nedidelis. 
Kodėl tiek mažai susirinko 
pardavėjų ir pirkėjų, 
galima paaiškinti tuo, 
kad visada pirmosiomis 
metų dienomis taip būna 
– žmonės išleidę pinigus 
šventėms, atlyginimų 
ir pensijų dar negavę, o 
pardavėjai, tai žinodami, 
nesivargina krauti ir 
iškrauti prekes be reikalo. 
Ypač kai iš pat ankstaus 
ryto lijo...

Tačiau turguje buvo galima 
nusipirkti pirmo būtinumo 
maisto produktų, vaisių bei 
daržovių. Kainos buvo beveik 
tokios pačios kaip ir praeitais 
metais.

Kilogramas bulvių kainavo 
0,25–0,30 euro, tiek pat prašė 
ir už kopūstus, šiek tiek bran-
gesni buvo burokėliai – 0,30–
0,35 euro. Už kilogramą svo-
gūnų prašė 0,4–0,5 euro, už 
morkų – 0,5–0,6 euro. Kilo-
gramas baltų ar juodų ridikų 
kainavo 1 eurą, o česnakų – 
4–5 eurus. Namie pagamin-
ti krienai kainavo 1–1,5 eu-
ro (priklausomai nuo indelio 
dydžio), pusės litro stiklainis 
konservuotų rūgštynių ar dar-
žovių mišrainių – 1–2,3 euro. 
Kilogramą raugintų kopūstų 
pardavė už 1 eurą, o agurkų 
– už 1,5 euro.

Vaisių buvo nedaug, dau-
giausia lietuviškų obuolių, ku-
rių kilogramą siūlė už 0,4–0,7 
euro, kriaušių – už 1,3 euro. 
Atvežtinių obuolių ir kriaušių 
kaina buvo truputį aukštesnė. 
Dar buvo galima nusipirkti ir 
spanguolių, kurių litras kaina-
vo 3 eurus.

Pasiklausius turguje žmonių 
supranti, kad dabar turgus jau 
ne toks, koks buvo prieš kele-
tą metų. Pačių žmonių paga-
minta dabar būna nebent pie-
no produktai: sūriai, naminis 
sviestas, grietinė, na dar rau-
ginti agurkai ir kopūstai. Ki-
tos daržovės, tokios kaip mor-
kos, svogūnai, burokėliai, yra 
atvežtinės. Ir nereikia būti nai-
viems, kad miestelyje gyve-
nantys žmonės išaugina savo 
darže tokius kiekius daržovių, 

nerafinuotas kokosų aliejus, 
agavų sirupas, džiovinti vai-
siai ir uogos, riešutai ir sė-
klos). Jokiais būdais nesirin-
kite sausų pusryčių kasdieni-
nėje mityboje, pvz.: kviečiai 
su medumi +10 vitaminų, kur 
cukraus net 40 g/100 g, o vai-
kui per dieną PSO rekomen-
duojama ne daugiau 12 g. 

Vietoj bulvyčių 
fri– virtos ar orkaitėje 

keptos bulvės
Virkite bulves arba kep-

kite orkaitėje, apibarstykite 
krapais, apšlakstykite ypač 
tyru alyvuogių aliejumi ar 
sviestu, tiekite su šviežiomis 
ar raugintomis daržovėmis. 
Puikiai tiks ir virti burokėliai, 
kurie padeda išlaikyti norma-
lią virškinimo sistemą, orga-
nizmui gavus didelį krakmo-
lo kiekį iš bulvių.

Šokoladas – tik tikras 
ir juodas

Juodas tikras šokoladas, 
kuriame kakavos ne mažiau 
kaip 80 proc. – puikus pa-
sirinkimas. Vaikas suvalgys 
mažą gabalėlį, gaus gerųjų 
kakavos riebalų, bus ugdo-
mas kartus skonis, o persi-
valgyti tokio produkto tiesiog 
neįmanoma. 

Vietoj dešrelių – 
šviežiai ruošta mėsa
Pasiūlyti šviežiai ruoštos 

mėsos, pavyzdžiui, mari-
nuotos ir virtos vandenyje, 
garuose ar keptos orkaitėje 
kiaulienos išpjovos su kep-
tomis orkaitėje ar šviežiomis 
daržovėmis.

Vietoj krabų lazdelių 
ir žuvies pirštelių– 

šviežiai ruošta žuvis
Rinkitės bent kartą per sa-

vaitę liesą arba riebią žuvį 
ruoštą garuose, ar orkaitėje 
kepimo rankovėje, folijoje. 
Turėkite šeimoje tradiciją 
savaitgaliais valgyti žuvį, pa-
vyzdžiui, juodadėmės men-
kės maltinukai su kukurūzų 
kruopomis, lašiša su daržo-
vėmis, dorados gabalėliai su 

praktiški patarimai, kaip neturint laiko 
maitinti vaikus sveikiau

daržovėmis ir nešlifuotais 
ryžiais. 

Batonas – viso grūdo
Pirkti ne paprastą batoną, 

o viso grūdo. Prekybos cen-
truose rasite jau sveikatai 
palankesnių grūdų produktų. 
Pirmenybę teikite bemielei 
ekologiškai viso grūdo rugi-
nei duonai, kurioje druskos 
iki 1 g/100 g, cukraus ne dau-
giau nei 5 g/100 g, skaiduli-
nių medžiagų daugiau nei 6 
g/100 g. Tačiau jei vaikams 
patraukliau minkštesnis bato-
nas, jis turi atitikti išvardintus 
kriterijus duonai. Vaikams su-
muštinius darykite ant kuku-
rūzų ar grikių trapučių ar kitų 
viso grūdo ruginių ar kvieti-
nių miltų duoniukų. Tik būti-
nai skaitykite sudėtį – sude-
damųjų dalių sąrašas turi būti 
kuo trumpesnis, druskos iki 1 
g/100 g, be maisto priedų. 

Vietoj varškės sūrelio–
trinta varškė su 

uogomis
Varškės sūrelis yra desertų 

desertas, kurį vaikams tik re-
tomis progomis duodame, o 
kasdieninėje mityboje tiesiog 
trinta varškė su uogų ir vaisių 
tyrelėmis, Ceilono cinamonu, 
aguonomis, šaldytomis uogo-
mis ir šviežiais vaisiais. Ga-
lima pasigaminti prie varškės 
šokoladinį užpilą (šviežios 
datulės, kokybiška kakava, 
bananai) ir saldu, ir vaizdas 
bei kvapas kaip šokolado. Jo-
gurtą rekomenduojama pirkti 
nesaldintą, graikišką, ne ma-
žiau 4 proc. riebumo. Patiekti 
galite kaip desertą su prieš tai 
išvardintomis vaisių ir uogų 
variacijomis ar net kartais su 
šaukšteliu uogienės, kurioje 
yra ne mažiau nei 50 proc. 
uogų. Taip pat gardinti gali-
ma klevų ar agavų sirupu, tai 
pridėtinis cukrus, bet natūra-
lesnės kilmės, neskatina per-
sivalgymo. 

Pica – gaminta 
namuose

Pasigaminkite picą patys su 
visa šeima namuose iš specia-
laus viso grūdo spelta mišinio 

picoms (be pridėtinio cukraus 
ir druskos) arba pagal savo 
receptą iš viso grūdo miltų, o 
svarbiausia su daug daržovių 
ir kietuoju sūriu. O jei norisi 
mėsos, išsivirkite vištienos 
krūtinėlę ir smulkiai supjaus-
čius apibarstykite. Pomidorų 
padui puikiai tiks pomidorų 
pasta, kuri be jokių priedų, 
vienkomponentės sudėties. 

Saldainius keičia 
vaisiai ir uogos

Saldainiai tik retomis pro-
gomis, o kasdieninėje mity-
boje švieži, šaldyti, džiovinti 
vaisiai ir uogos, ypač pirmo-
je dienos pusėje. Žinoma, 
nereiktų bijoti, jei vaikas su-
valgys kivi, obuolį ar traškių 
morkyčių vakare. Tai tik į 
naudą, jei visą dieną pakan-
kamo kiekio vaisių ir daržo-
vių nesuvalgė.

Makaronai – viso 
grūdo ir ne kasdien
Makaronus rinkitės viso 

grūdo kietųjų kviečių ar spel-
ta, kukurūzų, bet tai neturi 
būti kasdienis pasirinkimas. 
Jei vakar valgė makaronų, 
šiandien pasiūlykite grikių, 
sorų ar perlinių kruopų su 
keptomis morkomis ir svo-
gūnais. Taip pat rinkitės lę-
šius, žirnius, pupas ir pupeles. 
Tai gali būti košė vakarienei, 
garnyras pietums ar tiesiog 
užkandis. 

Daržovės, vaisiai ir 
uogos – 5 kartus per 

dieną
Kiekvieno valgymo metu 

nepamirškite bent žiupsnelio 
daržovių, vaisių ar uogų, tai 
viena iš subalansuotos mi-
tybos sąlygų. Šaltajam metų 
laikui puikiai tinka šviežių 
spanguolių ir šviežių datulių 
bei persimonų tyrė, kurią la-
bai paprasta paruošti - sublen-
deriuokite kartu su vandeniu, 
tiekite su pusriebe varške ar 
pakankamai riebiu graikišku 
jogurtu. 

Parengė: Sveikatai palan-
kaus maisto technologė, eko-
logiškų maisto produktų ser-
tifikavimo ekspertė, mitybos 
specialistė ir VšĮ „Sveikatai 
palankus“ direktorė Raminta 
Bogušienė 

kuriais prekiauja ištisus metus. 
Mokame daugiau tikėdami, 
kad tai ekologiški produk-
tai, užauginti mūsų kaime. O 
prekybos centre lietuviškuose 
ūkiuose užauginta produkcija 
kainuoja perpus pigiau.

Pieno produktų kainos li-
kusios tokios pačios kaip ir 
pernai. Litras pieno kainavo 
0,45–0,5 euro, grietinės – 3,2–
3,6 euro, puskilogramis svies-
to – 3,8–4 eurus, o sūrius par-
davė už 2–3 eurus, priklauso-
mai nuo dydžio ir sudėties.

Dešimtis naminių vištų 
kiaušinių, kaip ir anksčiau, 
kainavo 2 eurus, o paukštyno 
vištų – 1,4–1,5 euro. Jau nie-
kas neprašė už naminių vištų 
kiaušinius 3 eurų. Reikia tikė-
tis, kad kiaušinių kainos dar 
šiek tiek nukris, nes ilgėjant 
dienai vištos pradeda daugiau 
dėti kiaušinių.

Bitininkai prekiavo medumi 
ir kitais bičių produktais. Pu-
sės litro stiklainį medaus bu-
vo galima nusipirkti už 4,5–5 
eurus, 100 g bičių duonelės 
už 2 eurus, žiedadulkių – už 
3–4 eurus. 

Už pusės litro butelį šaltai 
spausto sėmenų aliejaus pra-
šė 3,5 euro, už „kalocių“ – 
1,5 euro. Naminis aliejus kol 
kas yra paklausus, nes žiemą 
žmonės mėgsta valgyti rau-
gintus kopūstus bei silkes su 
šiuo aliejumi. Tai žinomas ir 
sveikas produktas, savo su-
dėtimi labai tinkantis mūsų 
žmonėms. 

Paviljone ir kioskuose ne-
trūko šviežios mėsos, nors 
asortimentas nebuvo gausus – 
daugiausia kiauliena ir paukš-
tiena. Kilogramas šoninės kai-
navo 3,5–3,9 euro, kumpio – 
3,8–3,95 euro, sprandinės – 5–
5,2 euro, karbonado – 4,9–5,1 
euro, karkos – 1,88–2,17 euro, 
pusgalvio – 1,5–1,75 euro. Ki-
logramą maltos mėsos parda-
vė už 3,3–3,8 euro. Kilogramą 
paukštienos – mėsinio broile-

rio buvo galima nusipirkti už 
2,3 euro, o namie auginto – už 
3,5–3,8 euro.

Šeštadienio turguje nema-
žai pirkėjų sulaukia prekiauto-
jai rūkytais mėsos gaminiais. 
Juos perka daugelis žmonių, 
kurie jau neturi galimybės 
laikyti kiaulių, perka, ir net 
nemažais kiekiais, parvykę 
iš užsienio emigrantai. Ypač 
šiuo laikotarpiu, kai važiuoja 
atgal po atostogų. Kilogramas 
rūkytų lašinukų kilogramas 
kainavo 5–5,8 euro, kumpio 
– 5,8–7,8 euro, dešros –6–7 
eurai, dešrelių – 4,8–5,6 euro, 
suktinių ar pūslės (skilandžio) 
– 8–10 eurų. Už kilogramą vy-
tintos jautienos išpjovos prašė 
11 eurų. Paklausiausi yra vy-
tinti mėsos gaminiai bei ski-
landžiai. Juk dažnas nori įdėti 
saviesiems ilgai išsilaikančių 
maisto produktų.

Nemažai buvo pirkėjų prie 
šviežios ir šaldytos žuvies ir jų 
produktų. Kilogramas karpio 
kainavo 3,7 euro, karšio –1,71 
euro, o jo išklotinė – 1,91 euro, 
kilogramas stintų – 4,99–5,99 
euro. Daugiau buvo šaldytos ir 
rūkytos žuvies bei įvairiai sū-
dytų silkių.

Kuo toliau, tuo didesnė ra-
mybė įsivyrauja gyvūnijos 
turgavietėje. Net sumažinus 
ją perpus, vietos yra apsčiai. 
Čia buvo tik keli vištų parda-
vėjai, vienas vyriškis turėjo 2 
gaidžius ir 3 didelius triušius. 
Vištas pardavė po 8–10 eurų, 
gaidžius – po 5–6 eurus, o už 
triušius prašė 25–27 eurų.

Neblogai sekėsi ūkinin-
kams, kurie prekiavo grūdais. 
Centneris miežių, kviečių, avi-
žų ar kvietrugių kainavo 8–9 
eurus, priklausomai nuo preki-
nės išvaizdos. Prastesni javai 
kainavo mažiau, o už švarius 
ir gražius grūdus teko mokė-
ti daugiau. Centnerį pašarinių 
miltų buvo galima nusipirk-
ti už 9 eurus. Nemažą maišą 
pašarinių runkelių pardavė už 
3 eurus.

Pirmas šių metų turgus bai-
gėsi gana anksti – nebuvo 
pirkėjų, tad nebuvo prasmės 
ilgiau stovėti ir pardavėjams. 
Ypač tuščia buvo naujoji tur-
gaus pusė, kur rinkdavosi pre-
kiautojai dėvėtais rūbais.

Ko gero, visas sausis ir bus 
toks, o prekeiviams teks laukti 
geresnių laikų. NG
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Skubiai superkame visų mar-
kių lengvuosius automobilius, 
mikroautobusus, keturačius, 

priekabas.   
Automobiliai gali būti su de-

fektais, nevažiuojantys, daužti, 
skirti ardymui ar utilizavimui, 

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

Lauksime Jūsų pasiūlymų 
tel. 8 666 70777.

ŽEMĖS ŪKIS

pARDUODA

Rūkytus, lietuviškus lašinukus. 
Tel. 8 650 32847.

Virš 5 mėn. mėsinę telyčią. Tel. 
(8 319) 46122 (skambinti nuo 
11 val.).

6 m. karvę. Tel. 8 611 35283.

Veršingą karvę. Tel. 8 600 
67335.

Miežius. Tel. 8 646 27038.

Traktorių „MTZ-82“ ir pakabi-
namą kultivatorių. Tel. 8 611 
53256.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

S u p e r ka m e  ka r-
ves, bulius ir tely-
čias. KREKENAVOS 
AGRO FIRMOS supir-
kėja Olga Smailienė. 

Tel. 8 612 02125.

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

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

Nekilnojamasis 
turtas

parduoda
Namus
Namą (84 kv. m, šildymas cen-
trinis židiniu, kietu kuru, dalyje 
namo šildomos grindys, yra vie-
tinė kanalizacija, vandentiekis, 
ūkinis pastatas, garažas, tvarkinga 
aplinka, 18 000 Eur) Jiezne, Prie-
nų r. Tel. 8 603 16955.

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

ŽEMĖS SKLYpUS
8,47 ha žemės ūkio paskirties 
žemę Gineikonių k., Stakliškių 
sen., Prienų r., Tel. 8 608 56398.

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

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

Tel. 8 682 61641.

IŠNUOMOJA
1 k. bt. su baldais Vytauto g. Prie-
nuose. Tel. 8 646 42903.

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

Automobiliai ir 
jų dalys

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

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

Įvairius automobilius bet kokio 
stovio. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 674 98965. 

A. Bagdono PĮ – brangiai verše-
lius auginti. Moka 6–21 proc. 
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima 
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319) 
69541.

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

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

ĮVAIRIOS pREKĖS

pARDUODA

ŽIEMOS AKCIJA!  
Lietuviški gydomieji laze-
riai pripažinti pasaulyje, 

sertifikuoti, geriausiai gydo 
be vaistų namuose Jūsų 

sąnarius, nugarą, prostatą. 
www.laz.lt, 

tel. 8 615 36522.  
Vilniaus lazerinės  

technologijos centras.

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

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

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

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

pASLAUGOS

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...
UAB „GEONETAS“  

 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu

sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614 

38124. 

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

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

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

pRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ pAKARTOTINAI 
SKELBIA pASTATO IR KIEMO STATINIŲ pRIENUOSE, 

KRANTO G. 8, NUOMĄ NE KONKURSO BŪDU 
Prienų rajono savivaldybė, juridinio asmens kodas 

111107225, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, išnuomoja ne 
konkurso būdu Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise 
priklausantį pastatą-viešbutį (1 328,06 kv. m bendro ploto) ir 
kiemo statinius, esančius  Kranto g. 8, Prienų m.

Nuomininkas –  juridinis asmuo, kuriam Savivaldybė, va-
dovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir numatyta 
tvarka bei apimtimi išnuomoja objektą su įsipareigojimu pri-
taikyti jį apgyvendinimo (viešbučio, motelio ar svečių namų) 
ir maitinimo paslaugų veiklai (toliau – veikla), investuojant  ne 
mažiau kaip 1 mln. Eur. 

Pastato nuomos sutarties trukmė – ne ilgesnis kaip 99 me-
tų laikotarpis.

Jūsų pasiūlymų lauksime iki 2018 m. vasario 20 d.
Papildoma informacija apie nuomojamą objektą teikiama:
1. adresu Laisvės a. 12, Prienų m. (kontaktinis asmuo Staty-

bos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Dž. 
Čepeliauskienė, tel. (8 319) 61 173, el. p. dziuljeta.cepeliaus-
kiene@prienai.lt).

2. Savivaldybės tinklalapyje www.prienai.lt .
REKLAMA

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT-
44240 Kaunas) informuoja, kad 2017 m. lapkričio 15 d. 
9.00 val. buvo atlikti kadastriniai matavimai žemės sklypo 
esančio Prienų r. Ašmintos sen., Strielčių k. kadastrinis Nr. 
6955/0003:0134 besiribojančio su mirusio Vaidoto Kučins-
ko žemės sklypu Nr.6955/0003:0317. Pareikšti pastabas dėl 
kadastrinių matavimų ir jų metu surašyto žemės sklypo ribų 
paženklinimo-parodymo akto paveldėtojai arba jų įgalioti 
asmenys gali adresu: K. Donelaičio g. 33-403, Kaunas LT-
44240, raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio skelbimo 
paskelbimo spaudoje.

Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, Kau-
nas arba tel. 8 675 01473. 

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvar-
kos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-409, Kaunas) 
informuoja, kad 2017-10-09 buvo paženklintas žemės skly-
pas, esantis Naudžiūnų kaime, Birštono savivaldybėje, Biršto-
no vienkiemio k.v., projektinis Nr. 1110, priklausantis Janinai 
Bukevičienei. Dėl kadastrinių matavimų ir jų metu surašy-
to žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto gretimo 
žemės sklypo (kad. Nr. 6908/0003:110) savininkė Antanina 
Noreikienė pasiteirauti gali VĮ Valstybės žemės fondo Kauno 
žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-409, 
Kaunas arba tel. 8 685 16841, 8 626 30076.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvar-
kos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT-44240 
Kaunas) prašo atsiliepti mirusios Bronės Bajoraitės paveldė-
tojus arba jų įgaliotus asmenis, 2018 m. sausio 23 d. 9.00 val. 
Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Jiezno sen., Pelekonių k. prie 
žemės sklypo (kad. Nr. 6920/0002:0063), suderinti sklypo 
ribas su gretimu žemės sklypu Nr.6920/0002:0121, kuriam 
nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai. 

Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno že-
mėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, 
Kaunas arba tel. 867501473. Jums neatvykus darbai bus tę-
siami.

Informuojame, kad 2018-01-12 nuo 15.00 val. yra atlie-
kami Angelei Vilkaitei nuosavybės teise valdomo žemės 
sklypo (kad. Nr. 6943/0006:5), esančio Revuonos g. 57a, 
Prienų m., kadastriniai matavimai. Dėl matuojamo žemės 
sklypo bendros ribos suderinimo arba susipažinti su planu 
ar pareikšti pastabas kviečiame atsiliepti: gretimo žemės 
sklypo (kad. Nr. 6943/0006:70) bendrasavininkę Ramintą 
Mockapetrytę (deklaruota gyv. vieta Jungtinė Karalystė) 
arba įgaliotus asmenis per 30 dienų nuo šios informacijos 
paskelbimo. Informacija teikiama tel. 8 609 04746 Dalė 
Gulijeva arba elektroniniu paštu info@dalimatis.lt
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SKELBImAI

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

Remontuojame automobilius: 
važiuokles, generatorius, starte-
rius, smulkias kėbulo dalis. Tel. 8 
670 16738.

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

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

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

PJAUNAME AVARINIUS 
MEDŽIUS

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

girmantas.s@gmail.com

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Padavėja. Ne jaunesnė nei 20 
metų. Patirtis – privalumas, ta-
čiau galime ir apmokyti. Kreiptis 
telefonu darbo valandomis 8 
650 41148.

Vairuotojas, turintis C vairuotojo 
kategoriją, dirbti Lietuvoje. Geras 
atlyginimas, geros darbo sąlygos. 
Tel. 8 685 67955. 

IEŠKO DARBO
Vyras 46 m. ieško bet kokio dar-
bo. Gali dirbti pagalbiniu prie sta-
liaus ir statybose. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 654 35067.

Kviečia

Kviečiame iki sausio 19 d. teikti 
kandidatūras tradiciniams Prienų 
rajono savivaldybės apdovanoji-
mams „Dėkingumas“. Nomina-
cijos:  METŲ ŠVIESUOLIS, METŲ 
POELGIS, UŽ SAVANORYSTĘ, UŽ 
PRIENŲ VARDO GARSINIMĄ, 
UŽ GYVENIMO PASIEKIMUS, UŽ 
INDĖLĮ Į PRIENŲ KRAŠTO EKONO-

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

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

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

Nebrangiai ir kokybiškai atlieka-
me vidaus apdailos darbus. Tel. 
8 678 62496.

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

Atliekame įvairius vidaus apdailos 
ir griovimo darbus. Tel. 8 651 
11254.

Visi santechnikos darbai: šildy-
mo, vandentiekio, kanalizacijos. 
Komplektuojame medžiagas 
geromis kainomis. Tel. 8 640 
39204.

Santechnikos darbai: vamzdynų 
keitimas, klozetų keitimas ir 
tvarkymas, maišytuvų keitimas 
ir kiti santechnikos darbai. Skylių 
gręžimas nerūdijančio plieno 
kriauklėse, metalinių vamzdžių 
sriegimas. Katilų prijungimas ir 
medžiagų komplektavimas. At-
vykstu bet kurią savaitės dieną ir 
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių 
gedimų ir darbų) bei į rajonus. 
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.: 
8 684 55308, 8 619 54866.

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

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

REKLAMA

MIKOS AUGIMĄ. Maloniai kvie-
čiame užpildyti anketą ir pasiūlyti 
savo kandidatus. Anketą rasite in-
terneto svetainėje www.prienai.
lt Prašome užpildytą anketą iki 
2018 m. sausio 19 d. atsiųsti an-
ketoje nurodytais kontaktais arba 
palikti Savivaldybėje esančioje 
specialioje pašto dėžutėje. 

Užjaučia

Mirtis ateina ir  
nieko neklausia,

pasiima patį geriausią, 
patį brangiausią...

Mirus Justo Muniko 
Mamytei, nuoširdžiai  
užjaučiame jo šeimą.   

Prienų „Ąžuolo“  
progimnazijos 

1B klasės mokiniai,  
jų tėveliai ir mokytoja

 

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

Sausio 10 d. 16 val. Prienų Jus-
tino Marcinkevičiaus viešojoje 
bibliotekoje – susitikimas su 
rašytoja, eseiste, poete Agne 
Žagrakalyte.

Sausio 10 d. 19 val. Balbieriškio 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– kinofilmas (Tado Vidmanto 
komedija) „Trys milijonai eurų“. 
Bilieto kaina – 3 Eur. Telefonas 
pasiteirauti – 8 685 31572.

Sausio 12 d. 16 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – laikraš-
čio „Gyvenimas“ padėkos šventė. 
„Gyvenimo“ redakcija kviečia 
susiburti draugėn, prisiminti pra-
ėjusių metų bendrus darbus, pa-
gerbti gražių ir prasmingų darbų 
nuveikusius žmones, vieni kitus 
pradžiuginti mielu susitikimu.

Sausio 14 d. 10 val. Prienų r. sav. 
kūno kultūros ir sporto centro sa-
lėje – Prienų rajono salės futbolo 
čempionato varžybos.

Sausio 14 d. 11 val. Prienų r. sav. 
kūno kultūros ir sporto centro 
salėje – Prienų r. savivaldybės 
ir „Gyvenimo“ laikraščio 2017–
2018 m. krepšinio pirmenybių 
varžybos.

Sausio 16 d. 18 val. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre – „Do-
mino“ teatro komedija „Kaip 
atsikratyti draugo?“. Bilietų kaina 
– 17, 15, 12, 10 Eur (priklausomai 
nuo vietos salėje). 

Sausio 18 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– lietuviškas kinofilmas „Klasės 
susitikimas. Berniukai sugrįžta!“. 
Bilieto kaina – 4 Eur.

Sausio 19 d. 17 val. Prienų spor-
to arenoje – Geriausių 2017 
m. Prienų rajono savivaldybės 
sportininkų pagerbimo šventė. 
Prienų r. savivaldybės kūno kul-
tūros ir sporto centro 50-mečio 
paminėjimas.

Sausio 20 d. 10 val. Prienų r. sav. 
kūno kultūros ir sporto centro 
salėje – Prienų r. savivaldybės 
ir „Gyvenimo“ laikraščio 2017–
2018 m. krepšinio pirmenybių 
varžybos.

Sausio 21 d. 17 val. Prienų sporto 
arenoje – LKL krepšinio varžybos: 
Prienų-Birštono „Vytautas“ – Pas-
valio „Pieno žvaigždės“.

Sausio 24 d. 18 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – „Kny-
gos teatro“ spektaklis „Pakalnu-
čių metai“. Jurgos Ivanauskaitės 
literatūrinis debiutas „Pakalnučių 
metai“ – atgimsta teatro scenoje. 
Bilietų kaina – 5, 6, 8 Eur (priklau-
somai nuo vietos salėje).

Sausio 28 d. 11 val. Prienų sporto 
arenoje – Prienų r. savivaldybės 
ir „Gyvenimo“ laikraščio 2017–
2018 m. krepšinio pirmenybių 
varžybos.

Sausio 11 – 14 dienomis 
kviečiame į renginius, 
skirtus Laisvės gynėjų 
dienai paminėti

Sausio 11 d. 12 val. Balbieriškio 
pagrindinėje mokykloje – pilieti-
nė iniciatyva, minėjimas  „Atmin-
tis gyva, nes liudija.“ Filmuotos 
medžiagos apie Sausio 13-osios 
įvykius peržiūra,  meninė kompo-
zicija, dainos apie Lietuvą.

Sausio 12 d. 8.00 val. – Visuotinė 
pilietinė iniciatyva „Atmintis 
gyva, nes liudija“. Kviečiame de-
šimčiai minučių languose uždegti 
vienybės ir atminimo žvakutes.

Sausio 12 d. 12 val. Stakliškių 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– minėjimas „Išėję negrįžti“. 
Filmo apie 1991 m. sausio įvykius 
peržiūra.

Sausio 12 d. 13 val. Ašmintos 
laisvalaikio salėje – Atminimo 
valanda „Tą naktį ugnimi pražydo 
Laisvė“.

Sausio 12 d. 14 val. Šilavoto 
laisvalaikio salėje – Atminimo 
valanda „Diena, kai buvome tvirti 
ir dideli“.

Sausio 12 d. 14 val. Išlaužo biblio-
tekoje – Atminimo valanda ,,Tada 
ir šiandien“.  

Sausio 12 d. 19 val. Naujosios 
Ūtos laisvalaikio salės prieigose 
– valanda prie atminimo laužo 
„Nerimo mintys“.

Sausio 13 d. Laisvės gynėjų die-
nos minėjimas Jiezne. 10.00 val. 
– Šv. Mišios Jiezno parapijos 
bažnyčioje; 11.00 val. – Kinofil-
mas „Nepaprasta auka“ Jiezno 
kultūros ir laisvalaikio centre.

Sausio 13 d. 13 val. Pakuonio 
bibliotekoje – minėjimas. Do-
kumentinio filmo „Laužai prie  
parlamento“ peržiūra.

Sausio 13 d. 16 val. Veiverių 
Skausmo kalnelyje – Laisvės 
gynėjų dienos minėjimas.

Sausio 14 d. 11 val. Prienų Kris-
taus Apsireiškimo bažnyčioje 
– Atminimo valanda, skirta Lais-
vės gynėjų dienai. Aktoriaus 
ir režisieriaus Algirdo Latėno 
poezijos skaitymai „Svietiškos 
giesmės Lietuvai“.

pARODOS pRIENŲ RAJONE

Nuo sausio 6 d. Prienų krašto 
muziejuje – dailininko Petro Lin-
cevičiaus tapybos darbų parodos 
pristatymas.

Nuo sausio 9 d. 15 val. Prie-

nų krašto muziejuje – parodos 
„Didžiojo tikslo link: Lietuvių 
konferencijai Vilniuje –100“ pri-
statymas. Paroda skirta Lietuvių 
konferencijos Vilniuje 100-me-
čiui. Parodos rengėja – Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarija.  

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama Kauno 
klubo „Skiaučių menas“ skiauti-
nių paroda „Kalėdų džiaugsmai“. 
Paroda veiks iki sausio 31 d.

Pakuonio bibliotekoje sausio 
mėn. eksponuojama Šarūno Šar-
kausko tapybos darbų paroda

Nemuno kilpų regioninio parko 
lankytojų centre Prienuose eks-
ponuojama Arūno Aleknavičiaus 
fotografijų paroda „Magiškoji 
Norvegija“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje eksponuo-
jama rašytojo Vytauto Bubnio 85-
erių metų jubiliejui skirta paroda 
„Vytauto Bubnio at(si)vėrimai“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje eksponuo-
jama paroda „Justinas       Mar-
cinkevičius ir Lietuvos valstybin-
gumas“. Parodą parengė Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijos 
Informacijos ir komunikacijos 
departamento Parlamentarizmo 
istorinės atminties skyrius.
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TV PROgRAmA
Ketvirtadienis, sausio 11 d. Penktadienis, sausio 1� d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05 
Štutgarto kriminalinė policija 1 
10:55 Detektyvas Monkas 7 11:40 
Gyvenimas 12:40 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite 
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba 
diena, lietuva 16:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.) 
17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Specialus 
tyrimas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:05 Dėmesio 
centre 21:20 Sportas 21:25 Orai 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 po-
kalbių laida „Svarbios detalės” 
22:30 Dviračio žinios 23:00 pi-
nigai ir galia 00:35 Klausimėlis.
lt. 01:00 lRt radijo žinios 01:05 
Specialus tyrimas 02:00 LRT ra-
dijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lRt radijo žinios 03:05 Do-
kumentinė apybraiža „Mes nuga-
lėjom” 03:30 laisvės vėliavnešiai 
04:00 lRt radijo žinios

 
06:35 Stebuklingi vaikai (25) 07:05 
Madagaskaro pingvinai (38) 07:30 
tomas ir Džeris (6) 07:55 Volke-
ris, teksaso reindžeris (6) 08:50 
Volkeris, teksaso reindžeris (7) 
09:50 24 valandos 10:35 Yra, 
kaip yra 11:40 Yra, kaip yra 12:30 
KK2 12:55 KK2 13:25 Rožių karas 
(69) 14:25 Dvi širdys (452) 14:55 
Dvi širdys (453) 15:55 Dvi širdys 
(454) 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va 17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 20:00 Valanda su Rūta 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VAKARO SEANSAS Nakti-
nis reisas 00:05 Kortų namelis (13) 
01:05 Vampyro dienoraščiai (13) 
01:50 alchemija. Švietimo amžius 
02:20 RetROSpeKtYVa

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
2 08:25 pasmerkti 2 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 tV pagalba 12:00 
Bruto ir Neto 12:30 Moterys me-
luoja geriau 13:00 Kempiniukas 
plačiakelnis 13:30 Simpsonai 
14:00 Simpsonai 14:30 pažadė-
toji 15:00 pažadėtoji 15:30 pa-
žadėtoji 16:30 tV pagalba 18:30 
tV3 žinios 19:20 tV3 sportas 
19:25 tV3 orai 19:30 Bruto ir 
Neto 20:00 Farai 21:00 Moterys 
meluoja geriau 21:30 tV3 va-
karo žinios 22:15 tV3 sportas 
22:25 tV3 orai 22:30 VAKARO 
KINO teatRaS. amerikietiškas 
pyragas 00:25 Kaulai 01:15 Kaip 
išsisukt įvykdžius žmogžudys-
tę 02:10 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba 03:00 amerikiečiai 03:50 
trapučio parkas

 
06:40 F. t. Budrioji akis (9) 07:35 

prokurorų patikrinimas (353) 
08:35 Muchtaro sugrįžimas (708) 
09:35 tokia tarnyba (28) 10:30 
Sudužusių žibintų gatvės (2) 11:40 
Nepataisomi (13) 12:40 Teisingu-
mo agentai (14) 13:40 prokurorų 
patikrinimas (354) 14:50 Muchta-
ro sugrįžimas (709) 15:55 Tokia 
tarnyba (29) 16:55 Sudužusių ži-
bintų gatvės (3) 18:00 Info diena 
18:25 teisingumo agentai (15) 
19:30 Nepataisomi (14) 20:30 
Savaitės kriminalai 21:00 Sukeis-
ti žudikai 22:45 Dakaras 2018 (7) 
23:15 pagalbos šauksmas 00:55 
Juodasis sąrašas (2) 01:40 Sa-
vaitės kriminalai 02:05 pragaro 
katytė (10) 

 
05:15 „albanas“ (4/10) 06:00 „Ge-
riausios nardymo vietos“ 06:25 
programa 06:29 tV parduotuvė 
06:45 „Darbščios rankos, atviros 
širdys“ 07:15 „Gyvenimo būdas“.  
08:15 „Įspūdingiausi gamtos reiš-
kiniai“ 09:20 „likimo melodija“ (51) 
10:25 „Kaip bocmanas nuotakos 
ieškojo“ (1/3) 11:30 „Delta“ (1/13) 
12:35 „Gluchariovas“ (1/29) 13:40 
tV parduotuvė 13:55 „Baltoji strė-
lė“ (4) 15:00 „Bitininkas“ (1/22) 
16:00 Reporteris 16:47 Orai 16:50 
„Rojus“ (81) 18:00 Reporteris 
18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 
18:50 „Bitininkas“ (1/26) 20:00 Re-
porteris 20:27 Orai 20:30 „Gyveni-
mo būdas“ 21:30 „Karo merginos“ 
(1/7) 22:30 Reporteris 23:15 Lietu-
va tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 „Gu-
rovo bylos 5. Savivalė“ (1,2) 01:45 
„Geriausios nardymo vietos“ 02:15 
„Moterų daktaras“ (2/44) 03:00 „Al-
banas“ (4/10) 03:45 „Bitininkas“ 
(1/4) 04:30 „Rojus“ (60) 

 
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11 
08:00 Kaulai 09:00 Vienam ga-
le kablys 09:30 CSI kriminalistai 
10:30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 11:00 Kaip aš susi-
pažinau su jūsų mama 11:30 CSI 
elektroninių nusikaltimų skyrius 
12:30 Kastlas 13:30 Rezidentai 
14:00 Rezidentai 14:30 Televitri-
na 15:00 Kaulai 16:00 CSI elek-
troninių nusikaltimų skyrius 17:00 
Kastlas 17:55 CSI kriminalistai 
18:55 Kobra 11 19:55 Reziden-
tai 20:30 Rezidentai 21:00 Naša 
Raša 21:30 Hanibalas. pradžia 
23:55 aukščiausia pavara 01:05 
Kobra 11 01:55 Daktaras Hau-
sas 02:45 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Mėnuo Juodaragis 
2017 07:55 linija, spalva, forma. 
08:20 lietuva mūsų lūpose 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 6 09:15 
labas rytas, lietuva. 12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:10 Mais-
tas ir aistros 12:40 Klauskite dak-
taro 13:35 prisikėlimo ekspresas 
– šimtmečio veidai 14:20 Hablo 
kosminis teleskopas. Misija – Vi-
sata 15:15 Riteris Rūdžius 15:30 
Drakoniukas Kokosas 1 15:40 Le-
sė 16:05 Kaip atsiranda daiktai 6 
16:30 laba diena, lietuva. 18:00 
Kultūrų kryžkelė 18:30 Naciona-
linis turtas 19:00 lietuva mūsų 
lūpose 19:35 premjera. Dangaus 
vardu 13 20:30 anapus čia ir da-
bar 21:15 Vaizdo klipų konkurso 
„KlipVid 2018” apdovanojimai. 
22:20 premjera. Martyno liuterio 
gyvenimas 22:35 Keliaukime kar-
tu. Mykolajivas 

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 06:35 
Orai 06:37 Labas rytas, Lietuva 
07:00 Žinios 07:05 Orai 07:07 
Sportas 07:10 Labas rytas, Lietu-
va 07:30 Žinios 07:35 Orai 07:37 
Sportas 07:40 Labas rytas, Lietu-
va 08:00 Žinios 08:05 Orai 08:07 
Labas rytas, Lietuva 08:30 Žinios 
08:35 Orai 08:37 Sportas 08:40 
Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 1 10:55 Detektyvas Monkas 7 
11:40 Stilius 12:40 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite 
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba 
diena, lietuva 16:30 premjera. 
Seserys 17:30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.) 17:55 Sportas 17:58 Orai 
18:00 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
18:30 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 19:00 Lietuvos 
laisvės gynėjų dienai 19:30 Beatos 
virtuvė 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 20:52 Sportas 
20:57 Orai 20:59 loterija „Jėga” 
21:00 Duokim garo! 22:35 Gam-
tos inspektoriai 23:00 Fantastiškas 
penktadienis. premjera. Drakono 
širdis 00:40 Klausimėlis.lt. 01:00 
lRt radijo žinios 01:05 pokalbių 
laida „Svarbios detalės” 02:00 LRT 
radijo žinios 02:05 Klauskite dak-
taro 03:00 lRt radijo žinios 03:05 
Mūsų gyvūnai 03:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite 04:00 LRT ra-
dijo žinios 04:05 Stilius

 
06:35 Stebuklingi vaikai (26) 07:05 
Madagaskaro pingvinai (39) 07:30 
tomas ir Džeris (7) 07:55 Volke-
ris, teksaso reindžeris (8) 08:50 
Volkeris, teksaso reindžeris (9) 
09:50 24 valandos 10:35 Yra, kaip 
yra 11:40 Yra, kaip yra 12:30 KK2 
13:00 KK2 13:25 Rožių karas (70) 
14:25 Dvi širdys (455) 14:55 Dvi 
širdys (456) 15:25 Dvi širdys (457) 
15:55 Dvi širdys (458) 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva 17:35 24 va-
landos 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 KK2 penktadie-
nis 21:00 SaVaItĖS HItaS Snai-
peris 23:25 Beverli Hilso policinin-
kas 01:20 Naktinis reisas

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
2 08:25 pasmerkti 2 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 tV pagalba 12:00 
Bruto ir Neto 12:30 Moterys me-
luoja geriau 13:00 Kempiniukas 
plačiakelnis 13:30 Simpsonai 
14:00 Simpsonai 14:30 pažadėtoji 
15:00 pažadėtoji 15:30 pažadėtoji 
16:00 pažadėtoji 16:30 tV pagal-
ba 18:30 tV3 žinios 19:20 tV3 
sportas 19:25 tV3 orai 19:30 DI-
DYSIS peNKtaDIeNIO FIlMaS. 
princesė ir varlius 21:20 VAKARO 
KINO teatRaS. Hobitas. penkių 
armijų mūšis 00:10 Mes dainuo-
sim 02:00 Retrogradas

 
06:40 F. t. Budrioji akis (10) 07:35 
prokurorų patikrinimas (354) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (709) 09:35 
tokia tarnyba (29) 10:30 Sudužu-
sių žibintų gatvės (3) 11:40 F. t. 
Budrioji akis (6) 12:40 Teisingu-
mo agentai (15) 13:40 prokurorų 
patikrinimas (355) 14:50 Muchta-
ro sugrįžimas (710) 15:55 Tokia 
tarnyba (30) 16:55 Sudužusių ži-
bintų gatvės (4) 18:00 Info diena 
18:25 teisingumo agentai (16) 
19:30 ekstrasensų mūšis (11) 
21:55 Sergėtojas 23:35 Dakaras 
2018 (8) 00:05 Sukeisti žudikai 
01:35 Juodasis sąrašas (3) 02:20 
Sergėtojas 

 
05:15 „albanas“ (4/11) 06:00 Mo-
terų balsas 06:25 programa 06:29 
tV parduotuvė 06:40 „Geriausios 
nardymo vietos“ 06:45 „Krepšinio 
pasaulyje su V. Mačiuliu“ 07:15 
„Gyvenimo būdas“ 08:15 „Įspū-
dingiausi gamtos reiškiniai“ 09:20 
„likimo melodija“ (52) 10:25 „Kaip 
bocmanas nuotakos ieškojo“ (1/4) 
11:30 „Delta“ (1/14) 12:35 „Glu-
chariovas“ (1/30) 13:40 TV par-
duotuvė 13:55 „Baltoji strėlė“ (5) 
15:00 „Bitininkas“ (1/23) 16:00 Re-
porteris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“ 
(82) 18:00 Reporteris 18:47 Orai 
18:50 „Bitininkas“ (1/27) 20:00 
Reporteris 20:27 Orai 20:30 „Karo 
merginos“ (1/8, 1/9) 22:30 Repor-
teris 22:57 Orai 23:00 „Glucha-
riovas“ (1/33, 1/34) 01:10 „Delta“ 
(2/7, 2/8) 03:00 „albanas“ (4/11) 
03:45 „Bitininkas“ (1/5) 04:30 
„Rojus“ (61) 

 
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11 
08:00 Kaulai 09:00 praeities žval-
gas 09:30 CSI kriminalistai 10:30 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 11:00 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 11:30 CSI elektroninių 
nusikaltimų skyrius 12:30 Kastlas 
13:30 Rezidentai 14:00 Reziden-
tai 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai 
16:00 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius 17:00 Kastlas 17:55 CSI 
kriminalistai 18:55 Kobra 11 19:55 
Rezidentai 20:30 Farai 21:30 tV3 
žinios 22:20 tV3 sportas 22:25 
tV3 orai 22:30 Eurolygos rung-
tynės. Kauno „Žalgiris“ - Malagos 
„Unicaja“ 00:30 Sniegynų įkaitai 
02:25 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Riteris Rūdžius 06:35 
Drakoniukas Kokosas 1 07:00 
lesė 07:50 Vienuolynų kelias 
lietuvoje 08:20 pažvelk į profesi-
ją kitaip 08:50 Kaip atsiranda daik-
tai 6 09:15 labas rytas, lietuva. 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:10 Stop juosta. 12:45 Istorijos 
detektyvai 13:30 XX tarptautinis 
akordeono festivalis „Vilnius 2017” 
14:45 Keliaukime kartu. Mykolaji-
vas 15:15 premjera. Grizis ir le-
mingai 15:25 premjera. Vakaro 
pasakėlės 15:40 lesė 16:05 Kaip 
atsiranda daiktai 6 16:30 laba die-
na, lietuva. 18:00 lietuvos tūks-
tantmečio vaikai 18:50 pasaulio 
vyrų rankinio čempionato atran-
kos rungtynės. lietuva – Izraelis. 
tiesioginė transliacija 20:30 Kultū-
ros teismas 21:20 europos kinas. 
premjera. Brukner byla 22:55 
Nerimo mintys 

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, sausio 10 d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, Lietuva 09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 1 10:55 Detektyvas Monkas 7 
11:40 Emigrantai 12:40 tV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?” 13:05 Klaus-
kite daktaro 14:00 Žinios 14:15 La-
ba diena, lietuva 16:30 premjera. 
Seserys 17:30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.) 17:55 Sportas 17:58 Orai 
18:00 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
18:30 Klauskite daktaro 19:30 
Gyvenimas 20:25 loterija „Ke-
no loto” 20:30 panorama 21:05 
Dėmesio centre 21:20 Sportas 
21:25 Orai 21:29 loterija „Jėga” 
21:30 Auksinis protas 22:50 Klau-
simėlis.lt. 23:20 Valdžios tvirtovė 
01:20 lRt radijo žinios 01:30 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 02:00 LRT 
radijo žinios

 
06:35 Stebuklingi vaikai (24) 07:05 
Madagaskaro pingvinai (37) 07:30 
tomas ir Džeris (5) 07:55 Volkeris, 
teksaso reindžeris (4) 08:50 Vol-
keris, teksaso reindžeris (5) 09:50 
24 valandos 10:35 Yra, kaip yra 
11:40 Yra, kaip yra 12:30 Anapus 
nežinomybės 13:25 Rožių karas 
(67) 14:25 Rožių karas (68) 15:25 
Dvi širdys (450) 15:55 Dvi širdys 
(451) 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va 17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 20:00 Meilė gydo (52) 20:30 
Moterys prieš vyrus 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Saulėlydis 
00:45 Kortų namelis (12) 01:35 
Vampyro dienoraščiai (12) 02:20 
paskutinis samurajus 

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
2 08:25 pasmerkti 2 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 tV pagalba 12:00 
Bruto ir Neto 12:30 Moterys me-
luoja geriau 13:00 Kempiniukas 
plačiakelnis 13:30 Simpsonai 
14:00 Simpsonai 14:30 pažadė-
toji 15:00 pažadėtoji 15:30 pa-
žadėtoji 16:00 pažadėtoji 16:30 
tV pagalba 18:30 tV3 žinios 
19:20 tV3 sportas 19:25 tV3 
orai 19:30 Bruto ir Neto 20:00 
Gero vakaro šou 21:00 Moterys 
meluoja geriau 21:30 tV3 vakaro 
žinios 22:15 tV3 sportas 22:20 
tV3 orai 22:25 Viking Lotto 22:30 
VaKaRO KINO teatRaS. Dvy-
lika 00:20 Kaulai 01:15 Kaip išsi-
sukt įvykdžius žmogžudystę 02:10 
Specialioji jūrų policijos tarnyba 
03:00 amerikiečiai 03:55 Trapu-
čio parkas 

 
06:40 F. t. Budrioji akis (8) 07:35 
prokurorų patikrinimas (352) 
08:35 Muchtaro sugrįžimas (707) 
09:35 tokia tarnyba (27) 10:30 
Sudužusių žibintų gatvės (1) 11:40 
Nepataisomi (12) 12:40 Teisingu-

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

 
05:15 „albanas“ (4/9) 06:00 „Ge-
riausios nardymo vietos“ 06:25 
programa 06:29 tV parduotuvė 
06:45 „Skinsiu raudoną rožę“ 
07:15 „Gyvenimo būdas“ 08:15 
„Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“ 
09:20 „likimo melodija“ (50) 10:25 
„Kaip bocmanas nuotakos ieško-
jo“ (1/2) 11:30 „Delta“ (1/12) 12:35 
„Juodosios katės“ (9) 13:40 TV 
parduotuvė 13:55 „Baltoji strėlė“ 
(3) 15:00 „Bitininkas“ (1/21) 16:00 
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Ro-
jus“ (80) 18:00 Reporteris 18:40 
Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 
„Bitininkas“ (1/25) 20:00 Reporte-
ris 20:27 Orai 20:30 „Gyvenimo 
būdas“. tV žurnalas.” 21:30 „Karo 
merginos“ (1/6) 22:30 Reporteris 
23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 
Orai 23:45 „Juodosios katės“ (5) 
00:45 „Deimantų medžiotojai“ 
(1/5) 01:45 „Geriausios nardy-
mo vietos“ 02:15 „Moterų dakta-
ras“ (2/43) 03:00 „albanas“ (4/9) 
03:45 „Bitininkas“ (1/3) 04:30 
„Rojus“ (59) 

 
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11 
08:00 Kaulai 09:00 Savaitė su 
Kauno „Žalgiriu“ 09:30 CSI krimi-
nalistai 10:30 Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama 11:00 Kaip aš susi-
pažinau su jūsų mama 11:30 CSI 
elektroninių nusikaltimų skyrius 
12:30 Kastlas 13:30 Rezidentai 
14:00 Rezidentai 14:30 Televitri-
na 15:00 Kaulai 16:00 CSI elek-
troninių nusikaltimų skyrius 17:00 
Kastlas 17:55 CSI kriminalistai 
18:55 Kobra 11 20:00 Europos 
taurės krepšinio rungtynės. Miun-
cheno „Bayern“ - Vilniaus „lietu-
vos rytas“ 20:55 Rungtynių per-
traukoje - „Kartu mes - komanda“ 
21:05 europos taurės krepšinio 
rungtynės. Miuncheno „Bayern“ 
- Vilniaus „Lietuvos rytas“ 22:00 
anoniminis tėtis 00:20 aukščiau-
sia pavara 01:30 Kobra 11 02:20 
Daktaras Hausas 03:05 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 lRt OpUS ORe 06:45 
Riteris Rūdžius 07:10 Drakoniukas 
Kokosas 1 07:25 lesė 07:50 pra-
dėk nuo savęs 08:20 Nacionalinis 
turtas. 08:50 Kaip atsiranda daik-
tai 6 09:15 labas rytas, lietuva. 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:10 padirbta, vogta – parduota! 
12:40 Stilius 13:35 anapus čia ir 
dabar 14:20 Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus. 15:15 Ri-
teris Rūdžius 15:30 Drakoniukas 
Kokosas 1 15:40 lesė 16:05 Kaip 
atsiranda daiktai 6 16:30 laba die-
na, lietuva. 18:00 Kultūrų kryžke-
lė 18:30 FIBa krepšinio čempionų 
lyga. Klaipėdos „Neptūnas” – liu-
dvigsburgo „MHp Riesen” 20:30 
Septynios Kauno dienos 21:10 
premjera. Hablo kosminis teles-
kopas. Misija – Visata 22:00 Elito 
kinas. Maleris ant kušetės 

�1.�0 val.
„Hobitas.  

penkių armijų mūšis“ 

 

�1.00 val.

„pagalbos šauksmas“

 

��.�0 val.

„Naktinis reisas“

 

Šeštadienis, sausio 1� d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
premjera. Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 07:20 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 1 07:30 
premjera. Detektyvė Miretė 07:45 
premjera. Džeronimas 3 08:10 
Karinės paslaptys 09:00 Labas 
rytas, Lietuva 09:30 Žinios 09:35 
Labas rytas, Lietuva 10:30 Žinios 
10:35 Labas rytas, Lietuva 11:30 
Žinios 11:35 Labas rytas, Lietuva 
12:00 lietuvos laisvės gynėjų die-
nai 12:15 pasaulio dokumentika. 
premjera. Žemyno išvaduotojas. 
Jonas paulius II ir komunizmo žlu-
gimas 13:55 ekskursantė 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą) 16:00 Sveikinimų koncertas 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.) 
17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00 
teisė žinoti 18:30 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom” 19:30 
Stilius 20:25 loterijos „Keno loto” 
ir „Jėga” 20:30 panorama 20:52 
Sportas 20:57 Orai 21:00 para-
mos Ukrainai koncertas „Kartu iki 
pergalės” 23:00 Nemiegantys Si-
atle 00:45 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 01:35 pasaulio 
dokumentika 03:10 teisė žinoti 
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
04:00 Karinės paslaptys 04:45 
Auksinis protas

 
06:30 Madagaskaro pingvinai (38) 
06:55 tomas ir Džeris (6) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. ančiukai 
Duoniukai (19) 07:45 Kung Fu 
panda (13) 08:10 Keista šeimy-
nėlė (14) 08:35 tomo ir Džerio 
pasakos (7) 09:00 peliukas Stiu-
artas litlis (11) 09:30 tinginių 
miestelis (58) 10:00 KINO pUS-
RYČIaI Varliaveidis Fredis 11:40 
Kapitonas Zumas 13:25 Nelydimi 
nepilnamečiai 15:15 pričiupom! 
(12) 15:45 Nuogas ginklas 2 1/2. 
Baimės kvapas 17:30 Bus vis-
ko 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 SUpeRKINaS 
Debesuota, numatoma mėsos 
kukulių kruša 2 21:20 Įsivaizduok 
tai 23:25 laukinės aistros 01:25 
Snaiperis 

 
06:15 Televitrina 06:30 aladinas 
07:00 legenda apie Korą 07:30 
transformeriai. Maskuotės meis-
trai 08:00 aladinas 08:30 Supe-
rekspertai 09:00 Virtuvės isto-
rijos 09:30 Gardu Gardu 10:00 
Svajonių ūkis 10:30 Heida 12:45 
Meilė keliauja laiku. Safyrė 15:05 
Oskaras 17:15 ekstrasensai de-
tektyvai 18:30 tV3 žinios 19:15 
tV3 sportas 19:20 tV3 orai 19:25 
eurojackpot 19:30 ŠEŠTADIE-
NIO ŠeIMOS KINO teatRaS. 
aplink pasaulį per 80 dienų 21:55 
pReMJeRa. Sensacija 00:25 Ką 
radau, tas mano 02:10 Amerikie-
tiškas pyragas 

 
06:00 F. t. Budrioji akis (7) 06:55 

F. t. Budrioji akis (8) 07:50 F. t. 
Budrioji akis (9) 08:45 Sveikatos 
ABC televitrina 09:00 Autopilotas 
09:30 apie žūklę 10:00 Nutrūkę 
nuo grandinės (35) 10:30 praga-
ro katytė (11) 11:30 Gyvūnų namai 
12:40 Reali mistika (9) 13:50 Va-
nity Fair. Visiškai slaptai (1) 14:50 
Kas žudikas? (14) 15:55 Kas žu-
dikas? (9) 17:00 lKl čempiona-
tas. lietkabelis – Vytautas 19:30 
Muzikinė kaukė. Geriausieji 21:55 
MaNO HeROJUS Misija “Neįma-
noma” 23:55 Dakaras 2018. Sa-
vaitės apžvalga (1) 00:25 Dakaras 
2018 (9) 00:55 AŠTRUS KINAS 
Akis 02:30 Juodasis sąrašas 

 
06:00 Moterų balsas 06:40 „Ge-
riausios nardymo vietos“ 07:05 
programa 07:09 tV parduotuvė 
07:25 „Žemynų raida. australija“. 
08:25 Karo ir pokario vaikai 09:00 
„Skinsiu raudoną rožę“ 09:30 
„Vantos lapas“ 10:00 „Kaip užau-
ginti planetą. Gyvybė iš šviesos“ 
11:00 „Detektyvas Morsas“ (3/2) 
13:00 „Vera.Karo veteranas“ (2/4) 
15:00 „Geriausios nardymo vietos“ 
16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 Ma-
no europos parlamentas (6) 16:50 
„pražūtingi smaragdai“ (26) 18:00 
Žinios 18:27 Orai 18:30 „4 kampai“ 
19:00 Muzikiniai sveikinimai 20:00 
Žinios 20:22 Orai 20:25 „Gurovo 
bylos. Savivalė“ (3, 4) 22:30 Ži-
nios 22:57 Orai 23:00 „Detektyvas 
Morsas“ (3/2) 01:00 „pražūtingi 
smaragdai“ (1, 2) 02:40 „Vera. 
Karo veteranas“ (2/4) 04:10 „Ge-
riausios nardymo vietos“ 04:30 
„Detektyvas Morsas“ (3/2)

 
06:15 Televitrina 06:30 ledo 
kelias 07:30 Return to the wild 
08:30 ekstremali žvejyba 09:00 
Vienam gale kablys 09:30 Sta-
tybų gidas 10:00 Karys lenktyni-
ninkas 10:30 lietuvos mokyklų 
žaidynės 11:00 Išlikimas 12:00 
Jokių kliūčių! 13:00 Return to the 
wild 14:00 Žygis per Himalajus 
15:00 ledo kelias 16:00 Iš peties 
17:00 Sandėlių karai 17:30 San-
dėlių karai 18:00 Lietuvos talentai 
21:00 Dainų dvikova 21:30 tV3 
žinios 22:20 tV3 sportas 22:25 
tV3 orai 22:30 Naša Raša 23:00 
abraomas linkolnas. Vampyrų 
medžiotojas 01:05 Hanibalas. 
pradžia 03:05 Iš peties 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:35 
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. HD 
(subtitruota, kart.) 08:05 Misija. Vil-
nija.  08:30 Maistas ir aistros 09:00 
pažvelk į profesiją kitaip 09:30 
Mokslo sriuba 10:00 Lietuvos 
laisvės gynėjų dienai. Iškilmingas 
laisvės gynėjų dienos minėjimas 
ir laisvės premijos įteikimo cere-
monija lR Seimo Kovo 11-osios 
akto salėje. 11:30 Janis Balodis, 
Goda Dapšytė. Barikados. lie-
tuvos nacionalinio dramos teatro 
spektaklis. 14:20 Rūta žalioji 16:00 
Euromaxx 16:35 Klauskite daktaro 
17:30 lietuvos laisvės gynėjų die-
nai 18:40 prisikėlimo ekspresas – 
šimtmečio veidai 19:25 Čaplinas. 
Kaip atsirado Čarlis 20:30 Stambiu 
planu 21:15 pasaulio vyrų rankinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
lietuva – Gruzija. HD. 22:45 Iki 
pabaigos (ir dar šiek tiek) 23:40 
Meškutės Nidos nuotykiai 00:00 
Dabar pasaulyje 00:30 Europos 
kinas. Brukner byla 

1�.�0 val.
„Aplink pasaulį per 80 

dienų“
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PASKUTINIS PUSLAPIS

Sausio 10 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 08:39
leidžiasi 16:14

Dienos ilgumas 07.35
Delčia (23 mėnulio diena)

Agatonas, Vilhelmas, 
Ginvilas, Ginvilė, Vilius
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius, salierus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas laistyti bei 
pjauti žolę.

Sausio 11 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:38

leidžiasi 16:15
Dienos ilgumas 07.37

Delčia (24 mėnulio diena)
Marcijonas, Stefanija, 

Audrius, Vilnė, palemonas
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius, salierus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas laistyti bei 
pjauti žolę.

Sausio 12 d.
PENKTADIENIS

Saulė teka 08:37
leidžiasi 16:17

Dienos ilgumas 07.40
Delčia (25 mėnulio diena)
Arkadijus, Cezarija, Cezari-
jus, Vaigedas, Lingailė, Er-

nestas, Cezarė, Cezaris
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius.

Sausio 13 d.
ŠEŠTADIENIS

Laisvės gynėjų diena 
Saulė teka 08:36

leidžiasi 16:19
Dienos ilgumas 07.43

Delčia (26 mėnulio diena)
Veronika, Dargaudas, Gilvy-
dė, Iveta, Raimonda, Vera, 

Hiliaras
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius.

Sausio 14 d.
SEKMADIENIS

Saulė teka 08:35
leidžiasi 16:20

Dienos ilgumas 07.45
Delčia (27 mėnulio diena)

Feliksas, Teodozijus, Auksė, 
Hilarijus, Laimis, Lilija
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius.

Sausio 15 d.
PIRMADIENIS

Klaipėdos krašto diena 
Saulė teka 08:35

leidžiasi 16:22
Dienos ilgumas 07.47

Delčia (28 mėnulio diena)
paulius, Skirgaila, Snieguo-

lė, Meda, povilas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, kaupti vaisius, konservuoti 

šakniavaisius.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS]
+3 NEMUNAS pRIE NEMAJŪNŲ
+1 KAUNO MARIOS 
+3 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+2 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

36KAUNE 
nSv/val. 

38ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
14000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
5460 nSv/val. 

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

Lošimo Nr. 1135
Data: 2018-01-07

    
66 58 67 46 21 05 38 28 16 55 
49 33 45 43 70 62 56 64 74 04 
07 02 14 36 69 50 53 29 75 60 
52 27 51 24 11 71 48 12

 VISA LENTELĖ
41 68 10 65 31 13 42 17 32 
08 06 54

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

10872.00€ (2)
17.00€ (747)
2.00€ (12748)
1.00€ (29831)

pApILDOMI pRIZAI
0447976 - Automobilis “Toyota 
C-HR”

044*891 - Pakvietimas į TV 
studiją

000*501 - Pakvietimas į TV 
studiją

051*110 - Pakvietimas į TV 
studiją

041*570 - Pakvietimas į TV 
studiją

pROGNOZĖ: Aukso puode –  
200 000 Eur

Lošimo Nr. 627
Data: 2018-01-07

Tel. 1634
Automobil is  “Audi Q3” -  
627-0055187.

200 Eur - 627-0000353

200 Eur - 627-0001997

200 Eur - 627-0003063

200 Eur - 627-0006642

200 Eur - 627-0007259

200 Eur - 627-0010912

200 Eur - 627-0014072

200 Eur - 627-0016150

200 Eur - 627-0016528

200 Eur - 627-0023113

200 Eur - 627-0023567

200 Eur - 627-0024246

200 Eur - 627-0030131

200 Eur - 627-0030344

200 Eur - 627-0031092

200 Eur - 627-0034066

200 Eur - 627-0035124

200 Eur - 627-0035490

200 Eur - 627-0035757

200 Eur - 627-0037678

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

(š
io

 n
um

er
io

 a
ts

ak
ym

ai
)

200 Eur - 627-0039324

200 Eur - 627-0042393

200 Eur - 627-0044644

200 Eur - 627-0044698

200 Eur - 627-0044894

200 Eur - 627-0045397

200 Eur - 627-0045765

200 Eur - 627-0046326

200 Eur - 627-0047482

200 Eur - 627-0047911

200 Eur - 627-0048005

200 Eur - 627-0048245

200 Eur - 627-0048571

200 Eur - 627-0049756

200 Eur - 627-0050463

200 Eur - 627-0050582

200 Eur - 627-0050842

200 Eur - 627-0052474

200 Eur - 627-0054292

200 Eur - 627-0054346

200 Eur - 627-0054535

200 Eur - 627-0054575

200 Eur - 627-0054920

200 Eur - 627-0055209

200 Eur - 627-0057822

200 Eur - 627-0057956

200 Eur - 627-0058831

200 Eur - 627-0059547

200 Eur - 627-0060200

200 Eur - 627-0061019

SEKANČIO TIRAŽO pRIZAS:  
5x1000€, 10x500€ IR 
40x300€

Lošimo Nr. 258
Data: 2018-01-05

SKAIČIAI
02, 07, 38, 40, 45 + 07, 10

LAIMĖJIMAI
5 + 2 - 44274829.26€ (0)

5 + 1 - 452853.80€ (0)

5 - 79915.30€ (0)

4 + 2 - 6659.60€ (0)

4 + 1 - 289.70€ (4)

4 - 125.70€ (4)

3 + 2 - 81.00€ (5)

2 + 2 - 27.60€ (89)

3 + 1 - 21.00€ (99)

3 - 16.90€ (181)

1 + 2 - 12.90€ (491)

2 + 1 - 8.60€ (1649)

pROGNOZĖ: 54 000 000 Eur
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www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/

labirintai


