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Rasa ir Toma 
badmintono turnyro 
nugalėtojos
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Aptarta praėjusių 
metų veikla, padėkota 
už gražius ir gerus 
darbus
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Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!
prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

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

Birštoniečiams 
naudingi 
pasiūlymai 
Savivaldybėje 
nepageidaujami?

per prienų kraštą nuvilnijo atminties banga

100 iškiliausių 
prienų krašto 
asmenybių. 
Mons. Juozapas 
Užupis.

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Lietuva savaitgalį dar 
kartą, jau 27-ąjį, minėjo 
įvykius, po kurių pasikeitė 
Lietuva, pasikeitė ir 
pasaulis.

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

„Tą naktį ugnimi 
pražydo laisvė“
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Dar tais pačiais 1991 me-
tais, po Sausio 13-osios krau-
pių įvykių praėjus vos pus-
mečiui, griuvo tai, kas ilgus 
dešimtmečius buvo laikoma 
300 milijonų žmonių tėvy-
ne. Po pučo Maskvoje išaušo 
nauja diena, nuo kurios prasi-
dėjo ilgas Lietuvos kelias at-

kuriant savo valstybės reikš-
mę pasaulyje.

Sausio 13-oji buvo lūžis, 
kai visa Europa sukilo prieš 
tai, kam pakluso ilgus dešim-
tmečius.

Nors šis lūžis į 13 lietu-
vių šeimų bei vieną Rusijos 
šeimą atnešė netektis, tačiau 

žmonių didvyriškumas ir au-
kotos gyvybės ne tik išsaugojo 
mūsų valstybės nepriklauso-
mybę, bet ir tūkstančius kitų 
gyvybių.

Per Prienų rajoną nuvilnijus 
šios lemtingos nakties atmi-
nimo renginiams, sausio 13-

Išmokų vaikams įstatymo naujovės
2018 m. sausio 1 d. 
įsigaliojo naujos 
redakcijos Išmokų 
vaikams įstatymas, kuriuo 
siekiama remti vaikus 
auginančias šeimas bei 
mažinti vaikų skurdą ir 
pajamų nelygybę.

Atkreiptinas dėmesys į šias 
naujoves:

1. Įteisintas išmokos vai-
kui mokėjimas, nevertinant 
šeimos (asmens) gaunamų 
pajamų: visiems vaikams iki 
18 metų (jeigu mokosi – iki 
21 m.) mokama 0,79 bazi-
nės socialinės išmokos (to-
liau – BSI) dydžio išmokos 
(30,02 Eur); šią išmoką turi 
teisę gauti ir globojami vai-
kai, nepriklausomai nuo glo-
bos formos;

2. Papildomai išmoka vai-

kui mokama: 
a) jeigu šeimoje auga 1 ar 2 

vaikai ir šeimos pajamos ne-
viršija 1,5 valstybės remiamų 
pajamų dydžio (183 Eur):

* vaikui iki 2 metų amžiaus 
– 0,75 BSI dydžio išmoka 

(28,50 Eur),
* vaikui nuo 2 iki 18 me-

tų (jeigu mokosi – iki 21 m.) 
– 0,4 BSI dydžio išmoka 
(15,20 Eur);

 b) jeigu šeimoje auga 3 ir 
daugiau vaikų, aukščiau pa-

minėto dydžio išmokos vaikui 
papildomai mokamos neatsi-
žvelgiant į šeimos gaunamas 
pajamas.

3. Išmoką vaikui gali gauti 
šeimos (asmenys), niekur ne-

prie viešojo 
tualeto įrengtos 
vaizdo kameros

Praėjusią savaitę prie 
miesto viešojo tualeto 
(šalia sporto aikštelės 
ir bažnyčios) įrengtos 3 
vaizdo kameros: dvi lauke 
ir viena viduje. Dar viena 
vaizdo kamera įrengta prie 
Savivaldybės garažų. 

Vaizdo kameros ir jų įren-
gimas kainavo 1300 eurų 
Savivaldybės biudžeto lėšų. 
Vaizdo įrašai, fiksuojantys 
įvykius viešojo tualeto ir ga-
ražų prieigose, bus saugomi 
vieną mėnesį. 

Kol nebuvo vaizdo kame-
rų, viešasis tualetas ne kartą 
buvo niokojamas (laužomos 
iškabos, kitos tvirtinamos 
įrenginių detalės, paliekami 
atsukti vandens čiaupai), ne-
kalbant apie tai, kad tualetas 
buvo tapęs alkoholį ir kitas 
psichoaktyvias medžiagas 
vartojančių asmenų susibūri-
mo vieta. Į Savivaldybės gara-
žus ne kartą mėgino įsibrauti 
ilgapirščiai. 

Nors vaizdo kameros įreng-
tos mažiau nei savaitė, Prienų 
miesto seniūno A. Matulevi-
čiaus teigimu, jų poveikis yra 
akivaizdus: prie viešojo tu-
aleto ramiau, tvarka geresnė 
ir viduje. 

SAVIVALDYBĖS inf. 
Į antrąjį etapą 
Vilkaviškyje 
– visas būrys 
jaunųjų 
dainorėlių
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popiežiaus pranciškaus vizitas Lietuvoje padėtų šaliai 
sustiprinti visuomenę ir įsigilinti į savo tikslus, sako Lietuvoje 
viešėjęs Vatikano santykių su valstybėmis sekretorius, 
arkivyskupas paulas Richardas Gallagheris (polas Ričardas 
Galageris).

  Sekmadienį Vilniuje apie 7,6 tūkst. žmonių dalyvavo 
tradiciniame tarptautiniame pagarbos bėgimas „Gyvybės ir 
mirties keliu“, kuris skirtas žuvusiesiems už Lietuvos laisvę 
1991 metais pagerbti. Į jį buvo užsiregistravęs rekordinis 
skaičius – daugiau nei nei 8,3 tūkst. įvairaus amžiaus žmonių.

Lietuvoje viešintis Japonijos premjeras Shinzo Abe (Šindzas 
Abė) sekmadienį Kaune pagerbė Antrojo pasaulinio karo 
metais žydus nuo Holokausto išgelbėjusio diplomato 
Chiunes Sugiharos (Čiunės Sugiharos) atminimą. Ministras 
pirmininkas apsilankė Žaliakalnyje esančiame name, kur 
1939-1940 metais buvo įsikūręs Japonijos konsulatas.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS

Kai virš šerkšnu padengtų 
laukų tiesiu stulpu iš ka-

minų į dangų kyla balti dūmai, 
o raudona saulė savo krašteliu 
degina ties horizontu iškilusias 
vakaro prieblandoje tamsėjan-
čias medžių viršūnes, aplanko 
toks nuostabus ir stingdantis 
jausmas. Iš tikrųjų stingdantis. 
Niekada nepaslėpsi, jog stačiai 
kylantys balti dūmai reiškia 
speigą. Temstant iš dangaus 
besileidžiantį speigą.

Ir iš tikrųjų, žiūrėk, raudonai 
saulei tarsi pranašui dar tik ri-
tantis žemyn už medžių, ausis 
jau nudegina tūkstantis gilyn 
smingančių adatų. Deginan-
čio šalčio adatų. O nusileidus 
saulei ir juodame danguje vi-
liojančiai pradėjus mirksėti 
žvaigždėms, pasijunti lyg ledo 
ir šalčio karalystėje. Net batai 
stingsta žengiant lūžinėjančia, 
šerkšnu padengta žole.

Jeigu karšta vasara visus iš-
veja į lauką net naktį, tai spen-
giantis šaltis, netgi ir ne baltą 
žiemą, pargena visus į vidų. 
Gamta pasikeičia. Vietoj šil-
tame vasaros vėjyje šniokšian-
čio miško girdime tik nuo šal-
čio stingstančių trobesių traš-
kėjimą. Nei lapelių šiurenimo, 
nei paukščiukų čiulbėjimo, nei 
žiogų čirpimo. Nesikeičia tik 
tai, kas amžių amžiais nesušą-
la ir amžių amžiais stebi mus. 
Tai žvaigždės.

Tos pasalūnės mus stebi 
nuo gimimo, o mes net neat-
kreipiame į jas dėmesio. Jos 
milijardus metų keliauja savo 
keliu bekraštės visatos erdve 
ir tik pasikeisdamos – arba 
dieną, arba naktį – stebi mus. 
O mes jas pastebime retai, tik 
kartais pakeldami akis į viršų 
ir žvilgtelėdami į tuos spindin-
čius taškus. 

Pažiūrėkit, kaip gražiai 
žvaigždės spindi žiemą – at-
rodo, tai dar daugybė prieš 
šviesą blizgančių snaigių. Pa-
žiūrėkite vasarą ir pamatysi-
te patį nuostabiausią, ką tik 
galima pamatyti savo akimis 
žvelgiant į protu neaprėpia-
mus tolius – Paukščių taką. 
Milijonų žvaigždžių sankau-

pą viename take – take į nie-
kur. Nors šis takas naktiniame 
danguje žėri jau keletą milijar-
dų metų, tačiau tik prieš porą 
šimtų metų žmonija sužinojo, 
kad Paukščių takas pabaigos 
neturi, tai – apskritimas. Be-
sisukantis ne tik aplink mū-
sų planetą, bet ir aplink visą 
Saulės sistemą. Didelis ratas 
slaptų stebėtojų. Erzinančiai 
žiūrinčių, viską matančių ir 
nieko nepasakančių...

Jeigu tik jos prabiltų... 
Papasakotų viską, 
ką matė, ko išmoko 
milijardus metų 
stebėdamos pasaulio 
evoliuciją ir ką mano 
apie kiekvieną mūsų 
žingsnį. Gal mes kasdien 
žengiame ne į tą pusę? 
Gal mes kasdien išėję iš 
namų keliaujame ne tuo 
takeliu?

O kaip norėtųsi paklausti... 
ar mes apskritai turime tei-
sę žengti? Gal būtent mūsų 
žengtas žingsnis ir sugriaus 
viską?

Iš kur mums, kiekvieną 
dieną vaikščiojantiems 
tik vienu takeliu, žinoti, 
kas dedasi kituose 
takeliuose? Iš kur mums 
žinoti, ar šis takelis 
saugus ir vasarą, ir 
žiemą? Iš kur mums 
žinoti, kada mūsų 
pasirodymas šiame 
takelyje arba jame 
ištartas žodis gali kam 
nors pakenkti? Pakenkti 
visam pasauliui...

Pripažinkim, karai 
nekyla dėl paleisto 
šūvio. Jie kyla dėl 
pasakyto žodžio. 

Prieš 28 metus pasakytas 
žodis „laisvė“ prie didžiausio 
statinio Lietuvoje atvedė visą 
koloną tankų. 

O kaip dažnai įskaudiname 
žmones vienu žodžiu ir susi-
duriame su jų priešiškumu, 

kartais net amžinu. Skyrybos 
šeimoje prasideda ne nuo pyk-
čio, ne nuo trečio asmens ar 
niekad neegzistavusios mei-
lės. Jos prasideda nuo pirmo 
šiurkštaus žodžio, nuo pirmo 
melo, nuo pirmo pasišaipymo. 
O kartais nuo žodžio „myliu“, 
skirto ne tam žmogui, kuris 
laukia namuose, o tam, kuris 
yra pasiruošęs jus priimti į ki-
tus namus. 

Kiekvieną šeimą stebi tūks-
tančiai akių, kurios mato, bet 
išlieka nebylios. Ir tūkstan-
čiai akių, kurios kalba nema-
tydamos.

O kaip dažnai išgirstame 
tai, ko nereikėtų 
girdėti, o tai, ko reikėtų 
labiausiai, taip ir lieka 
paslapty? Kaip dažnai 
klausome to, kas kelia 
dar didesnį pyktį, o ne 
to, kas išmoko džiaugtis. 
Kaip dažnai girdime toli 
ošiantį mišką, tačiau 
negirdime šalia nuo 
gaisro traškančio namo?

Dažnai, negaudami tin-
kamo patarimo, griebiamės 
šiaudo – bet kokio patarimo, o 
kartais net to, kas, galvojame, 
bus mums geriausia. Tačiau ar 
tikrai taip ir bus? Žvaigždžių 
klausi – jos neatsakys. Kaimy-
no klausi... Bet gali būti, kad 
prabilusios žvaigždės apie jį 
daugiausiai visko pasakytų... 

Dažnai pamirštame 
galvoti, dažnai 
pamirštame pasitikrinti, 
ką darome. Itin dažnai 
pamirštame, kad 
esame ne vieni. Ir netgi 
nepažįstamos akys, 
mums gali pasakyti 
daug daugiau negu tos, 
kurios gviešiasi naudos. 

Tik ar visada esame pasi-
ruošę išgirsti tai, kas bus pa-
sakyta? Ar esame pasiruošę 
išgirsti, jog visada klydo-
me? Ar esame pasiruošę iš-
girsti, jog niekad neklydę 
vis tik vieną kartą ėmėm ir 
suklydom? 

Taip, norime kalbėti, no-
rime girdėti, norime jausti, 
bet nenorime pripažinti, kad 
viso to nemokame. Ir nesi-
mokome. Ne dėl to, kad tai 
nereikalinga, bet dėl to, kad 
to nenorime... 

Kaip dažnai mes 
atsisakome visko vien 
dėl to, kad mums 
tai patogiausia, nes 
nereikia gaišti laiko, 
nereikia daug galvoti, 
jaudintis ir, kas 
svarbiausia, kažkuo 
rūpintis. Nenorime 
pažinti nei pasaulio, nei 
žvaigždžių, nes mūsų 
asmeninis laikas mums 
– per brangus.

Tačiau ar neskyrėme savo 
knygai laiko ir negaišome jo 
tam, kad gautume informa-
cijos iš jos? Ar nepraleidome 
savo brangaus laiko virtuvėje 
gamindami sau maistą? Nie-
kada nesusimąstom, kad no-
rint gauti reikia ir duoti. Juk 
parduotuvėje nenusiperkame 
maisto už žodį „ačiū“.

Jei norime išgirsti, reikia 
ir klausytis, jei norime pa-
matyti, reikia ir žiūrėti. Jei 
norime būti mylimi – turime 
patys mylėti. Jei norime su-
žinoti teisybę – patys turim 
nemeluoti. Tačiau visada vis-
ką pamina svarbiausias žmo-
gaus įstatymas – jo asmeninis 
principas. Principas, dėl ku-
rio jis nori būti laimingiau-
sias pasaulyje. Net nenorėda-
mas ta laime pasidalinti.

Sausio 6 d. DELFI sporto 
arenoje dalyvavome 
CBC junior 4-ojo etapo 
badmintono varžybose. 

Teko kovoti prieš labai pa-
jėgius varžovus- keturių Vil-
niaus klubų: Vilniaus BK, 
CBC, SEB, PLAY, dviejų 
Klaipėdos klubų, Panevėžio, 
Šakių, Kauno , Kęstučio Na-
vicko Badmintono Akademi-
jos klubų žaidėjus. Šešioli-
kmečių grupėje badmintono 
klubą ,,Svajonė” atstovavo 
Balbieriškio pagrindinės mo-
kyklos mokiniai - Rasa Ra-
džiūnaitė, Toma Petraškaitė ir 
Ąžuolas Barkauskas,bei Re-
vuonos pagrindinės moky-
klos mokiniai - Ugnius Mika-

Rasa ir Toma badmintono 
turnyro nugalėtojos

lauskas, Deivydas Žilinskas, 
Augustas Valatka, Agnė Stra-
vinskaitė. Dvylikamečių gru-
pėje žaidė revuoniškis Matas 
Stravinskas. Vienete Matas 
iškovojo ketvirtą vietą. Šešio-
likmečiai vaikinai sužaidė pa-
gal savo galimybes. Dvejete 
Augustas ir Deivydas iškovojo 
3-ąją vietą. Nepalyginamai ge-
riau sekėsi Rasai Radžiūnaitei 
ir Tomai Petraškaitei. Merginų 
vienete Agnė liko 7- ta, Toma 
5-ta, o Rasa, tik finale nusilei-
dusi Urtei Rakštytei - 2-ąją vie-
tą. Po įtemptos kovos dvejete 
,mūsų merginos iškovojo pir-
mąją vietą ir pasipuošė turnyro 
nugalėtojų aukso medaliais.

Gerda Trakymaitė 



�
TREČIAdIEnIS, �018 M. SAUSIO 17 d., www.nAUjASISgElUPIS.lT
ATgARSIAI

REKLAMA

Šventinis atsisveikinimas su 
kalėdinėmis eglutėmis

vo adresatams, gyvenantiems 
įvairiuose Lietuvos miestuo-
se, o vienas buvo nusiųstas 
net į JAV. 

Miesto seniūnas Algiman-
tas Matulevičius padėkojo 
eglę miestui padovanojusiems 
Algimantui ir Rimantui Gau-
čiams bei visiems, kurie pa-
dėjo ją saugiai atvežti į mies-
to centrą ir papuošti, taip pat 
tiems, kurie gamino Senius 
besmegenius.

Buvo padėkota ir tiems, ku-
rie prisijungė prie socialinės 
akcijos „Lik sveika, žaliaska-

laima
dUOBlIEnĖ

Puikiai nusiteikę didesni 
ir mažesni prieniškiai 
rinkosi į atsisveikinimo 
su kalėdinėmis eglutėmis 
ir Seniais besmegeniais 
šventę. Na ir kas, kad iki 
šiol sniego beveik nebuvo, 
bet, kaip prisipažino 
renginio dalyviai, Kalėdų 
Senelis visus aplankė ir 
apdovanojo. 

Kalėdų Senelis su pagalbi-
ninkėmis atvyko ir į atsisvei-
kinimo šventę. Senelis turėjo 
ir dar vieną užduotį – miesto 
seniūnui perduoti stebuklin-
gąją lazdą, padedančią prieš 
Kalėdas įžiebti pagrindinę 
miesto eglę. 

Šventiniu laikotarpiu veikė 
ir Senių besmegenių paštas, į 
kurį prieniškiai ir miesto sve-
čiai perdavė beveik 200 laiš-
kų. Dauguma sveikinimų su 
linkėjimais iš Prienų nukelia-

Nors ne kartą žadėjusi mažinti savo energetinę priklausomybę nuo Maskvos Europa 
yra labiau nei bet kada priklausoma nuo rusiškų gamtinių dujų ir nematyti ženklų, kad 
ši tendencija keistųsi. Rusijos dujų gigantė „Gazprom“ šį mėnesį paskelbė, kad 2017 
metais į Europą ir Turkiją pristatė rekordiškai daug dujų – iš viso 193,9 mlrd. kub. metrų. 
Tai 8 proc. daugiau už ankstesnį rekordą, kuris buvo užfiksuotas 2016 metais.

  papua Naujojoje Gvinėjoje (pNG) vienoje salų 
išsiveržus ugnikalniui evakuota tūkstančiai gyventojų, 
nuogąstaujant dėl galimų nuošliaužų ar cunamio, pranešė 
pareigūnai ir žiniasklaida sekmadienį. pastarosiomis 
dienomis ugnikalnis dar labiau suaktyvėjo, aktyvumo 
kulminacija buvo didelis išsiveržimas penktadienį.

re“ ir atnešė visą kalėdinį lai-
kotarpį namuose džiuginusias 
eglutes. Eglutes buvo galima 
palikti ir specialiose vietose 
prie daugiabučių. 

Šventinę nuotaiką kurti pa-
dėjo meninio lavinimo studi-
jos „Ramunėlė“ dainininkai. 
O po šventės prie vis dar ži-
bančios centrinės miesto eglės 
visi buvo pakviesti pasižiūrėti 
miuziklo „Z karta“, kurį sukū-
rė Prienų „Revuonos“ pagrin-
dinės mokyklos ir meninio la-
vinimo studijos „Ramunėlė“ 
jaunieji aktoriai. 

Jiezno žmonių su negalia 
sąjungos nariai gruodžio 3 
d., kaip ir kasmet, Jiezno 
parapijos bažnyčioje, kur 
šv. Mišias aukojo gerbiamas 
ir mylimas klebonas 
Rolandas Bičkauskas, 
malda paminėjo Žmonių 
su negalia dieną, o Trijų 
Karalių dieną susibūrė 
Jiezno kultūros ir 
laisvalaikio centro salėje 
aptarti praėjusių metų 
veiklos.

Renginio dalyviai galėjo 
pasigrožėti visą gruodžio mė-
nesį veikusios mūsų sąjun-
gos darbštuolių rankdarbių 
paroda.

Mus aplankė kasmetiniai 
tokios šventės svečiai, mielai 
besidalijantys savo laiku su 
Jiezno neįgaliaisiais, bei nuo-
latiniai mūsų renginių ir kelio-
nių rėmėjai ir pagalbininkai. 
Tai LR Seimo narys Andrius 
Palionis, Seimo nario padėjė-
jai Vilma ir Arūnas Vaidogai, 
Jiezno parapijos klebonas R. 
Bičkauskas, Jiezno miesto se-
niūnas A. Bartusevičius, soci-
alinė darbuotoja E. Sargevičie-
nė bei šventinę nuotaiką padė-
jęs kurti pramoginės muzikos 
ansamblis „Punelė“ su vadovu 

Aptarta praėjusių metų veikla, 
padėkota už gražius ir gerus darbus

Gintautu Šmitu priešakyje.
Džiugu, kad šalia neįgaliųjų 

yra gebančių pasakyti šiltą žo-
dį ir ištiesti pagalbos ranką bei 
padėti suprasti, kad niekas pa-
saulyje nėra mažas ir nereika-
lingas. Už prasmingus darbus 
Seimo nario A. Palionio padė-
komis ir LR vėliavomis buvo 
apdovanoti nenuilstanti Jiezno 
žmonių su negalia sąjungos 
pirmininkė Augenija Stošku-
vienė, pavaduotojas Vytautas 
Mockevičius, Onutė ir Vaclo-
vas Charašauskai.

Jiezno seniūno padėka įteik-
ta Nijolės Gervickienės šeimai 
už pavyzdingą gyvenimo bū-
dą, aktyvią veiklą neįgaliųjų 
sąjungoje, Bažnyčios bei Jiez-
no miesto visuomeniniame gy-
venime ir renginiuose.

Jiezno ŽNS pirmininkės pa-
dėkos įteiktos Erikai ir Gvidu-
čiui Švenčioniams bei Irenai ir 
Algirdui Adomaičiams už ak-
tyvią, nepriekaištingą veiklą 
mūsų bendruomenėje.

„Maisto banko“ padėkomis 
už pasiaukojimą ir parodytą 
atsakomybę renkant ir dalijant 
maisto produktus apdovano-
tos savanorės: A. Bučienė, A. 
Lisauskienė, V. Pempienė, V. 
Urbanavičienė, A. Liuizienė, 

N. Juozapavičienė, S. Kimbi-
rauskienė.

Scenoje koncertuojant mu-
zikantams, salėje sukosi šokė-
jų poros. Pirmuosius šokėjus 
ansamblio vadovas apdovano-
jo „Punelės“ įrašų diskais.

Prie puodelio kavos ar bo-
kalo giros, prie vaišių stalo dar 
ilgai šurmuliavo susirinkusieji, 
sukosi ratelyje, vis minėdami 
dėl ligos negalėjusią puikioje 
šventėje dalyvauti išmanin-
gąją ir rūpestingą pirmininkę 
Augeniją Stoškuvienę. Susi-
rinkusieji linkėjo Augenijai 
sėkmės, greitai pasveikti, ti-
kėdamiesi, kad laikas, jai va-
dovaujant, bus dar įdomesnis 
ir išradingesnis.

Už nuostabią šventę, gau-
sų stalą, dovanas Jiezno žmo-
nių su negalia sąjungos nariai 
dėkoja rėmėjams J. Palionio 
labdaros ir paramos fondui, 
V. ir A. Vaidogams ir A. Ši-
dlauskui.

Jiezno ŽNS tarybos narė Sigu-
tė Kimbirauskienė 
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parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-01-07 apie 01.13 val. ugnia-
gesiai gelbėtojai padėjo ištraukti 
Birštono sen., Naudžiūnų k., Šilo 
g. užklimpusį GMP automobilį. 

2018-01-07 apie 02.23 val. gau-
tas pranešimas iš PK, kad Aš-
mintos sen., Pociūnų k., Liepų g. 
reikalinga pagalba policijai pa-
tekti į namą. Atvykę ugniagesiai 
gelbėtojai laužtuvu išlaužė kiemo 
vartų spyną ir įleido policijos 
pareigūnus.

2018-01-08 apie 21.10 val. Prie-
nų r., Ašmintos sen., Pociūnų. 
k., Bičiulių g., sodybos kieme, 
nenustatytos markės ir modelio 
automobiliu atvažiavę penki 
nepažįstami asmenys smurtavo 
prieš vyrą (gim. 1994 m.). Padarę 
nusikalstamą veiką asmenys 
nustatinėjami.

2018-01-08 Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK gavo prekybos cen-
tro, esančio Prienuose, Vytauto 
g., pranešimą apie dviejų butelių 
(0,7 l) „HENNESSY VSOP“ konjako 
vagystę. Nuostolis – 127 eurai.

2018-01-08 apie 16.15 val. Prie-
nų r., Išlaužo sen., Pakampiškių 
k., Mokyklos g., patikrinimui 
sustabdžius automobilį „Peugeot 
406“, jį vairavęs neblaivus (1,94 
prom. alkoholio) vyras (gim. 
1960 m.) sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2018-01-10 Ašmintos sen., Paba-
liškių k., Topolių k. prie „Kubilo“ 
namo katilinėje degė boilerio 
elektros instaliacija. Užgesinta 
atjungus elektros energiją iki 
PGP atvykimo. Nudegė elektros 
instaliacija, apdegė boileris, 
aprūko 2x2 m ploto katilinės 
patalpa.

2018-01-10 apie 23.25 val. Prie-
nų r., Veiverių sen., Juodbūdžio 
k., Vyturių ir Barauskinės g. 
sankryžoje, sustabdžius automo-
bilį „Nissan Almera“, kurį vairavo 
vyras (gim. 1993 m.), jame rastas 
paketėlis su, įtariama, augalinės 
kilmės narkotine medžiaga. Įta-
riamasis sulaikytas.

atKelta IŠ 1 p.

Honkongo uosto rajone esančiame ištaigingame „Ritz-
Carlton“ viešbutyje sulaikytas pietų Korėjos pilietis, 
įtariamas sekmadienį nužudęs savo žmoną ir vaiką, 
pranešė policija.  Atvykę pareigūnai rado du negyvus 
žmones – moterį ir berniuką, o jų nužudymu įtariamas 
vyras yra areštuotas ir nuvežtas į ligoninę.

  portugalijos šiaurėje viename bendruomenės centre vėlai 
šeštadienį siautė gaisras, žuvo aštuoni žmonės, sužeista 50, 
pranešė policija. „Maždaug 70 žmonių vakarieniavo tame 
pastate, kai kilo gaisras ... Yra kažkiek žuvusiųjų ir nuo 50 iki 
60 sužeistų žmonių“, – naujienų agentūrai AFp sakė civilinės 
saugos agentūros vadovas paulo Santosas (paulu Santušas).

Irano pareigūnas sekmadienį pareiškė, kad nebėra jokių 
vilčių rasti bet kokį gyvą jūreivį laive, kuriame gaisras 
kilo ties Kinijos krantais daugiau kaip prieš savaitę. 274 
m ilgio tanklaivis „Sanchi“ gabeno 136 tūkst. t naftos 
kondensato – itin lengvos naftos frakcijos, per gaisrą 
lengvai išgaruojančios arba išdegančios.

osios pavakare, šalia Veiverių 
esančioje partizanų amžino-
jo poilsio vietoje – Skausmo 
kalnelyje susirinko tie, kurie 
atsimena šią naktį, kuriems ji 
svarbi ir kurie nori, kad ši da-
ta niekada neišblėstų tautos 
atmintyje.

Skausmo kalnelyje susi-
rinko jaunesnieji bei didesnę 
patirtį turintys šauliai, Veive-
rių Tomo Žilinsko gimnazi-
jos moksleiviai, Lietuvos po-
litinių kalinių ir tremtinių są-
jungos Prienų skyriaus nariai, 
Prienų rajono savivaldybės 
tarybos nariai, veiveriečiai bei 
visi, kuriems ši data tapo svar-
biu žingsniu gyvenime.

Prienų krašto muziejaus 
Veiverių krašto istorijos mu-
ziejaus muziejininkė Jovita 
Každailienė priminė visus žu-
vusiuosius tą lemtingą naktį: 
Loreta Asanavičiūtė, Virgi-
nijus Druskis, Darius Gerbu-
tavičius, Rolandas Jankaus-
kas, Rimantas Juknevičius, 
Alvydas Kanapinskas, Algi-
mantas Petras Kavoliukas, 
Vytautas Koncevičius, Vidas 
Maciulevičius, Titas Masiu-
lis, Alvydas Matulka, Apoli-
naras Juozas Povilaitis, Ignas 
Šimulionis, Vytautas Vaitkus. 
Nepamiršti žuvusiųjų bei 
saugoti ir branginti savo lais-
vę kvietė Prienų rajono savi-
valdybės administracijos di-
rektorius Egidijus Visockas, 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos (LPKTS) 
Prienų skyriaus pirmininkas 
Leonas Sakalavičius. Patirti-
mi paremtais prisiminimais ir 
mintimis dalijosi buvusi ilga-
metė LPKTS Prienų skyriaus 
pirmininkė, Skausmo kalnelio 
įkūrėja bei puoselėtoja Dalytė 

per prienų kraštą nuvilnijo 
atminties banga

Raslavičienė, nuolat organi-
zuojanti laisvės kovotojams 
skirtus renginius. LR Seimo 
nario Andriaus Palionio padė-
jėja Valė Petkevičienė perda-
vė nuoširdžią LR Seimo nario 
padėką.D. Raslavičienei už 
nuolatinį rūpestį tautiškumo 
bei Lietuvos istorijos išsaugo-
jimu. Tuo tarpu Skriaudžių Šv. 
Lauryno parapijos klebonas 
Arūnas Simonavičius visiems 
susirinkusiems vietoj kalbos 
padovanojo daugelį sujaudi-
nusią dainą.

Savo dainas bei muziką 
susirinkusiesiems dovanojo 
ir Veiverių kultūros ir laisva-
laikio centro (KLC) vokalinis 
ansamblis „Radasta“, mergi-
nų vokalinis ansamblis „Šir-
dies muzika“, Karolina Gus-
taitytė bei Ramintos ir Virgini-
jos vokalinis duetas. Savo ei-
les skaitė Greta Lapušinskaitė. 
Renginį vedė laikinai Veiverių 
KLC direktorės pareigas ei-
nanti Dalia Venckienė.

Besileidžiant ryškiu raudo-
niu nusidažiusiai saulei ir vis 
labiau kandant šalčiui, dideli-
so būrys Skausmo kalnelyje 
susirinkusių žmonių skubėjo 
pasišildyti prie užkurto lau-
žo. Tokio, koks šildė tūkstan-
čių žmonių rankas ir prieš 27 
metus.

Na, o sausio 14 d. tos tra-
giškos nakties įvykiai pami-
nėti ir Prienų Kristaus apsi-
reiškimo bažnyčioje. Čia 11 
val., po šv. Mišių, aktorius 
ir režisierius Algirdas Latė-
nas visiems padovanojo po-
ezijos skaitymus „Svietiškos 
giesmės Lietuvai“. Aktoriaus 
išraiškinguose skaitymuose 
susipynė Lietuvos karžygių 
istorija bei dar neseniai išėju-
sių poetų kūryba.
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gelbėjimo valdybos informaciją

2018-01-11 apie 15.23 val. 
Alytaus apskr. VPK gavo Prienų 
rajono savivaldybės Vaikų teisių 
apsaugos skyriaus pranešimą, 
kad sausio 10 d. apie 18 val. 
Prienų r., Dambravos k., Juo-
dupės g., namuose patėvis 
(gim. 1980 m.) smurtavo prieš 
nepilnametį (gim. 2007 m.), jam 
du kartus ranka suduodamas 
per kaklą, ir nepilnametį (gim. 
2011 m.), jį ranka temdamas 
už ausies ir du kartus suduoda-
mas per sėdmenis. Įtariamasis 
uždarytas į areštinę. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 
140 str. 3 d.

2018-01-12 gyvūnų globos or-
ganizacija prašė Prienuose, 
Dariaus ir Girėno g., iškelti iš 20 
metrų aukščio medžio iškelti 
katiną, nes jis pats negali išlipti. 
Katinas iškeltas automobilio 
kopėčiomis.

2018-01-12 vidurdienį gautas 
pranešimas, kad Šilavoto sen., 
Šilavoto k., Jiesios g. atvira lieps-
na dega namo kaminas. Žmo-
nių viduje nėra. Kamine degė 
suodžiai. Ugniagesiai budėjo, 
kol suodžiai išdegė ir užgeso 
savaime. 

2018-01-12 apie 19 val. Prienų 
r., namuose, tarpusavio konflik-
to metu neblaivus (1,86 prom. 
alkoholio) tėvas A. S. (gim. 
1950 m.) sudavė neblaiviam 
(3,93 prom. alkoholio) sūnui R. 
S. (gim. 1977 m.) keletą smūgių 
į galvos sritį, pajuto didelį fizinį 
skausmą, bet R. S. prieš tai 
fiziškai smurtavo prieš tėvą. 
Vadovaujantis LR BPK 140 str., 
R.S. sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

2018-01-13 apie 10.30 val. 
gautas moters pranešimas, kad 
Prienuose, Vytauto g., jos vyras 
neatidaro durų, gali būti, kad 
kažkas nutiko sveikatai, durys 
užrakintos iš vidaus. Duris pa-
vyko atrakinti žmonos raktu iš 
išorės. Vyras buvo neblaivus.

Aviacijos smūgiais ir kitomis priemonėmis sunaikintas 
tunelis, iškastas iš Gazos Ruožo į Izraelį ir toliau į Egipto 
teritoriją, pranešė kariškiai. Izraelio kariškių atstovas 
Jonathanas Conricusas sakė, kad tunelis priklausė 
palestiniečių islamistų judėjimui „Hamas“, kuris juo 
ketino naudotis išpuoliams ir kontrabandos gabenimui. 

  Rokiškyje neblaivūs jaunuoliai prie įėjimo į klubą grasino 
lankytojams ginklu ir kirviu, sukėlė muštynes. Incidentas 
įvyko sekmadienio naktį 2 val. Respublikos gatvėje. 
Jaunuoliai sulaikyti. Vienam nustatytas 1,44 promilės 
girtumas, kitam – 2,03 promilės girtumas.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) antradienį 
pranešė pavasarį organizuojanti 14-os savaičių mokymus 
aukštesnį nei vidurinį išsilavinimą turintiems žmonėms, 
norintiems tapti pasieniečiais. Mokymai organizuojami 
kasmet, pareigūnai teigia, kad jie yra vienas iš greitų 
būdų mažinti pasieniečių trūkumą. 

Kiekvienais metais, 
artėjant Sausio 13-ajai, 
įprasta atsigręžti atgal, 
prisiminti istorinius 
įvykius, pagerbti 
kovojusius ir žuvusius 
už Lietuvos laisvę bei 
nepriklausomybę, su 
pasigėrėjimu kalbėti apie 
to meto žmonių vienybę 
bei susitelkimą. 

Kašonių biblioteka kartu su 
Kašonių bendruomene pami-
nėjo Sausio 13-ąją – Laisvės 
gynėjų dieną. Į renginį atvyko 
Kašonių bendruomenės pir-
mininkas Dalius Kabašinskas, 
Dukurnonių bendruomenės 
pirmininkė Vida Ivanauskie-
nė, Jiezno socialinės darbuo-
tojos Bena, Gintarė ir Loreta, 
Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centro meno kolektyvas, va-

Sausio 13-oji paminėta Kašonių 
bibliotekoje dovaujamas Ingridos Valen-

tienės, kiti Kašonių bendruo-
menės nariai. 

Renginio dalyviai susirinko 
bibliotekoje prie informacinio 
stendo, skirto žuvusiesiems 
tragiškų1991 metų sausio 
13-osios įvykių metu, ir prie 
literatūros, aprašančios tautos 
žygdarbį prieš 27-erius metus, 
parodėlės. Degant atminimo 
žvakei, susirinkusieji sugiedo-
jo „Tautišką giesmę“. Žuvu-
siųjų Sausio 13-ąją atminimas 
pagerbtas tylos minute. In-
gridos vadovaujamas ansam-
blis atliko keletą jaudinančių, 
Lietuvos laisvės kovas prime-
nančių dainų. Prisiminimais 
apie tų dienų įvykius dalijosi 
Jiezno gimnazijos mokytojos 
Ramutė Bubnienė ir Roma 
Kandrotienė, kašoniškis Vy-
tautas Pankevičius, kiti ren-
ginio dalyviai.

Vėliau minėjimo dalyviai 
bibliotekos kiemelyje, kur 
prie laužo, garuojant kavos ar 
arbatos puodeliui, visiems su-
sirinkusiems tapo dar jaukiau, 
kalbėjo apie to meto įvykius, 
džiaugėsi dabartimi. Skambė-
jo ansamblio ir bendros visų 
dalyvių dainos.

Renginyje niekas nekal-
bėjo apie buitinius dalykus: 
neskalsius eurus, mažus atly-
ginimus ir kitus nykius daly-
kus. Popietei pasibaigus, visi 
išsiskirstė sujaudinti prisimi-
nimų, džiaugdamiesi turėta 
galimybe valandėlę pabūti 
nekasdieniškai. Ir kelias na-
mo nebebuvo toks slidus... 
Kas atėjo į renginį vienas, ti-
kėtina, kad kitą kartą į bibli-
oteką ir kultūros namus ką 
nors atsives.

Kašonių bibliotekos bibliote-
kininkė Danutė Bajorienė 

Sausio 13-oji – Laisvės 
gynėjų diena. Į literatūrinę 
atminties valandą šiai 
datai paminėti susirinko 
Ašmintos seniūnijos 
gyventojai. 

Renginio me-
tu prisiminėme 
lemtingą ir krau-
pią 1991 m. sausio 
13-osios naktį, kai 
už Tėvynės lais-
vę buvo paauko-
ta 14-kos žmonių 
gyvybės. Po gim-
tosios žemės kau-
burėliais miega tie, 
kurie nesitaikstė su 
melu, neteisybe, 
šmeižtu. Žuvusių-
jų atminimas pa-
gerbtas tylos mi-
nute.  Akmenimis 

„Tą naktį ugnimi pražydo laisvė“
nubarstytas kelias su mintimis 
apie Tėvynę ir Laisvę atspin-
dėjo žmonių tauriausius jaus-
mus gimtajam kraštui.

Skambant Eurikos Masytės 

dainai „Laisvė“ liejosi poezi-
jos posmai, skirti Lietuvai ir 
jos didvyriams...

Ašmintos laisvalaikio salės 
renginių organizatorė Rima 
Vilkienė 

Išmokų vaikams įstatymo 
naujovės metai – 15,2 euro. Tai reiškia, 

kad iš viso vienam vaikui būtų 
mokama atitinkamai 58,5 ar-
ba 45,2 euro. 

Ar gausioms šeimoms 
(auginančioms ir (ar) glo-
bojančioms 3 ar daugiau 
vaikų) bus papildomai ski-
riama išmoka vaikui? 

Taip, šeimos, kurios au-
gina ir (ar) globoja 3 ir dau-
giau vaikų, turės teisę papil-
domai gauti išmoką vaikui 
nevertinant šeimos gaunamų 
pajamų: vaikui nuo gimimo 
dienos iki 2 metų – 28,5 eu-
ro, nuo 2 iki 18 metų ir vy-
resniems, jei mokosi pagal 
bendrojo ugdymo programą 
(įskaitant ir profesinio mo-
kymo besimokančius pagal 
bendrojo ugdymo programą 
ir pagal bendrojo ugdymo 
programą kartu su profesi-
nio mokymo programa), bet 
ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 
metai – 15,2 euro. Tai reiškia, 
kad iš viso vienam vaikui būtų 
mokama atitinkamai 58,5 ar-
ba 45,2 euro. 

Pavyzdžiui, tris vaikus 
(vienas iš kurių iki 2 me-
tų amžiaus) auginanti šei-
ma, kurioje kiekvienas iš tė-
vų gauna minimalų mėnesi-
nį atlyginimą (MMA), nuo 
2018 m. sausio 1 d. gaus 
30+30+30+28,5+15,2+15,2 
=148,9 euro. 

Kaip reikės kreiptis dėl 
universalios išmokos vai-
kui? Ar kasmet, ar vieną 
kartą?

Dėl universalios išmokos 
vaikui (30 Eur) reikėtų kreip-
tis nuo 2018 m. sausio 1 d. 
Pateikti prašymą išmokai 
gauti bus galima elektroniniu 
būdu per socialinės paramos 
informacinę sistemą www.
spis.lt. Prisijungimas galimas 
trimis būdais: per el. banki-
ninkystės sistemą, su mobi-
liu elektroniniu parašu arba 
su elektroniniu parašu. Krei-
piantis dėl universalios išmo-
kos vaikui (30 Eur) papildo-
mų dokumentų teikti nereikia. 
Viešuose registruose esančią 
informaciją tikrina patys sa-
vivaldybės darbuotojai. Vaiz-
do instrukciją, kaip prisijungti 
prie SPIS, galima peržiūrėti: 

deklaravę gyvenamosios vie-
tos; tokiu atveju išmoka mo-
kama pagal šeimos (asmens) 
faktinę gyvenamąją vietą.

4. Griežčiau reglamentuo-
jamas išmokos vaikui mo-
kėjimas grynaisiais pinigais 
šeimoms (asmenims), pati-
riančioms riziką; savivaldybių 
tarybos įpareigotos nustatyti 
konkrečias tvarkas, kuomet 
išmokos atitinkama dalis bus 
teikiama nepinigine forma.

Pateikiame 
atsakymus į 
dažniausiai 

užduodamus 
klausimus

Kokio amžiaus vaikai ga-
lės gauti vaiko pinigus? 

Išmokų vaikams įstaty-
mu įteisintas išmokos vaikui 
(„vaiko pinigų“) mokėjimas 
visiems vaikams kaip uni-
versali išmoka – kiekvienam 
vaikui skiriant 0,79 BSI dy-
džio (30 eurų) išmoką nuo 
gimimo dienos iki 18 metų 
ir vyresniems, jeigu jie mo-
kosi pagal bendrojo ugdymo 
programą (įskaitant ir profe-
sinio mokymo besimokan-
čius pagal bendrojo ugdymo 
programą ir pagal bendrojo 
ugdymo programą kartu su 
profesinio mokymo progra-
ma), bet ne ilgiau, iki jiems 
sukaks 21 metai.

Ar šeimoms, auginan-
čioms 1 ar 2 vaikus, bus pa-
pildomai skiriama išmoka 
vaikui?

Taip, šeimos, kurios augina 
ir (ar) globoja 1 arba 2 vaikus, 
turės teisę gauti papildomai 
išmoką vaikui, jeigu šeimos 
pajamos vienam asmeniui per 
mėnesį yra mažesnės negu 1,5 
VRP (183 eurai): vaikui nuo 
gimimo dienos iki 2 metų 
– 28,5 euro, nuo 2 iki 18 me-
tų ir vyresniems, jei mokosi 
pagal bendrojo ugdymo pro-
gramą (įskaitant ir profesinio 
mokymo besimokančius pa-
gal bendrojo ugdymo progra-
mą ir pagal bendrojo ugdymo 
programą kartu su profesinio 
mokymo programa), bet ne 
ilgiau, iki jiems sukaks 21 
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ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Sausio 20 d.

1400 val.
Prienų KKSC arenoje

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

KREPŠINIS

Sausio 21 d.

1700 val.

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

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

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 17 d.

2030 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Šakių „Vytis“   BBB

Salmoneliozės skandalas, kurio epicentre atsidūrė 
prancūzijos pieno mišinių kūdikiams gamintoja „Lactalis“ 
– viena didžiausių pasaulyje pieno produktų gamintojų, 
paveikė jau 83 šalis, kuriose iš prekybos išimta 12 mln. 
dėžučių pieno mišinių, interviu prancūzijos žiniasklaidai 
pranešė šios gamintojos vadovas sekmadienį.

  Havajuose šeštadienį per klaidą paskelbtas pavojaus 
pranešimas apie atskriejančias balistines raketa sukėlė 
didžiulę paniką – žmonės puolė slėptis, palikę automobilius 
keliuose ar iš savo namų, kol pareigūnai pranešė, kad į 
mobiliuosius telefonus perduota žinutė buvusi klaidinga.
Jis buvo išsiųstas kažkam paspaudus ne tą mygtuką.

Prienų-Birštono „Vytautas“ tik po įtemptos kovos 
86:95 (26:36, 15:18, 20:22, 25:19) išvykoje nusileido 
Panevėžio „Lietkabeliui“. „Vytautas“: T.Dimša 26 (5/6 
dvit., 3/6 trit., 7/10 baud. met.), J.Sinica (5/7 trit.) ir 
R.Miniotas (8 atk. kam.) po 17, E.Šeškus 14.

Prenumeruokite 
Nemuno krašto 

laikraštį 
„Naujasis Gėlupis“ 

2018 m.!

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

Balbieriškio pagrindinė 
mokykla aktyviai 
dalyvauja tarptautinio 
Aplinkosauginio 
fondo gamtosauginių 
mokyklų aplinkosauginį 
sąmoningumą ir 
demokratiją skatinančioje 
programoje. Šioje 
programoje dalyvauja 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
grupių auklėtiniai, 1–10 
klasių mokiniai, mokytojai.

Sausio 10 dieną Balbieriš-
kio pagrindinės mokyklos 
gamtosauginis komitetas su-
sirinko aptarti savo veiklą 
2017 metais ir pateikė siūly-
mus 2018 metų veiklos pla-
nui. Gamtosauginis komitetas 
į gamtosauginę veiklą įtrau-
kia visą mokyklos bendruo-
menę. Ataskaitos pristatyme 
dalyvavo ir mūsų socialiniai 
partneriai iš VĮ Prienų miškų 
urėdijos Naujosios Ūtos giri-
ninkijos. Tai eigulys Valdas 
Kvedaravičius ir Nemuno kil-
pų regioninio parko direkcijos 
kultūros paveldo specialistė, 
gidė Ramutė Milušauskienė.       

Gamtosauginio mokyklos 
komiteto pirmininkė moky-

pasidžiaugėme aktyvia gamtosaugine veikla
toja Lina Guobienė prista-
tė 2017 metų gamtosauginę 
ataskaitą. Pasakojo apie daly-
vavimą akcijose, projektuo-
se, netradicinėse pamokose, 
aplinkos tvarkymo darbuose. 
Įsimintinas rajoninis renginys 
– konkursas „Žemei reikia 
draugų. Antrasis popieriaus 
gyvenimas“. Mokiniai akty-
viai dalyvavo integruotose 
gamtosauginėse pamokose, 
gamino namelius ne tik paukš-
teliams, bet ir vabzdžiams. 
Dalyvaudami Aplinkosaugi-
nėje ir „Žaliojoje“ olimpia-
dose mokėsi taupyti vandenį, 
elektros energiją, teisingai rū-
šiuoti atliekas. Vykdytos ak-
cijos – mokyklos aplinkos, 
Balbieriškio atodangos, pi-
liakalnių, Peršėkės upelio pa-
krančių tvarkymas, paukštelių 
ir žvėrelių globa, elektroni-
nių atliekų rinkimas. Moky-
klos Jaunieji miško bičiuliai 
daug metų bendradarbiauja 
su Prienų miškų urėdija. Mo-
kiniai sėkmingai išlaikė I, II, 
III JMB normatyvų pakopas. 
Vyko netradicinės pamokos 
NKRP Prienų lankytojų cen-
tre, Veisiejų regioninio parko 
lankytojų centre, Kauno Tado 

Ivanausko muziejuje.  
Apie gamtosaugines veiklas 

su pradinių klasių mokiniais 
kalbėjo mokytoja metodinin-
kė Irena Petraškienė. Ji pasa-
kojo apie dalyvavimą projek-
tuose „Bitute pilkoji“, „Miško 
dovanos“, „Duona duonelė“. 
Mokiniai ir mokytojai akty-
viai dalyvavo akcijose „Gilė 
– 2017“, „Šiluma letenėlėms“, 
„Nekirsk ,žmogau, eglelės“ ir 
respublikiniuose konkursuo-
se „Sveikuolių sveikuoliai“, 
„Virtuali kelionė po Lietuvos 
piliakalnius“, „Vanduo – gy-
vybės ir sveikatos šaltinis“, 

organizavo žygį Peršėkės upės 
pakrantėmis, stebėjo aplinką ir 
vandens kokybę.

Nemuno kilpų regioninio 
parko specialistė Ramutė Mi-
lušauskienė padėkojo moki-
niams ir mokytojams už ben-
dradarbiavimą. Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui Graži-
na Antanavičienė pritarė, kad 
gamtosauginiam darbui mo-
kykloje apibūdinti labai tinka 
lietuvių liaudies patarlė „Daug 
rankų didžią naštą pakelia“, ir 
palinkėjo prasmingų veiklų ir 
ateityje.

Gamtosauginio komiteto 

nariai, pasiskirstę į keturias 
darbo grupes, pateikė siūly-
mus gamtosauginio kodekso 
atnaujinimui ir 2018 m. gam-
tosauginės veiklos planui. 

Mokyklos direktorius Sta-
sys Valančius pasidžiaugė, 
kad mokyklos bendruomenė 
aktyviai dirbo, ir palinkėjo to-
liau sėkmingai tęsti prasmin-
gus darbus, nes tik tvarkyda-
mi, saugodami ir puoselėdami 
savo aplinką išsaugosime ją 
ateities kartoms.

Balbieriškio pagrindinės mo-
kyklos biologijos vyresnioji  
mokytoja Lina Guobienė 

Sausio 13 d. Prienų kūno 
kultūros ir sporto centre 
Regionų krepšinio lygos 
rungtynėse susitiko šios 
lygos lyderiai – Stakliškių 
„Guosta“ ir Vilniaus 
„Stekas-Rivilė“.

Po atkaklių ir labai permai-
ningų rungtynių paaiškėjo, 
kad turnyrinės lentelės lyde-
rio pozicijas išsaugojo „Ste-
kas-Rivilė“.

Pirmąjį kėlinį abi koman-
dos žaidė apylygį žaidimą, 
tad nedideliu, vos dviejų taš-
kų skirtumu pirmavo svečiai 
iš Vilniaus (20:22). Tačiau 
antrame kėlinyje po stakliš-
kiečių spurto taiklūs metimai 
dažniausiai krito į svečių krep-
šinį. Stakliškių krepšininkai 
kėlinį laimėjo santykiu 23:15, 
todėl aidint antrojo kėlinio fi-
naliniam švilpukui švieslen-
tėje degė „Guostai“ palankus 
rezultatas 43:37. 

prienuose susirungė lygos lyderiai

Deja, trečiame kėlinyje 
„Steko-Rivilės“ krepšininkai 
stakliškiečių spurtą bei pasiek-
tą rezultatą visiškai sutrypė sė-
kmingomis atakomis ir taškų 
santykiu 13:26. Nors ketvirtą-
jį kėlinį stakliškiečių metimai 
buvo taiklesni, deja, skam-

bant finalinei varžybų sirenai, 
rungtynes rezultatu 78:88 lai-
mėjo „Stekas-Rivilė“.

Daugiausiai taškų pelnė 
„Steko-Rivilės“ krepšininkas 
Deimantas Pavlovskis (34), iš 
„Guostos“ krepšininkų – Au-
rimas Birgelis (26). NG

Sausio 13 d. Prienų 
kūno kultūros ir sporto 
centro arena sužibo nuo 
įvairiomis spalvomis 
žėrinčių gimnastikos 
kostiumų bei plačių 
mažųjų sportininkių 
šypsenų.

Arenoje vyko pirmasis me-
ninės gimnastikos klubo „For-
tūna“ turnyras „Žiemos tau-
rei 2018“ laimėti. Jame da-
lyvavo net 170 gimnasčių iš 
Kauno, Vilniaus, Klaipėdos 
bei Airijos.

Turnyrą pradėjo meninės 
gimnastikos mėgėjų koman-
dos. Jos žiūrovams bei kitoms 
gimnastėms demonstravo gru-
pinius, kartais žaibiškai grei-
tus, pasirodymus. Jau vėliau 
prie komandų prisijungė ir pa-
vienės gimnastės. Atlikdamos 
individualias meninės gim-

Į prienus atkeliavo ir 
gimnastikos turnyras

nastikos programas, gimnas-
tės demonstravo pratimus ir be 
įrankio, ir su įrankiais (šokdy-
ne, kamuoliu, lanku). 

Renginio metu vyko ir pa-
rodomoji programa. Ritminė 
muzika, pro arenos langus 
šviečianti saulė bei gera nuo-
taika dovanojo šypsenas ne 
tik gimnastėms, bet ir žiūro-
vams. NG
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VERTA ŽInOTI

atKelta IŠ 5 p.

KREPŠINIS

Sausio 28 d.

2100 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Jonavos „Jonava“   BBB

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Vasario 2 d.

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

Stakliškių „Stakliškės“ RKL

KREPŠINIS

Vasario 4 d.

1715 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Kauno „Žalgiris“   LKL

KREPŠINIS

Vasario 9 d.

1930 val.
Prienų KKSC arenoje

Stakliškių „Stakliškės“ prieš Kauno 
krepšinio akademija „Snaiperis“  RKL

KREPŠINIS

Vasario 10 d.

1400 val.
Sporto centras (Liudiškių g. 18, Anykščiai)

Anykščių „KKSC-Elmis“ prieš 
Stakliškių „Stakliškės“ RKL

„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 11 d.

1500 val.

DELFI TV
Šiaulių „Šiauliai“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

Kauno miesto savivaldybė galutinai atsisakė nemokamų 
patalpų partijoms, Vilniuje užmojai visiškai nebesuteikti 
lengvatų atšaukti prieš kelias savaites, o dalis partijų 
nesutinka nutraukti galiojančių sutarčių sostinėje bei 
išsinuomoti patalpas rinkos kaina.

  JAV prezidento administracija siekia sukurti naują branduolinį 
ginklą, kuris esą palengvins kovą su Rusijos keliamomis 
grėsmėmis Vašingtono sąjungininkėms Europoje. Tuo planu, 
kurio D. Trumpas dar nepatvirtino, siekiama sumažinti 
branduolinio konflikto tikimybę. Vis dėlto kritikai būgštauja, 
kad bus pasiektas priešingas rezultatas.

prezidentė Dalia Grybauskaitė šeštadienį susitiko su 
oficialaus vizito atvykusiu Japonijos premjeru Shinzo 
Abe (Šinzo Abe) ir aptarė galimybes kurti naują Baltijos 
šalių ir Japonijos bendradarbiavimo formatą (3+1), kuris 
paskatintų gynybos, ekonominių, mokslo ryšių plėtrą.

https://www.youtube.com/
watch?v=fJ9hN7ORjV8.

Prašymą išmokai gauti bus 
galima pateikti ir raštu savi-
valdybėje. Kartu reikėtų pa-
teikti asmens dokumentą, 
jokių papildomų dokumentų 
kreipiantis dėl universalios 30 
Eur išmokos vaikui nereikia.

Asmenys, kurie nuo 2018 
m. sausio 1 d. kreipsis dėl uni-
versalios išmokos vaikui (30 
Eur), prašymą išmokai gauti 
pateiks tik vieną kartą ir iš-
moka bus paskirta iki vaikui 
sukaks 18 metų. Jeigu pilna-
metis vaikas ir toliau mokysis 
pagal bendrojo ugdymo pro-
gramą (įskaitant ir profesinio 
mokymo besimokančius pa-
gal bendrojo ugdymo progra-
mą ir pagal bendrojo ugdymo 
programą kartu su profesinio 
mokymo programa), dėl to-
lesnio išmokos vaikui skyri-
mo iki baigs mokyklą, bet ne 
ilgiau, iki jam sukaks 21 me-
tai, turės kreiptis ir pateikti 
prašymą iš naujo.

Kaip reikės kreiptis dėl 
papildomai skiriamos iš-
mokos vaikui gausioms šei-
moms (auginančioms ir (ar) 
globojančioms 3 ar daugiau 
vaikų) ar nepasiturinčioms 
šeimoms, (auginančioms ir 
(ar) globojančioms 1 ar 2 
vaikus)? 

Kreipimosi dėl papildo-
mai skiriamos išmokos vai-
kui būdai tokie patys, kaip ir 
kreipiantis dėl universalios 
išmokos vaikui – elektroniniu 
būdu per socialinės paramos 
informacinę sistemą www.
spis.lt arba tiesiogiai atvykus į 
savivaldybės administraciją ir 
raštu pateikus prašymą.

Kokius dokumentus ne-
pasiturinčiai šeimai, augi-
nančiai 1 ar 2 vaikus, rei-
kės pateikti kreipiantis dėl 
papildomai skiriamos išmo-
kos vaikui? 

Primename, kad išmokos 
vaikui, kuri bus papildomai 
skiriama šeimoms, auginan-
čioms 1 ar 2 vaikus, mokėji-
mo tvarka išlieka ta pati, kaip 
ir dabar. 

Taigi, kai kreipsis nepasi-
turinti šeima, auginanti 1 ar 

Išmokų vaikams įstatymo naujovės
2 vaikus, savo parašu turės 
patvirtinti, kad šeimos paja-
mos praėjusiais kalendoriniais 
metais (kreipiantis 2018 me-
tais, vertinamos 2017 metų 
pajamos) vienam asmeniui 
per mėnesį neviršijo 1,5 VRP 
dydžio (183 eurų), todėl pa-
teikti dokumentų (pažymų) 
apie gautas pajamas nereikės, 
nes duomenys apie pajamas 
už praėjusius kalendorinius 
metus gaunami informacinių 
sistemų pagalba.Tuo atveju, 
jeigu pajamos einamaisiais 
metais sumažėja, vaiko tėvai 
turės pateikti duomenis apie 
gaunamą darbo užmokestį ir 
taip galės įgyti teisę gauti iš-
moką vaikui.

Šeimoms, kurios gauna so-
cialinę pašalpą ir (ar) socialinę 
paramą mokiniams, jokių pa-
pildomų dokumentų pateikti 
nereikia.  

Ką daryti tam, kuris jau 
dabar gauna vaiko išmoką 
– ar kreiptis papildomai?

Jeigu išmoka vaikui buvo 
paskirta iki 2018 m. sausio 
1 d. ir jos mokėjimo laiko-
tarpis nepasibaigęs, išmokos 
mokėjimas nuo 2018 m. sau-
sio 1 d. bus tęsiamas be ats-
kiro tėvų (globėjų) prašymo 
ir išmokos dydis bus perskai-
čiuojamas bei išmoka moka-
ma iki paskirtos išmokos nu-
statyto mokėjimo laikotarpio 
pabaigos. 

Pavyzdžiui, kai išmoka vai-
kui paskirta laikotarpiui nuo 
2017 m. lapkričio mėnesio 15 
d. iki 2018 m. lapkričio 15 d., 
išmokos dydis nuo 2018 m. 
sausio 1 d. bus perskaičiuoja-
mas (pridedant 30 eurų už kie-
kvieną vaiką) ir išmoka mo-
kama iki 2018 m. lapkričio 15 
d. Pasibaigus šiam išmokos 
vaikui mokėjimo laikotarpiui, 
dėl tolesnio išmokos skyrimo 
reikėtų kreiptis iš naujo. 

Ar vaikų globos namuo-
se ar šeimynose augantys 
vaikai galės gauti vaiko pi-
nigus?

Universalią išmoką vaikui 
(30 eurų) galės gauti visi vai-
kai, tiek augantys šeimose, 
tiek globojami šeimynose, 
vaikų globos institucijose ar 
globos centruose, t. y. nepri-
klausomai nuo vaiko globos 

(rūpybos) formos.
Ar bus tikrinamos visų 

vaikų gyvenimo sąlygos? 
Gyvenimo sąlygos bus ti-

krinamos ne visų šeimų, au-
ginančių vaikus. Išmokos 
vaikui esmė – kad būtų užti-
krinami vaiko interesai. Dėl to 
gyvenimo sąlygos gali būti ti-
krinamos tik šeimose, susidu-
riančiose su socialine rizika, 
užtikrinant su šeima dirban-
čio socialinio darbuotojo pa-
galbą, kuriam rekomendavus 
bus parinktas vaiko poreikius 
užtikrinantis išmokos mokėji-
mo būdas.

Jei anksčiau išmokos ne-
gaudavome, bet nuo sausio 
1 d. įgysime tokią teisę, ar 
būtina suskubti kreiptis jau 
sausį, kad nebūtų praleisti 
kokie nors terminai?

Prašymus dėl išmokos vai-
kui skyrimo bus galima teikti 
nuo 2018 m. sausio 1 d. Svar-
bu tai, kad išmoka vaikui, kaip 
ir kitos socialinės išmokos, 
mokama už praėjusį mėnesį 
ir grąžinama už 12 praėju-
sių mėnesių. Tai reiškia, kad 
visiems tėvams įgijus teisę į 
išmoką vaikui nuo sausio 1 
d., pavyzdžiui, net jeigu tėvai 
kreiptųsi ir 2018 m. lapkričio 
mėn., išmoka bus išmokėta 
nuo 2018 m. sausio 1 d. Va-
dinasi, nėra būtinybės kreiptis 
jau 2018 metų pradžioje.

Kada išmoka pasieks mū-
sų sąskaitą?

Sprendimas dėl išmokos 
vaikui skyrimo priimamas ir 
išmoka išmokama ne vėliau 
kaip per mėnesį nuo prašymo 
skirti išmoką ir kitų dokumen-
tų gavimo savivaldybės admi-
nistracijoje dienos. Išmoka 
vaikui, kaip ir kitos socialinės 
išmokos, mokama už praėjusį 
mėnesį iki einamojo mėnesio 
25 dienos. 

Ar reikia atidaryti atskirą 
sąskaitą vaikui?

Nebūtinai, išmoka vaikui 
gali būti pervedama į vaiko 
tėvo ar motinos, globėjo (rū-
pintojo) vardu atidarytą banko 
sąskaitą. Išmoka taip pat gali 
būti išmokama bet kuriame 
„Lietuvos pašto“ skyriuje ar 
savivaldybės (seniūnijos) ka-
soje (jeigu kasa yra).

Ar gali kreiptis ne vien 

tėvas ar mama, bet ir se-
neliai?

Seneliai, paskirti vaiko glo-
bėjais (rūpintojais) Civilinio 
kodekso nustatyta tvarka, pra-
šymą dėl išmokos vaikui turė-
tų teikti savo vardu. Seneliai, 
kurie faktiškai prižiūri vaiką, 
galės kreiptis dėl išmokos vai-
kui skyrimo, jeigu savivaldy-
bės administracijai pateiks 
įgaliojimą atstovauti tėvams 
ir prašymą skirti išmoką vaiko 
tėvo ar motinos vardu.

Jei mano vaikas taps pil-
nametis 2018 m. sausio mė-
nesį – ar aš turiu teisę dar 
kreiptis dėl vaiko išmokos? 

Tėvai turi teisę kreiptis dėl 
išmokos vaikui iki jis moky-
sis pagal bendrojo ugdymo 
programą (t. y. vidurinėje ar 
profesinėje mokykloje), bet 
ne ilgiau, iki jam sukaks 21 
metai.

Ar gali dėl išmokos vai-
kui kreiptis 18 metų sulau-
kęs asmuo?

Kadangi 18 metų sulaukęs 
asmuo įgyja visišką civilinį 
veiksnumą, dėl išmokos vai-
kui jis galės kreiptis pats.

Ar gali dėl išmokos vaikui 
kreiptis vaiko tėvas, kuris 
yra ne Lietuvos Respubli-
kos pilietis?

Dėl išmokos vaikui gali 
kreiptis vienas iš tėvų, kuris 
yra Lietuvos Respublikos pi-
lietis ar kitas Išmokų vaikams 
įstatyme nurodytas Europos 
Sąjungos valstybės narės pi-
lietis ar užsienietis, kuris tei-
sėtai gyvena ir dirba Lietuvos 
Respublikoje.

Ar gali būti mokama iš-
moka vaikui, jeigu vaikas 
negyvena Lietuvoje?

Vadovaujantis Europos 
Sąjungos socialinės apsau-
gos sistemų koordinavimo 
reglamentais, išmoka vaikui 
gali būti skiriama ir tuo atve-
ju, jei vaikas gyvena Europos 
Sąjungos ar Europos ekono-
minės erdvės šalyje ar Švei-
carijos Konfederacijoje. Nu-
statant teisę į išmoką vaikui, 
savivaldybės administracijos 
darbuotojai kreipsis į kitos 
Europos Sąjungos, Europos 
ekonominės erdvės šalies 
ar Šveicarijos Konfedera-
cijos kompetentingą įstaigą 
dėl papildomos informacijos 
gavimo ir kompetentingos 

valstybės nustatymo (t. y. ku-
ri valstybė turės pirmenybę 
mokėti išmoką). Tokiu atve-
ju sprendimas dėl išmokos 
vaikui skyrimo bus priimtas 
gavus atsakymą iš kitos vals-
tybės narės kompetentingos 
įstaigos. Pažymėtina, kad pa-
gal reglamentus, pirmumo 
teisę mokėti išmoką turi ta 
valstybė, kurioje vienas iš tė-
vų užsiima darbine veikla, ne-
priklausomai nuo vaiko gyve-
namosios vietos. Tais atvejais, 
kai abu tėvai dirba skirtingose 
valstybėse, išmoką turėtų mo-
kėti ta valstybė, kurioje gyve-
na vaikas. 

Kai vaikas gyvena ne Eu-
ropos Sąjungos šalyje, o, pa-
vyzdžiui, Rusijoje ar Ukrai-
noje, išmokos šeimai moka-
mos pagal tos šalies, kurios 
teritorijoje gyvena vaikas, 
teisės aktus.

Kuris iš tėvų turi teisę 
gauti išmoką vaikui, nu-
traukus santuoką?

Skiriant išmoką vaikui, 
svarbu atkreipti dėmesį, su 
kuriuo iš tėvų teismo spren-
dimu yra nustatyta vaiko (vai-
kų) gyvenamoji vieta.

Išmoka vaikui bus mokama 
už tiek vaikų, kiek jų auga šei-
moje. Pavyzdžiui, jeigu 2 vai-
kų gyvenamoji vieta nustaty-
ta su tėvu, o 2 – su mama, tai 
tiek tėvas, tiek mama turi teisę 
gauti išmoką už 2 vaikus. Tuo 
atveju, jeigu tėvas arba mama 
augina 2 vaikus iš ankstesnės 
santuokos ir 1 vaiką, gimusį 
naujoje santuokoje (arba su-
tuoktinė/sutuoktinis augina 
savo vaiką iš ankstesnės san-
tuokos), tokia šeima turi teisę 
gauti išmoką vaikui kaip gausi 
šeima, t. y. už 3 vaikus.

Birštono savivaldybės Soci-
alinės paramos skyriaus ve-
dėjo Antano Grušelionio in-
formacija 
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VAlSTYBĖS ŠIMTMEČIUI

SERGIJUS STANIŠKIS-LITAS 
(1900 02 10 – 1953 02 03) – Lie-
tuvos kariuomenės karininkas, 
Lietuvos partizanas.

Gimė Marijampolės aps. Padovinio vls. 
Geležinių k. Mokėsi Liudvinavo pradžios 
mokykloje, Marijampolės gimnazijoje. 
1920 m. priimtas į Lietuvos kariuomenę, 
1921 m. lapkričio 12 d. priimtas į Karo 
mokyklą.  Suteiktas jaunesniojo leitenan-
to laipsnis. Paskirtas 2-ojo ulonų pulko 4-
ojo eskadrono Vilkaviškyje jaunesniuoju 
karininku. Vėliau karininkas sparčiai kilo 
tarnybos laiptais, tapo vyr. leitenantu, es-
kadrono vadu, kapitonu. 

Pirmosios sovietų okupacijos metais at-
leistas iš karo tarnybos kaip nepatikimas. 
1945 m. vasario mėn. apsigyveno Mari-
jampolės aps. Padovinio vls. Bevardiš-
kių k. pas brolį. Čia subūrė partizanus ir 
jiems vadovavo 1945 m. rugpjūčio 6–15 
d. vykusiose kautynėse. 1945 m. S. Sta-
niškis paskirtas Dainavos apygardos vadu. 
1946-ųjų sausio mėn. susijungus Tauro ir 
Dainavos apygardoms ir įsteigus Pietų 
Lietuvos partizanų sritį, 1946 m. balan-
džio 9 d. jis buvo paskirtas srities štabo 
Operatyvinio skyriaus viršininku, liepos 
mėn. – štabo viršininku. 1950 m. sausio 
19 d. iš A. Ramanausko-Vanago perėmė 
srities vado pareigas, kurias ėjo iki žūties. 
Iki 1952 m. vasaros kontroliavo padėtį sri-
tyje, per Tauro apygardą palaikė ryšius su 
Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities 
vadovybe, gaudavo korespondenciją iš 
LLKS vadovybės. 1952 m. sausio 29 d. 

LLKS tarybos prezidiumo pirmininkas 
J. Žemaitis-Vytautas paskyrė S. Staniškį 
savo antruoju pavaduotoju.

1952 m. gegužės mėn. Sovietinis sau-
gumas įkūrė Dainavos apygardos štabą, 
inscenizuodamas Dainavos apygardos Ka-
zimieraičio ir Šarūno rinktinių vadų sąs-
krydį. Protokolai buvo nusiųsti PLP srities 
vadui S. Staniškiui ir V. Daunorui-Ungu-
riui. Provokacija buvo sėkminga. Po šio 
inscenizuoto susirinkimo nustojo egzis-
tuoti Dainavos apygardos vadovybė.

S. Staniškis liko ne tiktai be ryšių, bet ir 
be apsaugos. Jo bunkeris, įrengtas Prienų 
šile ties Naravų k., buvo surastas ir 1953 
m. vasario 3 d. MGB kariuomenės trimis 
žiedais apsuptas. S. Staniškis sunaikino vi-
sus dokumentus, ryšių aparatūrą, supjaustė 
savo batus ir nusišovė. 

1997 m. gruodžio 22 d. S. Staniškiui pri-
pažintas kario savanorio statusas, Lietuvos 
Respublikos Prezidento 1998 m. gegužės 
19 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio kry-
žiaus 3-iojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio 
kryžiaus ordino Komandoro kryžius) ir su-
teiktas pulkininko laipsnis (po mirties).

MONS. JUOZApAS UŽUpIS  
(gim. 1929 01 23) – monsinjoras, 
prienų garbės pilietis. 

Gimė Vidgirių kaime, Šakių apskrityje, 
Griškabūdžio parapijoje. Mokėsi Griška-
būdžio pradžios mokykloje, Šakių „Žibu-
rio“ gimnazijoje. Studijavo Kauno tarpdie-
cezinėje  kunigų seminarijoje, Teologijos ir 
filosofijos fakultete.1952 m. rugsėjo 21 d. 
Kauno arkikatedroje bazilikoje įšventintas 
į kunigus.

Po studijų seminarijoje paskirtas į Kauno 
arkivyskupiją. Dirbo Radviliškio, Žalpių, 
Grižų, Gelgaudiškio, Ūdrijos, Marijampo-
lės parapijose. Dirbo Kunigų seminarijos 
prefektu ir dėstytoju, kartu ir Kauno arkika-
tedros bazilikos vikaru.  

Nuo 1976 m. Juozapas Užupis – Prienų 
parapijos klebonas. 1989 m.– Vilkaviškio 
vyskupijos kunigų tarybos narys, Vilkaviš-
kio vyskupijos katechetinės komisijos narys. 
1989 m. Popiežius Jonas Paulius II paskyrė 
monsinjoru.

Monsinjoro iniciatyva Prienų parapijoje 
veikia katalikiškos organizacijos, parapijos 
pastoralinė taryba. 

Už ganytojišką veiklą, nuopelnus para-
pijai ugdant žmonių dvasingumą 2002 m. 
gegužės 16 d. Prienų rajono tarybos spren-
dimu kunigui monsinjorui Juozapui Užu-
piui suteiktas Prienų miesto Garbės pilie-
čio vardas.

MONIKA URMANAVIČIŪTĖ– 
JONAITIENĖ (1935 07 26 – 1999 
12 16) – dailininkė.

Gimė Stakliškių kaime. 1950 m. baigė 
Stakliškių aštuonmetę mokyklą. Mokė-
si Kauno Stepo Žuko dailės technikume, 
Vilniaus valstybiniame dailės istitute. Nuo 
1967 metų – Lietuvos dailininkų sąjun-
gos narė. 

Dirbo įvairiomis technikomis: lino rai-
žybos, oforto, autocinkografijos, pastelės 
ir kitomis. Dalyvavo daugybėje parodų. 
Ne kartą dalyvavo ir parodose užsienyje 
– Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Vengrijoje, 
Bulgarijoje, Belgijoje, Švedijoje. Estam-
pų ir pastelių yra įsigiję Lietuvos muziejai, 
privatūs kolekcininkai Lietuvoje ir dauge-
lyje kitų pasaulio šalių.

Apdovanojimai: Lietuvos ministrų tary-
bos I-oji premija (1964), leidyklos „Min-

tis“ premija už šventinį plakatą (1970), 
Lietuvos dailininkų sąjungos I-oji premi-
ja (1974), Liaudies ūkio pasiekimų par-
odos direkcijos pirmo laipsnio diplomas 
(1976).

JUOZAS EIDUKEVIČIUS  
(1904 07 17 – 1997 01 27) - moky-
tojas, rašytojas, kultūros veikėjas.

Gimė Ožkavilių kaime, Marijampolės ra-
jone. Baigė Marijampolės gimnaziją. VDU 
studijavo vokiečių ir lietuvių kalbas. Kartu 
su Karoliu Dineika leido laikraščius „Jėga 
ir grožis“, „Sargyba“. Dirbo Širvintų moky-
kloje, Vilniaus miškų, Kauno sodininkystės-
daržininkystės mokyklose ir kitur. 

Nuo 1928 m. iki mirties gyveno ir dirbo 
Prienuose. Buvo „Žiburio“ gimnazijos ins-
pektorius. Parašė ir režisavo  pjeses: „Ant 
tėvynės aukuro“, „Į svetimą šalį“, „Kaip pa-

siklosi, taip išsimiegosi“, „Korepetitorius“, 
„Nauji karaliaus rūbai“. Buvo Prienų šaulių 
organizacijos narys. Dirbo Prienų jaunimo 
mokykloje, buvo sodininkų draugijos pir-
mininkas. 

Parašė plačius atsiminimus: „Prienų „Ži-
burio“ gimnazijos istorija“, „Prienų „Žibu-
rio“ gimnazijos direktorius Peliksas Marti-
šius“, „Kun. Peliksas Martišius – sodininkas 
pomologas“, autobiografinius atsiminimus 
„Kudirkos veršenikė“, straipsnius apie J. Ja-
blonskį, Salomėją Nėrį. Kūrė eilėraščius. Da-
lis jo kūrybos išspausdinta po mirties knygo-
je „Praeities atsiminimai“ (1998 m., parengė 
dukra Marija Trasauskienė).

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

Rusijos pasieniečiai Lietuvai perdavė dingusio piloto Aivaro 
Akramo parasparnį ir jo asmeninius daiktus. penktadienį 
Rusijos jūrų gelbėjimo ir koordinavimo centras ir pasienio 
apsaugos tarnyba žvalgė pasienio zoną ir Rusijos 
teritoriniuose vandenyse ir ten aptiko parasparnio liekanas. 
Jas iškėlus, 40-metis pilotas nerastas.

  JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pratęsė 
sankcijų Iranui švelninimo režimą ir tokiu būdu nutarė 
palaikyti 2015-aisiais pasirašytą daugiašalį susitarimą 
dėl Teherano branduolinės programos, tačiau 
pareigūnai perspėjo, kad tai gali būti paskutinis kartas, 
kai respublikonas pratęsia šį dokumentą.

Grupė opozicinių parlamentarų planuoja kreiptis į 
Konstitucinį Teismą su klausimu, ar Seimo noras tirti 
Lietuvos radijo ir televizijos finansus neprieštarauja 
Konstitucijai.

„Žiburio“ gimnazistai su mokytoju P. Martišiumi ir Juozu Eidukevičiumi (pirmoje eilėje ketvirtas iš kairės)
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PRIE VYTAUTO KAlnO

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojams

Birštoniečiams naudingi pasiūlymai 
Savivaldybėje nepageidaujami?

PRIE VYTAUTO 
KALNO

Į antrąjį etapą 
Vilkaviškyje 
– visas būrys 
jaunųjų dainorėlių

REKLAMA

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Kasdien įvairių 
žiniasklaidos priemonių 
kanalais viešinamas 
Birštono kurorto jaukumas 
bei grožis dažnai nuslepia 
patį svarbiausią – kaip 
šis grožis kuriamas. Deja, 
reikia pripažinti, kad netgi 
kurortas priklauso nuo 
politikų rankų.

Nuo 2017 metų rudens 
spausdinome beveik visų 
Birštono savivaldybės tary-
bos narių – kurie sutiko, ra-
do laiko atsakyti, – interviu. 
Klausėme, kaip jiems sekasi 
dirbti Taryboje, kas, jų nuo-
mone, yra svarbiausia. Klau-
sėme ir apie didelę įtaką Birš-
tono kurorto istorijai, kurorto 
sveikatinimo vertei bei pačių 
birštoniečių darbo rinkai tu-
rinčią Birštono „Versmės“ 
sanatoriją. Prieš metus iškelta 
diskusija, kurios pagrindu ta-
po mintis, jog gydomojo ku-
rorto vertei daugiausiai įtakos 
turinti profesionali sveikatini-
mo ir reabilitacijos įstaiga tu-
rėtų būti likviduota, Birštono 

kurortą paliekant tik su ko-
mercinių-pramoginių kurorti-
nių paslaugų teikimo paketu, 
aktuali dar ir šiandien. 

Prieš pat Naujuosius metus 
spausdinome paskutinio iš vi-
sų atsakiusiųjų ir atsakingiau-
sias pareigas turinčio Tarybos 
nario – Birštono savivaldybės 
merės Nijolės Dirginčienės 
interviu. Kaip ir visada, visi 
interviu, kuriuose nurodomas 
neigiamas požiūris į kuriuos 
nors asmenis, susilaukia vie-
nokio ar kitokio atgarsio. 

Todėl įkopus į 2018 me-
tus, keturi Socialdemokratų 

partijai priklausantys Birš-
tono savivaldybės tarybos 
nariai žiniasklaidos atstovus 
pakvietė į spaudos konferen-
ciją. Jų manymu, Birštono 
savivaldybės merė savo pa-
sisakymais bei prieš Naujųjų 
metų naktį pasirodžiusiame 
interviu jau pradėjo atvirą 
kovą prieš savo partiečius ir 
frakcijos narius.

Tiesa, tai, kad po paskuti-
nių rinkimų į Birštono savi-
valdybės tarybą patekus miš-
resnei partijų grupei, nuolat 
ramūs, tik į „visuotinį prita-
rimą“ panašūs Tarybos po-
sėdžiai virto sproginėjančiu 
karo lauku, jau regime visą 
šią kadenciją. 

Kas ne su manimi– tas 
prieš mane

Laikai, kai sprendimai Ta-
ryboje buvo priimami be ap-
mąstymų, apskaičiavimų, kai 
kuriems Tarybos nariams, ko 
gero, net neskaitant sprendi-
mų projektų, panašu, baigė-
si. Į Birštono savivaldybės 
tarybą atėjus naujiems žmo-
nėms, kurie norėtų, kad ne 
tik kurortinėms pramogoms, 
bet ir patiems Birštono kraš-

to žmonėms būtų skiriama 
daugiau dėmesio bei finan-
sinių išteklių, teko susidur-
ti su stipria nusistovėjusios 
valdžios priešprieša. Prieš-
prieša, kuri nuolat susijusi su 
neaiškiu stambių lėšų panau-
dojimu, nors svarbūs soci-
aliniai klausimai įvardijami 
kaip neišsprendžiami dėl lė-
šų trūkumo.

Kaip ir galima tikėtis, val-
dančiųjų, o ypač merės, rūs-
tybę užsitraukė ne tik opozi-
cijai priklausantys bei kurorto 
biudžeto abejotinu naudojimu 
abejojantys Tarybos nariai 

Jurgita Šeržentienė (įpusėjus 
kadencijai pakeitusi Audrių 
Šeržentą), Vytautas ir Darius 
Šeškevičiai, bet ir atidžiau į 
sprendimų projektus žiūrintys 
Socialdemokratų partijos at-
stovai Birštono savivaldybės 
taryboje: Valė Petkevičienė, 
Daina Zdanavičienė, Juozas 
Aleksandravičius bei Stanis-
lovas Martinaitis. 

Šie Tarybos nariai ne tik 
atidžiau skaito, bet ir atviriau 
kalba, ypač tais klausimais, 
kurie labai prasilenkia su nau-
da birštoniečiams. 

Pasak merei neįtikusios 
„ketveriukės“, nors merė tei-
gia, jog „neretai ginčai atrodo 
beprasmiai, neargumentuoti. 
Išsiginčiję turėtume balsuoti 
vieningai, deja, taip būna ne 
visada. Net patyrę partijos 
bičiuliai dažnai nepaklūsta 
partijos statutui (mažuma tu-
ri paklusti daugumos sprendi-
mui)“, būtent dėl argumentų 
ir aplaidžiai paruoštų sprendi-
mų projektų ir kyla konfron-
tacija prieš Tarybos pirminin-
kę – merę.

Šioje vietoje reikėtų pami-
nėti keistą Birštono savival-
dybės tarybos fenomeną, kad 

iškilus diskusijoms su norin-
čiais pasitikslinti sprendimo 
projekto detales arba iš esmės 
prieštaraujančiais projektui 
Tarybos nariais diskutuoja... 
tik vienas Tarybos narys, ta 
pati merė N. Dirginčienė. 
Likusioji šešių socialdemo-
kratų bei, pasak Birštono li-
beralų sąjūdžio pirmininko 
Remigijaus Zolubo, šios par-
tijos pozicijas Taryboje neats-
tovaujančio liberalo Ervino 
Marčiulionio „septyniukė“, 
panašu, tais momentais kau-
pia jėgas kitam visuotiniam 
rankų pakėlimui.

Birštono kurortą kuria 
ne vienas žmogus

Tačiau „ketveriukė“, ste-
bėdamasi Tarybos pirminin-
kės priešiškumu, pabrėžia, 
kad jų keliami klausimai yra 
skirti ne priešpriešai, o tam, 
kam jie ir buvo išrinkti – ats-
tovauti birštoniečiams Birš-
tono savivaldybės taryboje 
bei dirbti jų naudai. Biršto-
no kurortą kuria ne vienas 
žmogus, o visa komanda 
valdžios pareigūnų bei pa-
tys birštoniečiai. Tuo tarpu 
teisiškai bei ekonomiškai 
svarbius sprendimus priima 
būtent Birštono savivaldy-
bės taryba.

Pasak Valės 
Petkevičienės, Tarybos 
nario funkcija ir 
yra priimti teisingą 
sprendimą. Už 
sprendimo teisėtumą 
bei jo padarinius 
atsakomybė būtent 
jam ir tenka. 

Pavyzdžiui, nei merė dėl 
savo išsakytų pageidavimų, 

nei patys administracijos dar-
buotojai nebus niekuo kalti-
nami dėl netinkamai pareng-
to sprendimo projekto, nes 
tokio projekto įvertinimas, 
patikrinimas bei koregavi-
mas priklauso nuo Tarybos 
narių. Iš žioplumo, susi-
maišęs ar neįvertinęs paties 
sprendimo projekto ir ati-
davęs savo balsą tiesiog pa-
spausdamas mygtuką, Tary-
bos narys prisiima visą atsa-
komybę pagal LR įstatymus 
ir, priėmus netinkamą spren-
dimą, gali būti traukiamas 
baudžiamojon arba admi-

nistracinėn atsakomybėn. 
Deja, taip nutikus, nepadės 
nei pažįstami, nei draugai, 
nei tie, kurių iniciatyva toks 
Tarybos narys ir paspaudė 
mygtuką.

Be to, nors aukščiausi Sa-
vivaldybės vadovai pasitiki 
administracijos specialistais, 
„ketveriukė“ kelia paprastą 
klausimą, kodėl jiems tada 
teko grąžinti atgal nemažai 
„labai kompetetingų“ admi-
nistracijos darbuotojų pa-
rengtų sprendimų, kuriuose 
trūko ir reikalingos medžia-
gos, ir faktų, ir pagrįstumo?

Kaip Birštono savivaldy-
bėje elgiamasi su nuolankiais 
pažeidėjais, apibūdina gana 
absurdiški faktai.

Nors metų pradžioje 
buvo tvirtinama, kad 
dėl pasipriešinimo 
„Versmės“ likvidavimui 
2017 metų biudžetas 
bus neigiamas ir 
gruodžio mėnesį 
darbuotojai negaus 
atlyginimų, baigiantis 
metams Birštono 
savivaldybės 
biudžetinių įstaigų 
vadovams merės 
potvarkiu buvo skirtos 
dar ir premijos.

Nors metų pradžioje buvo 
tvirtinama, kad dėl pasiprie-
šinimo „Versmės“ likvidavi-
mui 2017 metų biudžetas bus 
neigiamas ir gruodžio mėne-
sį darbuotojai negaus atlygi-
nimų, pasak „ketveriukės“, 
baigiantis metams visi Birš-
tono savivaldybės biudžeti-
nių įstaigų darbuotojai gavo 
atlyginimus, o įstaigų vado-
vams merės potvarkiu buvo 
skirtos dar ir premijos. Tokia 
premija „už nepriekaištin-
gą darbą“ skirta ir Birštono 
miesto tvarkymo tarnybos 
vadovui Algirdui Kederiui, 
nors jo veikloje kontrolierė 
užfiksavo 36 pažeidimus. 
Lapkričio mėn. Kontrolės 
komitete kontrolierė minėjo, 
kad pašalinta tik apie dešimt 
pažeidimų, nors jų pašalini-
mui buvo numatyti konkre-
tūs terminai.

Iš kairės: Stanislovas Martinaitis, Valė Petkevičienė, Daina Zdanavičienė, Juozas Aleksandravičius

Stasė
ASIPAVIČIEnĖ

Sausio 1 dieną Birštono 
kurhauze vyko Lietuvos 
vaikų ir mokinių televizijos 
konkurso „Dainų dainelė“ 
savivaldybės etapas, 
kuriame dalyvavo Birštono 
savivaldybės mokyklų 
mokiniai ir individualiai 
parengti vaikai.

Meno mokyklos direktorė 
Laimutė Raugevičienė pri-
statė vertinimo komisiją. Ko-
misijos pirmininkė – Birštono 
savivaldybės administracijos 
švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėja Angelė Žiū-
raitienė; nariai: Birštono me-
no mokyklos muzikos sky-
riaus mokytoja Dalia Jege-
levičienė, meno mokyklos 
muzikos skyriaus mokytoja 
Renata Bivainienė, Vytauto 
Didžiojo universiteto „Ra-
sos“ gimnazijos choro vadovė 
Inesa Rutkauskienė, Birštono 
kultūros centro renginių orga-
nizatorė RomaŽentelienė.

Pirmoji scenoje pasirodė 
mažiausia dalyvė, penkia-
metė Julija Survilaitė, ku-
rią konkursui paruošė vado-
vė Ramunė Kavaliauskienė. 
Mažoji solistė padainavo tris 

NUKelta Į 11 p. 
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PRIE VYTAUTO KAlnO
Šiaurės ir pietų Korėjos ateinančią savaitę surengs 
derybas dėl pchenjano planų pasiųsti meno trupę į 
pjongčango žiemos olimpiadą, šeštadienį pranešė 
Suvienijimo ministerija Seule. per praeitą savaitę įvykusį 
retą abiejų šalių delegacijų susitikimą Šiaurės Korėja 
patvirtino dalyvausianti olimpiadoje.

  Rusijos mokslininkai rado prieš 120 mln. dabartiniame pietvakarių Sibire gyvenusių stambių augalėdžių 
dinozaurų fosilijų ir pavadino naujai atrastą rūšį sibirotitanais, pranešė Sankt peterburgo valstybinis 
universitetas. Tai – antrasis zauropodas, kuriam mokslinis pavadinimas suteiktas Rusijoje. Sibirotitanas 
priskiriamas prie stambių keturkojų augalėdžių dinozaurų, vadinamų zauropodais. Jų kūnas su masyvia 
ilga uodega ir ištįsusiu kaklu buvo apie 12 metrų ilgio; dinozauras tikriausiai svėrė apie 10 tonų.

REKLAMA

reptIlepedIa.wIKIa.com

Birštoniečiai „sutinka“ 
likviduoti savo 

krašto turtą patys to 
nežinodami

Grįždamas prie teiginio 
„mažuma nepaklūsta dau-
gumai“, J. Aleksandravičius, 
siūlė prisiminti socialdemo-
kratijos mohikaną Steponą 
Kairį ir tai, kad jei ne jo už-
sispyrimas dėl Akto formu-
luotės, Nepriklausomybės, 
kaip dabar ją suvokiame, ir 
Valstybės šimtmečio, kurį 
šiemet švenčiame, nebūtu-
me turėję. 

Anot  
J. Aleksandravičiaus, 
jei ne „daugumai“ 
pasipriešinusi 
mažuma, Birštonas 
jau nebeturėtų nei 
sanatorijos „Versmė“, 
nei Birštono vienkiemio 
medicinos punkto, nei 
Birštono vienkiemio 
lopšelio-darželio, nei... 
„Tulpės“ turto. Pasak 
J. Aleksandravičiaus, 
visi pamiršo ir merės 
inicijuotus pasiūlymus 
ir svarstymus dėl 
pastarųjų objektų 
pardavimo-uždarymo.

V. Petkevičienė pateikė 
ir daugiau faktų, kai Biršto-
no krašto žmonės tampa to-
kių sprendimų iniciatoriais, 
patys to nežinodami. Svars-
tant klausimą dėl felčerinio 
punkto uždarymo Birštono 
vienkiemyje, Birštono sa-
vivaldybės administracijos 
sprendimo projektui pirmiau-
sia pritarė bendruomenės pir-
mininkas, merės pavaduo-
tojas, Tarybos narys Vytas 
Kederys ir jo pavaduotoja, 
taip pat Tarybos narė Birutė 
Vokietaitienė. Būtent ji Soci-
alinių reikalų komiteto posė-
dyje sakėsi gerai žinanti ben-

Birštoniečiams naudingi pasiūlymai 
Savivaldybėje nepageidaujami?

druomenės poziciją. Tačiau 
bendruomenės susirinkimo 
metu vienkiemio gyventojai 
išreiškė priešingą reikalavi-
mą – kad medicinos punktas 
išliktų. Sprendimo dėl punkto 
uždarymo projektas nepasie-
kė Tarybos, nes būtent argu-
mentuotai frakcijos posėdžio 
metu šiam sprendimui nepri-
tarė nei pati V. Petkevičienė, 
nei J. Aleksandravičius, nei D. 
Zdanavičienė.

Nors Birštone, neužstatyto-
se teritorijoje, kyla nauji pas-
tatai, Tarybos nariai nesupran-
ta, kodėl ilgus dešimtmečius 
birštoniečius bei kurortus sve-
čius priimdavęs turtas miesto 
centre vis dar griūva, nors pro-
jektų, idėjų ir pasiūlymų ap-
svarstyta labai daug. Anot jų, 
jeigu merė tokia aktyvi viešin-
dama savo įvaizdį, kodėl tas 
aktyvumas nunyksta kuriant 
Birštono centro įvaizdį?

Anot „ketveriukės“, jų „po-
litikavimu“ vadinamas ir 
klausimas dėl seniūnijos ke-
liams skiriamų papildomų 
lėšų. Tarybos nariai šiuo klau-
simu ignoruojami, seniūnas 
neteikia jokių faktą deklaruo-
jančių dokumentų, tačiau lė-
šos kelių remontui skiriamos, 
nors keliai tokie pat – neišva-
žiuojami.

„Versmė“. Kodėl 
savininkas naikina savo 

turtą?
Grįžtant šiek tiek atgal, dar 

prieš tai, kai keturi bendra-
partiečiai N. Dirginčienės ko-
mandoje tapo atstumtaisiais, 
vos prieš metus laiko, Tary-
bos narys S. Martinaitis ryte 
važiavo automobiliu. Per ra-
diją jis išgirdo merės balsą, 
sakantį, kad Birštono sanato-
rijos „Versmė“ likimas jau nu-
spręstas. Deja, tai žinojo tik ji 
ir dar keletas asmenų, tačiau 
ne Taryba.

Kilus audringiems deba-
tams ir siekiant išsaugoti dar 
ilgamečio Birštono mero Se-
rafino Zenkevičiaus saugotą, 
stambiausią Birštono kurorto 

objektą, „Versmės“ sukaup-
tų 2 milijonus eurų viršijan-
čių santaupų „iššluoti“ dėl 
nebūtinų poreikių neprisirei-
kė. Neprisireikė sanatorijos 
ir parduoti. Tiesa, tai žino tik 
aplinkinių savivaldybių gy-
ventojai. 

Todėl vieno iš šio klausimo 
iniciatorių, Birštono savival-
dybės administracijos direk-
toriaus pavaduotojo Ramūno 
Noreikos veiksmus Birštono 
savivaldybės tarybos nariai 
apskundė Valstybinei tarnybi-
nės etikos komisijai (VTEK). 
Nors VTEK patvirtino, kad R. 
Noreikos veiksmai – neteisėti, 
Birštono savivaldybės admi-
nistracijos inicijuota komisija 
to nepripažino. Pasak „ketve-
riukės“, labai svarbus klausi-
mas dėl šioje ilgoje istorijoje 
patirtų „Versmės“ rinkoda-
ros, žmogiškųjų ir finansinių 
nuostolių, kurių R. Noreikos 
pažeidime niekas, net ir ko-
misija, nevertina kaip argu-
mento. 

Beje, atsitiktinumo dėka, 
praėjus vos keliems mėne-
siams po pompastiško merės 
pareiškimo, vienoje iš sosti-
nės ligoninių, kurioje gydo-
mi pacientai, turintys teisę į 
reabilitaciją sanatorijoje, teko 
susidurti su pacientų apgailes-
tavimu, kad jie norėtų vykti į 
Birštoną, tačiau „Versmė“ jau 
uždaryta, todėl tenka rinktis 
kituose miesteliuose esančias 
reabilitacijos įstaigas (Aut. 
pastaba).

Pasak J. Aleksandravičiaus, 
jis pirmiausia kaip stebėtojas 
užklausė apie oficialią „Vers-
mės“ finansinę statistiką, kiek 
„nieko neduodanti „Versmė“ 
sumoka tiesiogiai į biudžetą 
ir netiesiogiai kitoms savival-
dybės įmonėms: UAB „Birš-
tono vandentiekis“, kad būtų 
pakankama kvota išlaikyti 
nedidėjančią vandens kai-
ną; UAB „Birštono šiluma“, 
kad nebrangtų šiluma, ir pan. 
Birštono įstaigos bei Valstybi-
nė mokesčių inspekcija, kuri, 
perskirsčiusi gautą gyventojų 

pajamų mokestį, grąžina Birš-
tono savivaldybės reikmėms, 
iš „Versmės“ kasmet „atsikan-
da“ po beveik 400 tūkst. eurų. 
Tačiau net ir turėdama tokias 
išlaidas, „Versmė“ išlieka pel-
ną gaunančia įstaiga. Tačiau 
vėlgi tai tik – pinigai, o savi-
valdybės administracija nuty-
li svarbiausia – darbo vietas, 
šeimų gerovę, laisvalaikio, 
prekybos, pramogų verslo 
faktą bei potencialą.

Dažnai pamirštamas fak-
tas, kad kurorte apsistojantie-
ji gydomąsias ir reabilitacines 
procedūras užsisako būtent 
toje pačioje „Versmės“ sana-
torijoje. 

Nepriėmus „tinkamų“ 
sprendimų– 

pasmerkimas ir 
atskyrimas

Pasak J. Aleksandravičiaus, 
merės priekaištai apie „politi-
kavimą“ tikrai naivūs ir nesu-
vokiami, juk Tarybos nariai ir 
yra politikai, o ji „politikavi-
mu“ vadina tik būtent jų dis-
kusijas. J. Aleksandravičius 
kelia klausimą, kaip tuomet 
dirbti?

Pasak V. Petkevičienės, 
piktina ir tai, kad 
siekiant pažeminti 
jų rūpestį „Versmės“ 
išsaugojimu, 
visuomenei ir partijos 
bičiuliams pateikiami 
iškraipyti pareikštų 
nuomonių faktai dėl 
„Versmės“ pardavimo. 

Pačioje pirmoje frakcijos 
diskusijoje 7 buvo „prieš“ ( 2 
susilaikę – vadinasi, „prieš“ 
poziciją, ką ir patys neseniai 
įsitikino sprendime dėl R. No-
reikos) ir tik 5 „už“. „Ketve-
riukės“ nariai ne kartą įsitiki-
no, kad merė visur, kur galėjo, 
eskalavo priešingą poziciją. Iš 
čia ir kyla ta „mažuma“.

Tarybos narė D. Zdanavi-
čienė pritarė kolegoms, kad 

elementarus atidesnis ir at-
sakingesnis darbas Taryboje 
kažkodėl tapo asmeninėmis 
ambicijomis išreikštu nepasi-
tenkinimu. 

Jos nuomone, reikia 
tikėtis, kad ateityje 
nebus formuojama 
neigiama nuomonė 
apie savo poziciją 
turinčius kolegas 
ir argumentuotos 
diskusijos bus 
vertinamos ne 
kaip beprasmis 
pasipriešinimas, o 
elementarios pagarbos 
vertas atsakingas 
sprendimų priėmimas.

J. Aleksandravičius, 
vertindamas susidariusią 
politinę situaciją 
bei savo tiesioginį 
darbą Birštono krašto 
žmonėms ir pareigą 
jiems, kėlė ir klausimą: 
ar frakcija, ar priesaika 
svarbiau?

Birštoniečiai dalyvavo 
pagarbos bėgime „Gyvybės ir 
mirties keliu“

Sausio 14 -ąją, 
sekmadienį, Vilniuje vyko 
tradicinis tarptautinis 
pagarbos bėgimas 
„Gyvybės ir mirties keliu“, 
skirtas žuvusiesiems 
už Lietuvos laisvę 1991 
metais pagerbti. Šiemet 
jame dalyvavo rekordinis 
skaičius dalyvių – daugiau 
nei 8,3 tūkst. įvairaus 
amžiaus žmonių. 27-
ąjį kartą vykstantis 
bėgimas, kaip įprasta, 
prasidėjo nuo žuvusiųjų 
poilsio vietos Antakalnio 

Tarybos nariai minėjo, kad 
jau spėjo pastebėti aukštes-
nės valdžios „rūpestį“ jų at-
žvilgiu. Nors Tarybos nariai 
atstovauja Birštono kraštui, 
tačiau jie nėra informuojami 
apie vykstančius susitikimus 
su krašto svečiais, verslinin-
kais, todėl netenka galimy-
bės ir juose dalyvauti. Nors 
Birštono veidas renginiuose 
bei susitikimuose su svečiais 
yra visi šio krašto gyventojai 
ar bent jau jų išrinkti atstovai, 
deja, visur pabrėžiamas tik 
vienas asmuo, tuo tarpu kiti 
lieka kaip nereikalingas ba-
lastas. Jų manymu, tai susiję 
ir su Birštono krašte įsigalė-
jusiu gana nemaloniu reiški-
niu – „giminių darbo birža“.

Apie tai, kaip Birštono sa-
vivaldybės įstaigose dirba 
aukštų pareigūnų giminės 
bei proteguojamų verslo at-
stovų, pvz., vieno, savivaldy-
bės proteguojamo laikraščio 
vadovo, giminaičiai, ir kokia 
iš to nauda, kaip „rūpinama-
si“ sportu bei nutylima kai 
kurių sprendimų esmė – jau 
greitai mūsų laikraščio pus-
lapiuose.

kapinėse ir toliau buvo 
bėgama sostinės gatvėmis 
iki televizijos bokšto, 
taip įveikiant įprastą 9 
kilometrų distanciją.

Šiame bėgime jau daug me-
tų dalyvauja ir Birštono gim-
nazijos jaunieji šauliukai su 
savo vadovu Jonu Juozaičiu.

Pagarbos bėgimo „Gyvy-
bės ir mirties keliu“ dalyviai 
apdovanojami simboliniais 
medaliais.

„Naujojo Gėlupio“ infor-
macija, N. Juozaitienės nuo-
trauka 
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Į antrąjį etapą Vilkaviškyje – visas būrys 
jaunųjų dainorėlių

Kertant finišo liniją – keliolikos tūkstančių fanų ūžesys 
bei į viršų iškeltos rankos. 19-mečiui biatlonininkui Linui 
Baniui dvi savaitės Vokietijoje į atmintį įsirėš ilgam. 
Oberhofo bei Rūpoldingo miestuose vykusiuose pasaulio 
taurės etapuose jaunasis biatlonininkas žengė pirmus 
žingsnius suaugusiųjų sporte.

  Seimas šeštadienį pritarė, kad sostinėje įsikūręs Lietuvos 
edukologijos universitetas (LEU) bei Kaune esantis 
Aleksandro Stulginskio universitetas būtų jungiami prie 
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU). Už tai balsavo 64 Seimo 
nariai, prieš buvo septyni ir susilaikė keturi parlamentarai.

Mažeikiuose sukčiai iš moters išviliojo daugiau nei 13,3 tūkst. 
eurų, pranešė policija. Trečiadienio vakarą apie 19 val. 62 
metų moteriai į telefoną paskambino nepažįstamas vyras. 
Jis apgaule nurodė moteriai prisiregistruoti internetiniame 
tinklapyje. Moteriai prisijungus prie elektroninės 
bankininkystės, iš sąskaitos pervedė 13 tūkst. 374 eurus.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Sausio 17 d. 19.00 „Eglės“ sana-
torijoje (Algirdo g. 22) B korpuse 
muzikinis vakaras su duetu „Ge-
ras skonis“. Renginys nemoka-
mas. Plačiau www.sanatorija.lt.  

Sausio 18 d. 19.00 Birštono 
kultūros centre (Jaunimo g. 4) 
kino filmas „Klasės susitikimas. 
Berniukai sugrįžta!“. Komedija 
(N-13). Bilieto kaina - 4 Eur. Bi-
lietai bus parduodami kultūros 
centro kasoje nuo 18 val. Plačiau 
www.birstonokultura.lt.

Sausio 18 d. 19.00 „Eglės“ sa-
natorijoje (Algirdo g. 22) B kor-
puse jaunimo muzikos vakaras 
„Muzika, kuri šildo“. Renginys 
nemokamas. Plačiau www.sa-
natorija.lt.

Sausio 19 d. 21.00 viešbučio 
„Royal Spa Residence“ restorane 
(Pakalnės g. 3) S. Klusienės solinis 
koncertas. Bilieto kaina – 10 Eur. 
Plačiau www.royal-spa.lt. 

Sausio 20 d. 15.00 viešbučio 
„Royal Spa Residence“ restora-
ne (Pakalnės g. 3) degustacija 
ir Gintaro Sino vyno kolekcijos 
pristatymas su sūrių bei džemų 
įvairove. Bilieto kaina – 18 Eur. 
Plačiau www.royal-spa.lt. 

Sausio 20 d. 19.00 Birštono 
kultūros centre (Jaunimo g. 4) 
Idioteatras pristato spektaklį 
„Meilės laiškai“. Bilieto kaina: 
10 Eur, 13 Eur. Bilietus platina 

www.tiketa.lt. Plačiau www.
birstonokultura.lt.

Sausio 20 d. 20.00  „Eglės“ sana-
torijoje (Algirdo g. 22) prie gyvų 
gėlių sienos vakaro serenados 
„Muzikinis žiemos sveikinimas“. 
Dalyvauja: B. Traubas (smuikas), 
pianistės R. Mikelaitytė-Kašubie-
nė, K. ir K. Kašubaitės (fortepijo-
nas). Plačiau www.sanatorija.lt. 

Sausio 23 d. 19.00 „Eglės“ sana-
torijoje (Algirdo g. 22) A korpuse 
prie gyvų gėlių sienos nuotaikin-
gos melodijos iš klasikos lobyno. 
Renginys nemokamas. Plačiau 
www.sanatorija.lt.    

Sausio 25 d. 19.00 „Eglės“ sana-
torijoje (Algirdo g. 22) A korpuse 
praktiškos ir asmeniškos kūno 
tobulinimo pamokos su pasaulio 
fitneso čempione E. Sadauskaite. 
Renginys nemokamas. Plačiau 
www.sanatorija.lt.     

Sausio 26 d. 20.00 „Eglės“ sana-
torijoje (Algirdo g. 22) A korpuse 
koncertų salėje koncertas „Ne 
vien tik romansai“ su atlikėju 
Aleksu Lemanu. Bilieto kaina – 5 
Eur. Plačiau www.sanatorija.lt.  

Sausio 26 d. 19.30 „Eglės“ sana-
torijoje (Algirdo g. 22) A korpuse 
kino salėje kino filmų vakaras. 
Renginys nemokamas. Plačiau 
www.sanatorija.lt.     

Sausio 26 d. 20.30 „Eglės“ sana-
torijoje (Algirdo g. 22) A korpuse 
šokių salėje tradicinis šokių ir 
pramoginės muzikos vakaras su 
grupe, vadovaujama P. Vėželio 
grupe. Bilieto kaina – 2 Eur. Pla-
čiau www.sanatorija.lt.  

daineles: žemaičių krašto dai-
ną „Katins juods“, „Vakaro 
žvaigždelės dainą“ ir gražią 
dainelę „Gera būti mažu“.

Kita maža, bet jau žinoma 
Birštone dainininkė, šešiame-
tė mokytojos Ramunės Liu-
tvynskienės mokinė Ugnė 
Naudžiūnaitė scenoje jaučia-
si laisvai, pripratusi prie žiū-
rovų simpatijų. Ugnė taip pat 
padainavo nuotaikingas tris 
konkursines daineles, akom-
panuojant mokytojai Ievai 

Grinkevičiūtei ir saksofoni-
ninkui Adomui Stapčinskui.

B amžiaus grupės pasiro-
dymą pradėjo.Austėja Be-
lenavičiūtė, taip mokytojos 
R. Liutvynskienės mokinė. 
Beje, Austėja „Dainų daine-
lės“ konkurse dalyvauja jau 
trečią kartą, tad dainininkei 
drąsos, patirties ir artistišku-
mo netrūko.

Gerdą Vinčiauskaitę ir Se-
liną Jaskevičiūtę dainavimo 
mokė ir konkursui ruošė gim-
nazijos muzikos mokytoja 
Toliama Ragienė, o akompa-
navo Roma Ruočkienė.

Šauniai pasirodė ir vadovės 
Lijanos Stakauskaitės voka-
linės studijos „Crazy“ terce-

tas: Lūgnė Bobinaitė, Viltė 
Martusevičiūtė ir Gabija Ar-
bačiauskaitė iš Birštono kul-
tūros centro.

Puikiai pasirodė jau trečią 
kartą konkurse dalyvaujanti 
meno mokyklos mokytojos 
Natalijos Kesminienės mo-
kinė Elzė Bisikirskaitė.

C amžiaus grupės pasiro-
dymą pradėjo jau nemažai 
apdovanojimų pelniusi Li-
janos Stakauskaitės mokinė 
Justė Vabuolytė. Ir čia Jus-
tė pasirodė labai šauniai, su-

laukdama žiūrovų plojimų ir 
palaikymo.

Visada daug simpatijų pel-
no sesių Austėjos ir Adrijos 
Suchockaičių dainavimas. 
Tad ir šį kartą sesių pasiro-

dymu žavėjosi ne tik žiūro-
vai, bet ir vertinimo komisija. 
Abejingų nepaliko jų padai-
nuotos dainos, o ypač pran-
cūziškai atlikta daina „Lepou-
voir des fleurs“ (Gėlių galia). 
Dainininkėms akompana-
vo mokytoja I. Grinkevičiū-
tė, mokytojas saksafoninin-
kas Mindaugas Bivainis bei 
smuiko mokytoja Angelina 
Šližienė ir visas gitaristų an-
samblis.

Paskutinė šiame konkurse 
pasirodė jau penktą kartą da-
lyvaujanti, dainuoti mėgstanti 
ir turinti dainavimo patirtį N. 
Kesminienės mokinė Emi-
lija Radvilavičiūtė. Emilijai 
akompanavo I. Grinkevičiūtė, 
A. Šližienė (smuikas), Roma-
nas Lykovas (gitara), Kęstutis 
Didvalis (mušamieji).

Visi jaunieji dainorėliai 
pasirodė labai šauniai. Pagal 
nuostatus, į kitą etapą paten-
ka tie dainininkai, kurie su-
renka daugiau kaip 20 balų. 

Tad komisijai susumavus 
rezultatus paaiškėjo, kad tik 
pati mažiausia Julija dar šie-
met nevažiuos į Vilkavišky-
je vyksiantį antrąjį „Dainų 
dainelės“ etapą. Visi kiti jau-
nieji dainorėliai sausio 24 d. 
išbandys savo jėgas regiono 
scenoje.

Komisijos pirmininkė A. 
Žiūraitienė pasveikino visus 
atlikėjus ir pasidžiaugė, kad 
komisija pamatė ir įvertino 
pačius geriausius atlikėjus.

Daugiausiai balų (25) pel-
nė sesės Austėja ir Adrija, ne-
daug nuo jų atsiliko ir Emili-
ja, surinkusi 24,66 balo. 



1�
TREČIAdIEnIS, �018 M. SAUSIO 17 d., www.nAUjASISgElUPIS.lT
VERTA ŽInOTI

REKLAMA

Seime minint Laisvės gynėjų dieną šeštadienį vienuolei, 
disidentei, sovietmečio politinei kalinei 79 metų Nijolei 
Sadūnaitei įteikta Laisvės premija.

  Šiaurės Kinijos pareigūnai šią savaitę nugriovė didžiulę 
bažnyčią. Oficialiai ateizmą propaguojanti Kinijos 
komunistinė valdžia atsargiai vertina visus judėjimus – taip 
pat religinius. Didžiulė pilkos spalvos evangelikų bažnyčia 
„Jindengtai“ (Auksinis šviestuvas), papuošta keliais bokštais 
ir milžinišku raudonu kryžiumi, stovėjo Linfeno mieste.

Kanados Toronto mieste penktadienį vienas vyras dukart 
bandė sukarpyti 11-metės moksleivės dėvėtą hidžabą ir 
pabėgo, pranešė policija. Khawlah Noman (Chavla Noman) 
žurnalistams pasakojo, kad jai su jaunesniu broliu einant į 
mokyklą, prie jos prisiartino kažkoks vyras su žirklėmis.

prienų 
turguje
Šeštadienio rytas buvo 
maloniai šaltas, bet 
niekas nesiskundė, netgi 
džiaugėsi, kad pagaliau 
nelyja. Turguje žmonių 
buvo jau šiek tiek daugiau 
negu pačiame pirmame 
metų turguje.

Pokyčių kol kas jokių – kai-
nos tokios pačios, niekas ne-
pabrango, niekas ir neatpigo, 
asortimentas nepagausėjo, pa-
sirinkimas – irgi.

Kilogramas bulvių kainavo 
0,25–0,3 euro, kopūstų – 0,3–
0,4 euro, svogūnų – 0,5–0,6 
euro, česnakų – 4–5 eurus, 
morkų – 0,3–0,6 euro, žiedinių 
kopūstų – 1,5 euro, burokėlių 
– 0,35 euro, ridikų – 1 eurą, 
topinambų – taip pat 1 eurą. 
Kilogramą lietuviškų obuo-
lių pardavė už 0,6–0,8 euro, 
kriaušių – už 1,2–1,8 euro, 
litrą spanguolių buvo galima 
nusipirkti  už 3 eurus.

Nemažai buvo ir konser-
vuotų bei marinuotų ar rau-
gintų daržovių. Už pusės litro 
stiklainį mišrainės šeiminin-
kės prašė 1,5–2 eurų, už sū-
dytų rūgštynių – 1 eurą, už 
nedidelį (100 g) indelį namie 
pagamintų krienų – 0,8–1 eu-
rą. Kilogramas virtų burokė-
lių kainavo 1 eurą, raugintų 
kopūstų – 1 eurą, o raugintų 
agurkų – 1,5 euro.

Pieno ir jo produktų kainos 
ir šiemet tokios pačios. Litras 
pieno kainavo 0,45–0,5 eu-
ro, grietinės – 3,4–3,5 euro, 
puskilogramis sviesto – 4 eu-
rus, pusė kilogramo varškės 
– 0,8–1,2 euro, o už sūrį prašė 
1,6–3 eurų, priklausomai nuo 
dydžio ir sudėties bei koky-
bės. Varškės sūriai pigesni, o 
saldaus pieno ir fermentuoti 
– brangesni. Geriausiai perka-
ma naminė grietinė ir pienas. 
Mažiau žmonės perka nami-
nio sviesto bei sūrių.

Už dešimtį naminių vištų 
kiaušinių teko mokėti 1,8–2 
eurus, o už paukštyno vištų 
kiaušinius prašė 1,5euro. 

Mėsos sektoriuje pakitimų 
taip pat nėra. Daugiausia buvo 
prekiaujama šviežia kiauliena 
ir vištiena, buvo šiek tiek ka-
lakutienos ir antienos bei ver-
šienos. Kilogramas šoninės 

kainavo 3,6–3,9 euro, kum-
pio –3,91 euro, sprandinės ar 
karbonado – 4,9–5,2 euro, kar-
kos – 1,88–2,2 euro, o maltos 
mėsos kilogramą pardavė už 
3,6–3,8 euro, pažandės – už 
2,4–2,8 euro, šviežių lašinukų 
– už 2,3–2,6 euro. Kilogramas 
veršienos kainavo 12 eurų.

Kilogramą mėsinio viščiu-
ko buvo galima nusipirkti už 
2,4 euro, kalakuto kumpio 
– už 4,22 euro, triušienos – už 
6 eurus. Ant prekystalių mote-
rys turėjo atnešusios parduoti 
ir naminių apdorotų paukš-
čių. Vištienos kilogramas kai-
navo 3,5–4 eurus, o antienos 
– 5 eurus.

Visada paklausi ir gerai per-
kama rūkyta mėsa ir įvairūs 
jos gaminiai, taip pat sūdyta. 
Kilogramas nestorų rūkytų 
lašinukų su raumeniu kaina-
vo 5,3–6,5 euro, su kumpiu 
– 6,6–7,8 euro, kumpio – 12 
eurų, dešros – 5,2–7,8 euro, 
dešrelių – 5,2–5,5 euro. Kilo-
gramą „pūslės“ buvo galima 
įsigyti už 8–10 eurų, o vytin-
tos išpjovos – už 10–11 eurų. 
Tačiau populiariausi buvo vi-
dutinio storumo lašinukai su 
šiek tiek raumens, kad dar 
būtų galima ir pačirškinti su 
kiaušiniene.

Kaip visada, buvo nemažai 
prekiautojų šviežia ir šaldyta 
žuvimi. Kilogramas karpio 
kainavo 3,7 euro, plačiakak-
čio filė – 3,99 euro, doradų 
– 4,99 euro, karšio filė – 2,99 
euro, vėgėlės – 4,5 euro, ešerio 
– 2,9 euro ir stintų – 4,9–5,99 
euro. Iš šaldytų žuvų daugelis 
pirmenybę teikė jūros lydekai, 
o iš rūkytų žuvų perkamiau-
sios buvo skumbrės ir jūros 
lydekos.

Savo produkcija prekiavo ir 
keli bitininkai.Puslitrinis sti-
klainis medaus kainavo 4–4,5 
euro, 100 g bičių duonelės – 2 
eurus, žiedadulkių – 2,5 euro. 

Šaltai spaustas sėmenų alie-
jus labiausiai perkamas žie-
mos metu, tad jau dabar ga-
mintojai gali džiaugtis, kad 
prekyba sekasi. Pusės litro 
buteliukas kainavo 3,5 euro, o 
kilogramas sėmenų – 1,5 euro. 
Buvo galima nusipirkti ir į ma-
žesnius buteliukus supilstyto 
aliejaus, atitinkamai mažesnė-
mis kainomis. Daugelis pirkė-
jų turi savo pardavėjus – vieni 
perka pas Mockevičius, kiti 
pas Baranauskus, nors abiejų 
aliejaus gamintojų produkcija 
yra vertinama. Gal kuris par-
davėjas labiau patinka...

Nemažai ūkininkų prekiavo 
įvairiais javais. Centneris mie-
žių, kviečių, rugių, kvietrugių 
ar avižų kainavo 8–9 eurus, 
pašarinių miltų – 9 eurus, o už 
centnerį žirnių prašė 10 eurų. 
Už nemažą maišą pašarinių 
runkelių prašė 3 eurų. Šioje 
turgavietėje buvo galima nu-
sipirkti ir didesnį kiekį bulvių, 
burokėlių ar morkų mažesnė-
mis kainomis.

Atšalus orams, visai nuty-
la gyvuliukų turgavietė. Visas 
asortimentas – kelios vištos, 
už kurias pardavėjai prašė 
7–10 eurų.

Nedaug prekiautojų ir dė-
vėtais rūbais bei kitais sen-
daikčiais. Visi žino, kad me-
tų pradžioje pirkėjų nėra, tai 
ir nesivargina žmonės, geriau 
pailsi namuose. Toks pirkimo 
štilis tęsis maždaug iki kovo 
mėnesio, kai prasidės tikras 
atgimimas ir pavasario lau-
kimas. NG

„Tele2“ išpardavimas – telefonai nuo 6 
Eur/mėn.
Sausį prekybos centruose 
tradiciškai prasidėjo didieji 
metų išpardavimai. Akcijų 
karštinė neaplenkė ir 
„Tele2“ – operatoriaus 
salonuose bei 
internetinėje parduotuvėje 
www.tele2.lt išmaniuosius 
telefonus galima įsigyti 
kone perpus pigiau.

„Tradiciškai sausis – išpar-
davimų metas. Todėl sutau-
pyti norintys klientai būtent 
dabar gali sumedžioti jų pa-
mėgtiems įrenginiams taiko-
mas geras nuolaidas“, – sakė 
Vaida Burnickienė, „Tele2“ 
prekybos vadovė.

Išmanieji iki  
8,5 Eur/mėn!

Suskubę pasinaudoti išpar-
davimu, dabar telefoną „Hua-
wei P9 lite 2017“ gali įsigyti 
43 proc. pigiau. Prašmatnių 
linijų išmanusis, turintis net 
5,2 colių FHD ekraną, sumo-
kėjus pradinę 31 Eur įmoką 
ir pasirašius 24 mėn. sutartį, 
kainuos vos 5,75 Eur/mėn. 
(kaina be sutarties – 299 
Eur).

Populiariųjų telefonų 
„Samsung“ gerbėjai „Te-
le2“ salonuose ir internetinė-
je parduotuvėje www.tele2.
lt gali rinktis net iš dviejų pa-
siūlymų. 

Vienas jų – elegantiška-
sis „Samsung A3“. Sumo-
kėjus pradinę 55 Eur įmoką 
ir pasirašius 24 mėn. sutar-
tį, šis telefonas tekainuos 6 
Eur/mėn. (kaina be sutarties 
– 299 Eur).

Ieškantiems išmaniojo su 
dar didesne ekrano įstrižai-
ne, siūloma rinktis „Samsung 

A5“. Mat dabar šį telefoną 
galima įsigyti daugiau nei 30 
proc. pigiau: sumokėjus pra-
dinę 55 Eur įmoką ir pasira-
šius 24 mėn. sutartį, jis kai-
nuos tik 8,5 Eur/mėn. (kaina 
be sutarties – 389 Eur).

Svarbiausioms 
akimirkoms – 

geriausia kokybė  
Fotografuoti mėgstančiųjų 

simpatijas užkariavusius „So-
ny“ telefonus „Tele2“ dabar 
siūlo įsigyti itin patraukliomis 
kainomis. Pavyzdžiui, „Sony 
Xperia XZ1“, sumokėjus pra-
dinę 81 Eur įmoką ir pasira-
šius 24 mėn. sutartį, kainuos 
vos 17 Eur/mėn. (kaina be 
sutarties – 699 Eur).

Norintieji tokios pačios ko-

kybės nuotraukų, tačiau kom-
paktiškesnio aparato – gali 
rinktis „Sony Xperia XZ1 
Compact“. Sumokėjus pradi-
nę 95 Eur įmoką ir pasirašius 
24 mėn. sutartį, šis išmanusis 
tekainuos 16 Eur/mėn. (kaina 
be sutarties – 599 Eur).

Telefonų dėklai – net 
trečdaliu pigiau!

Į „Tele2“ saloną šiuo me-
tu verta užsukti ir norintiems 
papuošti savo išmanųjį nauju 
dėklu. Dabar visuose opera-
toriaus salonuose Lietuvoje 
jiems taikoma net 30 proc. 
nuolaida – tereikia išsirinkti iš 
gausybės spalvų ir stilių. 

Išpardavimo pasiūlymų 
laikas ir įrenginių kiekis – ri-
boti. 

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

prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!
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SKElBIMAI

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.

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

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.

Spalius apšiltinimui. Supakuoti. 
Pristato. Tel. 8 605 92337.

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.

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

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

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. 

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). 

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.

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.

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.

Projektuojame bei gaminame 
nestandartinius korpusinius bal-
dus: virtuvės baldus, drabužines, 
slenkančias sistemas, vonios, 
jaunuolio, ofiso ir kitus baldus. 
Ilgametė patirtis, žemos kainos, 
laiku įvykdomi terminai. Tel. 8 
699 26010.

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

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

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

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, at-
sijas ir kitus birius krovinius. Tel. 
8 690 66155.

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

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

REKLAMA

 Informuojame, kad 2018-01-20 nuo 10.00 val. yra 
atliekami Tautvudui Vaitkevičiui ir Aldonai Vaitkevičie-
nei nuosavybės teise valdomų žemės sklypų (kad. Nr. 
6940/0003:359, Nr. 6940/0001:455), esančių Pakuonio 
sen., Prienų r. sav., kadastriniai matavimai. Dėl matuo-
jamų žemės sklypų bendros ribos suderinimo arba susi-
pažinti su planu ar pareikšti pastabas kviečiame atsiliep-
ti: žemės sklypo kad. Nr. 6940/0002:157 savininką Sva-
jūną Ribačenką (deklaruota gyv. vieta JAV), sklypo Nr. 
6940/0002:327 savininkę Ireną Poderienę (deklaruota gyv. 
vieta Jungtinė Karalystė) ir sklypo Nr. 6940/0001:340 sa-
vininkę Rasą Kavaliauskienę (deklaruota gyv. vieta Airija) 
arba įgaliotus asmenis per 30 dienų nuo šios informacijos 
paskelbimo. Informacija teikiama tel. 8 609 04746 Dalė 
Gulijeva arba elektroniniu paštu info@dalimatis.lt

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

Tvarkinga, dirbanti pora išsinuo-
motų 2 k. butą Birštone arba 
Prienuose. Tel. 8 674 19724.

Automobiliai ir 
jų dalys

parduoda
„Audi A6“ (1997 m. 04 mėn., 2,5 l, 
D, 85 kW, 5 bėgiai, TA iki 2019 m. 
10 mėn., yra kablys, „webasto“ 
šildymo sistema, kondicionie-
rius, klimato kontrolė, šildomos 
sėdynės, 2 metai Lietuvoje, geros 
būklės, 2200 Eur). Tel. 8 609 
05853.

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.

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.

Sodo sklypus
Sodo sklypą (6 a.) Veiverių sen. 
Byliškių k. Tel. 8 604 80799.

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.

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!
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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.

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 

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Auklė nuo 13 val. iki 19 val. Prie-
nuose. Tel. 8 656 72511.

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

Baldų įmonei – stalius. Tel. 8 679 
11884.

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

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-
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. 

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

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-

REKLAMA

Keistuolių teatro premjera „12 naktis, 
arba Kaip norite“ kviečia patikėti meile
Keistuolių teatro scenoje 
šiuolaikiškai atgijo prieš 
kelis amžius nemariojo 
V. Šekspyro sukurta 
komedija „Dvyliktoji 
naktis“. 

„12 naktis, arba Kaip nori-
te“ – tokį pavadinimą pelniu-
si režisierės Ievos Stundžytės 
premjera žiūrovus kviečia iš 
naujo patikėti beribe ir tikra 
Meile. Skirtingų kartų „keis-
tuolių“ aktoriai Aidas Giniotis, 
Judita Urnikytė, Justina Smie-

liauskaitė, Karolis Kasperavi-
čius, Danas Kamarauskas bei 
Aurimas Bačinskas dramatur-
gijos klasiko pjesę papildo bei 
interpretuoja pasitelkda-
mi asmenines patirtis, 
improvizuodami bei ieš-
kodami atsakymo į am-
žiną klausimą – mylėti ar 
būti mylimiems?

„12 nakties“ pagrindi-
niai personažai – dvyniai 
Sebastianas bei Viola, 
apsimetanti jaunu vai-
kinu Cezarijumi, her-
cogas Orsinas ir jo my-
limoji Olivija – sukuria 
paradoksalią, juokingai 
graudžią istoriją apie 
jausmų valdomus žmo-
nes. Ieškodama žuvu-
sio brolio dvynio Sebas-
tiano, Viola atvyksta į 
hercogo Orsino valdas 
ir, nenorėdama išsiduo-
ti dėl savo ir galbūt dar gyvo 
brolio saugumo, persirengia 

vyru. Viola/Cezarijus prade-
da tarnauti hercogui Orsinui, 

kuris beprotiškai įsimylėjęs 
grafaitę Oliviją, ir įsipainioja 
į sudėtingą Meilės bei gausy-
bės jos įsikūnijimų trikampį. 

Spektaklyje paliečiamos ir ly-
ties tapatybės, savo identiteto 

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 Marcin-
kevičius ir Lietuvos valstybingu-
mas“. Parodą parengė Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijos 
Informacijos ir komunikacijos 
departamento Parlamentarizmo 
istorinės atminties skyrius.

paieškų temos, tyrinėjamas ta-
patybių kaitos klausimas, kurį 
režisierė I. Stundžytė įvardija 
kaip neatsiejamą nuo aktorys-
tės meno.

Spektaklio kūrėja teigia, 
jog su komanda kurdama „12 
naktį“ ji siekė visų pirma drau-
ge atrasti kažką brangaus bei 
artimo sau patiems, o vėliau 
su tuo supažindinti ir žiūro-
vus. Skirtingos aktorių kartos 
į kūrybinį procesą atsinešė la-
bai skirtingą meilės suvoki-
mą bei požiūrius, kurie „12 
naktyje“ susiliejo į spalvingą 
bei natūralų vyksmą, žiūrovui 
skatinantį patikėti iliuzija. „Šis 
spektaklis skirtas visų visiems 
nusivylusiems, nebetikintiems 
ir tiems, kuriuose jau užgimė 

cinizmo gaidelė“, - tei-
gia pirmą kartą Keis-
tuolių teatre režisuo-
janti, tačiau žiūrovams 
kaip aktorė puikiai pa-
žįstama kūrėja. „Norė-
čiau salėje sutikti tuos, 
kurie yra nusivylę ir pa-
čiu teatru, laiko tai tuš-
čiu menininkų švaisty-
musi asmeniniais iššū-
kiais. Netgi norėčiau, 
kad į šį spektaklį ateitų 
mano tėvai. Noriu su-
kurti kažką iš tiesų gry-
no ir švaraus“.

Spektaklį „12 naktis, 
arba Kaip norite“ Birš-
tono žiūrovai galės iš-
vysti vasario 1 dieną 19 
valandą Birštono kultū-

ros centre. 
Agnė Vidugirytė 
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TV PROgRAMA
Šeštadienis, sausio �0 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
premjera. džiunglių būrys skuba 
į pagalbą 2 07:20 premjera. al-
vinas ir patrakėliai burundukai 1 
07:30 premjera. detektyvė mire-
tė 07:45 premjera. džeronimas 
3 08:10 Karinės paslaptys 09:00 
labas rytas, lietuva 09:30 Žinios 
09:35 labas rytas, lietuva 10:30 
Žinios 10:35 labas rytas, lietuva 
11:30 Žinios 11:35 labas rytas, 
Lietuva 11:50 pasaulio doku-
mentika 13:40 puaro 13 15:15 
dokumentinė apybraiža „mes 
nugalėjom” 15:45 Žinios. orai 
(su vertimu į gestų kalbą) 16:00 
Sveikinimų koncertas 17:30 Ži-
nios (su vertimu į gestų k.) 17:55 
Sportas 17:58 orai 18:00 teisė 
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 20:57 
orai 21:00 „eurovizija 2018” 23:20 
Geriau nebūna 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 (4) 
06:55 tomas ir džeris (11) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. ančiukai 
duoniukai (1) 07:45 Kung Fu pan-
da (15) 08:10 Keista šeimynėlė 
(16) 08:35 tomo ir džerio pasa-
kos (9) 09:00 peliukas Stiuartas 
litlis (13) 09:30 tinginių miestelis 
(60) 10:00 ogis ir tarakonai (28) 
10:10 KINo pUSrYČIaI Volisas 
ir Gromitas. Kiškiolakio prakeiks-
mas 11:50 Karališkasis Sofijos 
ir rouzės nuotykis 13:25 margi, 
pirmyn! 15:20 Nuogas ginklas 33 
1/3. paskutinis įžeidimas 17:00 
Vaikai šėlsta (8) 17:30 Bus vis-
ko 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 orai 19:30 SUperKINaS 
Vėžliukai nindzės 21:20 Keistas 
penktadienis 23:10 laukinės ais-
tros 2 01:00 eliziejus 

 
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 istorijos 
09:30 Gardu Gardu 10:00 Svajo-
nių ūkis 10:30 Kačių motina 12:20 
meilė keliauja laiku. Smaragdas 
14:45 dantukų fėja 16:55 Ekstra-
sensai detektyvai 18:00 prem-
Jera. misija: vestuvės 18:30 tV3 
žinios 19:15 tV3 sportas 19:20 
tV3 orai 19:25 eurojackpot 19:30 
ŠeŠtadIeNIo ŠeImoS KINo 
teatraS. Veidrodėli, veidrodė-
li 21:40 ŠeŠtadIeNIo Gero 
KINo VaKaraS. Volterio mičio 
slaptas gyvenimas 23:55 Kerė 
01:50 drakonų karai 03:20 mer-
linas. Sugrįžimas 

 
06:00 F. t. Budrioji akis (12) 06:55 

F. t. Budrioji akis (13) 07:50 F. t. 
Budrioji akis (14) 08:45 Sveikatos 
aBc televitrina 09:00 Autopilotas 
09:30 apie žūklę 10:00 Nutrūkę 
nuo grandinės (37) 10:30 praga-
ro katytė (13) 11:30 liūčių sezono 
belaukiant (1) 12:40 Reali mistika 
(10) 13:40 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai (2) 14:40 Kas žudikas? 
(15) 15:50 Kas žudikas? (10) 
17:00 lKl čempionatas. lietuvos 
rytas – lietkabelis 19:30 muzikinė 
kaukė. Geriausieji 21:55 maNo 
HeroJUS misija “Neįmanoma” 
2 00:10 dakaras 2018. Savaitės 
apžvalga (2) 00:40 dakaras 2018 
(16) 01:10 AŠTRUS KINAS Bau-
bas 2 02:35 Juodasis sąrašas (6) 
03:20 Juodasis sąrašas (7) 

 
06:00 „pražūtingi smaragdai“ (2) 
06:40 „Geriausios nardymo vietos“ 
07:05 programa 07:09 tV par-
duotuvė 07:25 „didysis barjerinis 
rifas“ 08:25 Karo ir pokario vaikai. 
tremtinių vaikai. 09:00 „Skinsiu 
raudoną rožę“ 09:30 „Vantos la-
pas“ 10:00 „didysis barjerinis ri-
fas“ 11:00 „detektyvas morsas“ 
(3/3) 13:00 „Vera. oro pilys“ (3/1) 
15:00 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 16:00 Žinios 16:18 orai 16:20 
mano europos parlamentas 16:50 
„pražūtingi smaragdai“ (28) 18:00 
Žinios 18:27 orai 18:30 „4 kampai“ 
19:00 muzikiniai sveikinimai 20:00 
Žinios 20:27 orai 20:30 „Gurovo 
bylos 6. Bet kokia kaina“ (21; 22) 
22:30 Žinios 22:57 orai 23:00 
„detektyvas morsas“ (3/3) 01:00 
„pražūtingi smaragdai“ (3; 4) 
02:40 „Vera. oro pilys“ (3/1) 04:10 
„Geriausios nardymo vietos“ 04:30 
„detektyvas morsas“ (3/3)

 
06:15 Televitrina 06:30 ledo ke-
lias 07:30 atgal į gamtą 08:30 
ekstremali žvejyba 09:00 Vienam 
gale kablys 09:30 Statybų gidas 
10:00 Karys lenktynininkas 10:30 
lietuvos mokyklų žaidynės 11:00 
Išlikimas 12:00 Jokių kliūčių! 13:00 
premJera. Įspūdingiausios 
atostogų vietos 13:30 premJe-
ra. Įspūdingiausios atostogų vie-
tos 14:00 Žygis palei Nilą 15:00 
ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00 
Sandėlių karai 17:30 Sandėlių ka-
rai 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 12 
vergovės metų 01:35 Vagių pa-
saulis 03:20 Iš peties 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 duokim garo! 07:35 
Kultūrų kryžkelė. rusų gatvė.  
08:05 misija. Vilnija. 08:30 maistas 
ir aistros 09:00 pažvelk į profesiją 
kitaip 09:30 mokslo sriuba 10:00 
XIV tarptautinio teatralizuoto vaikų 
ir jaunimo muzikos festivalio „mes 
– pasaulis” šokio pasaka. 11:10 
liudwig van Beethoven. opera 
„Fidelijus” 13:20 Klauskite dak-
taro 14:15 Stilius 15:10 Giminės 
ir 16:00 Euromaxx 16:30 aktorės 
rūtos Staliliūnaitės 80-osioms 
gimimo metinėms 18:00 prisikėli-
mo ekspresas – šimtmečio veidai 
18:45 alenas delonas. Išskirtinis 
portretas 19:40 mes esame au-
toriai 20:15 Stambiu planu 21:00 
Kino žvaigždžių alėja. Šugarlando 
ekspresas 22:45 KT Tunstall kon-
certas 23:45 mano tėviškė. 00:00 
dabar pasaulyje. 00:30 Europos 
kinas 02:00 prokurorai 

1�.�0 val.

„Veidrodėli, veidrodėli“

 

Ketvirtadienis, sausio 18 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 2 
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 16:30 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 pano-
rama 21:05 dėmesio centre 21:20 
Sportas 21:25 orai 21:29 loterija 
„Jėga” 21:30 pokalbių laida „Svar-
bios detalės” 22:30 dviračio žinios 
23:00 laiptai į dangų. rytojaus il-
gesys 00:35 Klausimėlis.lt. 01:00 
lrt radijo žinios 01:05 Specialus 
tyrimas 02:00 lrt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro

 
06:35 didysis žvejys (4) 07:00 
madagaskaro pingvinai (4) 07:30 
tomas ir džeris (11) 07:55 Volke-
ris, teksaso reindžeris (16) 08:50 
Volkeris, teksaso reindžeris (17) 
09:50 24 valandos 10:35 Yra, 
kaip yra 11:40 Yra, kaip yra 12:35 
KK2 13:00 KK2 13:25 rožių karas 
(74) 14:25 dvi širdys (471) 14:55 
dvi širdys (472) 15:25 dvi širdys 
(473) 15:55 dvi širdys (474) 16:30 
labas vakaras, lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 orai 19:30 KK2 20:00 
Valanda su rūta 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 orai 22:30 
VaKaro SeaNSaS Žaidėjas 
00:15 Kortų namelis (2) 01:15 
Vampyro dienoraščiai (17) 02:00 
alchemija. Švietimo amžius 02:25 
retroSpeKtYVa

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
3 08:25 pasmerkti 3 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 paža-
dėtoji 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 Farai 21:00 
moterys meluoja geriau 21:30 tV3 
vakaro žinios 22:15 tV3 sportas 
22:25 tV3 orai 22:30 VaKaro 
KINo teatraS. amerikietiškas 
pyragas 2 00:35 Kaulai 01:35 Kaip 
išsisukt įvykdžius žmogžudystę 
02:25 Specialioji jūrų policijos tar-
nyba 03:15 amerikiečiai 

 
06:40 F. t. Budrioji akis (14) 07:35 
prokurorų patikrinimas (358) 08:35 
muchtaro sugrįžimas (713) 09:35 
tokia tarnyba (33) 10:30 Sudužu-
sių žibintų gatvės (7) 11:35 Sto-

ties policija (9) 12:40 teisingumo 
agentai (19) 13:40 prokurorų pa-
tikrinimas (359) 14:50 muchtaro 
sugrįžimas (714) 15:55 Tokia tar-
nyba (34) 16:55 Sudužusių žibintų 
gatvės (8) 18:00 Info diena 18:25 
teisingumo agentai (20) 19:30 
Stoties policija (10) 20:30 Savaitės 
kriminalai 21:00 Čempionas 3. Iš-
pirkimas 22:55 dakaras 2018 (14) 
23:25 poseidonas 01:10 Juodasis 
sąrašas (6) 01:55 Savaitės krimi-
nalai 02:20 Šlymano įpėdiniai. Vo-
kiečių Hanzos iškilimas 

 
05:15 „albanas“ (4/15) 06:00 „Ge-
riausios nardymo vietos“ 06:25 
programa 06:29 tV parduotuvė 
06:45 Karo ir pokario vaikai 07:15 
patriotai 08:15 „Sparnuočių gyve-
nimas. Nepasotinamieji“. 09:20 
„likimo melodija“ (56) 10:25 „Gu-
rovo bylos 5. Savivalė“ (20) 11:30 
„delta“ (1/18) 12:35 „Gluchario-
vas“ (1/31) 13:40 tV parduotuvė 
13:55 „Baltoji strėlė“ (9) 15:00 
„Bitininkas“ (1/27) 16:00 Reporte-
ris 16:47 orai 16:50 „rojus“ (86) 
18:00 Reporteris 18:40 Lietuva 
tiesiogiai 18:47 orai 18:50 „Biti-
ninkas“ (1/31) 20:00 Reporteris 
20:27 orai 20:30 patriotai 21:30 
„Karo merginos“ (1/13) 22:30 Re-
porteris 23:15 lietuva tiesiogiai 
23:42 orai 23:45 „Gurovo bylos 
5. Savivalė“ (19; 20) 01:45 „Ge-
riausios nardymo vietos“ 02:15 
„moterų daktaras“ (2/58) 03:00 
„albanas“ (4/15) 03:45 „Bitininkas“ 
(1/9) 04:30 „rojus“ (65) 

 
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 susipažinau 
su jūsų mama 11:30 cSI elektro-
ninių nusikaltimų skyrius 12:30 
Kastlas 13:30 rezidentai 14:00 
rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 
Kaulai 16:00 cSI elektroninių nu-
sikaltimų skyrius 17:00 Kastlas 
17:55 cSI kriminalistai 18:55 Ko-
bra 11 19:55 rezidentai 20:30 Re-
zidentai 21:00 Naša raša 21:30 
Naša raša 22:00 eurolygos rung-
tynės. Kauno „Žalgiris“ - Valensijos 
„Basket“ 23:55 aukščiausia pava-
ra 01:00 Kobra 11 01:55 daktaras 
Hausas 02:45 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 džiazo muzikos vaka-
ras. „Vilnius Jazz 2015”. 07:05 
Grizis ir lemingai 07:15 peliukas 
Lukas 07:25 lesė 07:50 linija, 
spalva, forma. 08:20 lietuva mū-
sų lūpose 08:50 Kaip atsiranda 
daiktai 6 09:15 labas rytas, lie-
tuva. 12:00 dw naujienos rusų 
kalba. 12:10 maistas ir aistros 
12:40 Klauskite daktaro 13:35 
prisikėlimo ekspresas – šimtme-
čio veidai14:20 Hablo kosminis 
teleskopas. misija – Visata 15:15 
premjera. Grizis ir lemingai 15:25 
peliukas lukas  15:40 lesė 16:05 
Kaip atsiranda daiktai 6 16:30 La-
ba diena, lietuva. 18:00 Kultūrų 
kryžkelė 18:30 Nacionalinis tur-
tas 19:00 lietuva mūsų lūpose 
19:35 premjera. dangaus var-
du 13 20:30 anapus čia ir dabar 
21:15 premjera. martyno liuterio 
gyvenimas 21:30 Keliaukime kar-
tu. mykolajivas 22:00 mano tėviš-
kė 22:15 Streikas 23:30 mokslo 
sriuba 23:45 dw naujienos 

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 09:05 Senis 10:05 
Štutgarto kriminalinė policija 2 
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 
Klauskite daktaro 19:30 Beatos 
virtuvė 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 20:52 Sportas 
20:57 orai 20:59 loterija „Jėga” 
21:00 duokim garo! 22:35 Gam-
tos inspektoriai 23:00 Fantastiškas 
penktadienis. premjera. drakono 
širdis. Nauja pradžia 00:30 Keliai. 
mašinos. Žmonės. 01:00 LRT ra-
dijo 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 didysis žvejys (5) 07:00 
madagaskaro pingvinai (5) 07:25 
tomas ir džeris (12) 07:55 Volke-
ris, teksaso reindžeris (18) 08:50 
Volkeris, teksaso reindžeris (19) 
09:50 24 valandos 10:35 Yra, kaip 
yra 11:40 Yra, kaip yra 12:35 KK2 
13:00 KK2 13:25 rožių karas (75) 
14:25 dvi širdys (475) 14:55 dvi 
širdys (476) 15:25 dvi širdys (477) 
15:55 dvi širdys (478) 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 elizie-
jus 23:05 Beverli Hilso policininkas 
2 01:05 Žaidėjas

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
3 08:25 pasmerkti 3 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. 
Nerealieji 21:50 VaKaro KINo 
teatraS. a komanda 00:40 Ge-
riausias egzotiškas marigold vieš-
butis 2 02:50 Gili aistros jūra 

 
06:40 F. t. Budrioji akis (15) 07:35 
prokurorų patikrinimas (359) 08:35 
muchtaro sugrįžimas (714) 09:35 
tokia tarnyba (34) 10:30 Sudužu-
sių žibintų gatvės (8) 11:35 F. t. 
Budrioji akis (11) 12:40 teisingu-
mo agentai (20) 13:40 prokurorų 
patikrinimas (360) 14:50 muchtaro 

sugrįžimas (715) 15:55 Tokia tar-
nyba (35) 16:55 Sudužusių žibintų 
gatvės (9) 18:00 Info diena 18:25 
teisingumo agentai (21) 19:30 
ekstrasensų mūšis (12) 21:45 
Jūrų pėstininkai 23:50 dakaras 
2018 (15) 00:20 Čempionas 3. 
Išpirkimas 02:00 Juodasis sąrašas 
(7) 02:45 Jūrų pėstininkai 

 
05:15 „albanas“ (4/16) 06:00 
„pražūtingi smaragdai“ (1) 06:25 
programa 06:29 tV parduotuvė 
06:40 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 06:45 „Krepšinio pasaulyje su 
V. mačiuliu“. laida apie krepšinį. 
Ved. Vidas mačiulis.” 07:15 patrio-
tai 08:15 „Sparnuočių gyvenimas. 
plėšrūnai ir maitlesiai“ 09:20 „liki-
mo melodija“ (57) 10:25 „Svetimų 
troškimų sūkurys“ (1) 11:30 „delta“ 
(1/19) 12:35 „Gluchariovas“ (1/32) 
13:40 tV parduotuvė 13:55 „Bal-
toji strėlė“ (10) 15:00 „Bitininkas“ 
(1/28) 16:00 Reporteris 16:47 orai 
16:50 „rojus“ (87) 18:00 Reporte-
ris 18:47 orai 18:50 „Bitininkas“ 
(1/32) 20:00 Reporteris 20:27 orai 
20:30 premJera. „rasputinas“ 
(1; 2) 22:30 Reporteris 22:57 orai 
23:00 „Gluchariovas“ (1/35; 1/36) 
01:10 „delta“ (2/9; 2/10) 03:00 
„albanas“ (4/16) 03:45 „Bitininkas“ 
(1/10) 04:30 „rojus“ (66) 

 
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 nusikalti-
mų skyrius 17:00 Kastlas 17:55 
cSI kriminalistai 18:55 Kobra 
11 19:55 rezidentai 20:30 Fa-
rai 21:30 tV3 žinios 22:20 tV3 
sportas 22:25 tV3 orai 22:30 
Apelsinai 00:15 Naša raša 00:45 
Naša raša 01:15 daktaras Hau-
sas 02:05 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 džiazo muzikos vaka-
ras. „Vilnius Jazz 2015”. reijseger-
Fraanje-Sylla (olandija/Senega-
las) 07:05 Grizis ir lemingai 07:15 
peliukas lukas 07:25 lesė 07:50 
Vienuolynų kelias lietuvoje. 08:20 
pažvelk į profesiją kitaip 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 6 09:15 
labas rytas, lietuva 12:00 dw 
naujienos rusų kalba. 12:10 Stop 
juosta. 12:40 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika 13:25 Stambiu 
planu 14:10 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. Svečias – 
pasaulinio garso trombonininkas, 
dirigentas ir kompozitorius chris-
tian lindberg (Švedija) 15:00 ma-
no tėviškė. 15:15 premjera. Grizis 
ir lemingai 15:25 premjera. Vakaro 
pasakėlės 15:40 lesė 16:05 Kaip 
atsiranda daiktai 6 16:30 laba die-
na, lietuva. 18:00 mokslo sriuba 
18:35 lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 19:35 premjera. dangaus 
vardu 13 20:30 Kultūros teismas. 
21:20 Europos kinas 22:50 Kai 
solo griežia kontrabosas. atlikė-
jai lietuvos nacionalinis simfo-
ninis orketras, solistas donatas 
Bagurskas (kontrabosas) 00:20 
dw naujienos rusų kalba. 00:30 
dabar pasaulyje

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, sausio 17 d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2 10:55 detektyvas monkas 
7 11:40 emigrantai 12:40 tV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 14:00 Žinios 
14:15 laba diena, lietuva 16:30 
premjera. Seserys 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.) 17:55 Spor-
tas 17:58 orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25 
loterija „Keno loto” 20:30 pa-
norama 21:05 dėmesio centre 
21:20 Sportas 21:25 orai 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 Auksinis 
protas 22:50 Klausimėlis.lt. 23:20 
Valdžios tvirtovė 01:20 lrt radijo 
žinios 01:30 Keliai. mašinos. Žmo-
nės. 02:00 lrt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro  

 
06:35 didysis žvejys (3) 07:00 
madagaskaro pingvinai (3) 07:30 
tomas ir džeris (10) 07:55 Volke-
ris, teksaso reindžeris (14) 08:50 
Volkeris, teksaso reindžeris (15) 
09:50 24 valandos 10:35 Yra, 
kaip yra 11:40 Yra, kaip yra 12:35 
anapus nežinomybės 13:25 rožių 
karas (73) 14:25 dvi širdys (467) 
14:55 dvi širdys (468) 15:25 dvi 
širdys (469) 15:55 dvi širdys (470) 
16:30 labas vakaras, lietuva 
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 orai 19:30 
KK2 20:00 meilė gydo (55) 20:30 
moterys prieš vyrus 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 orai 22:30 
VaKaro SeaNSaS Jaunatis 
01:00 Vampyro dienoraščiai (16) 
01:50 Kruvinas deimantas

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
3 08:25 pasmerkti 3 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. Juo-
doji jūra 00:55 Kaulai 01:45 Kaip 
išsisukt įvykdžius žmogžudystę 
02:35 Specialioji jūrų policijos tar-
nyba 03:25 amerikiečiai 

 
06:40 F. t. Budrioji akis (13) 07:35 
prokurorų patikrinimas (357) 08:35 
muchtaro sugrįžimas (712) 09:35 
tokia tarnyba (32) 10:30 Sudužu-
sių žibintų gatvės (6) 11:35 Ne-
pataisomi (16) 12:40 teisingumo 

agentai (18) 13:40 prokurorų pa-
tikrinimas (358) 14:50 muchtaro 
sugrįžimas (713) 15:55 Tokia tar-
nyba (33) 16:55 Sudužusių žibintų 
gatvės (7) 18:00 Info diena 18:25 
teisingumo agentai (19) 19:30 
Stoties policija (9) 20:30 Farai 
21:00 poseidonas 22:50 dakaras 
2018 (13) 23:20 apsuptyje 01:15 
Juodasis sąrašas (5) 02:00 pra-
garo katytė (12) 

 
05:15 „albanas“ (4/14) 06:00 „Ge-
riausios nardymo vietos“. 06:25 
programa 06:29 tV parduotuvė 
06:45 „Skinsiu raudoną rožę“  
07:15 patriotai 08:15 „Sparnuo-
čių gyvenimas. Skrydžių virtuozai“ 
09:20 „likimo melodija“ (55) 10:25 
„Gurovo bylos 5. Savivalė“ (19) 
11:30 „delta“ (1/17) 12:35 „Juodo-
sios katės“ (12) 13:40 tV parduo-
tuvė 13:55 „Baltoji strėlė“ (8) 15:00 
„Bitininkas“ (1/26) 16:00 Reporte-
ris 16:47 orai 16:50 „rojus“ (85) 
18:00 Reporteris 18:40 Lietuva 
tiesiogiai 18:47 orai 18:50 „Biti-
ninkas“ (1/30) 20:00 Reporteris 
20:27 orai 20:30 patriotai 21:30 
„Karo merginos“ (1/12) 22:30 
Reporteris 23:15 Lietuva tiesio-
giai 23:42 orai 23:45 „Juodosios 
katės“ (8) 00:45 „deimantų me-
džiotojai“ (1/8) 01:45 „Geriausios 
nardymo vietos“ 02:15 „moterų 
daktaras“ (2/57) 03:00 „albanas“ 
(4/14) 03:45 „Bitininkas“ (1/8) 
04:30 „rojus“ (64) 

 
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 19:55 reziden-
tai 20:30 rezidentai 21:00 Na-
ša raša 21:30 europos taurės 
krepšinio rungtynės. turino „Fiat“ 
– Vilniaus „lietuvos rytas“ 22:25 
rungtynių pertraukoje - „Kartu 
mes - komanda“ 22:35 Europos 
taurės krepšinio rungtynės. turino 
„Fiat“ – Vilniaus „lietuvos rytas“ 
23:30 aukščiausia pavara 00:45 
Kobra 11 01:45 daktaras Hau-
sas 02:35 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 džiazo muzikos vaka-
ras. „Vilnius Jazz 2015”. 07:00 Ri-
teris 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 – parduo-
ta! 12:40 Stilius 13:40 popiežius 
prieš Hitlerį 5:15 premjera. Grizis 
ir lemingai 15:25 peliukas lukas  
15:40 lesė 16:05 Kaip atsiran-
da daiktai 6 16:30 laba diena, 
lietuva. 18:00 Kultūrų kryžkelė 
18:30 Septynios Kauno dienos 
19:00 FIBa krepšinio čempionų 
lyga. „Gaziantep” – Klaipėdos 
„Neptūnas” 21:00 mokslo sriuba 
21:20 premjera. Hablo kosminis 
teleskopas. misija – Visata 22:10 
elito kinas. antrininkas 23:45 dw 
naujienos rusų kalba

�1.00 val.

„Eliziejus“ 

 

�1.00 val.

„poseidonas“

 

��.�0 val.
„Amerikietiškas pyra-

gas 2“
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PASKUTInIS PUSlAPIS

Sausio 17 d.
TREČIADIENIS

Kumeliuko krikštynos, 
Mėnulio nauji metai

Saulė teka 08:33
leidžiasi 16:25

Dienos ilgumas 07.52
Jaunatis (0 mėnulio diena)
Antanas, Dovainis, Vilda, 

Leonilė
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

netinkamas laikas laistyti.

Sausio 18 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:31
leidžiasi 16:27

Dienos ilgumas 07.56
Jaunatis (1 mėnulio diena)

Gedgaudas, Jogailė, 
Liberta, Jolita

Tinkamas laikas sėti: 
gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 
naikinti piktžoles, netinkamas 

laikas laistyti.

Sausio 19 d.
PENKTADIENIS

Saulė teka 08:30
leidžiasi 16:29

Dienos ilgumas 07.59
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Kanutas, Marijus, Morta, 
Raivedys, Gedvilė, Marius

Tinkamas laikas sėti: 
agurkus, kopūstus (žiedinius, 
ropinius, smidrus), salierus, 

salotas, špinatus, lapinius bu-
rokėlius.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 
naikinti piktžoles, netinkamas 

laikas laistyti.

Sausio 20 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 08:29
leidžiasi 16:31

Dienos ilgumas 08.02
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Fabijonas, Sebastijonas, 
Daugvydas, Nomeda
Tinkamas laikas sėti: 

agurkus, kopūstus (žiedinius, 
ropinius, smidrus), salierus, 

salotas, špinatus, lapinius bu-
rokėlius.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, laistyti, netinkamas laikas 

kaupti derlių.

Sausio 21 d.
SEKMADIENIS

Pasaulinė sniego diena 
Saulė teka 08:28

leidžiasi 16:33
Dienos ilgumas 08.05

Jaunatis (5 mėnulio diena)
Agnietė, Galiginas, Garsė, 

Ineza, Inesa, Ineta, Ina
Tinkamas laikas sėti: 

agurkus, kopūstus (žiedinius, 
ropinius, smidrus), salierus, 

salotas, špinatus, lapinius bu-
rokėlius.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, laistyti, netinkamas laikas 

kaupti derlių.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS, cm]
+1 NEMUNAS pRIE NEMAJŪNŲ
[2] KAUNO MARIOS 
  0 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
  0 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. 

37ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
14000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
5800 nSv/val. 

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

Lošimo Nr. 1134
Data: 2018-01-14

    
65 56 33 04 68 23 67 59 51 55 
48 75 52 05 58 73 57 30 49 28 
60 46 42 22 41 50 64 54 62 18 
08 47 14 15 53 19 71 06

 VISA LENTELĖ
70 72 66 39 01 43 21 16 02 
13 32 17 37

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

28 400 € (1)
27 € (626)
3,50 € (9 427)
1,50 € (21 614)

pApILDOMI pRIZAI
0218070 1000 Eur

0074379 1000 Eur

0255119 1000 Eur

0277610 1000 Eur

0583473 1000 Eur

0453410 1000 Eur

0039134 1000 Eur

0292938 1000 Eur

0263374 10000 Eur

04**809 200 Eur

02**199 200 Eur

00**568 200 Eur

01**518 200 Eur

02**885 200 Eur

02**492 200 Eur

05**889 200 Eur

00**170 200 Eur

0564796 2000 Eur

0489392 2000 Eur

0109477 2000 Eur

0162867 2000 Eur

0116839 2000 Eur

0578853 2000 Eur

0439571 2000 Eur

0499928 2000 Eur

0147517 2000 Eur

0422015 2000 Eur

0139065 2000 Eur

0524764 2000 Eur

035*314 300 Eur

001*975 300 Eur

038*095 300 Eur

013*590 300 Eur

0331152 3000 Eur

0069841 3000 Eur

056*007 500 Eur

040*814 500 Eur

032*327 500 Eur

003*745 500 Eur

0646000 5000 Eur

0278729 5000 Eur

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
)

0350170 Automobilis “Hyun-
dai i20”

0504241 Automobilis “Nis-
san Pulsar”

042*067 Pakvietimas į TV 
studiją

011*550 Pakvietimas į TV 
studiją

045*756 Pakvietimas į TV 
studiją

044*488 Pakvietimas į TV 
studiją

pROGNOZĖ: Aukso puode –  
230 000 Eur

Lošimo Nr. 628
Data: 2018-01-14

Tel. 1634
300 Eur - 628-0006376

300 Eur - 628-0007118

300 Eur - 628-0009717

300 Eur - 628-0009810

300 Eur - 628-0010160

300 Eur - 628-0010592

300 Eur - 628-0013083

300 Eur - 628-0015514

300 Eur - 628-0016016

300 Eur - 628-0016398

300 Eur - 628-0016467

300 Eur - 628-0016677

300 Eur - 628-0017156

300 Eur - 628-0020994

300 Eur - 628-0023607

300 Eur - 628-0024276

300 Eur - 628-0026771

300 Eur - 628-0027820

300 Eur - 628-0028958

300 Eur - 628-0029263

300 Eur - 628-0031985

300 Eur - 628-0033108

300 Eur - 628-0034919

300 Eur - 628-0034948

300 Eur - 628-0035722

300 Eur - 628-0037321

300 Eur - 628-0038366

300 Eur - 628-0043058

300 Eur - 628-0043222

300 Eur - 628-0043335

300 Eur - 628-0043525

300 Eur - 628-0044308

300 Eur - 628-0046208

300 Eur - 628-0047711

300 Eur - 628-0049232

300 Eur - 628-0049362

300 Eur - 628-0055168

300 Eur - 628-0061731

300 Eur - 628-0061947

300 Eur - 628-0065048

500 Eur - 628-0017338

500 Eur - 628-0020939

SAUSIO

17
T R E Č I A d I E n I S

VIlnIUS
0

-4
SAUSIO

18
KETVIRTAdIEnIS

+1
KlAIPĖdA

-4 +1-6

SAUSIO

19
P E n K TA d I E n I S

SAUSIO

20
Š E Š TA d I E n I S

SAUSIO

21
S E K M A d I E n I S

SAUSIO

22
P I R M A d I E n I S

SAUSIO

23
A n T R A d I E n I S

VIlnIUS
-3

-6
-3

KlAIPĖdA
-8 -4-6

VIlnIUS
+1

0
+2

KlAIPĖdA
-2 +2+1

VIlnIUS
0

0
+1

KlAIPĖdA
-1 00

VIlnIUS
0

-1
0

KlAIPĖdA
-2 -2-2

VIlnIUS
-1

-4
0

KlAIPĖdA
-5 +2-2

VIlnIUS
-5

-7
-4

KlAIPĖdA
-7 -2-4

500 Eur - 628-0025519

500 Eur - 628-0034399

500 Eur - 628-0035576

500 Eur - 628-0038090

500 Eur - 628-0043610

500 Eur - 628-0043845

500 Eur - 628-0050800

500 Eur - 628-0052840

1000 Eur - 628-0046154

1000 Eur - 628-0051184

1000 Eur - 628-0051980

1000 Eur - 628-0052625

1000 Eur - 628-0053078

SEKANČIO TIRAŽO pRIZAS:  
10x1000€ IR 50x300€

Lošimo Nr. 259
Data: 2018-01-12

SKAIČIAI
16, 17, 25, 40, 44 + 02, 09

LAIMĖJIMAI
5 + 2 - 55670817.22€ (0)

5 + 1 - 2082967.20€ (0)

5 - 105023.50€ (0)

4 + 2 - 5569.40€ (0)

4 + 1 - 263.10€ (1)

4 - 94.70€ (6)

3 + 2 - 61.00€ (9)

2 + 2 - 19.90€ (117)

3 + 1 - 19.90€ (134)

3 - 14.80€ (223)

1 + 2 - 9.20€ (511)

2 + 1 - 8.30€ (1684)

pROGNOZĖ: 67 000 000 Eur

Kinijos kosminė stotis „Tiangong 1“ vasarį gali 
nukristi ant Žemės, sako JAV ekspertai
Kinijos pirmoji 
kosminė stotis 
„Tiangong 1“ 
ateinančio mėnesio 
pabaigoje tikriausiai 
įskries į Žemės 
atmosferą ir sudegs, 
bet dalis jos nuolaužų 
gali pasiekti planetos 
paviršių, prognozuoja 
JAV ekspertai.

JAV federalinės vyriau-
sybės finansuojama orga-
nizacija „The Aerospace 
Corporation“, naudojanti 
JAV Strateginių pajėgų 
štabo (USSTRATCOM) 
duomenis, sausio 10 die-
ną paskelbė prognozę, 
kad 8,5 tonos sverianti 
stotis į atmosferos tan-
kiuosius sluoksnius gali 
įskrieti maždaug vasario 
22 dieną.

Šiuo metu neturima 

duomenų, ar stotis yra 
valdoma.

Jeigu „Tiangong 1“ tra-
jektorija nekontroliuo-
jama, labiausiai tikėtina, 
kad stoties nuolaužos gali 
nukristi Žemės rutulio sri-
tyse, esančiose nuo 42,7 
laipsnio šiaurės ir pietų 
platumos. Į šią zoną da-
lis pietinių Europos vals-
tybių, Jungtinių Valstijų, 
dauguma Pietų Amerikos 
šalių, Afrika, Australija, 
Artimieji Rytai, Pietų ir 
Pietryčių Azija. Lietuva 
ir kitos šiaurinės Europos 
šalys į šią sritį nepatenka.

Jeigu Pekinas tebeturi 
galimybę valdyti skrydžio 
teritoriją, specialistai gali 
mėginti nukreipti stotį su-
sinaikinti virš atokių van-
denynų teritorijų.

Galimo stoties nuolau-
žų kritimo laikas ir vieta 
bus tikslinama, artėjant 
numatomai šio įvykio 
datai.

„Tiangong 1“ buvo iš-
kelta į orbitą 2011 me-
tų rugsėjo 29 dieną. Per 
eksploatavimo laiką jo-
je dukart lankėsi Kinijos 
astronautų įgulos.  INTER-
FAX-BNS

Šiemet nustatyta 210 neblaivių vairuotojų, pusė 
sulauks baudžiamosios atsakomybės
Šiemet šalies keliuose 
dirbantys policijos 
pareigūnai išaiškino 
210 neblaivių 
vairuotojų, beveik 
pusei jų – 115 – 
nustatytas daugiau nei 
1,5 promilės girtumas. 
Šiems vairuotojams 
gresia baudžiamoji 
atsakomybė.

28 neblaivūs vairuotojai 
net neturėjo teisės vairuo-
ti, du vairuotojai neblaivūs 
įkliuvo antrą kartą per me-
tus, skelbia Lietuvos kelių 
policijos tarnyba.

Per dvi savaites nusta-
tyta 60 pavojingo ir chuli-
ganiško vairavimo atvejų, 
545 atvejai, kuomet vai-
ruotojai naudojosi mobi-
liojo ryšio priemone ran-

komis. Už atšvaitų nese-
gėjimą ir šviesą atspindin-
čių elementų nedėvėjimą 
nubausti 99 pėstieji.

Pareigūnai nustatė 1437 
pėsčiųjų ir dviratininkų 
padarytų Kelių eismo tai-
syklių pažeidimų. 204 
dviratininkai buvo neblai-
vūs, 83 girtumas viršijo 
1,5 promilės.

Šiemet šalies keliuo-
se įvyko 125 eismo įvy-

kiai, kuriuose sužeisti 135 
žmonės, 10 žmonių žuvo. 
Neblaivūs eismo dalyviai 
sukėlė 12 avarijų, sužeis-
ta 11 žmonių. Viename 
įvykyje dėl neblaivaus 
vairuotojo kaltės žuvo 
žmogus.

Per dvi savaites įvy-
ko 555 techniniai eismo 
įvykiai, 46 šių eismo įvy-
kių dalyviai buvo neblai-
vūs. BNS


