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100 iškiliausių
Prienų krašto
asmenybių.
Stefa Juršienė.
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Susirūpinę labiausiai
pažeidžiamų eismo dalyvių
saugumu Kelių policijos
pareigūnai š. m. sausio ir
vasario mėnesiais vykdys
prevencinę priemonę
„Kiekvienas yra pėsčiasis“.

Akcijos metu Kelių eismo
taisyklių reikalavimus pažeidusiems pėstiesiems pareigūnai skirs pinigines baudas, o
kartu įteiks atšvaitą ir simboli-

nę žvakę, kviesdami susimąstyti apie galimas neatsakingo elgesio kelyje pasekmes.
Saugus dalyvavimas eisme
kasdien tampa vis didesniu
iššūkiu pėstiesiems. Policijos duomenimis, 2017 metais
pėstieji sudarė antrą pagal žuvusiųjų žmonių skaičių eismo
dalyvių kategoriją. Praėjusiais
metais kas trečias eismo įvykis
įvyko užvažiavus ant pėsčiojo;
kas antras susidūrimas baigėsi
pėsčiojo žūtimi.
Pareigūnai akcentuoja vairuotojų ir pėsčiųjų tarpusavio

Žolininko kertelė.
Fizinė ir dvasinė
žmogaus sveikata
Žolininkė Monika Smilgytė
maloniai sutiko bendrauti su
mūsų redakcija ir su Jumis,
mieli skaitytojai. Tad jeigu
norite sužinoti apie vienas ar
kitas gydomąsias žoleles, jų
paveikį, prašome skambinti
mums, o mes visus pageidavimus perduosime žolininkei
ir ji parengs straipsnelį jus
dominančia tema. Šį kartą
„Žolininko kertelėje“ spausdiname žolininkės įvadinį
straipsnelį.

Fizinė ir dvasinė
žmogaus sveikata
Esu žolininkė, tačiau,
negaliu padėti išgyti
žmogui, jei jis to pats
tvirtai nenori, jei jis neturi
suvokimo, kad serga ne
tik kūnas, bet ir jo siela,
jei jam trūksta ryžto
keistis. Tad pirmiausia
noriu priminti, kas yra
ta sveikata ir nuo ko ji
priklauso.

atsakomybę dėl saugaus dalyvavimo eisme. Dažniausiai
abipusis Kelių eismo taisyklių
reikalavimų nesilaikymas lemia transporto priemonės susidūrimą su pėsčiuoju. Kelių
policijos pareigūnai pabrėžia,
kad vairuotojai turi laikytis
jiems privalomų reikalavimų
pėsčiųjų atžvilgiu, o pėstieji
turi vykdyti jiems nustatytas
pareigas.
Visoje šalyje trečiadienį
prasidėjus akcijai, Alytaus
apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Prienų

0,50 €

Stakliškių
seniūnijos
ūkininkai
savarankiškai su
LR Seimo nario
Andriaus Palionio
pagalba siekia,
kad seniūnijai
išliktų nenašių
žemių statusas
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Top 10 sveikos
mitybos
patarimų pagal
dietologę
Barborą Jarašūnę

Kaina

rajono policijos komisariato
(PK) pareigūnų ekipažas vėlyvą popietę stebėjo pėsčiųjų
elgseną ir Prienuose, Vytauto
bei F. Martišiaus gatvėse. Vien
per 2017 metus Prienų rajone
žuvo vienas pėsčiasis, o dar 6
buvo sužeisti.
Iš viso 2017 metais Prienų
rajone užregistruota 180 (2016
m. – 202) eismo įvykių, iš jų
27 (2016 m. – 21) – įskaitiniai,
kurių metu nukentėjo žmonės.
2017 metais eismo įvykių metu sužaloti 27 (2016 m. – 28)
NUKelta Į 5 p. 

Prieš šv. Kalėdas Stakliškių
seniūnijos ūkininkus
pasiekė nekokios žinios
– parengtame naujame
nenašių žemių žemėlapio
projekte Stakliškių
seniūnijos nebėra. Tai
reiškia, kad Stakliškių
seniūnijos ūkininkai
kasmet praras ne mažiau
kaip 0,5 mln. eurų
tiesioginių išmokų.

Stakliškių seniūnijos ūkininkai ūkininkauja nederlingose, kalvotose žemėse, kurių žemės našumo balas yra
žemas. Stakliškių seniūnijoje
deklaruojama apie 9000 ha
žemės. Dauguma ūkininkų,
atsižvelgdami į gamtines sąlygas, yra pasirinkę gyvulininkystės sritį (mažo našumo
žemė yra labiau tinkama gyvulininkystei), kuri Lietuvoje
pripažinta prioritetine žemės
ūkio šaka, ir ją plečia. Stakliškių seniūnijoje laikomas
didžiausias rajone galvijų
skaičius.
Ūkininkus pribloškė ne tik
žinia, kad Stakliškių seniūnijos nėra nenašių žemių žemėlapio projekte, bet ir tai, kad
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo asfalto grobstymo
rekonstruojant kelią Kauno regione. Kauno apskrities
Vyriausiasis policijos komisariatas pradėjo tyrimą bendrovės
„Autokausta“ atžvilgiu. Įtariamas dokumentų klastojimas
siekiant pasisavinti apie 38 tūkst. eurų vertės turtą – 3 810
tonų nufrezuoto asfalto, praneša Susisiekimo ministerija.



Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) vadovas
Ramūnas Karbauskis pripažįsta pavėlavęs deklaruoti sūnų
verslui dovanotus pinigus. „Aš pavėlavau deklaruoti gal tris
savaites, kaltas dėl to, kad pavėlavau. (...) Kaltas, kaltas,
kaltas“, – trečiadienį žurnalistams sakė R. Karbauskis,
komentuodamas VTEK pradėtą tyrimą.



Nuo 2010 metų nebeveikiančios ir uždaromos Ignalinos
atominei elektrinės ( IAE) projektams – vadinamajai
Ignalinos programai – šiemet bus skirta 65,64 mln.
eurų Europos Sąjungos paramos – 2 proc. daugiau nei
2017 metais, kai jai skirta 64,35 mln. eurų.

Verslo aplinka Lietuvos regionuose:
įmonės sunkiai randa dialogą su
blemų sprendimo.
vietos valdžia

Susitikimai su gyventojais dėl Prienų r. savivaldybės
seniūnijų ribų pakeitimo

Tuo metu, kai Lietuvos
verslininkai santūriai
vertina verslo aplinkos
pokyčius regionuose,
daugelis savivaldybių
administracijų įžvelgia
nemažą pažangą šioje
srityje, rodo „Citadele“
banko inicijuotas
tyrimas. Jo duomenimis,
savivaldybių atstovai
kliūtis verslui labiau
mato kaip pačių įmonių
nesugebėjimą surasti
darbuotojų bei klientų,
tuo tarpu kas trečias
verslininkas teigia,
kad reikėtų mažinti
biurokratinius reguliavimo
trukdžius.

Sausio 16 d. Prienų
r. savivaldybės
administracijos
direktorius E. Visockas
ir administracijos
direktoriaus pavaduotoja
R. Zablackienė dalyvavo
susitikime su Ašmintos
seniūnijos gyventojais,
sausio 17 d. Prienų r.
savivaldybės meras
A. Vaicekauskas ir
mero pavaduotojas A.
Marcinkevičius – susitikime
su Purvininkų kaimo
gyventojais.

Tyrimo duomenimis, 30
proc. įmonių vadovų biurokratinį reguliavimą laiko viena didžiausių kliūčių verslui, kai tarp pačių valdininkų
taip manančių yra vos 1 procentas.
„Skirtingo matymo ir skirtingo situacijos suvokimo
problema regionuose kartojasi metai po metų, ir akivaizdu,
kad pasiekus tam tikrą kritinę ribą, galiausiai pribręsime
ją spręsti. Regionuose, kurių
augimas labiausiai priklauso
nuo verslo sėkmės, abipusis dialogas bei dalinimasis
patirtimi turi tapti prioritetu,
o abi pusės – ieškoti būdų,
kaip susikalbėti ir viena kitą
išgirsti. Kuo anksčiau tai bus
padaryta, tuo geriau“ – sakė
„Citadele“ banko Smulkiųjų
ir vidutinių verslo klientų departamento direktorė Giedrė
Kubiliūnienė.
Bendrovės „Spinter tyrimai“ 2017 m. atliktos įmonių vadovų apklausos duomenimis, tik 17 proc. verslininkų sutinka su tuo, kad
savivaldybės administracija
padeda spręsti smulkiam ir
vidutiniam verslui kylančias
problemas. Daugiausia taip
manančių verslininkų – Telšių (44 proc.), Tauragės (29
proc.) ir Alytaus (23 proc.)
apskrityse.
Net 68 proc. įmonių vadovų mano, kad vietos valdžia
neprisideda prie verslo pro-

Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus pasigenda verslo atstovų
įtraukimo į regionų plėtros
tarybas.
„Regionų plėtrai labai padėtų, jei partnerystė su verslu
būtų reali, o ne deklaruojama. Verslininkų kompetencija atrinkti efektyviausius,
didžiausią ekonominį efektą
galinčius kurti projektus yra
neginčijama, kaip ir abejotino
efektyvumo pasiūlymų atmetimas. Mano manymu, glaudesnis darbas ir verslo atstovų
integracija į regionų plėtros
tarybas galėtų pakelti dialogą
į kitą lygį ir paversti regionus
patrauklesniais investicijoms
bei darbo vietų kūrimui”, - teigia V. Sutkus.
2017 m. lapkritį VšĮ „Versli Lietuva“ paskelbto tyrimo
duomenimis, dauguma savivaldybių vykdomų verslo rėmimo programų yra pasenusios, neatitinka verslo poreikių, 4-iose iš 60-ies savivaldybių jų visai nėra, o apie egzistuojančius rėmimo fondus
vietos verslininkai dažniausiai
nežino. Nustatyta, kad tik 5iose šalies savivaldybėse verslumo skatinimas verslui suteikia realią naudą.
„Tokia verslininkų nuomonė parodo, kad Lietuvos
savivaldybėse vykdomos
smulkaus ir vidutinio verslo
rėmimo programos yra mažai efektyvios. Aktyviai dalyvaudami verslo finansavimo
projektuose, pastebime, jog
regionų verslininkams labai
svarbi parama rengiant investicinius verslo planus, ES
fondų finansavimo paraiškas,
tačiau įmonių vadovai teigia
pasigendantys tokių rėmimo
formų“, – teigė G. Kubiliūnienė.
„Spinter tyrimų“ pernai atlikta apklausa atskleidė, kad
tik 26 proc. mažų ir vidutinių
įmonių vadovų savo regione
esančią aplinką verslui vertina teigiamai, o savivaldybių
administraciją tarp labiausiai
verslui padedančių įstaigų
įvardijo vos 12 proc. verslininkų. CITADELE 

Susitikimuose buvo sulaukta įvairių klausimų: apie tikslą ir priežastis keisti seniūni-

vo atsižvelgiama į kaimų išsidėstymą bei jų ribas, vietinės
reikšmės kelių infrastruktūrą,
atstumus iki planuojamo seniūnijos centro bei gyventojų
judėjimo kryptis, išlaikant ne
mažesnį nei 1700 gyventojų
skaičių (nes nuo šio rodiklio
priklauso seniūnijos finansavimas kelių priežiūrai bei
infrastruktūros gerinimui).
Todėl, įvertinus minėtus kriterijus ir tai, kad atstumas tiek
iki Pakuonio miestelio, tiek
iki Prienų beveik vienodas,
Ašmintos (207 gyventojai) ir
Apušoto (40 gyventojų) kaimai ir planuojami priskirti Pakuonio seniūnijai. Seniūnijos

jų ribas, reformos ekonominę naudą, galimas gyventojų
finansines išlaidas, susijusias
su gyvenamosios vietos tikslinimu, adresų keitimu, žemės
mokesčiais ir kt. Pateikiame
daugiau informacijos apie
vykdomą reformą.
Savivaldybės vadovai susitikimuose su bendruomenėmis ne kartą yra sulaukę prašymų iš Strielčių, Ignacavos,
Rūdupio, Giraitiškių, Naravų,
Mačiūnų ir kitų kaimų gyventojų prijungti jų teritorijas prie
Prienų seniūnijos, buvo ir kitų prašymų dėl kaimų prijungimo prie Išlaužo seniūnijos.
Atsižvelgiant į minėtus prašymus ir mažėjantį gyventojų
skaičių Prienų r. savivaldybėje, siekiant mažinti biurokratinį aparatą ir gerinti gyventojų
aptarnavimo sąlygas bei seniūnijų centrų pasiekiamumą,
pradėta seniūnijų ribų keitimo
procedūra. Be to, seniūnijos
buvo sudarytos pagal buvusių
kolūkių ribas, o tai visai neatitinka šių dienų aktualijų.
Planuojant seniūnijų keitimo ribas aktyviai dalyvavo
Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo ir Pakuonio seniūnai,
savivaldybės architektai, bu-

centriniame Pakuonio miestelyje gyvena 580 gyventojų, jame yra mokykla, vaikų
darželis, medicinos punktas,
biblioteka, kultūros ir laisvalaikio salė, bažnyčia, veikiančios kapinės.
Pagal siūlomą išdėstymą
9 Ašmintos seniūnijos kaimai su 676 gyventojais būtų
priskirti Pakuonio seniūnijai
(atstumas iki seniūnijos centro
1–10 km) ir 13 kaimų su 965
gyventojais – Prienų seniūnijai (atstumas iki seniūnijos
centro 0–9 km), nes didžioji dalis gyventojų (Ignacava
– 69 gyventojai, Bagrėnas
– 131, Strielčiai – 335, Mačiūnai – 91) gyvena už kelių
kilometrų ar net prie pat Prienų miesto ribos. Minėtas teritorijas priskyrus Prienų seniūnijai, Ašmintos seniūnija
labai sumažėtų ir nebegautų
tinkamo finansavimo. Giraitiškių, Naravų ir Paduoblio
kaimų gyventojams, kurie
šiuo metu priklauso Balbieriškio seniūnijai, daug patogiau
ir arčiau yra Prienų seniūnija,
o Purvininkų, Šaltupio, Valengiškio, Laukiškių kaimams
– Išlaužo.
Keičiant seniūnijų ribas
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gyventojai jokių nepatogumų ir papildomų išlaidų dėl
adresų keitimo, kadastrinių
matavimų, žemės mokesčio,
paslaugų teikimo užtikrinimo
nepatirs. Kaip ir dabar, seniūnijos paslaugos (seniūno, žemės ūkio specialisto, socialinio darbuotojo) bus teikiamos
Ašmintos daugiafunkciame
centre įrengtose patalpose ir
pakeitus seniūnijų ribas.
Po planuojamo seniūnijų

ribų pakeitimo nė vienoje seniūnijoje nedidės darbuotojų skaičius ir bus sutaupoma
45 000 Eur (iš jų 39 700 Eur
– darbo užmokesčiui). Todėl
sutaupytas lėšas bus galima
skirti vietos kelių priežiūrai,
apšvietimo plėtrai (ir atnauji-
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

nimui) bei kitiems gyventojų
poreikiams tenkinti.
Visos gyventojų apklausos
procedūros bus vykdomos
laikantis LR vietos savivaldos įstatyme, Prienų rajono
savivaldybės tarybos veiklos
reglamente, Prienų rajono
savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos apraše
ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Planuojamas apklausos būdas – atrankinė gyventojų apklausa
apklausos dalyvių būstuose.
Bus apklausta ne mažiau nei
15 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę
dalyvauti apklausoje. Komisijos nariai vyks į visus kaimus,
kuriuos palies seniūnijų ribų
pertvarka. Apklausą planuojama pradėti sausio mėn. pabaigoje, o kovo ar balandžio
mėnesio Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje galėtų
būti svarstomas klausimas dėl
seniūnijų ribų pakeitimo.
SAVIVALDYBĖS inf. 
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Amsterdamo Schipholio oro uoste dėl stiprios audros,
atidėta dešimtys reisų, nes meteorologai perspėjo, kad
ketvirtadienį didelėje šalies dalyje siautėsiančio vėjo
gūsių greitis gali siekti iki 120 kilometrų per valandą.



Nigerijos šiaurinėje Kadūnos valstijoje per pasalą
pagrobti du amerikiečiai ir du kanadiečiai, trečiadienį
pranešė vietos policija naujienų agentūrai AFP.

„Skausmo
Susitikime su dvasininkais aptarė praėjusius metus
kalnelyje“ bus
įamžinti partizanai

Metų pradžioje Prienų
r. savivaldybės meras
A. Vaicekauskas
tradiciškai pakvietė
rajono dvasininkus
padiskutuoti apie rajono
aktualijas, pasidalinti savo
džiaugsmais bei rūpesčiais.

Mantvydas
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Sausio 16 d.
Veiverių pakraštyje
esančiame „Skausmo
kalnelyje“galutinai
nuspręsta, kaip įamžinti
keleto čia gulinčių
partizanų atminimą.

Į trumpą pasitarimą „Skausmo kalnelyje“, kur palaidota daugiau kaip 70 nužudytų partizanų, atvyko Prienų
rajono savivaldybės mero
pavaduotojas Algis Marcinkevičius, Kultūros, sporto ir
jaunimo skyriaus vyriausioji
specialistė Edita Jakimavičiūtė, Veiverių seniūnas Vaclovas
Ramanauskas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Prienų skyriaus pirmininkas Leonas Sakalavičius,
šio skyriaus tarybos narė Dalytė Raslavičienė bei Lietuvos
genocido ir rezistencijos tyrimo centro specialistai.
Perlaidotų palaikų kapaviečių vietoje išdygus paminklui
ir kilus nesutarimams, nuspręsta, jog šiame kalnelyje
besiilsinčių partizanų atminimas bus išsaugotas papildomai įrengtoje paminklinėje
lentoje. Sutarta, kad šią lentą
savo lėšomis įrengs Lietuvos
genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

REKLAMA

Susitikime dalyvavo Prienų parapijos klebonas, dek. J.
Baliūnas, kunigas A. Budrius,
Stakliškių parapijos klebonas
G. Mieldažis, Pakuonio parapijos klebonas R. Pilypaitis,
Veiverių parapijos klebonas
K. Vosylius, Išlaužo parapijos
klebonas S. Krzysztofas, Balbieriškio parapijos klebonas
R. Veprauskas, taip pat Savivaldybės mero pavaduotojas
A. Marcinkevičius, mero patarėja J. Zailskienė, administracijos direktorius E. Visockas,
direktoriaus pavaduotoja R.
Zablackienė.
Meras pasidžiaugė gražiais
santykiais su visų parapijų klebonais ir kunigais. Jis pabrėžė,

kad dvasininkai, tarnaudami
savo krašto žmonėms, rūpindamiesi maldos namų ir aplinkos gražinimu, prisideda prie
viso rajono įvaizdžio kūrimo ir
visuomenės pozityvaus mąstymo formavimo.
Susitikimo dalyviai pasidalino džiugiausiu praėjusių
metų reiškiniu ir didžiausiu
tikinčiųjų džiaugsmu – naujai iškilusia (daugiau nei prieš
ketverius metus sudegusia)
Balbieriškio Švč. Mergelės
Marijos Rožančinės bažnyčia.
Šiam tikslui savo jėgas sutelkė
didelis būrys pagalbininkų: be
Savivaldybės finansinės paramos, kuriai tuomet pritarė visų parapijų dvasiniai vadovai,
bažnyčios statyboms aukojo
parapijiečiai, dosnūs geradariai. Tiesa, dar reikia daug lėšų vidaus darbams, todėl, kalbėdamiesi su meru ir kitais
vadovais, dvasininkai prašė
jų ir šiais metais visą dėmesį ir galimą finansinę pagalbą

skirti tolesniems Balbieriškio
bažnyčios darbams.
Teigiamais pokyčiais bei
Savivaldybės parama pasidžiaugė ir kitų parapijų klebonai, o renovuojamos Prienų Kristaus Apsireiškimo
bažnyčios klebonas J. Baliūnas vylėsi, kad – jeigu viskas gerai klosis – šiais metais
bus užbaigti bažnyčios išorės
darbai. Susitikimo metu buvo
pasikeista nuomonėmis aktualiais kapinių plėtros kai kuriose seniūnijose, kolumbariumo
poreikio, projektų vykdymo ir
planavimo klausimais. Dvasininkai prašė informuoti apie
projektus, kuriuose turėtų galimybę dalyvauti ir religinės
bendruomenės.
Padėkojęs už susitikimą
meras linkėjo dvasininkams
tęsti pradėtus darbus, burti
bendruomenes bei kvietė palaikyti ryšį su Savivaldybe,
kreiptis iškilus problemoms.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Merai prašo skubinti kelio Kaunas–Alytus rekonstrukciją
Artėjant savivaldos
rinkimams, penkių
rajonų merai prašo
Vyriausybės valstybinės
reikšmės krašto kelio
Kaunas–Prienai–Alytus
rekonstrukciją paskelbti
valstybei svarbiu projektu.
Taip siekiama greičiau
gauti jam finansavimą.

Tuo metu Automobilių kelių direkcija teigia, kad prioritetai bus sudėlioti, įvertinus viso Lietuvos kelių tinklo būklę.
„Po to, kai bus atlikti skaičiavimai ir reitingavimas pagal statistinius duomenis, bus
sudarytas prioritetų sąrašas, o
investicijos atliekamos metodiškai ir nuosekliai pagal sąrašą, išvengiant bet kokių politinių interpretacijų“, – rašoma
BNS atsiųstame atsakyme.
Alytaus meras Vytautas
Grigaravičius teigia, kad šio

svarbaus kelio būklė prasta ir
pavojinga.
„Saugumo prasme kelias
yra probleminis, senas. Juo
naudojasi tiek sunkiasvoris
transportas, tiek lengvieji automobiliai. Judėjimas labai
intensyvus, ten būna daug
autoįvykių. (...) Kreipiamės
jau antrą kartą. Po pirmojo
kreipimosi, – dar į premjerą
Algirdą Butkevičių, – buvo
skirta lėšų, tas kelias pradėtas
kiek rekonstruoti, bet tai toks
kosmetinis remontas, po to
ir pasibaigė“, – BNS sakė V.
Grigaravičius.
Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas teigia, kad
kelią būtina projektuoti iš
naujo, o per artimiausius porą metų svarbu atnaujinti bent
jo dangą.
„Manau, kad rekonstrukciją reikia skubiau pradėti, žūsta
žmonės. Vienas intensyviau-

sių kelių eismo požiūriu šalyje. (...) Jau kelis kartus buvo
pradėtas projektuoti. Buvo
svarstytas vienas variantas,
kad bus po dvi juostas, po to
pereita prie paprastesnio, bet
kažkaip nejuda iš vietos. Reikia projekto, nes kelias toks
negali būti“, – BNS sakė A.
Vaicekauskas.
Į premjerą Saulių Skvernelį
kreipėsi Alytaus miesto ir rajono, Prienų, Kauno rajonų,
Birštono merai.
Beveik visoje Kaunas–
Prienai kelio atkarpoje greitis ribojamas iki 70 km per
valandą, tačiau dėl spūsčių
transportas juda gerokai lėčiau. Per dvejus metus šiame
kelyje užregistruoti 168 eismo įvykiai.
2015–2016 metais dalis 66
km ilgio kelio ruožų buvo atnaujinti, bet pernai darbai sustojo. BNS



Angela Merkel ir jos Austrijos kolega Sebastianas Kurzas
(Sebastianas Kurcas) jau per pirmą savo susitikimą
trečiadienį nesutarė migrantų klausimu, o didelę
patirtį turinti Vokietijos kanclerė pareiškė, kad Vienos
priešinimasis pabėgėlių paskirstymui po Bendrijos šalis
yra „neteisingas“.

Gruodžio pabaigoje registruotas
nedarbas Kauno regione - 8,3 proc.
Per paskutinį praėjusių
metų mėnesį registruoto
nedarbo lygio rodiklis,
skaičiuojamas nuo
darbingo amžiaus
gyventojų, Kauno
teritorinės darbo biržos
aptarnaujamoje teritorijoje
išaugo 0,7 proc. punkto ir
mėnesio pabaigoje sudarė
8,3 proc.

2018 m. sausio 1 d. darbo
biržoje buvo užsiregistravę
29,1 tūkst. bedarbio statusą turinčių Kauno apskrities
gyventojų. Prieš metus registruotas nedarbas regione sudarė 7,5 proc., darbo biržoje
buvo užregistruota 26,7 tūkst.
bedarbių.
Nedarbas augo visose Kauno regiono savivaldybėse. Didžiausias pokytis – Kėdainių
rajono ir Birštono savivaldybėse, atitinkamai po 1,2 ir 1,1
proc. punkto, tai yra teritorijose, kurioms didžiausią įtaką daro darbų sezoniškumas.
Daugiausia darbingo amžiaus
gyventojų bedarbiais metų pabaigoje buvo registruota Jonavos (10,4 proc.) ir Kėdainių
(9,4 proc.) rajonuose. Mažiausias nedarbas – Birštono (6,0
proc.) ir Kauno rajono (7,2
proc.) savivaldybėse.
Lyginant su šalies rodikliais,
nedarbas Kauno regione ir toliau išlieka mažesnis nei šalies
vidurkis (8,7 proc.) ir vienas
mažiausių tarp šalies regionų:
mažesnis tik Klaipėdos (7,3
proc.) ir Vilniaus (7,6 proc.)
apskrityse.
Per gruodžio mėnesį Kauno
teritorinės darbo biržos skyriuose užsiregistravo beveik
3,7 tūkst. nedirbančių regiono
gyventojų. Darbdaviai ieškantiems darbo pasiūlė 3,7 tūkst.
laisvų darbo vietų regione 18,3 proc. mažiau nei lapkritį.
Darbo biržos duomenimis per
mėnesį į darbo rinką sugrįžo
3,2 tūkst. regiono gyventojų. Iš
jų 1,9 tūkst. – įsidarbino, 863
- pradėjo savarankišką veiklą
įsigiję verslo liudijimus iki 6
mėn., 429-iems asmenims suteiktas remiamas užimtumas.
Kauno regiono įmonėms
išduoti 46 leidimai įdarbinti
užsieniečius.
Prienų rajono ir Birštono

savivaldybes aptarnaujančiame Prienų skyriuje sausio 1 d.
bedarbiais buvo užsiregistravę 1,4 tūkst. šių savivaldybių
gyventojų, dar 120 dalyvavo
laikino užimtumo priemonėse. Skyriaus aptarnaujamoje
teritorijoje registruotas nedarbas per gruodžio mėn.išaugo
0,9 proc. punkto iki 7,5 proc.
(Prienų rajono savivaldybėje - 0,8 proc. punkto iki 7,7
proc., Birštono savivaldybėje
– 1,1 proc. punkto iki 6 proc.).
Per gruodį Prienų skyriuje bedarbiais užsiregistravo 182
šių savivaldybių gyventojai,
ieškantiems darbo pasiūlyta
116 laisvų darbo vietų skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje. Per mėnesį įsidarbino
107 asmenys, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta - 17, verslo liudijimą laikotarpiui iki 6 mėn.
įsigijo - 60. Prieš metus nedarbas skyriaus teritorijoje buvo
6,9 proc.: Prienų rajone – 7,1
proc., Birštono savivaldybėje
– 5,5 proc.
Daugiausia laisvų darbo
vietų Kauno teritorinės darbo
biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo siūloma: specialistams - pardavimo vadybininkams, logistikos specialistams, socialinio darbuotojo
padėjėjams, lopšelio –darželio
auklėtojams, administratoriams, statybos, automatikos
inžinieriams; paslaugų sektoriaus darbuotojams ir kvalifikuotiems darbininkams pardavėjams, virėjams, tarptautinių pervežimų ir kitiems
vairuotojams, apsaugos darbuotojams, statybininkams,
suvirintojams, santechnikams,
staliams, elektrikams, elektromonteriams, siuvėjams.
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas. Per
gruodžio mėnesį į darbo rinką sėkmingai integruoti 499
jaunuoliai, 112 - nusiųsta dalyvauti aktyvios darbo rinkos
politikos priemonėse. Per mėnesį Kauno teritorinėje darbo
biržoje užsiregistravo apie
1,1 tūkst. nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių. 2018
m. sausio 1 d. darbo biržoje
iš viso buvo registruota - 4,75
tūkst. LDB 
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NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas
turi atvykti į Makedoniją atnaujintų derybų dėl šalies
narystės siekio, praėjus dešimtmečiui po to, kai
nesutarimai su kaimynine Graikija sužlugdė ankstesnį
Skopjė bandymą tapti Aljanso nare.



JAV respublikonų senatorius Jeffas Flake’as (Džefas
Fleikas) trečiadienį apkaltino tai pačiai partijai
priklausantį šalies prezidentą Donaldą Trumpą
(Donaldą Trampą), kad šis stalinistine retorika
užsipuola žiniasklaidą ir kenkia laisvajai spaudai.

Žolininko kertelė. Fizinė ir dvasinė
žmogaus sveikata
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-01-13 Prienų r. PK gavo P.
L. (gim. 2000 m.) pareiškimą,
kad apie 14.00 val. Prienų r.,
gyvenamojo namo verandoje,
pažįstamas asmuo sudavė rankos
kumščiu į veidą, pataikydamas
į nosies sritį (iš karto pradėjo iš nosies bėgti kraujas), bei
sudavė du smūgius kumščiu į
dešinės peties sritį, dėl to P. L.
jautė fizinį skausmą. Po įvykio P.
L. pas medikus nesikreipė. R. M.
nesulaikytas, jam nustatyta 1,90
prom. alkoholio.
2018-01-14 apie 14.20 val. Prienų
r., Veiverių sen., Skriaudžių k.,
Vairuotojų g., patikrinimui sustabdžius automobilį „Audi 80“,
jį vairavęs neblaivus (1,7 prom.
alkoholio) vyras (gim. 1967 m.)
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2018-01-14 apie 14.20 val. Prienų
r., Veiverių sen., Skriaudžių k.,
Vairuotojų g., patikrinimui sustabdžius automobilį „Audi 80“,
jį vairavęs neblaivus (1,7 prom.
alkoholio) vyras (gim. 1967 m.)
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2018-01-16 apie 17.04 val. pranešta, kad Šilavoto sen., Pagraižio
k., Pagraižio g. namo kamine dega
suodžiai.
2018-01-16 apie 17.16 val. gautas
pranešimas, kad Naujosios Ūtos
sen. Naujosios Ūtos k. Mokyklos
g. prie krosnies pro plyšį matoma
ugnis, dūmų nėra. Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad kamine
degė suodžiai. Pabudėta, kol
suodžiai saugiai išdegė.
2018-01-16 pranešta, kad 201801-13 apie 20.45 val. Birštone,
Pušyno g., prie šiukšlių konteinerių, vyras kibiru į veido sritį
sumušė kitą vyrą (gim. 1958 m.).
Nukentėjusiajam buvo praskelta
kakta ir pažeistas dantis.
2018-01-17 Alytaus apskr. VPK
gautas moters (gim. 1982 m.)
pareiškimas dėl mobiliojo ryšio
telefono „Apple iPhone 5S“ vagystės Prienų r., Veiverių mst.
REKLAMA

ATKelta IŠ 1 p.
Tik tvirtai apsisprendęs
keisti savo gyvenimo būdą,
nors ir mažais žingsneliais,
žmogus gali pasiekti norimą rezultatą – visapusišką
sveikatą.

Sveikata – labai plati
sąvoka
Labai dažnai žmogus net
nesusimąsto, nuo ko sveikata
priklauso. Ar žinojote, kad:

20% mūsų sveikatos
lemia genai – tai, ką
mes paveldime iš tėvų
ir senelių;
20% lemia aplinka
(darbo ir gyvenamoji
aplinka, jos
užterštumas, triukšmas,
stresas – tai, ko mes
negalime pakeisti);
10% lemia medicinos,
sveikatos apsaugos
kokybė;
50% sveikatos priklauso
nuo mūsų gyvenimo
būdo.
Sveikata – tai ne tik ligos
nebuvimas. Sveikata suprantama kaip fizinės, protinės,
emocinės, socialinės, dvasinės sveikatos visuma. Jei kas
nors atsitinka vienai sričiai,
neišvengiamai paveikiama
ir kita.
Dvasinė sveikata yra žmogaus egzistencijos šerdis, ji
– pati svarbiausia.Štai kodėl
sakoma, kad visos ligos nuo
nervų, arba stiprus tikėjimas
žmogų išgydė. Kadangi 50%
mūsų sveikatos priklauso
nuo mūsų gyvenimo būdo,
tad mes esame savo likimo
kalviai. Esame laisvi rinktis,
kur gyventi, ką valgyti, sportuoti, judėti ar dienas leisti
prie televizoriaus. Renkamės
pykti ar atleisti, tikėti ir pasitikėti ar dejuoti ir skųstis.
Veikti, daryti gerus darbus ar

laukti, kol mumis pasirūpins
kiti. Dažniausiai taip ir būna.
Sėdim namie ir laukiam, gal
kas mus prisimins, gal pašalpą duos, gal pralinksmins ar
išklausys, gal dovanų ką atneš... Ei! Taip ir norisi tave,
žmogau, papurtyti! O ką tu
šiandien nuveikei savo ir kito labui? Nereikia ieškoti toli,
tavo artimas yra tas žmogus,
kuris gyvena tavo pašonėje,
tavo šeima pirmoje vietoje,
tavo kaimynai, kolegos, draugai. Bet pirmiausia pradėk
nuo savęs paties, juk ir Dievas sako: „Mylėk savo artimą
taip kaip save patį“. Nemylėsi savęs, neturėsi ką dovanoti
kitam. Kaip mylėti save? Pirmiausia nenuodyk. Čia turiu
omeny ne tik svaigalus, bet ir
nesveiką maistą, nešvankios,
piktos literatūros skaitymą,
tuščias nieko gero neduodančias televizijos laidas. Reikia
mokėti atsirinkti. Žmogus per
daug negalvodamas prikemša
tokių „šiukšlių“ sau į galvą ir
kūną, o paskui prasideda ligos… Ne staiga, bet pamažu,
iš lėto žmogus prisipildo pykčio prieš visą pasaulį, atseit,
visur blogai, nebesugeba pastebėti gėrio ir grožio, nebepajėgia kurti geresnės aplinkos nei kitiems, nei sau.
Ką daryti? Nuo ko pradėti?
Kaip tapti optimistu ir pasaulį
matyti daug šviesesnį?

Kas yra sveikas
gyvenimo būdas?
Tai ne tik tai, ką mes dedame į burną, bet ir tai, kas išeina iš burnos! Reikia pradėti
save stebėti. Kelti sau iššūkius
ir siekius. Iš pradžių nedidelius, o juos įveikus, kartelę
galima ir pakelti. Pavyzdžiui,
nepersivalgyti, kiekvieną dieną eiti pasivaikščioti į gamtą,
nustebinti artimą geru žodžiu
ar konkrečia pagalba, stebėti
ir pastebėti malonias smulkmenas gamtoje ir artimo
žmogaus gerąsias savybes.
Pavaišinti artimą puodeliu žolelių arbatos, užuot pasiūlius
kaloringo torto. Eiti kartu su
draugu pasivaikščioti ir pa-

sikalbėti, užuot sėdėjus prie
televizoriaus ar mobiliojo telefono. Reikia gyventi sąmoningai ir atsakingai mėgautis
gyvenimu. Turiu omeny toli
gražu ne lėbavimą, o visavertį gyvenimą, atsakingą, optimistišką, pilną entuziazmo ir
veiklos! Veikla – tai ir tyla,
susikaupimas, ir savęs suvokimas, ir fizinis darbas, ir geros knygos skaitymas, ir sūnaus ar dukters išklausymas,
ir buvimas kartu su Dievu
maldoje... Meilė mus daro gyvus. Meilė ir tikėjimas nugali
mirtį! Labai dažnai skubame
išsivalyti savo organizmą, bet
kartu reikėtų iškuopti ir savo
vidų, savo sielą, pagilinti tikėjimą!
Neįmanoma pasikeisti per
dieną, žmogus keičiasi visą
gyvenimą! Negalima pakeisti kito prieš jo valią – reikia
keistis pačiam ir laukti, kol
tuos pokyčius artimieji pastebės ir patys panorės keistis! Pavyzdžiui, jei kiekvieną
rytą paruošite arbatinuką žolelių arbatos, kad išsivalytų
organizmas, po kiek laiko ir
artimieji susidomės šia jūsų
nauja tradicija. Jei ryte maloniai pasisveikinsit, nusišypsosit, apkabinsit ir palinkėsit geros dienos sutuoktiniui ir vaikams, tai tikrai ir jie maloniai
jums atsakys. Jei aplankysite
sergančią mamą, tai ji jums
dovanos daugiau šilumos nei
jūs jai…
Pirmi darykite gerus darbus
ir būsite nustebinti, kad meilės ir šypsenų gausite dvigubai, sugrįš dvasinė sveikata
ir noras veikti! Fizinė ir dvasinė sveikata turi eiti išvien,
koja kojon!
Net ir mažais žingsneliais
galima perkopti kalnus, tad
niekada neleiskite, kad mažos negandos, pasitaikančios
jūsų kelyje, jus sugniuždytų!
Net ir baisiausioje naktyje
neliksite vienas, visada galite pasikliauti Dievu, kai bus
labia sunku – jis jus neš per
gyvenimą!
Ačiū redakcijai už suteiktą žodį! O Jums dėkoju, kad
skaitėte, ir linkiu nuostabios
dienos!
Žolininkė Monika Smilgytė 



Daugybė nepatogiai pasijutusių svetingųjų rumunų
trečiadienį socialiniuose tinkluose atsiprašė Japonijos
ministro pirmininko, kad šis, atvykęs istorinio vizito į
Rumuniją, neturėjo galimybės susitikti su savo kolega
premjeru.

Stakliškių seniūnijos ūkininkai
savarankiškai su LR Seimo
nario Andriaus Palionio
pagalba siekia, kad seniūnijai
išliktų nenašių žemių statusas
ATKelta IŠ 1 p.
nieko nežino ir jokių veiksmų
nesiima nei Prienų ūkininkų
sąjunga, nei Prienų rajono savivaldybė. Kaip paaiškėjo vėliau, šių institucijų atstovams
nenašių žemių projektas buvo
pristatytas ne kartą (2017 m.
lapkričio 9 d. Dotnuvoje vykusiame Ūkininkų sąjungos
prezidiumo posėdyje, 2017m.
spalio 26 d. Žemės ūkio rūmų
(ŽŪR) prezidiumo posėdyje
– į ŽŪR prezidiumo posėdžius kviečiami savivaldybių
atstovai). Pagal Žemės ūkio
ministerijos spaudoje pateiktą informaciją, savo ūkininkų
interesus dėl nenašių žemių
aktyviai gynė Druskininkų,
Telšių, Rokiškio, Ignalinos,
Švenčionių savivaldybės.
Ūkininkams liko viena išeitis – savarankiškai pagalbos
kreiptis į Prienų rajono savivaldybės tarybos narį, Bendruomenių ir kaimo reikalų
komiteto pirmininko pavaduotoją Arūną Vaidogą, kurio
pastangomis buvo surengtas
ūkininkų susitikimas su LR
Seimo nariu Andriumi Palioniu. Seimo narys susidariusią
situaciją pradėjo aiškintis su
LR žemės ūkio ministru, ministerijos specialistais. Nieko
nelaukdami, ūkininkai parengė kreipimąsi, surinko 230 parašų ir 2017 m. gruodžio 20 d.
kartu su Seimo nariu Andriumi Palioniu buvo priimti LR
žemės ūkio ministro Broniaus
Markausko. Po ilgos diskusijos su ministru Broniumi
Markausku buvo gautas pažadas, kad Stakliškių seniūnijos teritorija išliks didelio
nepalankumo ūkininkauti
vietovių žemėlapyje (šiuo
sprendimu ūkininkai gaus dar
didesnes išmokas 10–15 eurų
už 1 hektarą).
2017 m. spalio 23 d. Žemės
ūkio ministerijoje vykusiame Prienų ūkininkų susitikime su žemės ūkio ministru ir

2017 m. lapkričio 27 d. žemės
ūkio ministro Broniaus Markausko vizito Prienuose metu
nebuvo net užsiminta apie šią
problemą.
Šioje istorijoje itin keistai
atrodo Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius, savarankiškus ūkininkų siekius išlaikyti
Stakliškių seniūnijai nenašių žemių statusą vadindamas politikavimu. Stakliškių
seniūnijos ūkininkai tikėjo,
kad Kūčių išvakarėse duotas
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro Broniaus Markausko pažadas bus ištesėtas
ir Stakliškių seniūnijos teritorija išliks didelio nepalankumo ūkininkauti vietovių
žemėlapyje.
Ūkininkų ir Seimo nario
Andriaus Palionio pastangos
nenuėjo veltui. 2018 m. sausio 18 d. Stakliškių seniūnijos
ūkininkai gavo raštą iš Žemės
ūkio ministerijos, kad seniūnijos ūkininkų kreipimesi nurodyti faktai ir argumentai yra
pagrįsti. Žemės ūkio ministerijos atsakingi specialistai išanalizavo ir įvertino Stakliškių
seniūnijos ūkininkų kreipimesi nurodytas aplinkybes ir reikalavimus dėl ūkininkavimo
sąlygų seniūnijoje. Konkrečiu
atveju Stakliškių seniūnija turi
būti priskirta prie vietovių, kuriose esama gamtinių trūkumų, kategorijos. Žemės ūkio
ministerija Europos komisijai
teiks derinti ir tvirtinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos ketvirtą pakeitimą. Vadovaujantis programos pakeitimu, Stakliškių
seniūnijos ūkininkai ir toliau
turės galimybę gauti mažiau
palankių vietovių išmokas (60
eurų už hektarą).
Džiugu, kad ministerija pasirengusi dalyvauti diskusijose visais jos kompetencijai
priskirtais klausimais.
Ričardas Mykolaitis 

ATGARSIAI 
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Rusijoje pateikti septyni ieškiniai prieš Jungtinių
Valstijų technologijų kompaniją „Apple“, kuri jau
pripažino, kad tikslingai lėtina senesnių modelių
„iPhone“ telefonus, trečiadienį pranešė ieškovų
advokatas, pridūręs, kad kompanija gali sulaukti
„šimtų“ naujų ieškinių.



Europos Sąjungos saugumo komisaras Julianas Kingas
(Džulianas Kingas) trečiadienį pareiškė, kad Rusija
laikosi strategijos, kuria siekia įvairiais kanalais ir
daugybe kalbų platinti klaidingą informaciją.

Žvakės primins trapią gyvybę



Rumunijos premjero poste pirmą kartą bus moteris
– Viorica Dancila. Rumunijos prezidentas Klausas
Iohannisas (Klausas Johanisas) trečiadienį patvirtino
europarlamentarę Vioricą Dancilą (Vioriką Dančilą)
šalies ministre pirmininke – per septynis mėnesius ji
yra jau trečias premjeras šioje ES narėje.

Prienų Švietimo pagalbos tarnybos metodinė diena

ATKelta IŠ 1 p.
eismo dalyviai, o žuvo 5 (2016
m. – 5).
Trečiadienį per vieną valandą pavyko sulaikyti vieną
pėsčiąją, kuri ypač judrią Vytauto gatvę kirto ignoruodama čia arti viena kitos įrengtas pėsčiųjų perėjas. Sausio
17 dienos naktį gausiai pasnigus, susidarė gana sudėtingos
eismo sąlygos. Sudėtingesnės
pasidarė ne vien važiavimo
sąlygos, pailgėjo ir stabdymo
kelias, todėl net ir matydami
pėstįjį vairuotojai negali užtikrinti, kad automobilį pavyks
sustabdyti laiku.
Tiesa, nors pėsčioji kartu su
simboline žvake gavo galimybę už pirmąjį per metus padarytą administracinį nusižengimą sumokėti tik pusę minimalios nuobaudos, sulaikius ją dar
kartą – teks mokėti visą baudą.
Tokį nusižengimą padariusiam
vairuotojui nuobauda už kitą
administracinį nusižengimą
taip pat išaugtų.
Nors sausio 17-ąją Prienuose važinėjo specialus pėstiesiems stebėti skirtas ekipažas
bei aktyvią kelių transporto priemonių patikrą vykdęs
policijos ekipažas iš Alytaus
apsk. VPK, pėstieji, net ir matydami du budinčius policijos
ekipažus, neskubėjo ieškoti
pėsčiųjų perėjos. Nors horizonte pamatyti pažeidėjai tuoj
pat išnykdavo tarp krentančio
sniego, žmonių bei pastatuose ir šįkart simbolinės žvakės
kartu su administracinio nusižengimo protokolu išvengė,
reikia tikėtis, jog kitą kartą jie
elgsis apdairiau ir išvengs ne
tik simbolinės, bet ir gedulingos žvakės šviesos.
Trečiadienį vykusi akciją,
žinoma, ne paskutinė. Ji vyks
ne tik Prienuose, bet ir visame
Prienų rajone.
Ir svarbiausia – reikia nepamiršti, kad reikia saugotis
ne policijos automobilio, o to
automobilio, kurio Jūs, galbūt
dėl prastų sąlygų, neįjungtų artimų šviesų ar tiesiog neįvertinę greičio, nepamatėte. Gyvybė yra brangesnė ir už žvakę, ir
už baudą. Netgi už sutaupytas
5 minutes.
REKLAMA

7 pražūtingos vairuotojų klaidos
pėsčiųjų atžvilgiu:
> Vairuotojas nesulėtina greičio, nesustoja ir nepraleidžia
per pėsčiųjų perėją einančių pėsčiųjų;
> Sustojus ta pačia kryptimi važiuojančiai transporto priemonei, vairuotojas nesulėtina greičio ir nesustoja prieš
pėsčiųjų perėją;
> Vairuotojas nepraleidžia kelio kertančių pėsčiųjų sankryžose, sukdamas ir kairę ar į dešinę, važiuodamas papildomos šviesoforo rodyklės kryptimi, įvažiuodamas į kelią
į/iš teritorijos;
> Važiuodamas atbulas, vairuotojas neduoda kelio pėsčiajam;
> Vairuotojas nesiima papildomų atsargumo priemonių
tamsiuoju paros metu, esant blogam matomumui;
> Vairuotojas viršija saugų važiavimo greitį;
> Vairuotojas naudojasi mobiliuoju telefonu, kalba, naršo,
rašo žinutes, užsiima su vairavimu nesusijusia veikla.

Sausio 15 dienos popietę
Balbieriškio pagrindinės
mokyklos Vaiko gerovės
komisijos, Metodinės
tarybos nariai ir kiti
suinteresuoti pedagogai
turėjo galimybę dalykiškai
pabendrauti su Prienų
Švietimo pagalbos
tarnybos komanda.

Į metodinę dieną, organizuotą netradicinėje aplinkoje,
mokyklos muziejuje, atvyko
Prienų Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė, logopedė Giedrė
Džiaugienė, specialioji pedagogė Zita Linkevičienė, psi-

chologė Euridija Padelskienė,
socialinė pedagogė ekspertė
Dalė Daiva Gasparavičiūtė.
Specialistės pagal savo darbo sritis, mokyklos pedagoginę bendruomenę konsultavo
švietimo pagalbos teikimo,
specialiojo ugdymo klausimais.
Labai išsamiai susipažinome su dokumentų parengimo
pirminiam ir pakartotiniam
ugdytinių vertinimui tarnyboje metodinėmis rekomendacijomis.
Konstruktyvi diskusija vyko dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių

pasiekimų vertinimo.
Taip pat susitarta dėl kvalifikacijos tobulinimo seminaro poreikio pedagogams, nuo
ikimokyklinio amžiaus ugdantiems vaikus su autizmo
spektro sutrikimais.
Mokyklos direktorius Stasys Valančius pasidžiaugė
glaudžiu bendradarbiavimu
su Prienų švietimo pagalbos
tarnyba, palinkėdamas metodinės dienos metu išsakytų abipusių lūkesčių įgyvendinimo.
Balbieriškio pagrindinės
mokyklos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Gražina Antanavičienė 

7 pražūtingos pėsčiųjų klaidos:
> Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui
pėstieji nesineša šviečiančio žibinto, nevilki ryškiaspalvės
liemenės su šviesą atspindinčiais elementais, nesegi atšvaitų;
> Pėstieji eina per kelią degant draudžiamam šviesoforo signalui;
> Į pėsčiųjų perėją pėstieji įžengia neįsitikinus, kad eiti
yra saugu ir kad visos transporto priemonės sustojo juos
praleisti;
> Pėstieji neįvertina atstumo iki artėjančios transporto
priemonės, eidami per kelią delsia arba stoviniuoja, bėga
per važiuojamąją dalį, naudojasi mobiliaisiais telefonais,
rašo žinutes, naršo;
> Pėstieji kerta važiuojamąją dalį, perlipdami per kelio atitvarus arba eidami per skiriamąją juostą;
> Pėstieji eina automagistralėmis, greitkeliais, važiuojamąją dalimi ar jos pakraščiu vietose, kur yra įrengti šaligatviai
arba pėsčiųjų takai;
> Pėstieji išeina iš už stovinčios transporto priemonės ar
kitos kliūties, neįsitikinus, kad tai yra saugu ir kelyje nėra
artėjančių transporto priemonių.

„Pasakoje“ nušvito Šviesos stalas
Prienų lopšelio-darželio
„Pasaka“ „Kačiukų“
grupės auklėtoja Regina
Jankauskienė ir auklėtinio
Jauniaus Vaitukaičio
mamytė Jurgita
Vaitukaitienė prieš pat
Kalėdas vaikams norėjo
padaryti staigmeną,
tačiau dabartinius vaikus
nustebinti gana sunku.

Bet yra dalykų, kurie vaikus ne tik sudomina, bet ir
ugdo. Kad tokie dalykai kainuoja nemažus pinigus, tapo
aišku vos tik pradėjus ieškoti
Šviesos stalo. Stalas yra puiki
ugdymo priemonė. Jis labai

tinka tamsiuoju metų laikotarpiu. Mama Jurgita ir auklėtoja
Regina aplankė keletą Prienų
miesto geros valios žmonių,
ir Šviesos stalas jau džiugina
vaikų širdeles. Nuoširdžiai dė-

kojame ūkininkui Juozui Vaitukaičiui, Joanai ir Juozui Šalčiams, įmonės UAB „Hidrosta“ direktoriui Valdui Paulauskui, UAB „Milavita“ direktoriui Antanui Milašauskui.
Ačiū jiems už jų gerumą.
Inga Petkevičienė 

 sportas
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Argentiniečiai ieško atsakymo į klausimą, kodėl popiežius
negrįžta namo. Popiežius Pranciškus per penkerius savo
pontifikato metus skrido virš Andų kalnų, buvo susitikęs
su lūšnynų gyventojais ir bendravo su prezidentais
šešiose Lotynų Amerikos šalyse, bet per visą tą laiką jis
nebuvo sugrįžęs į Argentiną.

Prenumeruokite
Nemuno krašto
laikraštį
„Naujasis Gėlupis“
2018 m.!
Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite
nuo svarbiausių krašto
ekonominių, kultūrinių ir
politikos naujienų!

REGIONŲ KREPŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

12

1

1153:936

2. Stakliškių „Guosta“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

11

2

994:850

3. Rokiškio „Feniksas“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

9

4

1081:917

4. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

9

4

929:938

5. Kupiškio KK „Kupiškis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

8

5

1004:927

6. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

8

5

985:925

PRAL.

SANTYKIS

7

5

926:924

8. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

4

9

880:960

9. Alytaus SRC- „Dzūkija“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

3

9

905:965

10. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

3

10

947:1045

11. Anykščių „KKSC-Elmis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

2

11

816:960

12. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

1

12

867:1140

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Sausio 20 d.

14

00

val.

Prienų KKSC arenoje
Stakliškių „Stakliškės“ prieš
Kauno „Perkūnas-Vytrita“ RKL

Čilės pareigūnai aiškinasi trijų sraigtasparnių ir
vienos bažnyčios padegimus, šalyje viešint popiežiui
Pranciškui. Per pastarąją savaitę Molotovo kokteiliais
buvo apmėtyta mažiausiai 10 bažnyčių.

LaMelo Ball’as Prienų areną privertė ošti
Mantvydas

PREKEVIČIUS

Sausio 15 d. vakarą Prienų
kūno kultūros ir sporto
centro arenoje „Big Baller
Brand Challenge Games“
krepšinio rungtynėse
susitiko Prienų-Birštono
„Vytautas“ ir Vilniaus
„Lietuvos rytas-2“.

Atkakliomis kovomis ir
apylygiu žaidimu prasidėjusios rungtynės vos po keleto
akimirkų virto aikštelės šeimininkų triumfu. Startiniame penketuke startavę broliai
LaMelo ir LiAngelo Ballai
bei Kervinas Bristolas labai
greitai išvedė savo komandą į
priekį, svečiams tik suteikdami progą vytis juos. Pirmojo
kėlinio pabaigoje „Vytautas“
pirmavo jau 32:19.
Antrajame kėlinyje „Vytauto“ krepšininkai tęsė pergalingą žygį. Tuo tarpu LaMelo visus, net priversdamas
iš savo vietos pakilti tėvą LaVarą Ballą, pradėjo stebinti
savo unikaliais metimais iš
po krepšio, rodės, jog pats kamuolys susiranda kelią tiesiai

į krepšį. Baigiantis antrajam
kėliniui aikštelės šeimininkai susikrovė jau 23-ijų taškų
persvarą – 64:41.
Ilgosios pertraukos metu
LaVaras Ballas vėl nenustygo
vietoje, tačiau šįkart dėl aikštelėje pasirodžiusių „Project
Mayhem“ vaikinų. Pusnuogiai, sportiški vaikinai savo
„šokiais“ ant lygiagrečių nustebino visą Ballų komandą.
LaVaras ne tik šypsojosi, bet
ir aikčiojo bei judėjo kartu su
vaikinais muzikos ritmu. Po
sportininkų pasirodymų čia
vyko ir tradicinė taikliausio
metimo loterija, kurios laimėtojui atiteko „Tango Pizza“ čekis. Na, o su nugalėtoju Tautvydu baudų metimo
varžybose susirungė ir pats
LaVaras. Tiesa, po šio rungties Tautvydas aikštelę paliko
su dar vienu prizu ir dviguba
pergale.
Po ilgosios pertraukos „Vytautas“ ir toliau užtikrintai
šuoliavo į priekį toldamas nuo
priešininkų ir trečiąjį kėlinį
pirmavo jau 38 taškų skirtumu (98:60). Tuo tarpu arenoje
su kiekvienu LaMelo, LiAngelo, Kervino, Justo Sinicos

bei Tomo Dimšos derinuku
likdavo vis mažiau žiūrovų.
Tiesa, žiūrovus džiugino ir ne
tik svečiai, bet ir viešnios iš
sostinės – kartu su krepšininkais atvykusios šokėjos.
Ketvirtasis kėlinys buvo
dar vieną galimybė parodyti
unikalų bei dėmesio vertą žaidimą. Nors abiejų komandų
krepšininkai jau akivaizdžiai
buvo pervargę, „Vytautas“
rungtynes laimėjo rezultatu
130:93.
Daugiausiai taškų „Vytauto“ naudai per šias rungtynes
įmetė LaMelo (31), LiAngelo (29), Regimantas Miniotas
(19) bei Kervinas (17).



Naktį iš antradienio į trečiadienį dangų virš Mičigano
skaisčiai apšvietė ir trinktelėjo meteoras. Amerikos
meteorų stebėjimo draugija sakė gavusi šimtus
pranešimų apie dangumi nuskriejusį ugnies kamuolį. JAV
geologijos tarnyba kaip tik tuo metu užregistravo 2,0 balo
stiprumo žemės drebėjimą Mičigane.

Ballų šeimyna triuškinančią pergalę
prieš „Lietuvos rytas-2“ paminėjo
Prienų picerijoje „Tango Pizza“

Mantvydas

PREKEVIČIUS

Picerijos viltys išsipildė
– Ballų šeimyna
triuškinančią pergalę
prieš „Lietuvos rytas-2“
paminėjo Prienų picerijoje
„Tango Pizza“. Į ją susirinko
krepšininkų šeimyna
bei juos lydinti kūrybinė
grupė. Čia vakarieniavo
ir didesnė dalis PrienųBirštono „Vytauto“
krepšininkų.

Nuo pat rungtynių pradžios
vyko labai įtempta kova, kuri tik kartais šiek tiek daugiau
nusvirdavo į kurios nors komandos pusę, tačiau labai
greitai vėl susilygindavo. Jau
po pirmojo kėlinio matėsi,
kad nekeičiant tempo rungtynės išliks labai įtemptos. Po
pirmojo kėlinio „Vytautas“ tu-

antrajam kėliniui 3 taškais
pirmavo jau svečiai – 46:43.
Trečiasis kėlinys vėl baigėsi
„Vytauto“ nenaudai – 73:71.
Ketvirtajame kėlinyje lyderis
vėlgi nebuvo aiškus, įtemptoje kovoje priešininkus dažniau teko vytis „Vytautui“,
tačiau esant mažam skirtumui viskas galėjo pasikeisti
bet kurią akimirką. Ir iš tiesų,
kaip dažniausiai nutinka, paskutinėmis akimirkomis „Vytauto“ krepšininkams pavyko
sėkmingiau rinkti taškus – o
„Vyčio“ krepšininkams darant neleistinas klaidas – sąskaitą dar labiau papildyti gyvybiškais svarbiais taškais.
Likus vos minutei iki rungtynių pabaigos, „Vytautui“
pavyko sukaupti ir išsaugoti
4 taškų persvarą bei laimėti
rungtynes rezultatu 93:89.

LiAngelo Ballas šiose varžybose pelnė 22 taškus ir tapo varžybų lyderiu. LaMelo
Ballas ir Kervinas Bristolis
surinko po 14 taškų, Tomas
Dimša –11 taškų, o Justas Sinica – 10 taškų.
Varžovų komandoje daugiausiai taškų pelnė Brianas
Wanamakeris ir Marijus Užupis (13 taškų).
Žiūrovus šįkart džiugino
„Žalgirio“ šokėjos.

Dar gruodžio mėnesį, prieš
atvykstant Ballų šeimai, Prienuose įsikūrusioje picerijoje „Tango Pizza“ apsilankė
Jungtinių Amerikos Valstijų
laikraščio „The New York Times“ žurnalistai. Reportažas
apie Prienus bei šios picerijos
planus priimti įžymiąją šeimą apskriejo ne tik JAV, bet
ir viso pasaulio žiniasklaidą.
Praėjus vos kelioms dienoms
picerijos savininkai Dovilė ir
Jaunius Mališauskai jau davė
interviu ir JAV internetiniam
portalui „YAHOO“.
Tiesa, mintys ir svajonės ir
liko svajonėmis iki sausio 15osios. Tačiau tą vakarą, baigiantis antrosioms „Big Baller Brand Challenge Games“
rungtynėms, picerija sulaukė
skambučio su prašymu rezervuoti stalą krepšininkams bei
jų komandai iš JAV.
Ne vienas prienietis nuščiuvo, kai vėlyvą vakarą, po pergale pasibaigusių rungtynių,
Prienų centre esantį pastatą
apsupo mikroautobusų kortežas, o į piceriją sugužėjo visa
„BBB“ filmavimo grupė bei

KREPŠINIS

KREPŠINIS

KREPŠINIS

KREPŠINIS

„Vytautas“ – „Vytis“ – per plauką nuo pirmo
tik trijų taškų pranašumą
pralaimėjimo rėjo
(21:18). Tuo tarpu baigiantis

7. Kauno „Perkūnas-Vytrita“
PERG.



Mantvydas

PREKEVIČIUS

Sausio 17 d. vakarą,
Prienų kūno kultūros ir
sporto centro arenoje,
jau trečiose „Big Baller
Brand Challenge Games“
rungtynėse susirungė
Prienų–Birštono
„Vytautas“ ir Nacionalinės
krepšinio lygos lyderis –
Šakių „Vytis“.

Sausio 21 d.

17

00

val.

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

Sausio 23 d.

21

00

val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Alytaus „Dzūkija“ BBB

Sausio 26 d.

19

30

val.

Prienų KKSC arenoje
Stakliškių „Stakliškės“ prieš Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“ RKL

Sausio 27 d.

16

30

val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Utenos „Juventus“ LKL

visa svečių svita. LaMelo ir
LiAngelo plačiai šypsodamiesi pasisveikino su jau anksčiau čia atvykusiais „Vytauto“
krepšininkais, su kuriais iškovojo antrąją pergalę.
Susėdusi šeimyna nestokojo gerų emocijų ir juoko, o
ant stalo gana greitai pradėjo keliauti svečių užsakytos
sriubos bei picos. Kaip pasakojo J. Mališauskas, vaikinų
tėvas LaVaras Ballas pasirinko picą su įvairių rūšių mėsos gaminiais bei sūriu. Ir čia
paaiškėjo, kad tai ne pirmas
kartas, kai LaVaras valgo picerijoje „Tango Pizza“ keptą
picą. Pasak J. Mališausko, tokią picą krepšininkus atlydėjusi filmavimo bei palaikymo
komanda užsisakė į viešbutį ir
anksčiau, bet, pasirodo, ji buvo skirta ne komandai, o pačiam LaVarui.
Tiesa, picerijoje filmavo
ne tik Ballų šeimą lydinti filmavimo grupė, bet ir didesnė
dalis nuolatinių picerijos klientų. Atvykus svečiams, jie
daugiau dėmesio kreipė savo telefonuose įjungtoms filmavimo kameroms, o ne ant
stalo auštančiam maistui. Kai
kurie kaimynystėje sėdinčias
įžymybes savo draugams telefonais transliavo gyvai per
tą patį „Facebook“, kuris turi
išskirtines „Big Baller Brand
Challenge Games“ varžybų
transliavimo teises.
Pabaigusi vėlyvą vakarienę svečių komanda dar dalyvavo fotosesijoje su sirgaliais
bei picerijos komanda ir užsiminę, kad čia lankosi ne paskutinį kartą, išvyko ilsėtis į
Birštoną.
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Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Jonavos „Jonava“ BBB
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Jungtinių Valstijų pramonės gamybos apimtys praėjusiais
metais padidėjo daugiausiai per septynerius metus.
Pramonės gamybos apimtys padidėjo 3,6 proc. O kasybos
sektoriuje veiklos mastas šoktelėjo 1ą,5 proc., o tai yra
didžiausias prieaugis nuo 2014 metų.

Vaikų mitybos raciono
karalius – kiaušinis: kaip su juo
susidraugauti nuo mažų dienų?

Kiek kiaušinių vaikams
rekomenduojama
suvalgyti per dieną? Vieną,
du, o gal net tris.

Mitybos specialistai teigia,
kad joks kitas produktas neturi tokio organizmui reikalingų
medžiagų derinio, kuris stiprina imunitetą ir skatina augimą.
Todėl kiaušiniai ypač naudingi
vaikystėje ir paauglystėje.
Pažintį su kiaušiniu rekomenduojama pradėti dar kūdikystėje, pirmiausiai nuo ne
trumpiau kaip 5 minutes virto trynio, nes jis vertingesnis
už baltymą. Pirmiems skonio
bandymams pakaks ketvirčio,
o kiek vėliau patartina valgyti po pusę geltonosios kiaušinio dalies.
„Visą kiaušinį į vaiko mitybos racioną rekomenduojama
įtraukti jau nuo 9 mėnesio, o
atšventus pirmąjį gimtadienį,
per savaitę jau galima suvalgyti 2–3 kiaušinius. Kiaušinio baltyme yra lengvai pasisavinamų aminorūgščių,
kurios reikalingos augančiam
organizmui, smegenų veiklai.
Aminorūgštys itin svarbios
ir besivystančiam vaisiui, tai
reiškia, kad kiaušinius į savo
valgiaraštį vertėtų įtraukti ir
nėščiosioms“, – sako Nijolė
Vasiliauskienė, Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Viešojo maitinimo katedros vedėja.
Pasak mitybos specialistės, vaikų mėgstami kiaušinių deriniai yra patys įvairiausi. Vieniems patinka kiaušinis ir jo
ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Vasario 2 d.

1800 val.

Š.Marčiulionio KA (Vytenio g. 6, Vilnius)

Vilniaus „Lietuvos rytas-2“ prieš
Stakliškių „Stakliškės“ RKL

trynys be jokių priedų. Kiti
vaikai prie kiaušinio neatsisako šviežių daržovių – agurkų, pomidorų, salotų ar netgi
avokado. Išradingesni tėvai
kiaušinį įsuka į daržovių košę, įmuša į mėsos ar žuvies
masę arba kepa gardų omletą. „Be kiaušinių ir patiekalų iš
jų, visavertis vaikiškas meniu
egzistuoti negali“, – teigia N.
Vasiliauskienė.

Daugiau vitaminų
nei mėsoje ar pieno
produktuose
Moksliniai tyrimai rodo,
kad vištos kiaušinis yra vienintelis produktas, kurį organizmas įsisavina iki 97–98
proc. Ne veltui jis laikomas
baltymų įsisavinimo etalonu.
Skaičiuojama, jog kiaušinyje yra net 13 vitaminų, tarp
kurių A, В1, В2, В6, В12,
taip pat tokių svarbių mineralų kaip fosforas, kalcis ar geležis, mikroelementų – jodo,
vario, kobalto ir kitų. Pati vertingiausia kiaušinio dalis yra
trynys, jame yra beveik visos
svarbiausios amino rūgštys.
Be to, kiaušinio trynyje yra
žymiai daugiau vitaminų A,
D, E, B1, B2 negu mėsoje ar
pieno produktuose. 

KREPŠINIS
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Čekijos premjero Andrejaus Babišo mažumos
vyriausybė atsistatydino trečiadienį, nes
diena anksčiau įstatymų leidėjai nusisuko nuo
piktnaudžiavimu ES subsidijomis kaltinamo
milijardieriaus.



Rusijos užsienio prekybos perviršis 2017-aisiais padidėjo
28 proc. – iki 115,8 mlrd. JAV dolerių nuo 90,3 mlrd. dolerių
2016 metais, pranešė centrinis bankas, remdamasis
negalutiniais mokėjimų balanso duomenimis. Eksportas
pernai augo 26 proc. iki 353,7 mlrd. dolerių, importas – 24
proc. iki 237,9 mlrd. dolerių.

Top 10 sveikos mitybos patarimų pagal dietologę
Barborą Jarašūnę
Sveikos mitybos
tendencijos tiek Lietuvoje,
tiek visame pasaulyje
kasdien vis stiprėja.
Visgi kelias iki sveikos
gyvensenos ir mitybos gali
būti sunkus. Kaip pradėti?
Kokių žingsnių imtis
norint gyventi ir valgyti
sveikiau? Kokios yra
sveikos mitybos taisyklės?
Į šiuos klausimus atsako ir
pataria gydytoja dietologė
Barbora Jarašūnė.

„Big Baller Brand
Challenge Games“ (BBB)
Vytautas

1. Valgykite reguliariai.
Pasak gydytojos dietologės
B. Jarašūnės, suaugusiam asmeniui geriausia valgyti tris
kartus per dieną, pridedant
porą užkandžių tarp pagrindinių valgymų. Visgi patartina tarp pagrindinių valgymų
nedaryti ilgų pertraukų, mat
tai greitai gali paskatinti persivalgymą.
2. Nepersivalgykite. „Nuolatinis „lėtinis“ persivalgymas
gali nulemti nutukimo vystymąsi ir metabolinius sutrikimus. Stebėkite save – pavalgę
neužilgo turėtumėte pasijusti
sotūs, tačiau ne prisikimšę“, pataria B. Jarašūnė
3. Vartokite daugiau daržovių. Anot gydytojos dietologės B. Jarašūnės, viena
svarbiausių mitybos taisyklių
yra daržovių vartojimas, tad
naudinga jų valgyti kuo daugiau. „Kaskart pietaujant ir
vakarieniaujant lėkštėje turėtų atsirasti erdvios vietos daržovėms (tačiau bulvės į šią
kategoriją neįtraukiamos)“,
- sako ji.
4. Nevenkite ir riebalų.
Organizmui labai svarbūs ir
riebalai – jie sudaro svarbią
mitybos dalį. Riebalai ne tik
suteikia energijos, bet ir padeda pasisavinti vitaminus
A, D, E ir K, kurie yra būtini
žmogaus organizmo veiklai.
Jie turėtų sudaryti 20-30 proc.
visų dienos kalorijų. Riebalai
skirstomi į sočiuosius ir nesočiuosius. Sotieji yra gyvulinės
kilmės – jų vartojimą reikia
riboti, o geraisiais riebalais
laikomi nesotieji riebalai, kuriuos rasite augalinės kilmės
produktuose (augaliniai aliejai, sėklos, riešutai).

5. Ieškokite rakto skylutės ženklo. Gydytoja dietologė B. Jarašūnė pataria, kad
norint nepasiklysti tarp produktų gausos ir didžiulės pasiūlos, verta atkreipti dėmesį
į specialų ženklinimą. Lietuvoje ir Europoje sveikesni
produktai žymimi žaliu rakto
skylutės simboliu – jis padeda
išsirinkti sveikiausią produktą iš vienos ar kitos produktų
grupės. Šiuo simboliu ženklinami tik LR Sveikatos apsaugos ministerijos kriterijus
atitinkantys gaminiai.
6. Rinkitės įvairesnį maistą. Dietologė pataria, kad mūsų valgomas maistas turi būti kuo įvairesnis: „Į kasdienį
racioną įtraukite produktus
iš skirtingų maistinių grupių:
rinkitės grūdines kultūras,
daržoves ir vaisius, pieno produktus, daug baltymų turintį
maistą (mėsą, žuvį, kiaušinius ar ankštines kultūras) bei
sveikatai palankius riebalus.“
Jeigu tam tikrų produktų netoleruojate, atkreipkite dėmesį į užrašus ant pakuočių.
Tarkim, jei netoleruojate laktozės, ieškokite maisto produktų su specialiu žymėjimu
„Be laktozės“.
7. Ribokite cukrų. B. Jarašūnė primena, kad daug
cukraus turinys produktai turi labai mažą maistinę vertę,
tačiau išlaiko didelę energinę
vertę, vadinamą „tuščiomis
kalorijomis“. Be to, pernelyg
gausus cukraus vartojimas didina nutukimo, metabolinių
sutrikimų ir dantų ėduonies
riziką. „Labai dažnai cukrus
slypi ten, kur net neįtariate.
Pirmiausia patariu įvertinti
kiek cukraus gaunate su įvairiais gėrimais. Nepamirškite,
kad sultys ir gaivieji gėrimai
turi didžiausią jo kiekį“, - pasakoja B. Jarašūnė.
8. Susikaupkite valgymui.
Suvartojamo maisto ir jo kiekio stebėjimui bei ramiam

valgymui ypač trukdo įvairūs
pašaliniai dirgikliai, pavyzdžiui, nuolat įjungtas televizorius, kompiuteris, telefonas
ar skaitiniai. Visi šie pašaliniai
veiksniai nukreipia dėmesį ir
koncentraciją nuo valgymo
proceso. „Sąmoningas valgymas yra pirmasis žingsnis link
pokyčių“, - patikina dietologė
B. Jarašūnė.
9. Pokyčių per naktį nebūna. Pasak gydytojos dietologės B. Jarašūnės maitinantis
sveikai svarbu per daug neįsitempti: „Juk sveika mityba
– ne kasdieninė kova ar minų
laukas, kai suvalgius kažką
„ne to“ sugriūna visa sistema,“ – šypsosi ji. Gydytoja
pataria nepamiršti, kad mūsų
sveikatą lemia ne vienkartiniai „susilaikymai“ ar griežtos
poros savaičių trukmės dietos,
o kasdieniniai įpročiai: „Norint pakeisti seną ir įtvirtinti
naują įprotį, prireiks mažiausiai šimto dienų. Pasikeitimai
yra stabiliausi, kai jie diegiami
pamažu, o ne per naktį norint
pakeisti visą savo maitinimąsi“, - patikina B. Jarašūnė.
10. Rinkitės natūralumą.
Anot dietologės B. Jarašūnės
produkto „sveikumas“ priklauso nuo jo sudėties, perdirbimo laipsnio bei suvalgomo kiekio. Akivaizdu, jog
mažiausiai apdoroti produktai
– daržovės, vaisiai, kruopos,
riešutai, sėklos, žuvis, mėsa
ar kiaušiniai, sveikatai bus
daug palankesni negu gausiai
apdoroti (tokie kaip dešrelės,
rafinuotų miltų bei cukraus
gaminiai ir pan.)
Taigi sveika mityba susideda iš daugybės veiksnių, savęs
stebėjimo ir sveikesnių pasirinkimų. Norėdami maitintis
sveikiau, parduotuvėje nepraeikite pro daržovių skyrių, rinkitės sveikatai palankius augalinius riebalus ir lentynose
ieškokite rakto skylutės ženklu pažymėtų produktų. 
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Prienų KKSC arenoje
Stakliškių „Stakliškės“ prieš Kauno
krepšinio akademija „Snaiperis“ RKL
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Sporto centras (Liudiškių g. 18, Anykščiai)

Anykščių „KKSC-Elmis“ prieš
Stakliškių „Stakliškės“ RKL
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LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT.

PER.

19

17

PRAL. TAŠKAI

2

17

2. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT.

PER.

18

15

PRAL. TAŠKAI

3

15

3. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT.

PER.

19

15

PRAL. TAŠKAI

4

15

4. Panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT.

PER.

19

13

PRAL. TAŠKAI

6

13

5. Utenos „Juventus“
RUNGT.

PER.

19

7

PRAL. TAŠKAI

12

7

6. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT.

PER.

18

6

PRAL. TAŠKAI

12

6

7. Pasvalio „Pieno žvaigždės“
RUNGT.

PER.

19

6

PRAL. TAŠKAI

13

6

8. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT.

PER.

19

6

PRAL. TAŠKAI

13

6

9. Kėdainių „Nevėžis“
RUNGT.

PER.

19

5

PRAL. TAŠKAI

14

5

10. Prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT.

PER.

19

4

PRAL. TAŠKAI

15

4
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DELFI TV

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

Vasario 17 d.

1400 val.

Rokiškio KKSC (J.Basanavičiaus g. 3, Rokiškis)

Rokiškio „Feniksas“ prieš
Stakliškių „Stakliškės“ RKL
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Seulas ir Pchenjanas trečiadienį susitarė, kad į vasarį
Pietų Korėjoje vyksiančią Žiemos olimpiadą siųs bendrą
moterų ledo ritulio komandą. Per darbo lygio susitikimą
Panmundžomo pasienio kaime abi pusės taip pat paskelbė,
kad abiejų šalių delegacijos per olimpiados atidarymo
ceremoniją žygiuos kartu.



Rusijos ne finansų sektoriaus įmonės 2017 metais
pritraukė 23,2 mlrd. JAV dolerių vertės tiesioginių
užsienio investicijų – 25 proc. mažiau nei užpernai,
pranešė centrinis bankas. Paskutinį praėjusių metų
ketvirtį ši suma sunyko iki 1,6 mlrd. dolerių nuo 19,8
mlrd. dolerių per tą patį 2006-ųjų ketvirtį.



Varšuva trečiadienį užglaistė ginčą su Vokietija dėl savo
reikalavimo išmokėti Antrojo pasaulinio karo reparacijas,
o naujasis Lenkijos užsienio reikalų ministras pareiškė,
kad ši problema neturėtų trukdyti geriems kaimynių
santykiams.

STEFA JURŠIENĖ
(gim. 1934 01 16) – rašytoja,
mokytoja.
Lingou…
Lingou, lingou, lingou…
Smėlgas luopėšelie dėina – skaisti sesou.

ANTANAS PETRAUSKAS MIC
(1881 04 17 – 1944 03 31) – Romos
katalikų kunigas, prozininkas, vertėjas ir politikas.
Gimė Lapupio kaime, Prienų rajone. Studijavo Seinų kunigų seminarijoje. Nuo 1903
m. vikaravo Seinuose, buvo laikraščio „Šaltinis“ redaktoriumi. Nuo 1911 m. – Varšuvos
karo apygardos kapelionas. Pirmojo pasaulinio karo sumaištis ir neramumai kunigą
paskatino grįžti į Seinus, kur jis globojo lietuviškas mokyklas ir prieglaudas. Rūpinosi
Seinų „Žiburio“ gimnazijos steigimu, mokytojavo. 1917 metais dalyvavo Vilniaus
konferencijoje.
Po Pirmojo pasaulinio karo marijonų vienuolis, kunigas Antanas Petrauskas buvo paskirtas pirmuoju Barzdų (Šakių r.) parapijos
klebonu. 1920 m. įsteigtos Barzdų Kristaus
Karaliaus parapijos pirmas klebonas išplėtė
koplyčią, pastatė kleboniją, ūkinius pastatus,
atidarė mergaičių namų ūkio ruošos mokyklą, parapijos namus, pradžios mokykloje

Mėk, ožmėk, dėinelė.
Vakara solaukos, sied
drumsta mėglelė.
Grēt naktėis karalios
vėlksės rūba šalta –
Mienou jauns bruolalis. – –
Lingou, lingou, lingou…
Mėiga luopėšelie –
sapna sraunos ondou…
mokė tikybos.
Buvo gabus literatas ir vertėjas, išspausdino apsakymų. Lankėsi ir kurį laiką gyveno Šiaurės Amerikoje. 1934 m. Čikagoje
išleido knygą „Praeities pabiros“, bendradarbiavo spaudoje, garsėjo kaip JAV lietuvių misionierius, lietuvių kolonijose žadino
tautinę savimonę.
Išvertė keletą religinio turinio knygelių,
„Ryto“ laikraštyje paskelbė vertingų prisiminimų apie vyskupą Jurgį Matulaitį.

KATARINA ANTANINA
GARMUTĖ-SKUČAITĖ
(1934 05 26 – 2011 06 28) – rašytoja, tremtinė, inžinierė, technologijos mokslų daktarė.

JUOZAS BALTRUŠAITIS-TIGRAS
(1926 07 21 – 1949 07 22) –
Lietuvos partizanas.
Gimė Mikalinės kaime, Prienų rajone.
Mokėsi Šilavote, Prienų ir Kauno gimnazijose. 1945 m. vasario mėn. kartu su broliu
Motiejumi tapo partizanais. Juozas buvo paskirtas Geležinio Vilko rinktinės Ryšių skyriaus viršininku, ėjo Algirdo kuopos vado,
rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininko pareigas. 1947 m. balandžio 10 buvo perkeltas
į Maironio kuopą, įkurtą prie Tauro apygardos štabo, vėliau paskirtas apygardos štabo
Ryšių poskyrio viršininku.
1947 m. rugpjūčio mėn. jam suteiktas
jaunesniojo puskarininkio laipsnis. 1948 m.
kovo 17 d. žuvus Geležinio Vilko rinktinės
vadui A. Varkalai-Daumantui, J. Baltrušaitis
grąžintas į šią rinktinę ir paskirtas jos vadu.
Žuvo 1949 m. liepos 22 d. Kuprių kaime, Veiverių valsčiuje per susirėmimą su
MGB Kazlų Rūdos poskyrio karine operatyvine grupe.
J. Baltrušaičiui pripažintas kario savanorio

Gimė Alko kaime (Plungės rajone). Mokėsi Alko pradžios mokykloje, Rietavo vidurinėje mokykloje. Nuo pat mažumės domėjosi literatūra, 1954–1958 m. studijavo
lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute. Dirbo mokytoja Medininkų, Balininkų mokyklose. Nuo 1971 m. gyvena, dirba ir kuria Prienuose. Mokytojavo
„Žiburio“ gimnazijoje, Prienų specialiojoje

internatinėje mokykloje. Greta pedagoginio
darbo, įsitraukė į kultūrinį ir visuomeninį
gyvenimą.
Poetė yra Nepriklausomų rašytojų sąjungos narė. Kūriniai spausdinami šios organizacijos leidiniuose, žemaitiškame almanache „Sava muotinu kalbo“ (1998 m.). Yra
išleidusi eilėraščių knygų: „Vakaro erškėtis“ (1996), „Akimirkos paukštis“ (1999),
„Delčia virš liepos“ (2001), „Rytą vakarą“
(2004), „Vėjo žolės“ (2006), „Balandis pūgoje“ (2007), „Ir niekas kaip viskas“ (2010),
„Prakalbintoji upė“ (2012), „Pūgos gėlė“
(2012), „Akimirkos minorai“ (2017).

statusas, LR krašto apsaugos ministerijos įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis. Lietuvos
Respublikos Prezidento dekretu apdovanotas
Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi
(po mirties).

Gimė Čiudiškiuose. 1948 m. ištremta
į Irkutsko sritį. Dirbo druskos kasykloje.
1950 m. paleista. 1957 m. baigė Kauno
politechnikos institutą. 1965 m. technikos
mokslų kandidatė.
Dirbo inžiniere, Kauno politechnikos
instituto dėstytoja, nuo 1969 m. – docentė.
Tobulinosi Prahoje. Dirbo Lietuvos statybos ir architektūros mokslo tyrimų institute. 125 išradimų autorė ir bendraautorė.
Viena pirmųjų aprašė tremtį, išleido autobiografinę apybraižą „Ešelonai“ (1990).
Parašė dokumentinės prozos, eilėraščių,
apybraižų: „Ąžuolų randai“ (1989), „Išėjo
broliai“ (1990), „Rugiai po ledu“ (1994),
„Motinėle, auginai“ (1993), „Vilties žemė“ tuvių-čekų-rusų kalbų praktinis žodynas
(2004), „Tėvo vasara“ (1996), „Stiprybės = Česko-litevský-ruský, litevsko-českýduona“ (2010), „Čekų-lietuvių-rusų ir lie- ruský praktický slovník“ (2010).
Informaciją parengė Prienų krašto muziejaus vyr. muziejininkė Viktorija Lincevičiūtė-Bielevičienė.

Prienų krašto muziejus skelbia iniciatyvą „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“, skirtą Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui. Jos metu prisiminsime kraštiečius, kurių darbai žinomi ne tik Prienų krašte, bet ir
visoje Lietuvoje bei pasaulyje. Galbūt Jūs taip pat pažįstate ar žinote asmenybę, kuri yra verta 100 iškiliausiųjų kraštiečių vardo? O gal norite pareikšti palaikymą mūsų siūlomiems kraštiečiams – balsuokite, rinkite.
Laukiame Jūsų pasiūlymų el. paštu prienumuziejus@gmail.com, telefonu 8-682-59394, paštu: F. Martišiaus g. 13, Prienai, arba atvykite į Prienų krašto muziejų.
REKLAMA
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„Ištikimoji širdis“ vis plečiasi

Nesumokėjusiems
žemės mokesčio–
VMI priminimas

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Šie metai pagal Rytų
kalendorių vadinami
Geltonojo žemės šuns
metais. Šuo simbolizuoja
nepaprastą ištikimybę,
draugystę ir atsidavimą
žmogui, savo šeimininkui.

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

Ballų šeima kuria
spektaklį, kuris
yra milijonų
vertės reklama
Lietuvai
„Oh, cool!“ – turėjo
pagalvoti „Ball in the
Family“ prodiuseriai, kai
gavo kvietimą atvykti
į Birštoną, kurio nėra
girdėję 99,99 proc.
amerikiečių. Tai pasirodė
puiki mintis būtent todėl,
kad niekas nežino, kur ta
Lietuva, kur tas Birštonas,
ir turbūt ten šalta kaip
Rusijoje, o tai irgi labai
smagu.

Amerikiečiai kuria XXI
amžiaus spektaklį ir jiems
reikia naujovių, emocijos,
nuotykių, kvailysčių ir štai
pasimaišė Lietuva. Puiku,
kad Lietuva atsidūrė dėmesio
centre, bet ar mes sugebėsime
išnaudoti šią galimybę savo
šalies naudai?

Ballai atvyko į
Lietuvą todėl, kad ji
yra nežinia kur
Amerikiečiai pasaulyje
garsėja kaip nesidomintys
geografija, o net ir tiems,
kurie domisi, paaiškinti, kur
yra Lietuva – sunku. Dažnas
amerikietis ne tik nėra buvęs
užsienyje, bet net nėra išvažiavęs iš savo miesto, todėl
jam Europa yra egzotika. Ką
kalbėti apie negirdėtą Lietuvą.
Būtent todėl Ballai atvyko į
Lietuvą ir būtent todėl į Birštoną, nes JAV tai – visiškai
egzotiška vieta. Jie lygiai taip
pat būtų mielai nuvykę į kokią
nors Bauskę ar Augustavą.
Lietuva pasitaikė laiku ir
vietoje. Prodiuseriams labai
patiko, kad Lietuvoje buvo
iškilmingos sutiktuvės, laNUKelta Į 10 p. 
REKLAMA

Pagrįstai manoma, kad šuo
buvo pats pirmasis ir geriausias žmogaus draugas, prijaukintas labai seniai, maždaug
prieš 15 000 metų. Visi dar
vaikystėje matėme filmuką
apie tai, kaip buvo prijaukinti
naminiai gyvūnai ir kokį vaidmenį jie atlieka šių dienų pasaulyje. Kaip matome, laikas
bėga, bet neatsiranda nieko labiau atsidavusio ir ištikimesnio už šunį...

„Yra žmonių, gal daugiau
gyvenančių kaime, kurie šunį
laiko tik dėl to, kad jis saugo
kiemą, namus, turtą. Kol šuo
sveikas ir guvus, kol pajėgia
tarnauti šeimininkui, tol jis
reikalingas. Tačiau tas šeimininkas užmiršta, kad gyvūną, kurį laikai, reikia ne tik

ras, tačiau jis buvo jo šeimininkas. Juk šuo būna žmogui atsidavęs iki paskutinės
gyvenimo akimirkos. „Net ir
nužudyti vedamas šuo vizgina
uodegą, žiūri į akis. Dar gerai,
kad nors atveža ir palieka, o
nenužudo“, – sako moteris.
Ilgametę darbo patirtį turin-

Dar mažai savo
augintinius mylinčių
žmonių
Prasidėjus Geltonojo šuns
metams (nors iš tikrųjų Ugninis gaidys savo valdžią Geltonajam žemės šuniui perduos
tik vasario 2 d.), užsuku į šunų prieglaudėlę „Ištikimoji
širdis“, įsikūrusią netoli Birštono. Šunelių globėja Brigita
Krunkaitytė, paklausta, kaip
šie metai prasideda šiems keturkojams, tik palinksi galva
ir nelinksmu balsu sako, kad
visai nekaip.
Kai 2016 metų vasarą neseniai iš Amerikos grįžusi Brigita panoro globoti benamius,
apleistus ir tikrų šeimininkų
išmestus šunis, tada jų buvo
apie 10. Šiandien šioje „šunų
gyvenvietėje“, o gal mikrorajone, gyvena daugiau kaip 80
keturkojų.
Svetimą žmogų pajutę šunys visi loja įspėdami šeimininkę apie svečius. Pasak
Brigitos, vienaip jie loja, kai
mato pro šalį einantį kaimyną,
kitaip, kai pamato netoliese
besiganančias stirnas. Iš jų lojimo Brigita jau supranta, apie
ką praneša globotiniai.
Liūdna Brigitai dėl to, kad
mūsų šalyje yra labai mažai atsakingų ir mylinčių bei
vertinančių savo augintinius
žmonių. Ji sako, kad Amerikoje, kur ji taip pat dirbo ir
savanore gyvūnų prieglaudoje, žmonių požiūris į gyvūnus
yra visai kitoks. Mums iki to
dar labai toli, dar reikia labai
daug ką pakeisti ir patiems
pasikeisti.

pamaitinti, bet ir mylėti, su
juo pasikalbėti, paglostyti...
Kodėl kai kurie šunys būna
pikti? Nes jų niekas nemyli,
nepaglosto, nepagiria. Kaip ir
žmogus – jei jis auga be meilės, sunku tikėtis, kad užaugęs
bus geras ir nuoširdus“, – kalba Brigita.

Šuo atsidavęs savo
šeimininkui iki
paskutinės gyvenimo
akimirkos
Brigitai liūdna, kad tokių
žmonėms nereikalingų šunų
vis daugėja. Vieni atveža ir
paleidžia netoli prieglaudos,
kiti atvežę pririša prie šalikelėje augančio berželio... „Oi,
kiek galėtų papasakoti tas
berželis“, – atsidūsta moteris,
prisimindama begalę istorijų ir aplinkybių, kaip atsirado vienas ar kitas globotinis.
Kartais atvežusieji nenori net
prisipažinti, kad šis šunelis yra
jų, kad jau nebenori laikyti, ir
sugalvoja įvairių istorijų. O
paliktas šunelis liūdi ir patiria
didžiulį stresą. Juk nesvarbu,
kad šeimininkas nebuvo ge-

ti Brigita sako, kad ji, kaip ir
šuo, turi gerą nuojautą, todėl
supranta, kada žmogus sako
tiesą, o kada išsisukinėja.
Anot prieglaudos šeimininkės, visgi malonu, kad šunis
atveža į prieglaudą, o nenužudo. Juk mūsų tautiečiai taupūs, tad pagaili ir keleto eurų
nusenusiam, nenaudingam,
ilgus metus tarnavusiam šuniui užmigdyti... Žinoma, tai
jau kraštutinė priemonė, bet
neskausminga ir labiau humaniška negu išmetimas miške
ar pakelėje.

Ką reikia žinoti, norint
įsigyti augintinį
Per daugiau nei pusantrų
metų laikinus namus šioje
prieglaudoje buvo radę bene
400 įvairių veislių šunų. Bet
nemanykit, kad staiga užsinorėję šuns ir atvažiavę tuoj
pat gausite.
„Aš visada klausiu, ar esate tam pasiruošę. Juk kiekvienos veislės šuniui reikalingos
tam tikros specifinės sąlygos,
o visiems be išimties – priežiūra ir meilė. Jeigu matau,

kad žmogus vartotojas, nori
tik naudos, t. y. namų sargo,
o ne draugo, tokiam niekada neduosiu jokio šunelio.
Neduodu ir tiems, kurie turi
mažų vaikų, nes visada žmogui yra svarbiau vaikas, o tik
paskui šuo, todėl jis negauna
pakankamai dėmesio. Taip
pat nenoriu duoti ir seniems
žmonėms, nes ir jie gali neužtikrinti gyvūno priežiūros.
Juk žmogus šunį prisijaukina,
prisipratina ir yra už jį atsakingas“, – sako Brigita.
Anot jos, lauke įpratusiems
šunims nereikia jokių ypatingų ar prabangių sąlygų, tik
elementarios priežiūros, pašaro ir meilės bei draugystės.
Taip pat labai svarbu laiku šunį paskiepyti, juk skiepai kainuoja nedaug, bet labai padeda. Jeigu laikoma kalaitė, ją
būtinai reikia sterilizuoti, kad
būtų išvengta įvairių komplikacijų, galinčių kilti jai atsivedant šuniukų. Sterilizacija
padėtų sumažinti ir benamių,
beglobių šunų skaičių.
Neduoda Brigita šunų nepilnamečiams, nors tie ir labai nori. Visada pasidomi, kas
vedžios, kas maitins ar prižiūrės. Moteris turi būti tikra, kad
šuniukas atiteks geriems žmonėms, į geras rankas ir negrįš
vėl į prieglaudą, bet jau patirdamas dar didesnį stresą.
Mažus šuniukus Brigita visada paskiepija, o kalytes iki
pusės metų sterilizuoja – tik
tada gali atiduoti naujiems
šeimininkams. Buvo tokių
atvejų, kai pasitikėjo žmonėmis, jų pažadu sterilizuoti, o
šie to nepadarė, tada ir kraujomaiša pasitaiko, ir sunkus
šuniavimasis, ir šuniukų nėra
kur dėti, ir kt.
Žinoma, minusų turi ir sterilizavimas, tačiau tai vis tiek
geriau, negu gyvūnų kankinimas norint veisti.
„Jeigu būtų mano valia,
palikčiau Lietuvoje tik porą
veislynų, kuriuose būtų geNUKelta Į 10 p. 

2018 m. sausio 16 d.,
Kaunas.Kauno apskrities
valstybinė mokesčių
inspekcija (toliau – Kauno
AVMI) informuoja, kad
gyventojams, iki šiol
nesumokėjusiems žemės
mokesčio, mokesčių
administratorius išsiuntė
priminimus.

Pranešimai siunčiami per
sistemą Mano VMI (https://
www.vmi.lt/manovmi), vėliau
– klasikiniu paštu. Žemės mokesčio dar nesumokėjo apie 1
tūkst. Prienų rajono (976 gyventojai) ir Birštono savivaldybės (144 gyventojai) gyventojų. Jie turėtų papildyti
biudžetą kiek didesne nei 27
tūkst. eurų suma.
Kauno AVMI primena, kad
žemės mokestis apskaičiuojamas pagal Registrų centro pateiktas žemės sklypų vertes ir
pagal kiekvienos savivaldybės
tarybos individualiai nustatytus žemės mokesčio tarifus,
kurie gali svyruoti nuo 0,01 iki
4 proc. Mokestis yra mokamas
už gyventojams ir įmonėms
nuosavybės teise priklausančią privačią žemę, išskyrus
už miško žemę ir žemės ūkio
paskirties žemę, kurioje įveistas miškas.
Mokesčių mokėtojas informaciją apie mokėtiną žemės
mokestį gali sužinoti VMI
Mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu 1882.
Taip pat gali kreiptis į mokesčių specialistą, kurio kontaktai
pateikti žemės mokesčio deklaracijoje. Žemės mokesčio
informaciją patogu peržvelgti
ir naudojantis e. VMI programėle (skirta tiek „iOS“, tiek
„Android“ sistemoms – http://
www.vmi.lt/cms/mobiliosiosprogrameles), kur galite peržiūrėti visą svarbiausią informaciją apie mokėtiną žemės
mokestį. Daugiau informacijos žemės mokesčio klausimais galima rasti apsilankius VMI interneto svetainėje
https://www.vmi.lt/. VMI 
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Klaipėdos apygardos teismas skyrė realią dvejų metų laisvės
atėmimo bausmę vyrui, kuris su bendrais iš Norvegijos į
Lietuvą sunkvežimiu gabeno vogtus drabužius. Trys Lietuvos
gyventojai 2015 metais Norvegijoje įgijo 4016 dėžių vogtų
vyriškų drabužių, kurių vertė siekė 188 tūkstančius eurų, ir
krovinį į Lietuvą parsigabeno nuomota puspriekabe.



Lenkijos prašymu Lietuvoje praeitą savaitę buvo
sulaikytas „Latvijos geležinkelių“ antrinės įmonės „LDZ
Logistics“ vadovas Verneris Lūsis, jis atsistatydino iš
pareigų.

Reklama Lietuvai
Labai svarbu, kaip mūsų
valstybės institucijos, vietos
savivaldybė ir krepšinio klubas pasinaudos šia situacija.
„Ball in the Family“ socialiniame tinkle rodomą serialą
nuolat žiūri 1,2 mln. žiūrovų
(tai – daugiau nei visose Baltijos valstybėse yra jaunų žmonių kartu sudėjus), o kai kurias
serijas yra peržiūrėję net 26
mln. Tai milžiniška auditorija ir, galiu lažintis, absoliuti dauguma žiūrovų net nėra
girdėję Lietuvos vardo. Puiki
galimybė Lietuvai prisistatyti.
Tik kaip? Ar mes, kaip šalis,
esame pajėgūs išnaudoti tokį
rinkodaros langą?
Valstybės turizmui, rinkodarai ir žinomumui išleidžia
didelius pinigus. Reklamos
versle sutariama, kad bloga
reklama yra geriau nei jo-

kios reklamos, todėl vienareikšmiškai Ballų atvykimas
į Lietuvą yra super! Turkijos valdžia neseniai amerkiečiams užsakė sukurti filmą,
kurio veiksmas vyktų Turkijoje. Daug kas jau yra matęs
šį filmą su žvaigždėmis Benu
Kingsley, Michieliu Huisman
ir kitais. Lietuviškai filmas vadinasi „Kalnai ir akmenys“,
angliškai „The Ottoman Lieutenant“. Tai Turkijai atsiėjo
apvalią sumą – 40 mln. dolerių. Tokios sumos net iš toli
neįkandamos Lietuvos turizmo skatinimo biudžetui, todėl Ballai, kurie nemokamai
atvyko į Lietuvą, yra fantastiška galimybė.
Reikia suprasti, kad Ballai
kuria šou, ir lietuviai turėtų į
tai reaguoti. Jeigu bus bandoma vežioti garsiąją šeimą po
turistams gražiausias vietas –
Trakus, Kernavę ir t. t., – tai
bus totali katastrofa. Sužaisti
jų žaidimą reikia išmonės ir
idėjų, pvz., kodėl Birštono
savivaldybei neperleidus kelių savo valdomos sanatorijos akcijų garsiajai šeimai ir
nesuteikus naujo vardo „Ball
Family Luxury Spa Hotel“?
Tegul trumpam, metams ar
dviem. Manau, ta sanatorija parduotų visus kelialapius
porai metų į priekį!
Krepšinis, kurį propaguoja
Ballų šeima yra įrankis daryti šou ir pritraukti žiūrovus, o
juk krepšinio prasmė būtent
tokia – linksminti žiūrovus.
„Vytauto“ komanda jau neblogai išnaudoja savo galimybę, daugėja žiūrovų, o ir
pagrindinis rėmėjas, mineralinio vandens gamintojas,
džiaugiasi augančiais pardavimais ir svarsto planus didinti
eksportą. O ar šia galimybe
pasinaudos Lietuva ir Birštono savivaldybė?

Remigijus Zolubas 

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

Sausio 13-osios renginiai
svarbą kiekvieno mūsų gyveBirštone
nime. Eiles, skirtas mūsų tėStasė

ASIPAVIČIENĖ
Sausio 13-osios renginiai
vyko visoje šalyje.
Birštone irgi jų buvo
nemažai, nes jau sausio
11 dieną buvo pristatyta
paroda muziejuje, skirta
Sausio 13-osios – Laisvės
gynėjų dienai paminėti.

Parodoje eksponuojamos
fotografijos iš LR Seimo ir
muziejų archyvų. Jose užfiksuotos akimirkos iš lemtingos
Sausio 13-osios nakties.
Sausio 12-osios ankstų rytą
vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, kurios
metu žvakelės sužibo gimnazijos, valstybinių įmonių ir
įstaigų bei birštoniečių namų
languose.
Birštono gimnazijos fojė
veikė mokinių kūrybos darbų
paroda, skirta Laisvės gynėjų
dienai paminėti.
Sausio 13-oji prasidėjo J.
Basanavičiaus aikštėje valstybinės vėliavos pakėlimu.
Birštono savivaldybės mero
pavaduotojas Vytas Kederys
pasveikino susirinkusiuosius,
paminėdamas šios dienos

vynei Lietuvai, skaitė Birštono gimnazijos mokiniai, prie
netoli aikštės esančio paminklinio akmens Lietuvos partizanams buvo padėtos gėlės.
Po minėjimo aikštėje kurorto bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už žuvusiuosius Sausio 13-ąją prie televizijos bokšto ir už visą tautą.
Daugelis dalyvavusių šv.
Mišiose užsuko į bendruomenės namus, kur vyko filmo „Emilija iš Laisvės alėjos“
peržiūra, kiti pasirinko vėliau
Birštono viešojoje bibliotekoje rodomą filmą „Mes dainuosim“.
Laisvės gynėjų dieną Birštono kultūros centre buvo pristatyta fotografų Z. Nekrošiaus ir V. Usinavičiaus nuotraukų paroda „Kelias į laisvę.
Lietuva 1988–1991“. Apie
bendravimą su spaudos fotografais kalbėjo kultūros centro
direktorius Zigmas Vileikis,
o apie kai kuriuos ypatingus
užfiksuotus kadrus pasakojo
tuose įvykiuose dalyvavęs ir
juos įamžinęs birštonietis Remigijus Zolubas. Beje, R. Zolubas taip pat planuoja ateityje
surengti savo fotografijų parodą Birštone.

„Atmintis gyva, nes liudija“

ATKelta IŠ 9 p.
ros sąlygos. Negalima gyvūno išnaudoti norint užsidirbti
pinigų. Teko susidurti su žmonėmis, kurie išvadino įvairiais
negražiais žodžiais už tai, kad
nedaviau veisimui nesterilizuotos kalytės“, – pasakoja
moteris nesmagią istoriją.
Kiekvienas į prieglaudą patekęs šunelis – su savo praeitimi, savo istorija ir likimu.
O koks jis bus ateityje – irgi
nežinia. Pasak Brigitos, jeigu
imi šuniuką, turi žinoti, kad
laukia sunkus darbas, o ne
tik malonumas. Juk iš tokios
daugybės į prieglaudą patekusių šunų nė vienas nebuvo
paženklintas (su „čipu“) ir registruotas, nors tai ir rekomenduojama padaryti. Iš tikrųjų
būtų gerai, kad visi šunys būtų
suregistruoti, turėtų šeimininkus, tuomet būtų galima juos
surasti, jeigu kas atsitinka. Juk
kiek šunelių – neprižiūrėtų,
pasiklydusių, paliktų – žūva
keliuose...
Nuostabą kelia ir tai, kad
prieglaudoje gyvenantys šunys gana įvairūs – dideli, gražūs ir gyvybingi. Kodėl jų
toks likimas?
Iš tikrųjų, labai glaudus ryšys sieja žmogų su gyvūnais,
ypač su šunimis. Sakoma, kad
už gerus darbus, meilę ir draugystę tuo pačiu ir atsimokama.
O už blogus darbus – pagal
nuopelnus. „Kodėl žmonėms
atsitinka nelaimės, tragedijos,
kodėl kas nors nesiseka? O gal
to priežastis ir yra tai, kad tu
nuskriaudei gyvūną, jam nepadėjai? Ne visi suprantame
visatos dėsnius, bet reikia būti geresniems, turėti daugiau
meilės ir atjautos“, – samprotauja Brigita.

Gražios draugystės
pavyzdžiai
Sausio 12 dieną pilietinės
akcijos „Atmintis gyva, nes
liudija“ metu Nemajūnų
dienos centro languose
įžiebėme žvakutes –
prisiminėme tuos, kurie
žuvo už mūsų laisvę.

Sausio 13-osios išvakarėse
Nemajūnų biblioteka kartu su
Nemajūnų dienos centru netradiciškai ir įdomiai paminėjo Laisvės gynėjų dieną.
Lauke prie sukurto laužo
tylos minute pagerbėme žuvusiuosius, skaitėme tą nak-
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Vilniaus savivaldybės tarybos opozicija piktinasi posėdžių
salėje įrengtais foninį garsą nuolat įrašančiais mikrofonais
– pasak tarybos narių, taip pažeidžiamas jų privatumas.
Savivaldybės administracijos atstovai tikina, kad foninis
garsas pradėtas įrašinėti siekiant įrašuose atspindėti bendrą
nuotaiką tarybos salėje, kaip tai daroma kitose šalyse.

„Ištikimoji širdis“ vis plečiasi

Ballų šeima kuria spektaklį, kuris yra
milijonų vertės reklama Lietuvai
ATKelta IŠ 9 p.
bai patiko, kad Birštono komanda pralaimėjo 57 taškais
Vilniuje, puiku, kad treneris
blogai šneka angliškai, o štai
viešbutis ir pati šalis nuvylė...
Pasirodo, aptarnavimas čia ne
blogesnis, o dažnai ir geresnis nei JAV, veikia internetas,
maistas puikus, šalis graži ir
žiema visai ne atšiauri... Na,
nieko, filmo komanda suksis
iš padėties ir stengsis sudaryti
nestandartines situacijas, kad
padarytų spektaklį.
Kai kurie komentatoriai
piktinasi, kad bus paskleistos blogos žinios apie Lietuvą ir primena Boratą bei Kazachstaną. Jiems nepatinka,
kad Ballų šeima krečia eibes,
keikiasi ir nerodo „tinkamo
pavyzdžio“ jaunimui. Galbūt
kai kas norėtų, kad amerikiečiai į Lietuvą atvažiuotų statyti filmą apie kokį nors tragišką rašytoją. Ta juosta būtų
nespalvota, viskas skendėtų
rūke, o operatorius stambiu
kadru ilgai rodytų pagyvenusių žmonių veidus... To niekada nebuvo ir nebus! JAV
yra pasaulio kino pramonės
lyderė todėl, kad stato filmus,
kokius nori matyti žiūrovai.
Ballų šou yra skirtas jaunimui,
o tai – ypač reikli publika, kuriai pritraukti reikia daugiau,
nei gali dauguma mūsų nacionalinių laureatų.



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

tį išgyvenusių žmonių prisiminimus. Vaikai balsu skaitė
14-os žuvusiųjų pavardes, jų
atminimui prisegė lapelius ant
medelio, kuris visą sausio mėnesį stovės bibliotekoje ir primins istorinės Sausio 13-osios
įvykius. Jauki aplinka, meilė
Tėvynei ir Laisvei suartino, o
šalčio kutenamus skruostus
sušildė ant laužo virta labai
skani kareiviška koše ir karšta arbata.
Nemajūnų bibliotekininkė
Eitmyra Grybauskienė 

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

Šunelis nemoka kalbėti, negali pasiguosti ar pasiskųsti.
Kaip jis jaučiasi, išduoda jo
akys, visa kūno laikysena. Jis
gali būti puikus draugas, gynėjas, tiesiog ištikimas, vertas
atsidavimo, tarnaujantis žmogui visą gyvenimą. Šunys – ištikimi geriausi žmonių draugai, be kurių sunkiai įsivaizduojama žmonija. Bet žmonės ne visada tai vertina.
Graudžią ir gražią žmogaus
draugystės su savo šunimi istoriją pasakojo Brigita. Nega-

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

lėdamas slaugyti seno ir sergančio savo draugo, žmogus
atvežė į prieglaudą, tačiau lankė kiekvieną dieną, atveždavo
maisto, su juo pabūdavo. Ir
taip iki natūralios mirties, neleido net užmigdyti...
Kitas didelės meilės ir draugystės pavyzdys – pačios Brigitos 20 metų amžiaus Džeko Raselo terjeras Oskaras.
Jį moteris parsivežė iš Amerikos ir niekada su juo nesiskiria – net ir visose kelionėse Oskaras ją lydėjo. Dabar
– taip pat. Važiuoja Brigita į
prieglaudą – ant užpakalinės
automobilio sėdynės apmuturiuotas vilnone skara guli
Oskaras, neprimatantis, neprigirdintis, neišvaizdus, bet
mylimas... Tokį atsidavimą ir
prieraišumą sunku ir įsivaizduoti, tai pavyzdys visiems,
kurie yra pasiryžę turėti sau
draugą, bičiulį, gynėją, kurie
mokės atleisti už apgraužtą
baldą, netyčia nugvelbtą kepsnį, nuverstą gėlę ar dar kokią
nors šunybę...
Brigita džiaugiasi, kad yra
nemažai gerų žmonių, paremiančių maistu ir vaistais,
reikalingomis cheminėmis
priemonėmis, ateina ir savanorių, kurie padeda pašerti ir
prižiūrėti augintinius.
Visi šuneliai švarūs ir tvarkingi, pamaitinti, paglostyti,
maisto indai švarūs. Prieglaudoje yra ir nedidelių šunelių,
kurie negyvena būdose, jie įsikūrę šiltai namelyje. Kai kurie
gal ir sulauks tinkamų šeimininkų. Juk nei vaikų, nei šunų
negalima atiduoti bet kam.
„Bijau to laiko, kai artėja
pavasaris. Ateidama kiekvieną rytą baiminuosi, nes nežinau, ką rasiu atvežtą ir paliktą.
Dabar rujos metas, o pavasarį
prasidės šuniavimasis. Gerai,
jeigu dar paskambina ir praneša, kad atveš šunį ar šuniukus,
bet baisiausia, kai randi paliktą palaidą, o kartais ir agresyvų šunį, besiblaškantį aplink.
Juk gali ir kitus pririštus šunis
išpjauti“, – sako Brigita.
Šuns metai – kokie jie bus
patiems šunims? Maža mūsų
tauta, tad gal reikėtų būti geresniems, mylėti vieni kitus,
taip pat ir savo geriausius ir
ištikimiausius draugus? Nepalikti, neapleisti... Neužmirškime, kad šunys – mūsų gyvenimo dalis.

Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.
Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.
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Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
2 KAMBARIO BUTUS
2 k. bt. Prienuose. Tel. 8 685
80479.
2 k. bt. (V a., renovuotame name,
pakeista elektros instaliacija ir
santechnika, už renovaciją sumokėta) Statybininkų g. 19, Prienuose. Tel. 8 604 02901.

3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (54 kv. m, III a. 4 a. n., yra
balkonas) Birštone. Tel.: (8 319)
56670, 8 618 08971.

SODYBAS, SODUS
Tvarkingą sodybą (mūrinis 2 a.
namas, centrinis šildymas, ūkinis
pastatas, du garažai, 33 a žemės)
Kolonijų k., Prienų r. Tel. 8 639
93501.

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

IŠSINUOMOJA

Veršingą telyčią. Tel.: (8 319)
43711, 8 611 89058.

Tvarkinga, dirbanti pora išsinuomotų 2 k. butą Birštone arba
Prienuose. Tel. 8 674 19724.

Vasarinius miežius sėklai. Tel. 8
674 66750.

Automobiliai ir
jų dalys

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

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, kondicionierius, klimato kontrolė, šildomos
sėdynės, 2 metai Lietuvoje, geros
būklės, 2200 Eur). Tel. 8 609
05853.
„Chrysler Voyager“ (1999 m.,
2,4 l, D, 85 kW, TA iki 2018 m.
04 mėn., 1200 Eur). Tel. 8 687
74907.
„Toyota Yaris“ (2003 m., 1,4 l, D,
TA iki 2020 m. 01 mėn. 08 d. geros
būklės). Tel. 8 614 84071.
„VW Transporter T5“ (2007 m. 10
mėn., 1,9 l, D, keleivinis) iš Vokietijos, Lietuvoje neeksploatuotas.
Tel. 8 607 14112.

Perka

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

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

Sodybą arba sodybvietę ramioje
vietoje. Domina įvairūs variantai.
Tel. 8 609 82283.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.

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

Skubiai superkame visų markių lengvuosius automobilius,
mikroautobusus, keturačius,
priekabas.
Automobiliai gali būti su defektais, nevažiuojantys, daužti,
skirti ardymui ar utilizavimui,
surūdiję, be TA ir draudimo. Išsivežame patys. Atsiskaitome
iš karto, padedame sutvarkyti
visus reikiamus dokumentus.
Lauksime Jūsų pasiūlymų
tel. 8 666 70777.
Brangiai superka įvairius automobilius (tvarkingus ir gali būti su
defektais). Tel. 8 684 44304.
Visų markių automobilius (tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius
arba su defektais) ir kitas motorines transporto priemones. Tel.
8 605 10023.
Įvairius automobilius, bet kokios
būklės. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 674 98965.

IŠNUOMOJA
Prekybines-paslaugų patalpas (50
kv. m, vitrininiai langai, signalizacija, aptverta ir saugoma teritorija) J. Brundzos g., Prienų miesto
centre. Tel. 8 620 59083.
REKLAMA

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

PARDUODA
Apie 200 kg kiaulę pjovimui ir
ėringas arba su ėriukais avis. Tel.
8 620 62702.

Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602
48941.

Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

PARDUODA

ŽIEMOS AKCIJA!

www.laz.lt,
tel. 8 615 36522.
Vilniaus Lazerinės
technologijos centras.

Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas

ĮVAIRIOS PREKĖS

Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.

Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

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

Lietuviški gydomieji lazeriai pripažinti Europoje,
sertifikuoti, gydo be vaistų
sąnarius, nugarą, prostatą.

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

ŽEMĖS ŪKIS

tiesiogiai be tarpininkų
brangiai PERKA bulius,
karves, telyčias. Moka 6-21
proc. Sutvarko dokumentus
subsidijoms gauti. Sveria,
pasiima iš kiemo.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
8 620 35000 („Omnitel“),
8 613 79515 („Tele 2“).

Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

Perka
1-2 k. butą Birštone arba Prienuose. Tel. 8 676 33544.

UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis
arba rąsteliais. Malkos tvarkingai
sukrautos. Skubus nemokamas
pristatymas. Taip pat parduodame DURPIŲ BRIKETUS. Tel. 8
672 51171.
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Įvairias malkas (rąsteliais, kaladėmis ir skaldytas). Turime ir
sausų malkų. Atvežame įvairiais
kiekiais. Tel. 8 604 81933.
Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo
malkas, supjautas kaladėmis,
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas
nemokamas. Statybinę medieną
pagal klientų pageidaujamą ilgį
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą.
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8
614 98516, 8 639 48191.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Šiltnamių išpardavimas!!! Išparduodami tvirti polikarbonatiniai
šiltnamiai. Didelis pasirinkimas,
daug priedų šiltnamiams. Pristatome į Jūsų namus nemokamai.
Esant poreikiui, meistrai surenka.
Tel. 8 659 08776.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos
Prienų regioninio padalinio informacija
Šiais metais visose girininkijose ne aukciono būdu numatoma parduoti nenukirstu mišku 4,6 tūkst. m3 likvidinės medienos, iš jos 4 tūkst. m3 malkinės. Visa mediena
parduodama tarpinio naudojimo neplynuose kirtimuose.
Parduodamas kiekis pagal medžių rūšis (tūkst. m3):
Pušis
– 0,7
Eglė
– 2
Beržas
– 0,2 (tik malkinė)
Juodalksnis – 0,4
Drebulė
– 0,7
Baltalksnis – 0,3
Kitos
– 0,3
Suinteresuotus asmenis prašome kreiptis į artimiausią
girininkiją. Pasiteiravimui skambinti:
Birštono girininkija – (8 319) 56329
Išlaužo girininkija – (8 319) 60305
Meškapievio girininkija – (8 319) 56329
Naujosios Ūtos girininkija – (8 319) 56628
Prienų girininkija – (8 319) 54058
Šilavoto girininkija – (8 319) 41382
Verknės girininkija – (8 319) 57163
Administracija
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Automobilio „Mercedes benz“
(2,2 l) variklį ir pavarų dėžę. Dviašę priekabą (yra TA, 1,7 t bendra
masė), betono maišyklę (0,25
kub.), plūgą ir kultivatorių kartu,
kabinamą prie T-25 traktoriaus,
hidraulinį malkų kapojimo kirvį.
Tel. 8 655 10847.
Pakabinamą valties variklį „Mercury“ (3,5 AG, galiojantis garantinis). Tel. 8 682 31234.

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

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

♦ 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.

Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Vidaus apdailos darbai: glaistymas, dažymas, tapetavimas. Tel.
8 616 74728.
Atliekame vidaus apdailos darbus: 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: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas
geromis kainomis. Tel. 8 640
39204.
Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.
Projektuojame bei gaminame
nestandartinius korpusinius baldus: virtuvės baldus, drabužines,
slenkančias sistemas, vonios,
jaunuolio, ofiso ir kitus baldus.
Ilgametė patirtis, žemos kainos,
laiku įvykdomi terminai. Tel. 8
699 26010.

REKLAMA

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, džiovykles, elektrines
virykles, orkaites, indaploves.
Atvykstu į namus. Suteikiu 1 m.
garantiją. Tel. 8 647 36010.
Smulkus automobilių remontas.
Tel. 8 607 14112.
Remontuojame automobilius:
važiuokles, generatorius, starterius, smulkias kėbulo dalis. Tel. 8
670 16738.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Greitai, pigiai ir kokybiškai mobiliuoju juostiniu gateriu (elektra
nebūtina) pjauname medieną
Jums patogioje vietoje. Tel. 8 657
57395, www.7verslai.lt

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

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA

Mūriju, betonuoju, šiltinu stogus
ir atlieku kitus statybos darbus.
Tel. 8 607 14112.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Prilydome
stogų dangą. Lankstome skardas.
Tel. 8 600 96399.

REMONTUOJAME automatines skalbimo
mašinas, indaplove s , v i r y k l e s ,
džiovykles.
Garantijos iki 24 mėn.
Tel.: 8 670 72013, 8 612 62443.

Auklė nuo 13 val. iki 19 val. Prienuose. Tel. 8 656 72511.

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

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

Padavėja (-as). Ne jaunesnė (-is)
nei 20 metų. Patirtis – privalumas, tačiau galime ir apmokyti.
Kreiptis telefonu darbo valandomis 8 650 41148.
Vairuotojai ir nevairuojantys padėjėjai (turintys pasą) nuvairuoti
lengvuosius automobilius į Ukrainą ir Rusiją. Tel. 8 608 55933.
Vairuotojas, turintis C vairuotojo
kategoriją, dirbti Lietuvoje. Geras
atlyginimas, geros darbo sąlygos.
Tel. 8 685 67955.

Prašo suteikti
informaciją
Sausio 11 d. prie Vartų parduotuvės Ateities g. 17, Balbieriškio
sen. svetimi žmonės pagavo
mano sergantį pekinų veislės
šunelį. Kaimynai matė ir pažino,
kas paėmė. Taigi būkit malonūs,
prašau grąžinti, nenorėkit susipykti, atvežkit šunelį prie vartų ir
palikit. Tel. 8 610 24809.

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

Užjaučia

Tik brangus
prisiminimas liko,
Juodas gedulas,
skaudi rauda.
Niekas kitas negalės pakeisti
Mylimo Tėvelio niekada.
Liūdesio ir skausmo
valandą dėl Tėvelio
mirties nuoširdžiai
užjaučiame
Laimutę Duoblienę
ir jos artimuosius.
Laikraščio
„Naujasis Gėlupis“
kolektyvas

Sausio 30 d. 16 val.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje vyks knygos

„Justinas Marcinkevičius:
kokį jį prisimename“
pristatymas.

Dalyvaus
knygos sudarytojas literatūrologas
Valentinas Sventickas,
literatūros kritikas prof. Petras Bražėnas,
atsiminimų autoriai: Jurga Marcinkevičiūtė,
Aldona Ruseckaitė,
Gražina Starkauskaitė-Kavaliauskienė,
Justinas Jonyka, Ramutė Šimukauskaitė.
Renginį organizuoja
Prienų rajono savivaldybe,
Prienų Justino Marcinkeviciaus viesoji biblioteka,
Lietuvos rasytojų sąjungos leidykla.
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19.30 val.
„Veidrodėli, veidrodėli“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
Premjera. Džiunglių būrys skuba
į pagalbą 2 07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė 07:45 Premjera. Džeronimas
3 08:10 Karinės paslaptys 09:00
Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva 10:30
Žinios 10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios 11:35 Labas rytas,
Lietuva 11:50 Pasaulio dokumentika 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 Žinios (su vertimu į gestų k.) 17:55
Sportas 17:58 Orai 18:00 Teisė
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „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 Panda (15) 08:10 Keista šeimynėlė
(16) 08:35 Tomo ir Džerio pasakos (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 prakeiksmas 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 visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 SUPERKINAS
Vėžliukai nindzės 21:20 Keistas
penktadienis 23:10 Laukinės aistros 2 01:00 Eliziejus
06:15 Televitrina 06:30 Aladinas
07:00 Legenda apie Korą 07:30
Transformeriai. Maskuotės meistrai 08:00 Aladinas 08:30 Superekspertai 09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Gardu Gardu 10:00 Svajonių ūkis 10:30 Kačių motina 12:20
Meilė keliauja laiku. Smaragdas
14:45 Dantukų fėja 16:55 Ekstrasensai detektyvai 18:00 PREMJERA. Misija: vestuvės 18:30 TV3
žinios 19:15 TV3 sportas 19:20
TV3 orai 19:25 Eurojackpot 19:30
ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS KINO
TEATRAS. Veidrodėli, veidrodėli 21:40 ŠEŠTADIENIO GERO
KINO VAKARAS. Volterio Mičio
slaptas gyvenimas 23:55 Kerė
01:50 Drakonų karai 03:20 Merlinas. 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 Pragaro 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 Baubas 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 parduotuvė 07:25 „Didysis barjerinis
rifas“ 08:25 Karo ir pokario vaikai.
Tremtinių vaikai. 09:00 „Skinsiu
raudoną rožę“ 09:30 „Vantos lapas“ 10:00 „Didysis barjerinis rifas“ 11:00 „Detektyvas Morsas“
(3/3) 13:00 „Vera. Oro pilys“ (3/1)
15:00 „Geriausios nardymo vietos“ 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 kelias 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 PREMJERA. Įspūdingiausios atostogų vietos 14:00 Žygis palei Nilą 15:00
Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00
Sandėlių karai 17:30 Sandėlių karai 18:00 Lietuvos talentai 21:00
Dainų dvikova 21:30 TV3 žinios
22:20 TV3 sportas 22:25 TV3
orai 22:30 Naša Raša 23:00 12
vergovės metų 01:35 Vagių pasaulis 03:20 Iš peties
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:35
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė.
08:05 Misija. Vilnija. 08:30 Maistas
ir aistros 09:00 Pažvelk į profesiją
kitaip 09:30 Mokslo sriuba 10:00
XIV tarptautinio teatralizuoto vaikų
ir jaunimo muzikos festivalio „Mes
– Pasaulis” šokio pasaka. 11:10
Liudwig van Beethoven. Opera
„Fidelijus” 13:20 Klauskite daktaro 14:15 Stilius 15:10 Giminės
ir 16:00 Euromaxx 16:30 Aktorės
Rūtos Staliliūnaitės 80-osioms
gimimo metinėms 18:00 Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai
18:45 Alenas Delonas. Išskirtinis
portretas 19:40 Mes esame autoriai 20:15 Stambiu planu 21:00
Kino žvaigždžių alėja. Šugarlando
ekspresas 22:45 KT Tunstall koncertas 23:45 Mano tėviškė. 00:00
Dabar pasaulyje. 00:30 Europos
kinas 02:00 Prokurorai

Sekmadienis, sausio 21 d.

Pirmadienis, sausio 22 d.

Meksika. I dalis 07:35 F. T. Budrioji
akis (15) 08:30 Tauro ragas 09:00
Galiūnų čempionų lyga. Meksika.
II dalis 10:00 Nutrūkę nuo grandinės (38) 10:30 Pragaro katytė (14)
11:30 Liūčių sezono belaukiant (2)
12:40 Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu (57) 13:10 Vande19.30 val. nyno paslaptys su Džefu Korvinu
21.00 val.
(58) 13:40 Sveikinimai 16:00 Po„Pramogų pasaulio apdovalicijos akademija (16) 17:00 LKL
„Plėšikai “
nojimai “Žmonės 2018”“
čempionatas. Neptūnas – Žalgiris 19:30 Seniai-plėšikai 21:20
Juodasis sąrašas (8) 22:15 Gyvi
06:00 Lietuvos Respublikos him- numirėliai (5) 23:10 Dakaras 2018 05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
nas 06:05 Istorijos detektyvai (17) 23:40 Misija “Neįmanoma” 2 Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05
07:00 Dokumentinė apybraiža 01:45 Ekstrasensų mūšis (12)
Štutgarto kriminalinė policija 2
„Mes nugalėjom” 07:30 Šventadienio mintys 08:00 Gimtoji žemė 05:15 „24/7“ 05:55 „Jaunikliai“ 10:55 Detektyvas Monkas 7 11:40
08:30 Ryto suktinis su Zita Kel- 07:05 Programa 07:09 TV parduo- Savaitė 12:40 TV žaidimas „Kas ir
mickaite 09:00 Brolių Grimų pa- tuvė 07:25 „Geriausios nardymo kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro
sakos 10:00 Gustavo enciklope- vietos“ 08:00 „Darbščios rankos, 14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
dija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio atviros širdys“ 08:30 „Geriausios Lietuva 15:00 Žinios 15:10 Laba
vaikai 11:25 Mūsų gyvūnai 11:50 nardymo vietos“ 09:00 „Šiandien diena, Lietuva 16:00 Žinios 16:15
Pasaulio dokumentika 13:30 Dak- kimba“ 10:00 Mano Europos Par- Laba diena, Lietuva 16:30 Premtaras Jonas Basanavičius 14:00 lamentas 10:30 „Ekovizija“ 10:40 jera. Seserys 17:30 Žinios (su
Nepriklausomybės Akto parodos „Gurovo bylos 5. Savivalė“ (19; 20) vertimu į gestų k.) 17:55 Sportas
atidarymas 14:30 Žmonės, ku- 12:45 „Namas su lelijomis“ (11; 17:58 Orai 18:00 TV žaidimas „Kas
rie sukūrė Lietuvą 15:15 Laisvės 12) 15:00 „Geriausios nardymo ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
vėliavnešiai 15:45 Žinios. Orai vietos“ 16:00 Žinios 16:18 Orai 19:30 Gimę tą pačią dieną 20:25
(su vertimu į gestų kalbą) 16:00 16:20 „Krepšinio pasaulyje su V. Loterija „Keno Loto” 20:30 PanoAuksinis protas 17:15 Klausimė- Mačiuliu“ 16:50 „Pražūtingi sma- rama 21:05 Dėmesio centre 21:20
lis.lt. HD. 17:30 Žinios (su vertimu ragdai“ (29) 18:00 Žinios 18:27 Sportas 21:25 Orai 21:29 Loterija
į gestų k.) 17:55 Sportas 17:58 Orai 18:30 Mano Europos Parla- „Jėga” 21:30 LRT forumas 22:20
Orai 18:00 Keliai. Mašinos. Žmo- mentas 19:00 „Juodosios katės“ Alfonsas Svarinskas 23:15 Premnės 18:30 Pramoginė laida „Editos (3) 20:00 Žinios 20:27 Orai 20:30 jera. Kolekcija 00:15 Premjera.
šou” 19:30 Savaitė 20:30 Pano- „Juodosios katės“ (4) 21:30 „24/7“ Detektyvas Monkas 8 01:00 LRT
rama 20:52 Sportas 20:57 Orai 22:30 Žinios 22:57 Orai 23:00 radijo žinios 01:05 Gimę tą pa21:00 Premjera. Žmonės, kurie „Deimantų medžiotojai“ (1/5; 1/6) čią dieną 02:00 LRT radijo žinios
sukūrė Lietuvą. 21:55 Ana Kare- 01:10 „Gurovo bylos 5. Savivalė“ 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT
nina 00:00 Drakono širdis 01:25 (17; 18) 02:55 „24/7“ 03:35 „Didy- radijo žinios 03:05 Beatos virtuvė
04:00 LRT radijo žinios 04:05 PraPasaulio dokumentika 02:20 sis barjerinis rifas“
moginė laida „Editos šou”
Nepriklausomybės Akto parodos
atidarymas) 02:50 Savaitė 03:45
„Eurovizija 2018”. Nacionalinė 06:15 Televitrina 06:30 Ledo ke06:35 Didysis žvejys (6) 07:00
atranka.
lias 07:30 Įspūdingiausios atos- Madagaskaro pingvinai (6) 07:30
togų vietos 08:00 Įspūdingiausios Tomas ir Džeris (13) 07:55 Volke06:30 Madagaskaro pingvinai (5) atostogų vietos 08:30 Ekstremali ris, Teksaso reindžeris (20) 08:50
06:55 Tomas ir Džeris (12) 07:20 žvejyba 09:00 Gyvūnų manija Volkeris, Teksaso reindžeris (21)
“Nickelodeon” valanda. Ančiukai 09:30 Vienam gale kablys 10:00 09:50 24 valandos 10:35 Yra, kaip
Duoniukai (2) 07:45 Kung Fu Pan- Praeities žvalgas 10:30 Savaitė yra 11:40 24 valandos 12:30 Bus
da (16) 08:10 Keista šeimynėlė su Kauno „Žalgiriu“ 11:00 Išliki- visko 13:25 Rožių karas (76) 14:25
(17) 08:35 Tomo ir Džerio pasa- mas 12:00 Jokių kliūčių! 13:00 Dvi širdys (479) 14:55 Dvi širdys
kos (10) 09:00 Ogis ir tarakonai (1) Įspūdingiausios atostogų vietos (480) 15:25 Dvi širdys (481) 15:55
09:10 Ogis ir tarakonai (2) 09:20 13:30 Įspūdingiausios atostogų Dvi širdys (482) 16:30 Labas vaOgis ir tarakonai (3) 09:30 Tinginių vietos 14:00 Žygis palei Nilą 15:00 karas, Lietuva 17:35 24 valandos
miestelis (61) 10:00 Ogis ir tarako- Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
nai (29) 10:10 KINO PUSRYČIAI Sandėlių karai 17:30 Sandėlių Orai 19:30 KK2 20:00 Meilė gydo
Laikrodžių stabdytojai 12:00 Trys karai 18:00 Elementaru 19:00 (56) 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios
nindzės imasi veikti 13:45 Lesė Lūšnynų milijonierius 21:30 TV3 22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
15:40 Pričiupom! (1) 16:10 Vaikai žinios 22:20 TV3 sportas 22:25 VAKARO SEANSAS Išbandymų
šėlsta (9) 16:40 Ne vienas kelyje TV3 orai 22:30 Daktaras Hau- diena 00:50 Kortų namelis (3)
17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:25 sas 23:30 Kvailiausi pasaulio nu- 01:45 Vampyro dienoraščiai (18)
02:30 Gangsterių medžiotojai
Sportas 19:28 Orai 19:30 Pra- trūktgalviai
mogų pasaulio apdovanojimai
“Žmonės 2018” 22:00 Gangsterių
medžiotojai 00:10 Apsėstieji 01:50 06:00 Lietuvos Respublikos him- 06:10 Televitrina 06:25 Kempiniunas 06:05 KT Tunstall koncertas. kas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
Laukinės aistros 2
07:00 Mokslo sriuba 07:30 Kultūrų 07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
kryžkelė 08:30 Krikščionio žodis. 3 08:25 Pasmerkti 3 08:55 Meilės
06:15 Televitrina 06:30 Aladinas 08:45 Kelias 09:00 Euromaxx. sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00
07:00 Legenda apie Korą 07:30 09:30 Premjera. Padirbta, vogta Miestas ar kaimas 13:00 KempiTransformeriai. Maskuotės meis- – parduota! 10:00 ARTS21 10:30 niukas Plačiakelnis 13:30 Simptrai 08:00 Aladinas 08:30 Simp- Pradėk nuo savęs 11:00 Septy- sonai 14:00 Simpsonai 14:30 Pasonai 09:00 Simpsonai 09:30 nios Kauno dienos. 11:30 Durys žadėtoji 15:00 Pažadėtoji 15:30
Penkių žvaigždučių būstas 10:00 atsidaro 12:00 Kultmisijos 12:45 Pažadėtoji 16:00 Pažadėtoji 16:30
Pasaulis pagal moteris 10:30 Sva- ARTi 13:00 Linija, spalva, forma TV Pagalba 18:30 TV3 žinios
jonių sodai 11:30 Skruzdėliukas Z 13:30 Stop juosta 14:00 Legen- 19:20 TV3 sportas 19:25 TV3 orai
13:05 PREMJERA. Sugrįžimas į dos 14:45 Šventadienio mintys 19:30 Bruto ir Neto 20:00 Miestas
Nimės salą 15:00 Maloningasis 15:15 Vienuolynų kelias Lietuvo- ar kaimas 21:00 Moterys meluoja
vaiduoklis 16:55 Ekstrasensai je 15:45 „Kaunas Sonorum 2017” geriau 21:30 TV3 vakaro žinios
detektyvai 18:00 Raudonas kili- 17:15 Kultūros teismas 18:00 Nes 22:15 TV3 sportas 22:25 TV3 orai
mas 18:30 TV3 žinios 19:20 TV3 man tai rūpi 18:55 Martyno Liuterio 22:30 Kobra 11 23:35 Gaudynės
sportas 19:25 TV3 orai 19:30 X gyvenimas 19:10 Premjera. Anti- 00:35 Kaulai 01:30 Kaip išsisukt
Faktorius 22:30 VAKARO KINO nas Hovardas 21:00 Skambantys įvykdžius žmogžudystę 02:20
TEATRAS. Vienas šūvis. Dvi kul- pasauliai su Nomeda Kazlaus. Specialioji jūrų policijos tarnyba
kos 00:55 PREMJERA. Juodoji 21:55 Aktorės Rūtos Staliliūnai- 03:10 Amerikiečiai 04:05 Traputės 80-osioms gimimo metinėms čio parkas
auklės knygelė 02:30 Kerė
22:55 Naujametinis gala koncertas „Auksiniai duetai” 00:30 Da06:40 F. T. Budrioji akis (16) 07:35
06:35 Galiūnų čempionų lyga. bar pasaulyje

Prokurorų patikrinimas (360) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (715) 09:35
Tokia tarnyba (35) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (9) 11:35 Stoties policija (10) 12:40 Teisingumo
agentai (21) 13:40 Prokurorų patikrinimas (361) 14:50 Muchtaro
sugrįžimas (716) 15:55 Tokia tarnyba (36) 16:55 Sudužusių žibintų
gatvės (10) 18:00 Info diena 18:25
Teisingumo agentai (22) 19:30
Stoties policija (11) 20:30 Farai
21:00 Plėšikai 22:35 Seniai-plėšikai 00:20 Gyvi numirėliai (5) 01:10
Liūčių sezono belaukiant (1) 02:00
Reali mistika (10) 02:50 Vanity Fair.
Visiškai slaptai (2) 03:35 Juodasis
sąrašas (8)
05:15 „Karo merginos“ (1/1) 06:00
„Geriausios nardymo vietos“ 06:25
Programa 06:29 TV parduotuvė
06:45 Mano Europos Parlamentas
07:15 „24/7“. 08:15 „Sparnuočių
gyvenimas. Žūklautojai“ 09:20 „Likimo melodija“ (58) 10:25 „Svetimų
troškimų sūkurys“ (2) 11:30 „Delta“
(1/20) 12:35 „Gluchariovas“ (1/33)
13:40 TV parduotuvė 13:55 „Baltoji strėlė“ (11) 15:00 „Bitininkas“
(1/24) 16:00 Reporteris 16:47 Orai
16:50 „Rojus“ (88) 18:00 Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47
Orai 18:50 „Gluchariovas“ (2/1)
20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30
„Patriotai“ 21:30 PREMJERA.
„Rasputinas“ (3) 22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42 Orai
23:45 „Juodosios katės“ (9) 00:45
„Tamsioji sielos pusė“ (1) 01:45
„Jaunikliai“ 02:15 „Moterų daktaras“ (2/59) 03:00 „Karo merginos“
(1/1) 03:45 „Bitininkas“ (1/11) 04:30
„Rojus“ (67)
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Karys lenktynininkas 09:30 CSI kriminalistai
10:30 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 11:00 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 11:30 CSI
elektroninių nusikaltimų skyrius
12:30 Kastlas 13:30 Rezidentai
14:00 6 kadrai 14:30 Televitrina
15:00 Kaulai 16:00 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 17:00
Kastlas 17:55 CSI kriminalistai
18:55 Kobra 11 19:55 Rezidentai
20:30 Rezidentai 21:00 Naša Raša 21:30 Naša Raša 22:00 Farai
23:00 Krakenas. Gelmių pabaisa
00:50 Kobra 11 01:45 Daktaras
Hausas 02:35 Kaip aš susipažinau
su jūsų mama
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. „Vilnius Jazz 2015”. 07:05
Mokslo sriuba 07:15 Grizis ir lemingai 07:25 Lesė 07:50 Stop juosta.
08:20 Atspindžiai 08:50 Kaip atsiranda daiktai 6 09:15 Labas rytas,
Lietuva. 12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:10 Durys atsidaro 12:40
Antinas Hovardas 14:30 Nes man
tai rūpi 15:15 Premjera. Grizis ir
lemingai 15:25 Peliukas Lukas
15:40 Lesė 16:05 Kaip atsiranda
daiktai 6 16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. 18:30 Kelias į namus 19:00
ARTS21 19:35 Premjera. Dangaus vardu 13 20:25 Prokurorai
21:15 Trečiasis pasaulinis karas.
žvilgsnis iš vadavietės 22:10 Šarada 00:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje 00:45 Džiazo muzikos vakaras. „Vilnius Jazz
2015” 01:45 Streikas
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Prokurorų patikrinimas (361) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (716) 09:35
Tokia tarnyba (36) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (10) 11:35 Stoties policija (11) 12:40 Teisingumo
agentai (22) 13:40 Prokurorų patikrinimas (362) 14:50 Muchtaro
sugrįžimas (717) 15:55 Tokia
22.30 val. tarnyba (37) 16:55 Sudužusių žibintų gatvės (11) 18:00 Info diena
„Absoliutus blogis. Išny18:25 Teisingumo agentai (23)
kimas“
19:30 Stoties policija (12) 20:30
Farai 21:00 Apsuptyje 2. Tamsos
teritorija 23:00 Plėšikai 00:35 Juo05:00 Seserys 06:00 Lietuvos dasis sąrašas (8) 01:25 Pragaro
Respublikos himnas 06:05 Labas katytė (13) 02:15 Liūčių sezono
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05 belaukiant (2)
Štutgarto kriminalinė policija 2
10:55 Detektyvas Monkas 7 11:40
Beatos virtuvė 12:40 TV žaidimas 05:15 „Karo merginos“ (1/2) 06:00
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite „Geriausios nardymo vietos“ 06:25
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba Programa 06:29 TV parduotuvė
diena, Lietuva 16:30 Premjera. 06:45 „Vantos lapas“ 07:15 „PaSeserys 17:30 Žinios (su vertimu į triotai“ 08:15 „Sparnuočių gyvegestų k.) 17:55 Sportas 17:58 Orai nimas. Signalai ir giesmės“ 09:20
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” „Likimo melodija“ (59) 10:25 „Sve18:30 Klauskite daktaro 19:30 timų troškimų sūkurys“ (3) 11:30
Emigrantai 20:25 Loterija „Keno „Delta“ (1/21) 12:35 „GlucharioLoto” 20:30 Panorama 21:05 Dė- vas“ (1/34) 13:40 TV parduotuvė
mesio centre 21:20 Sportas 21:25 13:55 „Baltoji strėlė“ (12) 15:00
Orai 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 „Bitininkas“ (1/25) 16:00 ReporteNacionalinė ekspedicija 22:30 Is- ris 16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (89)
torijos detektyvai 23:20 Valdžios 18:00 Reporteris 18:40 Lietuva
tvirtovė 01:00 LRT radijo žinios tiesiogiai 18:47 Orai 18:50 „Glu01:05 Valdžios tvirtovė 01:30 Klau- chariovas“ (2/2) 20:00 Reportesimėlis.lt. 02:00 LRT radijo žinios ris 20:27 Orai 20:30 „Patriotai“
02:05 Klauskite daktaro 03:00 21:30 PREMJERA. „Rasputinas“
LRT radijo žinios 03:05 Alfonsas (4) 22:30 Reporteris 23:15 Lietuva
Svarinskas 04:00 LRT radijo ži- tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 Mano
Europos Parlamentas 00:15 „Juonios 04:05 Emigrantai
dosios katės“ (10) 01:15 „Tamsioji sielos pusė“ (2) 02:15 „Moterų
06:35 Didysis žvejys (7) 07:00 daktaras“ (2/60) 03:00 „Karo
Madagaskaro pingvinai (7) 07:30 merginos“ (1/2) 03:45 „Bitininkas“
Tomas ir Džeris (14) 07:55 Volke- (1/12) 04:30 „Rojus“ (68)
ris, Teksaso reindžeris (22) 08:50
Volkeris, Teksaso reindžeris (23)
09:50 24 valandos 10:35 Yra, 06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
kaip yra 11:40 24 valandos 12:35 08:00 Kaulai 09:00 Gyvūnų maNuo... Iki... 13:25 Rožių karas nija 09:30 CSI kriminalistai 10:30
(77) 14:25 Dvi širdys (483) 14:55 Kaip aš susipažinau su jūsų maDvi širdys (484) 15:25 Dvi širdys ma 11:00 Kaip aš susipažinau su
(485) 15:55 Dvi širdys (486) 16:30 jūsų mama 11:30 CSI elektroninių
Labas vakaras, Lietuva 17:35 nusikaltimų skyrius 12:30 Kastlas
Yra, kaip yra 18:30 Žinios 19:25 13:30 Rezidentai 14:00 RezidenSportas 19:28 Orai 19:30 KK2 tai 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai
20:00 Meilė gydo (57) 20:30 Kitu 16:00 CSI elektroninių nusikaltikampu 21:30 Žinios 22:24 Spor- mų skyrius 17:00 Kastlas 17:55
tas 22:28 Orai 22:30 VAKARO CSI kriminalistai 18:55 Kobra 11
SEANSAS Absoliutus blogis. Iš- 19:55 Rezidentai 20:30 Rezidennykimas 00:20 Kortų namelis (4) tai 21:00 Naša Raša 21:30 Profas
01:10 Vampyro dienoraščiai (19) 23:20 Aukščiausia pavara 00:30
Kobra 11 01:30 Daktaras Hau01:55 Išbandymų diena
sas 02:20 Kaip aš susipažinau su
jūsų mama
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti 06:00 Lietuvos Respublikos him3 08:25 Pasmerkti 3 08:55 Meilės nas 06:05 Džiazo muzikos vakasūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00 ras. „Vilnius Jazz 2015” 07:05 GriBruto ir Neto 12:30 Moterys me- zis ir lemingai 07:15 Peliukas Luluoja geriau 13:00 Kempiniukas kas 07:25 Lesė 07:50 Kelias į naPlačiakelnis 13:30 Simpsonai mus 08:20 Septynios Kauno die14:00 Simpsonai 14:30 Pažadė- nos 08:50 Kaip atsiranda daiktai 6
toji 15:00 Pažadėtoji 15:30 Paža- 09:15 Labas rytas, Lietuva. 12:00
dėtoji 16:00 Pažadėtoji 16:30 TV DW naujienos rusų kalba 12:10
Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:20 Euromaxx 12:45 Ateinu 14:20
TV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30 Trečiasis pasaulinis karas. žvilgsBruto ir Neto 20:00 Prieš srovę nis iš vadavietės 15:15 Premjera.
21:00 Moterys meluoja geriau Grizis ir lemingai 15:25 Peliukas
21:30 TV3 vakaro žinios 22:15 Lukas 15:40 Lesė 16:05 Kaip
TV3 sportas 22:25 TV3 orai 22:30 atsiranda daiktai 6 16:30 Laba
VAKARO KINO TEATRAS. Kulka diena, Lietuva 18:00 Misija 18:30
į galvą 00:15 Kaulai 01:15 Kaip Atspindžiai 19:00 FIBA krepšinio
išsisukt įvykdžius žmogžudystę čempionų lyga. „Neptūnas” – Ka02:05 Specialioji jūrų policijos tar- po d’Orlando „Sikeliarchivi” 21:00
nyba 03:00 NAUJAS SEZONAS. Laisvės vėliavnešiai 21:30 FIBA
krepšinio čempionų lyga. SasaTironas 03:55 Vilfredas
rio „Dinamo” – Utenos „Juventus”
23:30 Mokslo sriuba 23:45 DW
06:40 F. T. Budrioji akis (17) 07:35 naujienos rusų kalba
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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22.30 val.
„Pašalinti Karterį“

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 Emigrantai 12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva 16:30 Premjera.
Seserys 17:30 Žinios (su vertimu į
gestų k.) 17:55 Sportas 17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
18:30 Klauskite daktaro 19:30
Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno
Loto” 20:30 Panorama 21:05 Dėmesio centre 21:20 Sportas 21:25
Orai 21:29 Loterija „Jėga” 21:30
Auksinis protas 22:50 Klausimėlis.lt. 23:20 Valdžios tvirtovė 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Valdžios
tvirtovė 01:30 Keliai. Mašinos.
Žmonės. 02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 03:00
LRT radijo žinios 03:05 Istorijos
detektyvai 04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gyvenimas
06:35 Didysis žvejys (8) 07:00
Madagaskaro pingvinai (8) 07:30
Tomas ir Džeris (15) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (24) 08:50
Volkeris, Teksaso reindžeris (25)
09:50 24 valandos 10:35 Yra,
kaip yra 11:40 Yra, kaip yra 12:35
Kitu kampu 13:25 Rožių karas
(78) 14:25 Dvi širdys (487) 14:55
Dvi širdys (488) 15:25 Dvi širdys
(489) 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
(58) 21:30 Žinios 22:24 Sportas
22:28 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Pašalinti Karterį 00:30
Kortų namelis (5) 01:25 Vampyro
dienoraščiai (20) 02:10 Absoliutus
blogis. Išnykimas
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas 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 meluoja geriau 13:00 Kempiniukas
Plačiakelnis 13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai 14:30 Simpsonai 15:00 Pažadėtoji 15:30 Pažadėtoji 16:00 Pažadėtoji 16:30 TV
Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:20
TV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30
Bruto ir Neto 20:00 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. Bagažo atsiėmimas 00:30 Kaulai 01:30 Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudystę 02:20
Specialioji jūrų policijos tarnyba
03:05 Tironas 04:00 Vilfredas
06:40 F. T. Budrioji akis (18) 07:35
Prokurorų patikrinimas (362) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (717) 09:35

Tokia tarnyba (37) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (11) 11:35 Stoties policija (12) 12:40 Teisingumo
agentai (23) 13:40 Prokurorų patikrinimas (363) 14:50 Muchtaro
sugrįžimas (718) 15:55 Tokia tarnyba (38) 16:55 Sudužusių žibintų
gatvės (12) 18:00 Info diena 18:25
Teisingumo agentai (24) 19:30
Stoties policija (13) 20:30 Farai
21:00 Europa 22:45 Apsuptyje
2. Tamsos teritorija 00:40 Juodasis sąrašas (9) 01:30 Pragaro
katytė (14)
05:15 „Karo merginos“ (1/3) 06:00
„Geriausios nardymo vietos“ 06:25
Programa 06:29 TV parduotuvė 06:45 „Skinsiu raudoną rožę“
07:15 „Patriotai“ 08:15 „Sparnuočių gyvenimas. Partnerių paieška“ 09:20 „Likimo melodija“ (60)
10:25 „Svetimų troškimų sūkurys“ (4) 11:30 „Delta“ (1/22) 12:35
„Gluchariovas“ (1/35) 13:40 TV
parduotuvė 13:55 „Karo merginos“ (1/1) 15:00 „Bitininkas“
(1/26) 16:00 Reporteris 16:47
Orai 16:50 „Rojus“ (90) 18:00
Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai
18:47 Orai 18:50 „Gluchariovas“
(2/3) 20:00 Reporteris 20:27 Orai
20:30 „Patriotai“ 21:30 PREMJERA. „Rasputinas“ (5) 22:30 Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai 23:42
Orai 23:45 „Juodosios katės“ (11)
00:45 „Tamsioji sielos pusė“ (3)
01:45 „Jaunikliai“ 02:15 „Moterų
daktaras“ 03:00 „Karo merginos“
(1/3) 03:45 „Bitininkas“ (1/13)
04:30 „Rojus“ (69)

Ketvirtadienis, sausio 24 d.

Penktadienis, sausio 24 d.

Prokurorų patikrinimas (363) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (718) 09:35
Tokia tarnyba (38) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (12) 11:35 Stoties policija (13) 12:40 Teisingumo
agentai (24) 13:40 Prokurorų patikrinimas (364) 14:50 Muchtaro
sugrįžimas (719) 15:55 Tokia tar22.30 val.
22.30 val. nyba (39) 16:55 Sudužusių žibintų
gatvės (13) 18:00 Info diena 18:25
Teisingumo agentai (25) 19:30
„Pavojingas sandėris“
„Heraklis“
Stoties policija (14) 20:30 Savaitės
kriminalai 21:00 Bėglys 23:00 Europa 00:45 Juodasis sąrašas (10)
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 01:30 Savaitės kriminalai 01:55 05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas
Respublikos himnas 06:05 La- Siena nuo barbarų. Limas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 06:35
bas rytas, Lietuva 09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė polici- 05:15 „Karo merginos“ (1/4) 06:00 Orai 09:05 Senis 10:05 Štutgarto
ja 2 10:55 Detektyvas Monkas 7 „Geriausios nardymo vietos“ 06:25 kriminalinė policija 2 10:55 De11:40 Gyvenimas 12:40 TV žaidi- Programa 06:29 TV parduotuvė tektyvas Monkas 8 11:40 Stilius
mas „Kas ir kodėl?” 13:05 Klaus- 06:45 Karo ir pokario vaikai 07:15 12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
kite daktaro 14:00 Žinios 14:15 „Patriotai“ 08:15 „Sparnuočių gy- 13:05 Klauskite daktaro 14:00 ŽiLaba diena, Lietuva 16:30 Prem- venimas. Rūpinimasis kiaušiniais“ nios 14:15 Laba diena, Lietuva
jera. Seserys 17:30 Žinios 18:00 09:20 „Likimo melodija“ (61) 10:25 15:00 Žinios 15:10 Laba diena,
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 „Kita moteris“ (1) 11:30 „Delta“ Lietuva 16:00 Žinios 16:15 Laba
Klauskite daktaro 19:30 Specialus (1/23) 12:35 „Gluchariovas“ (1/36) diena, Lietuva 16:30 Premjera.
tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto” 13:40 TV parduotuvė 13:55 „Karo Seserys 17:30 Žinios (su vertimu
20:30 Panorama 20:52 Sportas merginos“ (1/2) 15:00 „Bitininkas“ į gestų k.) 17:55 Sportas 17:58
20:57 Orai 20:59 Loterija „Jėga” (1/27) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
21:00 „Auksinės bitės 2017” 23:45 Orai 16:50 „Rojus“ (91) 18:00 kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
Laiptai į dangų. Rytojaus ilgesys Reporteris 18:40 Lietuva tiesiogiai 19:30 Beatos virtuvė 20:25 Lote01:00 LRT radijo žinios 01:05 18:47 Orai 18:50 „Gluchariovas“ rija „Keno Loto” 20:30 Panorama
Laiptai į dangų. Rytojaus ilgesys (2/4) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:52 Sportas 20:57 Orai 20:59
01:25 Mes esame autoriai 02:00 20:30 „Patriotai“ 21:30 PREMJE- Loterija „Jėga” 21:00 Šiandien
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite RA. „Rasputinas“ (6) 22:30 Re- prieš 100 metų 21:30 Duokim gadaktaro 03:00 LRT radijo žinios porteris 23:15 Lietuva tiesiogiai ro! 23:10 Fantastiškas penktadie03:05 Dokumentinė apybraiža 23:42 Orai 23:45 „Gurovo bylos nis. Padaugintasis 01:10 Žmonės,
„Mes nugalėjom” 03:30 Laisvės 6. Bet kokia kaina“ (21; 22) 01:45 kurie sukūrė Lietuvą 02:00 LRT ravėliavnešiai 04:00 LRT radijo „Jaunikliai“ 02:15 „Moterų dakta- dijo žinios 02:05 Klauskite daktaro
žinios 04:05 Nacionalinė paieš- ras“ 03:00 „Karo merginos“ (1/4) 03:00 LRT radijo žinios 03:05 Mūkų tarnyba
03:45 „Bitininkas“ (1/14) 04:30 sų gyvūnai 03:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite 04:00 LRT radijo
„Rojus“ (70)
žinios 04:05 Stilius
06:35 Didysis žvejys (9) 07:00
Madagaskaro pingvinai (9) 07:30
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
06:35 Didysis žvejys (10) 07:00
Tomas ir Džeris (16) 07:55 Volke08:00 Kaulai 09:00 Vienam gaMadagaskaro pingvinai (10) 07:30
ris, Teksaso reindžeris (26) 08:50
le kablys 09:30 CSI kriminalistai
Tomas ir Džeris (17) 07:55 VolkeVolkeris, Teksaso reindžeris (27)
10:30 Kaip aš susipažinau su jūsų
ris, Teksaso reindžeris (28) 08:50
09:50 24 valandos 10:35 Yra,
mama 11:00 Kaip aš susipažinau
Volkeris, Teksaso reindžeris (29)
kaip yra 11:40 Yra, kaip yra 12:35
su jūsų mama 11:30 CSI elektro09:50 24 valandos 10:35 Yra,
KK2 13:00 KK2 13:25 Rožių karas
ninių nusikaltimų skyrius 12:30
kaip yra 11:40 Yra, kaip yra 12:35
(79) 14:25 Dvi širdys (490) 14:55
Kastlas 13:30 Rezidentai 14:00
KK2 13:00 KK2 13:25 Rožių kaDvi širdys (491) 15:25 Dvi širdys
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00
ras (80) 14:25 Dvi širdys (494)
(492) 15:55 Dvi širdys (493) 16:30
Kaulai 16:00 CSI elektroninių nu14:55 Dvi širdys (495) 15:25 Dvi
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra,
sikaltimų skyrius 17:00 Kastlas
širdys (496) 15:55 Dvi širdys
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor17:55 CSI kriminalistai 18:55 Ko(497) 16:30 Labas vakaras, Lietas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00
bra 11 19:55 Rezidentai 20:30 Retuva 17:35 24 valandos 18:30
Valanda su Rūta 21:30 Žinios
zidentai 21:00 Naša Raša 21:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
Holograma karaliui 23:20 Euro19:30 Radijo stoties “Lietus” muVAKARO SEANSAS Pavojingas
lygos rungtynės. Atėnų „Panathizikos apdovanojimai “Aukso lasandėris 00:35 Kortų namelis (6)
naikos“ - Kauno „Žalgiris“ 01:15
šas” 2017 22:35 12 kėdžių 00:40
01:35 Vampyro dienoraščiai (21)
Daktaras Hausas 02:05 Kaip aš
Beverli Hilso policininkas 3 02:30
02:20 Alchemija I. Kokia turi būti
susipažinau su jūsų mama
Pavojingas sandėris
kultūros laida ? 02:45 RETROSPEKTYVA

06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Savaitė su
Kauno „Žalgiriu“ 09:30 CSI kriminalistai 10:30 Kaip aš susipažinau
su jūsų mama 11:00 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 11:30 CSI
elektroninių nusikaltimų skyrius
12:30 Kastlas 13:30 Rezidentai
14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai 16:00 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 17:00
Kastlas 17:55 CSI kriminalistai
19:00 Europos taurės krepšinio
rungtynės. Vilniaus „Lietuvos Rytas“ - Turino „Fiat“ 19:55 Rungtynių
pertraukoje - „Kartu mes - komanda“ 20:05 Europos taurės krepšinio rungtynės. Vilniaus „Lietuvos
Rytas“ - Turino „Fiat“ 21:00 Naša Raša 21:30 Mirtinas smūgis
23:25 Aukščiausia pavara 00:35
Kobra 11 01:30 Daktaras Hausas 02:25 Kaip aš susipažinau su
jūsų mama
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
06:00 Lietuvos Respublikos him- 3 08:25 Pasmerkti 3 08:55 Meilės
nas 06:05 Visagino Country 2017 sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00
07:15 Peliukas Lukas 07:25 Lesė Bruto ir Neto 12:30 Moterys me07:50 Pradėk nuo savęs 08:20 luoja geriau 13:00 Kempiniukas
Nacionalinis turtas 08:50 Kaip Plačiakelnis 13:30 Simpsonai
atsiranda daiktai 6 09:15 Labas 14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėrytas, Lietuva 12:00 UEFA Tautų toji 15:30 Pažadėtoji 16:00 Palygos turnyro burtų traukimo ce- žadėtoji 16:30 TV Pagalba 18:30
remonija 13:00 Padirbta, vogta – TV3 žinios 19:20 TV3 sportas
parduota! 13:30 Legendos 14:20 19:25 TV3 orai 19:30 Bruto ir Neto
Stilius 15:15 Premjera. Grizis ir 20:00 Farai 21:00 Moterys meluolemingai 15:25 Peliukas Lukas ja geriau 21:30 TV3 vakaro žinios
15:40 Lesė 16:05 Kaip atsiran- 22:15 TV3 sportas 22:25 TV3 orai
da daiktai 6 16:30 Laba diena, 22:30 VAKARO KINO TEATRAS.
Lietuva 18:00 „Ką mums pasakė Amerikietiškas pyragas 3. Vestukaralius” 18:45 Kultūrų kryžkelė vės 00:20 Kaulai 01:20 Kaip išsi19:15 Septynios Kauno dienos sukt įvykdžius žmogžudystę 02:10
19:50 Premjera. Dangaus vardu Specialioji jūrų policijos tarnyba
13 20:45 Maistas ir aistros 21:15 03:00 Tironas 04:00 Vilfredas
Trys Paryžių sukrėtusios dienos
22:15 Elito kinas. Šok su juo 00:10
DW naujienos rusų kalba
06:40 F. T. Budrioji akis (19) 07:35

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Visagino Country 2017.
07:25 Lesė 07:50 Linija, spalva,
forma 08:20 Lietuva mūsų lūpose 08:50 Kaip atsiranda daiktai 6
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba. 12:10
Maistas ir aistros 12:40 Klauskite
daktaro 13:30 Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai 14:15 Trys
Paryžių sukrėtusios dienos 15:15
Premjera. Grizis ir lemingai 15:25
Peliukas Lukas 15:40 Lesė 16:05
Kaip atsiranda daiktai 6 16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00 Kultūrų
kryžkelė 18:30 Nacionalinis turtas 19:00 Lietuva mūsų lūpose
19:35 Premjera. Dangaus vardu 13 20:30 Anapus čia ir dabar
21:15 Premjera. Martyno Liuterio
gyvenimas 21:30 Keliaukime kartu. Mykolajivas 22:00 Mano tėviškė 22:20 Nuo Lietuvos nepabėgsi
23:45 DW naujienos rusų kalba.
00:00 Dabar pasaulyje 00:30
Džiazo muzikos vakaras

06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas 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 meluoja geriau 13:00 Kempiniukas
Plačiakelnis 13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėtoji 15:00 Pažadėtoji 15:30 Pažadėtoji 16:00 Pažadėtoji 16:30 TV
Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:20
TV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30
M.A.M.A. apdovanojimai 22:30
VAKARO KINO TEATRAS. Heraklis 00:15 Lemtingas posūkis
3. Palikti mirčiai 02:00 Bagažo
atsiėmimas
06:40 F. T. Budrioji akis (20) 07:35
Prokurorų patikrinimas (364) 08:35
Muchtaro sugrįžimas (719) 09:35
Tokia tarnyba (39) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (13) 11:35

F. T. Budrioji akis (16) 12:40 Teisingumo agentai (25) 13:40 Prokurorų patikrinimas (365) 14:50
Muchtaro sugrįžimas (720) 15:55
Tokia tarnyba (40) 16:55 Sudužusių žibintų gatvės (14) 18:00 Info
diena 18:25 Teisingumo agentai
(26) 19:30 Ekstrasensų mūšis
(13) 21:45 Akis už akį 23:50 Bėglys 01:40 Juodasis sąrašas (11)
02:25 Akis už akį
05:15 „Karo merginos“ (1/5) 06:00
„Pražūtingi smaragdai“ (3) 06:25
Programa 06:29 TV parduotuvė
06:40 „Geriausios nardymo vietos“ 06:45 „Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu“ 07:15 „Patriotai“ 08:15
„Sparnuočių gyvenimas. Tėvystės
rūpesčiai“ 09:20 „Likimo melodija“
(62) 10:25 „Kita moteris“ (2) 11:30
„Delta“ (1/24) 12:35 „Gluchariovas“
(1/37) 13:40 TV parduotuvė 13:55
„Karo merginos“ (1/3) 15:00 „Bitininkas“ (1/28) 16:00 Reporteris
16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (92)
18:00 Reporteris 18:42 Orai 18:45
Rubrika „Renovacija. Sužinok daugiau“.” 18:50 „Gluchariovas“ (2/5)
20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30
„Patriotai“ 21:30 PREMJERA.
„Rasputinas“ (7) 22:30 Reporteris
22:57 Orai 23:00 „Gluchariovas“
(1/37; 1/38) 01:10 „Delta“ (2/11;
2/12) 03:00 „Karo merginos“ (1/5)
03:45 „Bitininkas“ (1/15) 04:30
„Rojus“ (71)
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11
08:00 Kaulai 09:00 Praeities žvalgas 09:30 CSI kriminalistai 10:30
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 11:00 Kaip aš susipažinau su
jūsų mama 11:30 CSI elektroninių
nusikaltimų skyrius 12:30 Kastlas
13:30 Rezidentai 14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 Kaulai
16:00 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 17:00 Kastlas 17:55
CSI kriminalistai 18:55 Kobra 11
19:55 Rezidentai 20:30 Farai
21:30 TV3 žinios 22:20 TV3 sportas 22:25 TV3 orai 22:30 Dešimt
jardų 00:40 Profas 02:15 Kaip aš
susipažinau su jūsų mama
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. „Vilnius Jazz 2015”. „Young
Power”. 1 d. 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 13:25 Stambiu planu 14:10
Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – violončelės virtuozas Alexander Kniazev
(Rusija) 15:00 Mano tėviškė 15:15
Mažieji sekliai ir Baltosios Damos
paslaptis 15:40 Lesė 16:05 Kaip
atsiranda daiktai 6 16:30 Laba
diena, Lietuva 18:00 Mokslo sriuba 18:35 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai 19:35 Premjera. Dangaus
vardu 13 20:30 Kultūros teismas
21:20 Europos kinas. Premjera.
Mylimas vaikas 22:50 Koncertas
„Kerinti ekspresija” 00:25 DW
naujienos rusų kalba. 00:35 Dabar pasaulyje 01:05 Džiazo muzikos vakaras. „Vilnius Jazz 2015”
02:00 Nuo Lietuvos nepabėgsi.
03:25 Kultūros teismas 04:15
Kultmisijos

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

HOROSKOPAS
Sausio 22-28 d.



VANDENIS
(01.21-02.18)

VLADAS GARASTAS
Stichija: Oras
Planeta: Uranas
Savaitės diena: šeštadienis
Akmuo: cirkonas ir granatas
Spalvos: violetinė ir pilka



AVINAS
(03.21-04.20)

Laikas rimtai imtis projekto, kurio
sėkme iš tiesų tikite. Šiuo metu
susiklosčiusios aplinkybės jums
ypač palankios. Antroje savaitės pusėje dar kartą apgalvokite
savo motyvus. Galimas daiktas,
kad nesate iki galo sąžiningas nei
su savo artimaisiais, nei pats su
savimi. Savaitgalį būsite kupinas
naujų įdomių idėjų ir nekantrausite greičiau jas išbandyti praktikoje. Saugokitės! Skubėdamas
galite padaryti didelę klaidą.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Savaitės pradžioje jokiu būdu
nesiblaškykite, bandydamas reaguoti į kiekvieną dirgiklį. Jokiu
būdu nekurkite keršto planų už
anksčiau patirtas skriaudas. Antroje savaitės pusėje ne kartą
pasigailėsite, kad negalite vienu
metu būti keliose vietose. Teks
rinktis, tad rinkitės atidžiai. Savaitgalį galimas konfliktas šeimoje dėl pinigų. Pasistenkite
suprasti vienas kito argumentus, nes kompromiso visvien
neišvengsite.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Pirmoje savaitės pusėje gyvensite gan intensyvų visuomeninį
gyvenimą. Nesidrovėkite žiūrėti
savo interesų. Trečiadienį ir ketvirtadienį nedalykite pažadų,
kurių negalite ištesėti. Gali būti,
kad visiškai nebesusišnekėsite
su šeimos nariais ar kaimynais.
Pasistenkite likti ramus ir santūrus. Savaitgalį pokalbis su gerbiamu ir išmintingu žmogumi
padės jums vėl atgauti dvasinę
pusiausvyrą.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Pirmas dvi savaitės dienas jus
neabejotinai lydės sėkmė, tad
nedelsdamas imkitės pačių
svarbiųjų darbų. Jūsų agresyvus
elgesys savaitės viduryje kai ką
labai nustebins, bet, kita vertus,
gausite tai, ko norite. Penktadienį
ir savaitgalį pasistenkite rūpintis
tik savo reikalais ir jokiu būdu nesivelkite į diskusijas, kai matote,
kad nesutarimai yra esminiai.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Pažintis su svarbiais ir įtakingais
žmonėmis savaitės pradžioje
paskatins jus elgtis drąsiau ir
ryžtingiau, ir apie savaitės vidurį
veikiausiai pribręsite esminiam
sprendimui. Apskritai šią savaitę būsite gan kategoriškas, ypač
negalėsite pakęsti neigiamų atsakymų...



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Būkite atidus klausytojas - galite
sulaukti protingo patarimo, ypač
iš vyresnio giminaičio lūpų. Savaitės vidury verčiau nesiimkite
spręsti asmeninių problemų ar
keisti ką nors namuose. Penktadienio vakarą nesileiskite įkalbamas išleisti taip sunkiai uždirbtus
pinigus. Jei turite namuose mažylį, savaitgalį jis suteiks daug

džiaugsmo visai šeimai.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje laukia dalykinė kelionė. Ji bus naudinga,
užmegsite naujų kontaktų, sužinosite vertingos informacijos.
Parodęs tam tikrą apsukrumą,
trečiadienį ar ketvirtadienį galite neblogai uždirbti. Savaitgalį
saugokitės vagių ar sukčių. Venkite tamsių skersgatvių, prastos
reputacijos užeigų, nepraraskite
budrumo kalbėdamas su vėlyvu svečiu.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Pirmosios savaitės dienos gali
būti ganėtinai sunkios ir svarbios jūsų karjerai. Pasistenkite pasirodyti kiek galite geriau
tiek kolegų, tiek viršininkų akyse. Viengungiams ši savaitė taip
pat žada romantiškų nuotykių.
Venkite naminių gyvūnų, ypač
svetimų. Šunį gatvėje verčiau
apeikite iš tolo.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Šią savaitę anaiptol nepasižymėsite organizaciniais sugebėjimais, tad verčiau užsiimkite
darbais, kuriems tereikia jūsų
paties rankų ar galvos. Antroje
savaitės pusėje saugokitės nepamatuotos finansinės rizikos
- patirsite nemenkų nuostolių.
Jeu domitės kompiuteriais, šią
savaitę būtų pats laikas nuo žaidimų pereiti prie darbų.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Visą pirmąją savaitės pusę daug
rūpesčių kels piniginių reikalų
tvarkymas. Draugai ar namiškiai jūsų dėmesio gali tikėtis
tik nuo trečiadienio ar ketvirtadienio. Jūsų didysis varžovas
ir konkurentas šią savaitę bus
žmogus, gimęs Vandenio ženkle. Kautis bus nelengva, bet
labai įdomu, ypač jei esate tikras kovotojas.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Fizinis darbas ar sportas savaitės
pradžioje padės jums produktyviau naudoti savo energiją. Jūsų
viršininkas šią savaitę veikiausiai bus nekaip nusiteikęs, tad
verčiau nesipainiokite jo kelyje.
Tvarkydamas piniginius reikalus
antroje savaitės pusėje, galite
pranokti pats save. Nesitikėkite pernelyg daug iš savaitgalio,
tada neteks nusivilti.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Pirmadienį ar antradienį nepražiopsokite progos užsidirbti
papildomų pinigų! Savaitės viduryje būsite emociškai nestabilus ir sunkiai nuspėjamas, tad
nuo jūsų gali nekaltai nukentėti pavaldiniai ar šeimos nariai.
Pasistenkite šiomis dienomis
nepriiminėti svarbių sprendimų. Pastaruoju metu kažkoks
asmuo, nuolat besisukiojantis
aplink, jau ima jus gerokai erzinti. Ar ne laikas kokiu nors būdu
jo nusikratyti?
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eigos susilaikyti nuo mėsiškų
valgių (abstinencijos). Pareiga
susilaikyti nuo mėsiškų valgių
ir toliau galioja visais kitais metų penktadieniais, o visi pageidaujantys nuo mėsiškų valgių
galės susilaikyti ir šių metų vasario 16 d.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

Apie atleidimą nuo Popiežius jaunimui:
pareigos susilaiky- Nepraraskite ryšio su
ti nuo mėsiškų valJėzumi
gių pirmąjį Gavėnios Šiandien, - sakė popiežius,
- jaunam žmogui rūpi, kad jo
penktadienį
mobilaus telefono baterija bū-

Pelenų diena prasideda Gavėnia, skirta pasiruošti Jėzaus
Kristaus mirties ir prisikėlimo –
Velykų šventei. Šis tikintiesiems
svarbus susikaupimo laikas yra
paženklintas atgaila, artimo meilės darbais ir malda.
Viena iš konkrečių atgailos išraiškų yra susilaikymas nuo mėsiškų valgių (abstinencija). Todėl
visais metų penktadieniais, o
ypač Gavėnios metu, prisimenant Jėzaus Kristaus kančią ant
Kryžiaus, katalikai turi pareigą
susilaikyti nuo mėsiškų valgių.
(žr. 2006 m. LVK instrukcija dėl
atgailos ir pasninko dienų).
Šiemet pirmąjį Gavėnios
penktadienį švenčiame vasario
16-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį. Ši
mūsų Valstybės sukaktis labai
svarbi ir Bažnyčiai. Nepriklausomą Lietuvą kūrė laisvi, tikintys žmonės. Atsižvelgdami
į šią džiugią ir reikšmingą mūsų Valstybės sukaktį, Lietuvos
vyskupai kviečia visus jungtis į
padėkos už laisvės dovaną maldą ir pirmąjį šių metų Gavėnios
penktadienį, vasario 16 d., atleidžia tikinčiuosius nuo par-

tų pakrauta ir kad jis būtų ryšio
zonoje. Jei ne – žmogus jaučiasi tarsi atskirtas nuo pasaulio,
pasimetęs, blogos nuotaikos.
Panašiai ir su tikėjimu – jei nutrūksta ryšys su Jėzumi, mūsų
širdis silpsta. Be ryšio, be ryšio
su Jėzumi, imame skęsti savo
idėjose, savo sapnuose, silpnėja mūsų tikėjimas, pasiduodame blogai nuotaikai. Prarasdami ryšį su Jėzumi, parandame
ir pasiryžimą veikti, siekti permainų, pradedame manyti, kad
nieko negalime duoti ir mums
patiems nieko nereikia.
VATIKANO RADIJAS

Ir katalikai šypsosi

Vyksta kaime pobūvis... Ir
ten vienas toks įkaušęs vyrukas pamato merginą. Gražiai
apsirengusią, juodai... Prieina
jis ir sako:
– Ar galima jumis pakviesti
šito valso?..
Panelė sako:
– Pirma, aš nešoku. Antra,
aš esu ne panelė, o vietinis
klebonas.

„Dvigubas kryžius. Tikroji D dienos
šnipų istorija“
Ben Macintyre. Dvigubas
kryžius. Tikroji D dienos šnipų istorija. Iš anglų kalbos
vertė Antanas Šernius. – Vilnius: Briedis [2018]. – 360
p.: iliustr.
Leidykla „Briedis“ pristato serijos „Antrasis pasaulinis karas“ naujieną – Beno
Macintyre’o tarptautinį bestselerį „Dvigubas kryžius. Tikroji D dienos šnipų istorija“.
Meistriškai parašytoje knygoje autorius pasakoja apie didžiausią ir sudėtingiausią istorijoje karinę invaziją iš jūros
vaduojant Vakarų Europą nuo
nacių okupacijos.
D diena – 1944 m. birželio
6 d. Vakarų sąjungininkų pajėgų išsilaipinimo Normandijoje kodinis pavadinimas. Tai
buvo persilaužimas Antrajame pasauliniame kare ir laimėjimas vykdant didžiausią
dezinformacijos kampaniją,
kokia kada nors yra buvusi,
– sumanią apgaulę, skirtą naciams įtikinti, kad 150 tūkstančių karių išsilaipinimo vieta bus Kalė ir Norvegija, bet
ne Normandija.
Dezinformacijos operacijoje dalyvavo visi sąjungininkų
karinės žvalgybos padaliniai:
Blečlio parko dešifravimo
centro specialistai, MI5, MI6,
Specialiųjų operacijų tarnyba
SOE, CŽV, FTB ir prancūzų
La Résistance (Pasipriešinimas). Tačiau pati svarbiausia
buvo „Dvigubo kryžiaus sistema“ – dvigubų agentų komanda, vadovaujama slapto
Dvidešimties komiteto, taip
pavadinto pagal romėniško
skaitmens XX pavidalą.
Komandos, rengusios D
dienos apgaulę, branduolį

sudarė vos penki šnipai. Tai
buvo vienas iš keisčiausių
kada nors suburtų karinių darinių: biseksuali laisvo elgesio mergina iš Peru, smulkutis naikintuvo pilotas lenkas,
lėbautojas ir plevėsa serbas,
beprotiškai lakios vaizduotės ispanas, turintis viščiukų
augintojo diplomą, bei isteriško būdo prancūzė, kurios
aistringas prieraišumas savo
šuneliui vos nesužlugdė visos
dezinformavimo operacijos.
Jų sumanymą nuo katastrofos
išgelbėjo šeštasis paslaptingas
šnipas, kurio didvyriškas pasiaukojimas šioje knygoje ir
atskleidžiamas. Vadovaujami ekscentriško ir talentingo
žvalgybos karininko, šie šnipai suregs tokį painų dezinformacijos tinklą, kad įvilioję
į spąstus Hitlerio armiją padės
saugiai per Lamanšą perkelti
tūkstančius karių.
Kiekvienas iš šių dvigubų šnipų buvo savaip narsūs,
klastingi, nepastovūs, godūs
garbės ar pinigų ir atsidavę
savo darbui. Jie nebuvo kariai
įprastine prasme, bet jų sukurta meistriška apgaulė išgelbėjo nesuskaičiuojamą daugybę
gyvybių. Jų slapyvardžiai buvo Bronks, Brutas, Brangenybė, Triratis ir Garbo. Ši knyga
– apie juos. 

Iš to meto spaudos:
„Tik tas gali dirbti, kas moka ilsėtis. Lankyk Panemunę ar
Lampėdžius, bet jei nori sąlygas rasti, kur jokie darbo reikalai nepasieks – naudingiau pavažiuot į Birštono kurortus.“
Šio maršruto veikėjai – VDU architektūros
istorikė dr. Viltė Migonytė – Petrulienė, Birštono sakralinio meno muziejaus darbuotoja
dr. Roma Zajančkauskienė ir amžinininkė
birštonietė Zita Gražina Kamarauskaitė.
Birštono kurorto pradžia – XIX a. vidurys. Sužinojęs apie
šios vietovės mineralinių vandenų gydomąjį poveikį, gydytojas Benediktas Balinskis į Birštoną atsiuntė ligonę, kuri gydėsi
mineraliniu vandeniu ir pasveiko.
Laidoje pamatysite buvusią prabangiausią Birštono sanatoriją, kurią kalbinta amžinininkė, birštonietė Zita Gražina Kamarauskaitė, vadina „Ligonkase“... ir sužinosite kokį patiekalą
birštoniečiai ruošė prezidentui Antanui Smetonai.
TV laidos „Stop juosta“ eteris Sausio 21 d.
sekmadienį 13.30 LRT Kultūra.
REKLAMA

Pirkti internetu apsimoka: greičiau,
patogiau ir, svarbiausia, pigiau

Sumokėti už paslaugas ar
apsipirkti internetu yra
greičiau, patogiau ir pigiau.
Lietuvos mobiliojo ryšio
lyderė „Tele2“ internetu
perkantiems klientams
parengė daugybę sutaupyti
padėsiančių pasiūlymų.

„Sekame tendencijas ir pastebėjome, kad vis daugiau
mūsų klientų apsiperka ar paslaugas užsako internetinėje
parduotuvėje. Siekiame, kad
jų apsipirkimas būtų ne tik patogus, bet ir naudingas, todėl
kas savaitę atnaujiname pasiūlymus, kurie padės sutaupyti“,
– sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“ prekybos vadovė.
Užsisakyti paslaugą, telefoną ar kitą įrenginį „Tele2“ internetinėje parduotuvėje www.
tele2.lt galima bet kuriuo paros metu vos kelių mygtukų
paspaudimu. Be to, prekė nemokamai pristatoma klientui
nurodytu adresu vos per 2–3
d. d. Kaip ir perkant salone,
taip ir internetu įsigytą prekę,
jei ji nepateisino jūsų lūkesčių,
(laikantis numatytų sąlygų dėl
pakuotės ir prekės kokybės išsaugojimo) galima grąžinti per
14 dienų.

Įsigyjant išmaniuosius
internetu – vertingi
pasiūlymai ir dovanos!
Nusprendusieji internetu
įsigyti telefonus – šiuo metu
gali rinktis net iš trijų pasiūlymų su dovana. Vienas tokių
– perkant išmanųjį „NOKIA
8“ (kaina – 599 Eur), kolonėlę „Dreamwave Harmony II“
galima įsigyti vos už 1 centą
(vertė – 149 Eur). Pasiūlymas
galioja kartu su bet kuriuo neribotų pokalbių ir SMS mokėjimo planu ir sudarius 24 mėn.
sutartį internetu.
Melomanams patiks ir antroji galimybė – internetu įsigyjant išmanųjį „Huawei P10
Lite“, kolonėlė „JBL GO“,
kurios įprasta kaina yra 28
Eur, kainuos 1 centą. Pasiūlymas galioja kartu su bet kuriuo neribotų pokalbių ir SMS

mokėjimo planu ir sudarius
24 mėn. sutartį internetu. Be
to, pasinaudojusieji šia akcija,
sutaupys net 100 Eur ir mokėdami už telefoną – „Huawei
P10 Lite“ kainuos vos 249
Eur (kaina ne pasiūlymo metu
– 349 Eur).
Staigmenų už 1 centą „Huawei“ gerbėjams paruošta ir
daugiau. Būtent tiek kainuos
išorinė baterija su šviestuvu
„CLINT” (kaina ne pasiūlymo
metu – 34 Eur), internetu įsigijus išmanųjį telefoną „Huawei
P9“. Pasiūlymas galioja kartu
su bet kuriuo neribotų pokalbių
ir SMS mokėjimo planu ir sudarius 24 mėn. sutartį internetu. Su sutartimi gerokai mažiau
kainuos ir pats telefonas – vietoje 449 Eur, tik 339 Eur!

Itin tvirti telefonai iki 30
proc. pigiau
Vienus iš tvirčiausių telefonų „Cat“ bei „Getnord“ dabar
įsigyti galima itin palankiomis
sąlygomis. Internetu nusipirktas patvarusis „Cat S30“, sumokėjus pradinę 69 Eur įmoką ir pasirašius 24 mėn. sutartį,
kainuos vos 5 Eur/mėn. (kaina
be sutarties –239 Eur).
Svajojantys apie „Getnord“
modelius taip pat gali rinktis
iš dviejų pasiūlymų. Pirmasis skirtas 2016-ųjų „Getnord
Onyx“: įsigijus jį internetu, sumokėjus pradinę 79 Eur įmoką ir pasirašius 24 mėn. sutartį
– šis tvirtasis telefonas kainuos
tik 10 Eur/mėn. (kaina be sutarties – 399 Eur).
Norintys išleisti dar mažiau
– gali rinktis ir internetu užsisakyti „Getnord Walrus 2“.
Sumokėjus pradinę vos 21 Eur
įmoką ir pasirašius 24 mėn. sutartį, už telefoną tereiks mokėti
2 Eur/mėn. (kaina be sutarties
– 99 Eur).
Sutaupyti norintys taip pat
gali rinktis „Cat S60“, už kurį sumokėjus pradinę 257 Eur
įmoką ir pasirašius 24 mėn. sutartį – per mėnesį tereiks mokėti 13 Eur (telefono kaina be
sutarties – 648 Eur). 
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Sausio 20 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 08:29
leidžiasi 16:31
Dienos ilgumas 08.02
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Fabijonas, Sebastijonas,
Daugvydas, Nomeda

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Sausio 22 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 08:27
leidžiasi 16:35
Dienos ilgumas 08.08
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Anastazas, Gaudentas, Vincentas, Aušrius, Skaistė,
Džiugas, Vincas
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Sausio 23 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 08:25
leidžiasi 16:37
Dienos ilgumas 08.12
Jaunatis (6 mėnulio diena)
Gailigedas, Gunda, Raimundas, Armandas
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KET VIRTADIENIS

-15
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Šio kryžiažodžio atsakymas – PASTURLAKAI.

KLAIPĖDA

VILNIUS

Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, porus,
salotas, špinatus, lapinius burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius.

Sausio 24 d.
TREČIADIENIS
Lošimas
Saulė teka 08:24
Nr.
1297
leidžiasi 16:39
2018-01-17
Dienos ilgumas 08.15
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Pranciškus, Vilgaudas, GaiSKAIČIAI
vilė, Artūras, Felicija
Pagrindiniai skaičiai: 09, 10, 13
14, 36, 40
Vikingo skaičius: 5

Vieno derinio laimėjimų
lentelė:
6+1 - 7 675 296 € (-)
6 - 243 844,50 € (-)

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

Savaitė istorijos puslapiuose

1991

: sausio 20 d. Maskvoje
įvyko protesto demonstracija, kurios dalyviai pasmerkė sovietų armijos išpuolius Vilniuje bei
pareikalavo TSRS Prezidento Michailo
Gorbačiovo atsistatydinimo.
: sausio 21 d. Įvyko Pokarvių mūšis, kuriame
prūsai, vadovaujami Herkaus Manto,
sumušė kryžiuočių kariuomenę.
: sausio 21 d. Niujorko mieste valdžios potvarkiu moterims uždrausta rūkyti
viešai.
: sausio 21 d. Josifas Stalinas paskelbtas „didžiausiu visų laikų ir tautų karvedžiu“.
: sausio 22 d. į Vatikaną
saugoti Romos popiežiaus atvyko pirmieji šveicarų gvardiečiai. Dabar popiežiaus šveicarų
gvardiją sudaro 110 žmonių.

1261

1908

5+1 - 14 602 € (1)
5 - 534 € (5)
4+1 - 100 € (32)
4 - 10 € (212)
3+1 - 4,50 € (710)
3 - 1,50 € (4 614)
2+1 - 1,25 € (4 940)
2 - 0,75 € (33 331)
Kito tiražo prognozė:

-16 -10

9,5 mln. Eur

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

1949
1506

(šio numerio atsakymai)

Sudoku

SAUSIO

26

-6

TREČIADIENIS

VILNIUS

Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, porus,
salotas, špinatus, lapinius burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius.
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PIRMADIENIS
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SAUSIO

-2

SEKMADIENIS

SAUSIO

Tinkamas laikas sėti:
agurkus, kopūstus (žiedinius,
ropinius, smidrus), salierus,
salotas, špinatus, lapinius burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, laistyti, netinkamas laikas
kaupti derlių.

Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti vaisius.

20
-4

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

Sausio 25 d.
KETVIRTADIENIS
Šv. Pauliaus atsivertimas,
Pusiaužiemis, Kirmėlinė
Vilniaus pagarsinimo diena
Saulė teka 08:22
leidžiasi 16:40
Dienos ilgumas 08.18
Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Viltenis, Žiedė, Povilas,
Paulius

Š E ŠTA D I E N I S

SAUSIO

VILNIUS

Tinkamas laikas sėti:
agurkus, kopūstus (žiedinius,
ropinius, smidrus), salierus,
salotas, špinatus, lapinius burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, laistyti, netinkamas laikas
kaupti derlių.

Tinkamas laikas sėti:
kopūstus (žiedinius, ropinius,
smidrus), salierus, salotas, špinatus, lapinius burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius.
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VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS, cm]

1813

: sausio 22 d. britų-indėnų
armija mūšyje prie Frenštauno (Frenchtown) nugalėjo apie 1000
žmonių amerikiečių kariuomenę ir privertė ją pasiduoti. Po to indėnai nužudė
30-60 sužeistų amerikiečių (vad. River
Raisin žudynės).
: sausio 23 d.pirmą kartą
išspausdinta šventoji žydų
knyga Tora.
: sausio 23 d. Sovietų Rusija
paskelbė dekretą apie Bažnyčios atskyrimą nuo valstybės ir mokyklos atskyrimą nuo Bažnyčios bei atėmė
iš jos visas juridines teises į nuosavybę.
: sausio 24 d. Lietuvos kompozitoriai atsiskyrė nuo TSRS
kompozitorių sąjungos ir įkūrė nepriklausomą Lietuvos kompozitorių sąjungą.
: sausio 24 d. Skandinavijos valstybės pasiuntė TSRS
Prezidentui Michailui Gorbačiovui bendrą
laišką, reikalaujantį sustabdyti teroristinius

1482
1918

1989
1991

veiksmus Pabaltijo respublikose.
: sausio 24 d. Rusijos caras
Petras I paskelbė dekretą
apie „matematikos ir navigacijos mokyklos“ steigimą – tai buvo pirmoji rusų karinio laivyno mokymo įstaiga. Šiais
laikais jos tradicijas tęsia Aukštoji karinio
jūrų laivyno M. Frunzės mokykla Sankt
Peterburge.
: sausio 24 d. Valachija ir
Moldavija susijungia į bendrą valstybę – Rumuniją.
: sausio 25 d. pirmą kartą
atliktas Mendelsono vestuvių maršas;
: sausio 25 d. Turkijos garlaivis tapo pirmuoju laivu, kurį
paskandino torpeda. Torpedą paleido Rusijos karo laivas.
: sausio 26 d. antrasis TSRS
tarybų suvažiavimas nutarė
išsaugoti sausio 21 dieną mirusio Lenino kūną.

1701

1859
1858
1878
1924

[0] NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
[5] KAUNO MARIOS
0 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
[8] KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

37
38

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 5100 nSv/val.

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

