Pasveikino trynukų
susilaukusią jauną
šeimą

Aptarti Revuonos
parko ir kitų viešųjų
erdvių sutvarkymo
projekto sprendiniai

SKAITYKITE 3 p.

TREČIADIENIS

100 iškiliausių
prienų krašto
asmenybių.
GEDIMINAS
MACIULEVIČIUS.
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Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Sausio 19 dieną Prienų
savivaldybėje lankėsi
LR socialinės apsaugos
ir darbo ministras Linas
Kukuraitis ir jo patarėja
Kristina Paulikė.

Susitikime su ministru dalyvavo Prienų savivaldybės

SKAITYKITE 9 p.

Šiais metais
Lietuvos
kariuomenė
pereis prie
naujo pavyzdžio
uniformos

SKAITYKITE 11 p.
REKLAMA

SKAITYKITE 3 p.

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

SKAITYKITE 4 p.

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai

Dėl ateities reikia stengtis visiems

SKAITYKITE 8 p.

Susitikimas su
NVO vadovais ir
seniūnaičiais

Geriausiai padeda
paprastos priemonės

meras Alvydas Vaicekauskas,
pavaduotojas Algis Marcinkevičius, administracijos direktorius Egidijus Visockas,
administracijos direktoriaus
pavaduotoja Rima Zablackienė, savivaldybės tarybos
nariai, Socialinės paramos ir
Vaiko teisių skyrių darbuotojai, taip pat Jiezno globos namų ir Prienų socialinių paslaugų centro bei Prienų globos
namų atstovai.

Numatomi struktūros
pokyčiai
Niekam ne paslaptis, kad
mūsų šalies socialinė sistema „šlubuoja“, daug kur yra
spragų, nesusikalbėjimo ir
abipusio nesupratimo. Ministras pripažino, kad per savo
vadovavimo laiką dar nespėjo aplankyti visų savivaldybių ir susipažinti su situacija,
dažniausiai pasitaikančiomis

problemomis bei išklausyti
pasiūlymus.
L. Kukuraitis paminėjo,
kad norint pasiekti geresnių
rezultatų reikia dinamiškesnio savivaldybių ir ministerijos bendravimo. Kaip sakė
ministras, bus tobulinama
socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos struktūra, įvedama specialisto darbui su savivaldybėmis pareigybė – tas
NUKelta Į 6 p. 

Tarp svarstomų kandidatų į prezidentus į priekį
išsiveržė G. Nausėda – DELFI/Spinter tyrimų apklausa
Gruodžio mėnesio
„Spinter tyrimų“
apklausoje dėl galimų
kandidatų į prezidentus
į priekį įsiveržė
ekonomistas Gitanas
Nausėda, pirmadienį
skelbia naujienų portalas
delfi.lt.

Jei prezidento rinkimai
vyktų artimiausią savaitgalį,
už G. Nausėdą balsuotų 15,6
proc. apklaustųjų, rodo šio
portalo užsakymu gruodžio
11–19 dienomis visuomenės
nuomonės ir rinkos tyrimų
bendrovės „Spinter tyrimai“
atlikta apklausa.
Antroje ir trečioje vietoje
liko premjeras Saulius Skvernelis, už kurį balsuotų 11,3
proc., ir Kauno miesto me-

ras Visvaldas Matijošaitis,
kurį palaikė 10,9 proc. apklaustųjų.

Lapkričio mėnesio delfi.lt ir
„Spinter tyrimų“ analogiškoje apklausoje pirmoje vietoje

buvo S. Skvernelis su 12,2
proc. žadamų balsų, o už G.
NUKelta Į 2 p. 

Kaina

0,50 €

2018 metais
bazine mokykla
Prienų rajono
savivaldybės
teritorijoje
paskirta Prienų
„Žiburio“
gimnazija
2018 metais bazine
mokykla Prienų rajono
savivaldybės teritorijoje
paskirta Prienų
„Žiburio“ gimnazija
(J. Basanavičiaus g. 1,
Prienai, tel. (8 319) 52430,
el.p. mokykla@ziburys.
prienai.lm.lt, direktorė –
Irma Kačinauskienė).

Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir
vykdanti mokyklinių brandos
egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų
darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų
nagrinėjimą.
Eksternas – asmuo, įgijęs
vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio
ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos
egzaminą.
Prašymą laikyti dalykų
brandos egzaminus iki 2018
m. vasario 24 dienos eksternas teikia bazinės mokyklos
vadovui. Eksternas, pasibaigus prašymų teikimų laikui,
bet ne vėliau kaip likus 7
darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios – Kauno miesto bazinės mokyklos
vadovui.
Kartu su prašymu bazinės
mokyklos vadovui eksternas
NUKelta Į 7 p. 

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

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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2014 metais bankrutavus Siesikų dvarą atgaivinusiai
bendrovei „Fondas statyboms vystyti“, pastatai
perduodami valstybės įmonei „Lietuvos paminklai“,
tačiau procesas užtruko dėl teisminių ginčų. Ukmergės
savivaldybė sieks j5 perimti.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
ražu, kai už lango namų stogai ir medžiai
pasipuošia storomis baltomis
kepurėmis. Gražu, kai visas
pievas, kalnus ir daubas užkloja baltas, purus patalas, o
saulei pakilus tuose baltuose
pataluose sužiba tūkstančiai
žvaigždžių. Kokia graži žiema, kai... žiūri į ją pro langą.
Deja, išėję į lauką išorinį
grožį įvertiname ir iš praktinės pusės. Kartais meilūs balti
„patalai“ gali tapti ir... ne tokio jau mielo dumblo krūva.
Ypač jeigu paaiškėtų, kad per
šiuos „patalus“ nebeįmanoma
atidaryti lauko durų...
Tikra tiesa, jo nuo meilės
iki neapykantos – tik vienas
žingsnis.

G

Juk daug kas būna
laimingas, kai politikų
rinkimuose laimi jo
favoritai, tačiau ar tie
patys rinkėjai būna
laimingi po poros metų
jų favoritų darbo?
Karštos simpatijos dažnai
sutrikdo meilę. Visada įsimylime iš pirmo žvilgsnio,
iš pirmo žodžio, iš pirmo
prisilietimo, tačiau dėl vieno
žvilgsnio, žodžio ar prisilietimo pradedame ir nekęsti.
Galime nemylėti ilgus metus, staiga įsimylėti ir mylėti
tiek, kiek širdis ir aplinkybės
leidžia. Tačiau jeigu vieną
dieną užpyksime – nekęsime
amžinai.

Tas, kas išmoksta
naudotis mūsų
nuotaikų kaita, laiku
pastebi, kada mus
užvaldo akla meilė, ir
sugeba pasislėpti nuo
staiga kilusios rūstybės,
turbūt gali būti vertas
jei ne dievų, tai bent
jau karalių vardo.
Tokio paties vardo, kurio
verti tie, kurie net ir po tam

tikro laiko sugeba įvertinti
savo aklumą ir savo emocionalumą. Ne tik įvertinti, bet
ir kontroliuoti. Mylėti tai, kas
vertas to, ir gerbti tai, ko neverta mylėti.

Žmogaus neapykanta
negimsta kartu su juo.
Ji išsiugdoma. Būtent
tokiame pasaulyje, su
kuriuo mums tenka
susidurti – pilname
beprotiškos meilės,
aklų sprendimų
ir neapykantos.
Neapykantos tam, ko
negalėjai pasiekti.
Ar protinga būtų pykti ant
saulės, kad ranka nepasiekiame jos? Ar protinga būtų
pykti ant jūros, kad negalime
vienu yriu jos perplaukti? Ar
protinga būtų pykti ant žmogaus, kurio kelyje tiesiog nėra
laisvos vietos?

Ar protinga būtų
neapkęsti saulės, kad
šioji, norint ją paliesti –
nepriartėja? Ar protinga
būtų neapkęsti jūros,
kad ji neatsistoja į
vieno yrio pločio stačią
sieną? Ar protinga būtų
neapkęsti žmogaus,
kad jis nesunaikina
savo nueito kelio ir
nestoja į visiškai jam
svetimą ir nepažįstamą
mūsų kelią?
Ar tikrai žinome, kad priartėjusi saulė mus sudegintų?
Ar tikrai žinome, kad siaura
viso jūros vandens siena sutraiškytų ir nuskandintų mus?
Ar tikrai žinome, kad žmogus,
sugriovęs savo gyvenimą, savo asmenybę, savo identitetą,
už skaudžią patirtį įskaudintų
mus... iki tos pačios neapykantos?
Deja, retai kada susimąstome, kad kiekvienas mūsų
noras būti situacijos valdytoju mus ne tik priartina prie
daugelio sudėtingų problemų
ir sprendimų, bet ir įpareigo-



Paskutiniajame, penktajame, 2017-18 m. pasaulio
dviračių treko taurės etape Minske sidabro medalius
iškovojo Simona Krupeckaitė ir Miglė Marozaitė bei
Vasilijus Lendel.

ja. Įpareigoja mylėti su protu ir gerbti tai, ko jis negali
mylėti.
Puikiai žinome, kaip sunku surasti žmogų, kurio mintys sutaptų su mūsų mintimis.
Puikiai žinome, jog dažnai
tenka taikytis su kito žmogaus
mintimis. Tačiau tapę situacijos valdovais nesitaikstome
su niekuo ir vienintelis, kuo
kontroliuojame savo valdomą situaciją – mūsų jausmai ir
mintys. Nesvarbu, ar valdome
savo šeimą, ar vaikus, ar anūkus, ar tėvus, artimuosius, gimines, darbovietės personalą,
ar visą šalį, pamirštame, jog
esame skirtingi. Pamirštame,
kad kiekvieno žmogaus patirtis ir pasiekimai yra skirtingi.
Būdami aukščiau už kitus galime padėti, patarti, sudaryti
sąlygas, tačiau ne priversti,
ne kontroliuoti.

http://www.facebook.com/labirintai
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Tarp svarstomų kandidatų į prezidentus
į priekį išsiveržė G. Nausėda – DELFI/
Spinter tyrimų apklausa
ATKelta IŠ 1 p.
Nausėdą ketino balsuoti 12
proc. apklaustųjų. Trečioje
vietoje liko Kauno miesto meras V. Matijošaitis, kurį palaikė 9,5 proc. apklaustųjų.
Po pirmo trejetuko, naujausios apklausos duomenimis,
lieka populiarumą išsauganti socialdemokratė, europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė, kurią palaikė 7,7 proc.
apklaustųjų, ir parlamentaras
Naglis Puteikis, už kurį balsuotų 5,5 proc. respondentų.
Dar žemiau reitingų lentelėje yra trejetas asmenybių,
dėl kurių paprastai viešojoje

erdvėje spekuliuojama svarstant, kas galėtų būti konservatorių palaikomu kandidatu
prezidento rinkimuose. Už
buvusią finansų ministrę, parlamentarę Ingridą Šimonytę
balsuotų 5,3 proc., o už dabar
į akademinę karjerą pasukusį
buvusį Europos Sąjungos ambasadorių Maskvoje Vygaudą
Ušacką ir parlamentarą Žygimantą Pavilionį – po 4 proc.
respondentų.
Nežinojo už ką balsuoti
10,3 proc., o buvo linkę nebalsuoti 10,5 proc. apklaustųjų.
Tyrimo metu buvo apklausti
1006 respondentai, rezultatų

paklaida – 3,1 proc.
Gitanas Nausėda 1982–
1987 m. studijavo VU Pramonės ekonomikos fakultete,
1987–1989 m. VU Ekonomikos fakultete. 1994–1996
m. buvo Lietuvos banko Komercinių bankų priežiūros
departamento metodikos ir
analizės skyriaus viršininko
pavaduotojas, 1996–2000 m.
Lietuvos banko Pinigų politikos departamento direktorius, 1998–2000 m. Lietuvos
banko valdybos narys. 2000–
2008 m. AB Vilniaus banko
valdybos pirmininko patarėjas. Nuo 2008 m. SEB banko
prezidento patarėjas, finansų
analitikas. BNS

Meilė į gyvenimą ateina
su švelnumu, o ne prievarta.
Gyvenimas – tai ne tik meilė artimam žmogui. Tai meilė namams, darbui, aplinkai,
žmonėms, gamtai, valstybei
bei visam pasauliui.
Ar neapkęsdami bent kartą
susimąstėme, jog neapkenčiame savęs? Neapykanta
neateina iš kito žmogaus, ji
atsiranda mūsų viduje. Kai
negerbiame savo jausmų, kai
iššvaistome juos į visas puses
ir reikiamu metu pritrūkstame
jų. Pritrūkstame vien tam, kad
patikėtume. Patikėtume ne tik
kitais žmonėmis, bet ir savimi, o tikėdami savimi, gerbtume ir save, ir visą aplinkinį
pasaulį.

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

www.naujasisgelupis.lt

Iš kelto, plaukusio iš Latvijos į Švediją, šeštadienį Rygos
įlankoje iškrito lietuvis, BNS patvirtino Latvijos Jūrų
gelbėjimo koordinavimo centras. „Tallink“ duomenimis,
vyras pats įšoko į jūrą nuo devintojo kelto denio. Tai matė
ir įvykio liudininkai. Bendrovė pabrėžia, kad keltas yra
saugus ir atsitiktinai iškristi vyras negalėjo. Vyras nerastas.

Žmogus pagalbą priima
tada, kai ji draugiškai
pasiūloma, ar tada,
kai reikalaujama ją
priimti? Vaikas pirmą
kartą atsistoja ant kojų,
kai jam draugiškai
padedama, ar tuomet,
kai jam grasinama
diržu? Mokinys geriau
mokosi tada, kai jam
padedama suvokti
nesuprantamus
dalykus, ar tuomet,
kai jam grasinama
dvejetais?

LEIDĖJAS:

Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
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Sekmadienį sulauktas anoniminis grasinimas
susprogdinti Maskvos meriją buvo melagingas,
pranešė ypatingųjų situacijų tarnybų atstovas.



Rusijos politikoje yra „raudonosios linijos“, ir Vakarai privalo jas gerbti, pareiškė Rusijos užsienio reikalų
ministras Sergejus Lavrovas sekmadienio vakarą paskelbtame interviu leidiniui „Kommersant“. Jo
žodžiais, Rusija turi teisę ginti savo tėvynainių interesus, ypač tada, kai jie yra varomi iš šalių, kur jie
gyvena, kuomet varžomos jų teisės taip, kaip tai vyko Ukrainoje. Pasak S. Lavrovo, tokia „raudonąja linija“
galima laikyti ir įvykius Gruzijoje 2008-ųjų rugpjūtį, kai „Gruzija užpuolė Pietų Osetiją ir Rusijos taikdarius“.

Pasveikino trynukų susilaukusią jauną šeimą
Praėjusių metų gruodžio
viduryje Prienuose
gyvenantys Rosita
Biekšaitė ir Vytautas
Baranauskas susilaukė
trynukų – dviejų dukryčių
Ramintos ir Andrėjos
ir sūnaus Danieliaus.
Mažyliai gimė truputį
daugiau nei 2 kg (viena
mergytė – 1850 kg) svorio,
bet visi sveiki ir gražūs.

Šių metų sausio 17 d. sustiprėjusius, ūgtelėjusius trynukus ir laimingus tėvelius
su dovanomis ir sveikinimais
aplankė Prienų r. savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas ir laikinai einanti Socialinės paramos skyriaus vedėjo
pareigas Sandra Mekionienė.
Meras linkėjo mažiesiems
augti stipriems, sveikiems, o
tėveliams nepritrūkti meilės,
kantrybės ir jėgų užauginti

dorus, garbingus, savo kraštą
mylinčius žmones. Nors trynukai gimė metų pabaigoje ir
iki 2018-ųjų pritrūko tik kelių savaičių, meras pabrėžė,
kad tai yra viena iš gražiausių dovanų artėjančiam Lietuvos 100-mečiui ir Prienams.
(Prienų krašte trynukai buvo
gimę tik daugiau nei prieš dešimtį metų).
Padėkoję už sveikinimus

ir dėmesį, tėveliai pasidalino kasdieniais rūpesčiais ir
džiaugsmais bei ateities planais. Dabar kartu su trynukais
ir dviejų metų sūneliu Emiliu
šeima glaudžiasi mažame,
bet jaukiame vieno kambario bute, mažuosius pakaitomis padeda prižiūrėti abiejų
tėveliai.
Meras ir laikinoji Socialinės paramos ir sveikatos sky-

riaus vedėja pasiūlė šeimai
pagalbą įsigyjant socialinį
būstą, bet Rosita ir Vytautas
tikino norintys šeimos namus
kurti savo jėgomis ir planuojantys, artimųjų padedami,
įsigyti nuosavą būstą. Jeigu
iškiltų problemų ar sunkumų,
prireiktų pagalbos, jaunieji tėveliai paraginti drąsiai kreiptis
į Savivaldybę. SAVIVALDYBĖS
inf. 

Aptarti Revuonos parko ir kitų viešųjų erdvių
sutvarkymo projekto sprendiniai

Šiais ir kitais metais
Prienų r. savivaldybė
ruošiasi įgyvendinti ne
vieną Prienų miesto
viešųjų erdvių sutvarkymo
projektą. Nuo idėjos
iki jos realizavimo
dažnai praeina ne
vieneri metai, o proceso
metu pasitaiko įvairių
trikdžių. Siekdamas,
kad projektai nebūtų
vilkinami, parengimo
darbai nestrigtų, Prienų
r. savivaldybės meras A.
Vaicekauskas inicijuoja
dažnus pasitarimus
su projektuotojais,
specialistais.
REKLAMA

Sausio 16 d. Savivaldybėje vyko projekto „Nemuno
upės pakrantės ir prieigų sutvarkymo ir pritaikymo bendruomenės ir verslo poreikiams“ sprendinių aptarimas.
Pasitarime dalyvavo meras,
administracijos direktoriaus
pavaduotoja R. Zablackienė,
Kultūros paveldo departamento Kauno skyriaus vedėjas S. Stoškus, vyr. valstybės
inspektorius A. Liakas, projekto rengėjai, Savivaldybės
administracijos skyrių specialistai.
Pasitarimo metu buvo pristatyti projekte numatomi su-

tvarkyti arba įrengti objektai
ir erdvės: Revuonos parkas,
LDK Kęstučio paminklo prieigos, apžvalgos aikštelė Nemuno upės pakrantėje.
Revuonos parkas yra autentiškas, su istoriškai susiformavusia struktūra: takų sistema,
vandens telkiniais, želdynų
masyvais. Projekte siekiama
atkurti buvusią takų sistemą,
pabrėžiant alėjų struktūrą, natūraliai susiformavusias parko
erdves suskirstyti į skirtingas
funkcines zonas – vaikų žaidimų, aktyvaus laisvalaikiolauko sporto įrenginių ir bendruomenės kultūros rengi-

nių. Projektuojamas medinis
gamtinis pažintinis takas su
prieigomis prie šaltinių. Numatoma įrengti apšvietimą,
san. mazgus, automobilių stovėjimo vietas.
Nemuno upės krantinėje,
prie tilto, per kurį eina regionui svarbus magistralinis kelias, numatyta įrengti apžvalgos aikštelę.
LKD Kęstučio skulptūra
yra įdomi ir kultūriškai vertinga. Projekto sprendiniuose
numatoma panaikinti esamus
nefunkcionalius, paminklą
užgožiančius laiptus, pabrėžti
ir išryškinti gražiausias kultūros paveldo objekto savybes.
Formuojant prieigas, projektuojama stačiakampė aikštė. Po medžiais bus kuriama
poilsio zona (su suoliukais),
tvarkoma esama automobilių
stovėjimo aikštelė ir keletas
naujų takų į skverą. Numatomas paminklo ir visos teritorijos apšvietimas.
Šiuo metu techninis projektas rengiamas, tačiau dar
laukia netrumpa būtinų dokumentų derinimo procedūra. Projektas turėtų būti įgyvendinamas 2019 metais.
SAVIVALDYBĖS inf. 

www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/
labirintai
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Estijos policijai leista kontroliniams alkoholinių
gėrimų ir tabako produkcijos pirkimams pritraukti
nepilnamečius.Nuo šiol policijai leista kontroliniams
alkoholio ir tabako pirkimams pritraukti 16-18 metų
amžiaus asmenis, gavus jų tėvų raštiškus sutikimus.

NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS



Europos Sąjungos (ES) pareigūnai sekmadienį sveikino
Vokietijoje įvykusį proveržį derybose dėl valdančiosios
daugumos, šalies socialdemokratams (SPD)
sekmadienį nubalsavus už formalią koalicinių derybų
su Angelos Merkel konservatoriais pradžią.



Išlaidos debesų kompiuterijos viešosioms paslaugoms
pasaulyje šiemet augs 23 proc. iki 160 mlrd. JAV
dolerių, teigiama „International Data Corporation“ (IDC)
apžvalgoje. Anot IDC, šios išlaidos 2016-2021 metais augs
vidutiniškai 21,9 proc. kasmet ir 2021-aisiais pasieks 277
mlrd. dolerių.

Geriausiai padeda
paprastos priemonės

parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-01-17 Alytaus apskr. VPK
Prienų r. PK gautas moters (gim.
1960 m.) pareiškimas, kad 2017
m. lapkričio 18 d. Prienų r., Veiverių sen., Byliškių k., Akacijų g.,
sodų bendrijoje, žodinio konflikto
metu, jai grasino vyras.
2018-01-17 apie 9.41 val. pranešta apie gaisrą Balbieriškio sen.,
Sūkurių k., Kaštonų g. Mediniame
vieno aukšto name svilo elektros
laidai. Apdegė lubos ir grindys
(nuo nukritusio elektros laido),
aprūko visas kambarys.
2018-01-18 apie 15 val. Prienų
r., Jiezno sen., Pelekonių kaimo
ribose, miške, vyrui (gim. 1951
m.) kertant medį, lūžusi medžio
viršūnė krisdama jį prispaudė.
Vyras dėl įtariamo kojų lūžio,
galvos traumos išvežtas į Kauno
klinikas.
2018-01-18 apie 16.45 val. Prienuose, Pakalnės g., gyvenamojo
namo kambaryje, vyras (gim.
1958 m.) smurtavo prieš savo
neblaivią (1,82 prom. alkoholio)
sugyventinę (gim. 1961 m.). Įtariamasis nerastas, įvykis tiriamas.
2018-01-18 apie 22.45 val. Prienų
r., Stakliškių sen., Druskeliškių k.,
grįžęs į namus vyras (gim. 1993
m.) pasigedo kompiuterio „ASUS“,
drabužių ir kitų asmeninių daiktų.
Nuostolis – 1415 eurų. Įvykis
tiriamas.
2018-01-18 apie 14 val., vykdant
dingusios merginos (gim. 1991
m.) paiešką, Prienų r., Veiverių
sen., Mauručių k. laukuose, griovyje (kanale) rastas automobilis
„Peugeot 406“. Šalia automobilio
vandenyje buvo rastas merginos
lavonas, pirminiais duomenimis,
be smurto žymių.
2018-01-19 Prienų r., sav., Stakliškių sen., Vyšniūnų k., Miško
g., kambaryje ant grindų rastas J.
Ž. (gim. 1938 m.) lavonas. Pirminiais duomenimis, rūkant lovoje
užsidegė patalynė, todėl vyriškis
užtroško smalkėse. Išorinių smurto žymių nėra.
REKLAMA

Dabar yra įvairiausių
cheminių priemonių ne
tik skalbimui, balinimui,
bet ir valymui. Tik ne
visų kokybė atitinka
kainą ir mūsų lūkesčius.
Kai kuriuos darbus
gali palengvinti labai
paprastos, seniau
naudotos ir išbandytos
priemonės.

Atkimšite kriauklę
Jeigu užsikimšo plautuvė,
jums padės actas. Į kriauklę
įberkite 0,5 stiklinės sodos ir
užpilkite stikline acto. Mišinys pradės putoti ir šnypšti,
o po to nurims. Tada paleiskite vandenį, kad išplautų nešvarumus.

Naikina nemalonius
kvapus
Nemalonius kvapus šiukšliadėžėje taip pat padės pašalinti actas. Duonos riekę
išmirkykite acte, dėkite ant
servetėlės ir palikite ant šiukšlių kibiro dugno visai nakčiai.
Duona ir actas sugeria visą
nemalonų kvapą lyg kempinė. Tai galima panaudoti ir
kitoms nemalonius kvapus
skleidžiančioms vietoms neutralizuoti.

Pašalins nešvarumus
Acto mišinys pašalins įvairius nešvarumus
nuo minkštų baldų
ar automobilio sėdynių. Į buteliuką
su purkštuku pilkite 1/3 acto, 2/3
vandens ir porą lašų indų ploviklio.
Gerai išplakę turėsite universalų valiklį, kuris padės pašalinti beveik visus

nešvarumus namuose.

Drabužių lyginimas
be lygintuvo
Jeigu reikia greitai sutvarkyti drabužius, o lygintuvo
neturite, jums padės mišinys
iš 1 dalies acto ir 3 dalių vandens, supiltas į buteliuką su
purkštuku. Nupurkštas šiuo
tirpalu drabužis po poros
minučių bus lyg ką tik išlygintas.
Pailgins skintų gėlių žydėjimą. Į vandenį įpilkite nedidelį
kiekį obuolių acto, tirpalą šiek
tiek suplakite ir tada į jį merkite puokštę, tokiu būdu pratęsdami jos gyvenimą.

Nuvalys stiklus
Šiek tiek acto ir švelni mikropluošto pašluostė padės
švariai nuvalyti stiklinius paviršius, langų ar akinių stiklus.

Actas padės išvalyti
prisvilusias maisto
dėmes keptuvėje
Į nešvarią keptuvę įpilkite
šiek tiek acto, tada pilkite daugiau vandens ir laikykite ant
kaitros, kol tirpalas ims virti.
Praėjus vos penkioms minutėms svilėsiai išnyks kartu su
burbuliukais

Soda puikiai pašalina
bet kokias dėmes
Į dubenį su vandeniu įdėkite šaukštelį sodos, pamerkite drabužį ir palikite 30-čiai
minučių. O tada išskalbkite
skalbimo mašinoje reikiamu
režimu.

Panaudokite
garstyčias
Virtuvės rankšluosčius ir

panašius daiktus, kur daug
riebalų dėmių, gerai išskalbia garstyčios. 2 valgomuosius šaukštus garstyčių miltelių ištirpinkite litre karšto
vandens ir leiskite nusistovėti. Perkoškite, praskieskite reikiamu vandens kiekiu
ir užmerkite rankšluosčius
ir palikite per naktį. Kitą
dieną skalbkite skalbimo
mašinoje arba rankomis.

Pagelbės amoniakas
Balti drabužiai taps baltesni, o rankšluosčiai pabals ir bus švarūs, jeigu
prieš skalbiant kartu su
skalbimo milteliais įpilsite
ir amoniako. Po šios procedūros net ir seni skalbiniai
„atjaunės“. Jei labai pageltę, gali prireikti kelių tokių
skalbimų.

Panaudokite
amoniaką ir
vandenilio peroksidą
Šilkinius ir vilnonius drabužius užmerkite tokiame
tirpale: 10 litrų vandens, 50
g skalbimo miltelių, 6 valgomieji šaukštai druskos,
valgomasis šaukštas amoniako ir tiek pat 3 proc. vandenilio peroksido. Palaikykite
šiame tirpale maždaug 5 valandas, po to skalbkite delikataus skalbimo režimu.

Prieš kojų grybelį–
boro rūgštis
Puskojines ir kojines galima užmerkti šiltame vandenyje, įberti 2 valgomuosius
šaukštus boro rūgšties – tai
puiki profilaktinė priemonė
prieš grybelį. Taip galima
balinti ir marškinėlius. Po to
skalbti įprastu režimu.

POLITIKA 
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Europos Sąjungoje (ES) dėl 130 mln. mikrobangų krosnelių
suvartojamos elektros energijos į atmosferą kasmet
patenka 7,7 mln. tonų anglies dioksido, o tai yra lygu
kiekiui, kurį per metus išmeta beveik 8 mln. automobilių,
nurodoma mokslininkų ataskaitoje, kuri buvo paskelbta
leidinyje „Science of the Total Environment“.



Vienas siras pabėgėlis žuvo ir 32 žmonės buvo sužeisti
sekmadienį per raketinį pasienyje su Sirija esančio
Turkijos miestelio apšaudymą, pranešė vietos pareigūnas.
Miestelis buvo apšaudytas praėjus dienai po to, kai
Turkijos kariuomenė pradėjo naują operaciją prieš
sukarintas kurdų pajėgas Sirijoje.



Per „Intercontinental Hotel“ viešbučio ataką Afganistano
sostinėje Kabule žuvo mažiausiai 18 žmonių, įskaitant 14
užsieniečių, pranešė Afganistano vidaus reikalų ministerijos
atstovas Najibas Danishas. Po išpuolio atakos kilo
susirėmimai su saugumo pajėgomis, trukę daugiau nei 13
valandų. Saugumo pajėgos nukovė visus šešis užpuolikus.

Misija Lietuva: vienas svarbiausių
socialdemokratų darbų – pažaboti antstolius

Populiarus teiginys, kad
Lietuva išugdė išlaikytinių
kartą, kurios atstovai
nenori dirbti, bet siekia
gauti išmokas, turi turi
tiesos grūdą, bet kartu yra
ir klaidingas. Viena vertus,
ne visuomet galima rasti
tinkamų ir norinčių dirbti
darbuotojų, kita vertus,
kai kada žmonės turi labai
realių priežasčių nedirbti
arba dirbti nelegalų darbą.

„Viena iš problemų yra
kokybiškų viešųjų paslaugų
stoka. Lietuvoje mes turime
pakeisti paslaugas taip, kad
galėtume tiksliai diagnozuoti, kodėl žmogus nedirba, kodėl jis paskendęs alkoholio ar
abejingumo liūne. Ar žmogui
reikia padėti susirasti darbą, ar
jis negali dirbti, nes serga depresija, ar alkoholizmu, o gal
jis negali išsimokėti skolų?
Gal jis praradęs viltį, nes šeši
skirtingi antstoliai reikalauja
atiduoti skolas, gal jis patikėjo greitųjų kreditų reklama?
Žmogus gali būti pakliuvęs
į tokią beviltišką duobę, kad
net nebemato prasmės dirbti“,
- teigia Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Seimo
narė Dovilė Šakalienė.
Parlamentarė kartu su LSDP pirmininku Gintautu Palucku ir Seimo nare Rasa Budbergyte viešėjo Prienuose, kur
dalyvavo „Misija: Lietuva“
diskusijoje apie tai, ko reikia
Lietuvoje, kad nors truputį piliečiai pasijaustų laimingesni.
„Misija: Lietuva“ yra socialdemokratų diskusijų ciklas,
kuriuo norime diagnozuoti
regionų problemas ir paruošti
reikiamus teisės aktų projektus Seime. Nors šiuo metu LSREKLAMA

DP dirba opozicijoje, bet net ir
nepriklausant valdžiai galima
rengti įstatymų projektus bei
tartis dėl jų priėmimo.
Vienas iš svarbiausių darbų yra kartu su Nacionalinio
skurdo mažinimo organizacijų tinklu parengtos Civilinio
proceso kodekso pataisos,
kurių priėmimas palengvintų
skurstančiųjų padėtį.
Socialdemokratai siūlo, kad
visos vieno skolininko bylos būtų priskiriamos vienam
antstoliui, kad skoloms būtų
leidžiama išskaičiuoti ne daugiau nei 20 proc. atlyginimo,
taip pat kad išieškojimai būtų
stabdomi, jei žmogus yra reabilitacijos įstaigoje, norima
neleisti išieškoti skolos iš būsto, kuriame skolininkas gyvena, jeigu ją galima išmokėti
per dvejus metus. Galiausiai,
siūloma leisti išieškoti iš pajamų, kurios viršija 238 eurus,
nes tai absoliutus minimumas
pragyventi vienam žmogui.
Teisingumo ministerijos
duomenimis, Lietuvoje kas
dešimtas žmogus turi įsiskolinimų.

Kodėl neslopsta
emigracija?
Diskusijoje buvo aptarta ir
pagrindinė Lietuvos problema
– emigracija. 2017 m. nuolatinių gyventojų skaičius Lietuvoje sumažėjo 37,8 tūkst.
LSDP pirmininkas G. Paluckas pats yra ragavęs emigranto
duonos ir šią patirtį prisimena
kaip sunkią.
„Buvau išvykęs dirbti į Londoną būdamas studentas. Gyvenau kaip ir visi: sublokuotame kotedže septyniese trijuose kambariuose. Tos sąlygos

buvo tokios įdomios. Nors
gyvenimo sąlygos buvo ištveriamos, bet darbas statybose
nebuvo itin lengvas. Vidutiniškai tekdavo dirbti 12-14
valandų. Be to, emigracijoje
atsiskleidžia įvairios emocinės būklės. Jeigu pastebėsite
dabartinių emigrantų rašinius,
jie daug dalykų nutyli, mėgina
didžiuotis ar net puikuotis pasiekimais, ką jie sau gali leisti
iš minimalios algos, bet darbas
neįtikėtinai sunkus, o perspektyvos neapibrėžtos“, - pasakojo G. Paluckas.
Pasak politiko, būnant emigracijoje perdėtai sustiprėja
tėvynės meilė, žmogus jaučiasi išplėštas iš savo kultūrinės aplinkos, draugų, giminės,
iškyla sentimentai.
„Todėl kai mes kalbame
apie emigracijos dalykus,
kaip susigrąžinti išvažiavusius
žmones, tai reikia žinoti, jog
jie nori grįžti į Lietuvą, didžioji dalis to nori. Tačiau čia grįžę
jie tiesiog negalėtų išgyventi.
Emigracijoje gaudami minimalią algą jie gali išgyventi ir
parsiųsti pinigų į Lietuvą, čia
– dažnai negali. Taigi ekonominės sąlygos yra bazė. Jeigu
nėra ekonominių sąlygų, mylėk tu tėvynę kiek nori, bet kai
tavo vaikai alkani su visa savo meile kraustysies į užjūrį“,
- teigė G. Paluckas.
Seimo narė R. Budbergytė
pabrėžė, kad Lietuvoje nėra

pusiausvyros tarp ekonominio augimo ir investicijų į socialinę apsaugą, žmogiškąjį
kapitalą.Negana to, dėl nepakankamo perskirstymo per
biudžetą negalime tinkamai
finansuoti švietimo, sveikatos apsaugos, socialinių priemonių, todėl nuolat esame
pasmerkti taikytis prie blogų paslaugų: ateina žmogus
į instituciją ir negauna jokios
pagalbos arba pagalba būna
nepakankama.

Kam nesibaigė krizė
G. Paluckas priminė, kad
Lietuvoje krizė dar nesibaigė
daugeliui viešojo sektoriaus
darbuotojų – mokytojams,
socialiniams darbuotojams,
kultūrininkams, nes jų darbo
užmokestis iš esmės nesikeitė nuo krizės laikų. Tai paliečia daugiau nei 200 tūkst.
gyventojų, tačiau Seime buvo atsisakyta siūlymų bazinį
atlyginimą didinti iki lygio
prieš krizę.
Pasak G. Palucko, ilgainiui
vienų turtėjimas, o kitų skurdumas sukuria pajamų nelygybę, kuri perauga į galimybių
nelygybę, kai neturėdama pinigų šeima negali tinkamai išmokslinti vaiko ir sukurti jam
geresnę ateitį. Šeimos politika
mūsų šalyje irgi neišvystyta,
todėl šeimos negali tikėtis jokios pagalbos, jei susiduria su
sunkumais.

Prienų gyventoja savo ruožtu teiravosi, kaip nutinka, kad
Lietuvoje į socialinės rizikos
sąrašus įtrauktos šeimos sugeba save realizuoti užsienyje.
Moteris teigė netikinti, kad užsienio valstybėse tokioms šeimoms suteikiama kokia nors
stebuklinga pagalba.
„Išvažiavo vienas paskui kitą, išsimokėjo skolas čia, ten
nusipirko namus. Aš nemanau, kad su jais dirbo penki
socialiniai darbuotojai. Kaip
ten dabar yra? Žinau ne vieną
tokį pavyzdį“, - diskusijoje teigė Prienų gyventoja.
Atsakydamas į klausimą G.
Paluckas pabrėžė, kad Lietuva
ir Vakarų Europos šalys skiriasi tuo, kad mūsų valstybėje minimalus atlyginimas vos
viršija visų įmanomų pašalpų
dydį, o pradėjus dirbti pašalpų
dažnai netenkama. Išsivysčiusiose valstybėse net minimalus atlyginimas yra kur kas
didesnis, todėl įdėjus šiek tiek
pastangų gaunama daugiau
naudos.
R. Budbergytė teigė, jog
Lietuvoje net tie, kurie turi
suteikti pagalbą į socialinės
rizikos sąrašus patekusioms
šeimoms – tai yra socialiniai
darbuotojai – gauna mažą atlyginimą ir nespėja aplankyti
visų žmonių, kuriems reiktų
padėti.
Ar už tai atsakingi ir socialdemokratai? LSDP pirmininkas G. Paluckas teigia, kad socialdemokratai atsakomybės
negali vengti, nes iš tiesų vadovavo kelioms valdančioms
koalicijoms. „Atsakomybės
už klaidas negalime kratytis,
bet šiandien mes esame kitokie, keičiamės, taisome savo
klaidas. Pagaliau mūsų žodžiai ir darbai nebesiskiria“, reziumavo G. Paluckas. 

NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-01-20 apie 00.05 val. Prienų r., savo namuose, būdamas
neblaivus (1,76 prom. alkoholio)
J. R. D. (gim. 1960 m.) galimai
smurtavo prieš savo sugyventinę
V. J. (gim. 1954 m.). V. J., akivaizdžiai neblaivi, rasta prie užrakintų
gyvenamojo namo durų, sėdinti
sniege ant žemės, sušalusi, su
pjautinėmis žaizdomis kojose ir
rankose. Aplinkui mėtėsi stiklo
šukės (galimai išdužusio lango).
Moteris minėjo, kad ją sumušė
sugyventinis, daugiau įvykio
aplinkybių nenurodė. J. R. D.,
vadovaujantis LR BPK 140 str.
nuostatomis, laikinai sulaikytas
48 valandoms ir uždarytas į Alytaus apskrities VPK areštinę.
2018-01-20, apie 14 val., Prienų
r., R. B. (gim. 1959 m), siekdamas
neteisėto valstybės tarnautojų
veikimo vykdant įgaliojimus, Alytaus apskrities VPK Prienų rajono
policijos tarnybiniame automobilyje padėjo 100 eurų priekyje tarp
sėdynių prie rankinio stabdžio
svirties kaip kyšį Alytaus apskrities VPK Prienų rajono policijos
komisariato pareigūnams už tai,
kad nebūtų surašytas administracinio nusižengimo protokolas už
Kelių eismo taisyklių pažeidimą,
kad vairavo transporto priemonę – traktorių su prikabinta
priekaba, ant kurios nustatyta
tvarka nepritvirtinti valstybiniai
numeriai. R.B. po apklaustas
išleistas, jam paskirta kardomoji
priemonė –rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
2018-01-20 ugniagesiai gelbėtojai skubėjo į Jiezno sen., Verbyliškių k., Upės g., kur upėje
buvo įlūžusi karvė. Gelbėjimo
virvėmis gyvulys išgelbėtas, neatsiradus savininkui, perduotas
artimiausiam kaimynui, iškviestas
veterinarijos gydytojas.
2018-01-21 apie 11.50 val. Prienuose, Panemunės g., moteris
pastebėjo, kad iš jai priklausančio
automobilio „Opel Vectra-C-Station Wagon“ pavogta multimedija.
Nuostolis – 50 eurų.

 ATGARSIAI
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Turkijos pietryčiuose karinėje operacijoje dalyvaujančius
karius užgriuvo sniego lavina, penki kariai žuvo,
12 sužeista, praneša pareigūnai. Ši nelaimė įvyko
sekmadienį prie Hizano miesto Turkijos pietryčiuose
kalnuotoje Bitliso provincijoje, nurodo jos valdžia.

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



Viešbutyje Prahos centre šeštadienį, kilus gaisrui,
žuvusiųjų skaičius padidėjo iki trijų – ligoninėje mirė
vienas sužeistųjų, pranešė pareigūnai. Šeštadienį vakare
žuvo du žmonės, devyni buvo hospitalizuoti, kilus gaisrui
viešbutyje „Eurostars David“ Čekijos sostinės centre.



Sekmadienį dėl smurto šeimoje sulaikytas
krepšininkas Simas Jasaitis, rašo portalas lrytas.
lt. Pirminiais duomenimis, krepšininkas galėjo savo
žmoną išvadinti necenzūriniais žodžiais, o vėliau
skaudžiai griebė jai už rankos. Policijos komisariate S.
Jasaičiui nustatytas lengvas 0,94 promilės girtumas.

Dėl ateities reikia stengtis visiems

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

13

1

1252:1010

2. Stakliškių „Guosta“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

12

2

1079:925

3. Rokiškio „Feniksas“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

9

5

1149:986

4. Kupiškio KK „Kupiškis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

9

5

1099:1012

5. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

9

5

1003:1037

6. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

8

6

1070:1020

7. Kauno „Perkūnas-Vytrita“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

8

6

1111:1106

8. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

5

9

953:1018

9. Alytaus SRC- „Dzūkija“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

4

10

1091:1159

10. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

4

10

1016:1113

11. Anykščių „KKSC-Elmis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

2

12

874:1033

12. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

1

13

951:1229

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Sausio 23 d.

21

00

val.

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

ATKelta IŠ 1 p.
asmuo bus atsakingas už greitesnę ir konkretesnę informaciją. „Komunikacijos ryšiams
užmegzti organizuojame susitikimus su savivaldybėse
dirbančiais socialinės srities
specialistais. Tokiuose susitikimuose galima tiesiogiai išgirsti, ką reikia keisti ir taisyti“, – sakė ministras.
L. Kukuraitis pabrėžė, kad
dirbama trimis pagrindinėmis
kryptimis: 1) skurdo ir socialinės atskirties mažinimas; 2)
vaiko teisių apsaugos stiprinimas; 3) socialinės atsakomybės didinimas.

„Dėl ateities turime
stengtis visi“
Ministras kalbėjo, kad didelė problema yra darbo užmokestis, kuris didėja labai
mažais žingsneliais, o prekių
ir paslaugų kainos – dideliais
šuoliais. Žmogus savo uždarbį su šeima dažniausiai pravalgo, susimoka už butą ir
paslaugas. O kas lieka? Tačiau vidutinis darbo užmokestis šalyje verčia nusivilti
ir jaustis labai blogai. Kiekvienas nori uždirbti daugiau,
užsitikrinti ateityje didesnę
pensiją ar kitas išmokas, tad
kova su šešėliu taip pat svarbus akcentas. Kaip sakė L.
Kukuraitis, didžiausia problema – per mažas biudžeto
surenkamumas. Visi ministrai
yra gavę užduotis, tam tikrus
namų darbus, kurie užtikrintų, kad kuo daugiau pajamų
būtų surenkama, kad nebūtų
neapskaitytų pinigų. Dabar,
kaip teigė ministras, visi piKREPŠINIS

Sausio 26 d.

19

30

val.

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

nigai išėjo skurdo mažinimui
– pensijų didinimui ir išmokoms vaikams.
L. Kukuraitis dar kartą akcentavo, kad šalyje yra apie
15 proc. žmonių, nesukaupusių privalomojo darbo stažo,
nesumokėjusių mokesčių,
o pensijas reikia mokėti visiems. Didelis minusas yra ir
pajamų nelygybė, nors daugelis darbingo amžiaus žmonių
nori dirbti ir užsidirbti.
Tačiau yra ir tokių žmonių,
kurie gyvena iš pašalpų, ilgą
laiką nedirba ir net neieško
darbo. Kaip juos išjudinti ir
paskatinti dirbti? Ministras
pažymėjo, kad dabar mažas
pajamas gaunantys žmonės
jau gali dirbti ir gauti pašalpą, priklausomai nuo vaikų
skaičiaus. Pasak ministro, turi būti kitokia pašalpų mokėjimo sistema, toks pašalpų ir
atlyginimo santykis, kad jis
skatintų žmones dirbti.

šalies gyventojus. Kai susitarsime, tada ir atsiras visas
paslaugų paketas“, – sakė
ministras.

L. Kukuraitis sakė, kad iš
susidariusios situacijos išeiti
turėtų padėti priimtas Šeimos
teisių stiprinimo įstatymas. Jame nustatomas šeimos stiprinimas šiose srityse: švietimo
ir kultūros, materialinio saugumo užtikrinimo, apsirūpinimo būstu, socialinės paramos
ir paslaugų šeimai, šeimos
sveikatos, vaiko saugumo
šeimoje ir tėvų atsakomybės
už vaiko teisių įgyvendinimą.
Anot ministro, Vyriausybė turėtų parengti ilgalaikę šeimos
stiprinimo programą, kurioje
būtų numatytos priemonės,

padedančios šeimoms gauti
būtiną kompleksinę pagalbą.
Šeimos turėtų būti aktyvesnės,
pačios dalyvauti kuriant Šeimos tarybas. Vyriausybė savo
ruožtu turės nustatyti bazinį
paslaugų šeimai paketą, kurio
prieinamumą savo teritorijoje
užtikrintų visos savivaldybės.
Vadinamasis paslaugų šeimai
paketas turės užtikrinti šeimai
galimybę gauti būtiną pagalbą, orientuotą į šeimos gebėjimą savarankiškai spręsti
iškylančias problemas, kurti
saugią, sveiką ir darnią aplinką savo šeimoje.
Šeimos situacija turėtų būti
stiprinama ir teikiant paramą
– paramą būstui įsigyti, nepriklausomai nuo pajamų, 15
proc. mažinant būsto kainas.
Numatomos ir kitos galimos
kompensacijos už būstą. Nuo
liepos 1 d. numatoma, kad savivaldybė galėtų išnuomoti
būstą, o šeima galėtų į jį įsikelti, nes ne visoms šeimoms
gali pavykti sudaryti nuomos
sutartį su savininkais.
Parama pinigais (vadinamaisiais vaiko pinigais) irgi
yra tam tikra paspirtis sunkiai
besiverčiančioms šeimoms,
nors ir čia neapsieinama be
nesusipratimų ir neteisingų
interpretacijų.
Kita ne mažiau svarbi sritis yra paslaugos šeimoms.
Dauguma šeimų kenčia nuo
priklausomybės ligų, vaikai
išgyvena dėl tėvų skyrybų,
šalyje nemažėja savižudybių
skaičius, o atsiremti nėra į ką.
„Šeimos stiprinimo įstatymą
turime parengti taip, kad jis
paliestų visas šeimas, visus

KREPŠINIS

KREPŠINIS

KREPŠINIS

Turėtų padėti Šeimos
stiprinimo įstatymas

Sausio 27 d.

16

30

val.

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

Sausio 28 d.

21

00

val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Jonavos „Jonava“ BBB

Dar nepasiruošę
visiškai panaikinti
vaikų globos namų
Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pastebėjo,
kad nelabai sekasi vykdyti
vaikų globos namų pertvarką. Dar neatsiranda tiek šeimų, kurios būtų pasirengusios
paimti visus svetimus vaikus
į savo šeimas, o kartais nesinori vaikų palikti jų įprastinėje aplinkoje (biologinėse šeimose). Vaiko teisių apsaugos
skyrius dirba, stengiasi, tačiau
rezultatai dar nėra tokie, kokių norėtume. „Gal per greiti
vaikų globos namų uždarymo
terminai? Mes irgi norėtume
greitesnio proceso, bet nepavyksta. Mes irgi norėtume,
kad vaikai gyventų ne globos
namuose, o šeimomis, kur būtų visai kita atmosfera“, – kalbėjo Prienų savivaldybės meras A. Vaicekauskas.
Ministras reaguodamas į
mero pastabą sutiko, kad bendruomeniniai namai, kuriuose
gyvena šeimos, yra visai kas
kita – tai jau ne „vaiknamis“,
o mano, mano šeimos namai.
Pasak L. Kukuraičio, globos
namai nepatrauklūs ir tuo, kad
ten keičiasi darbuotojai, o vaikai, ypač mažesni, labai linkę
prisirišti prie auklėtojų, tad išsiskyrimas būna itin skaudus,
turint galvoje, kad tokie vaikai
dažnai jau būna psichologiškai traumuoti.
Tiek ministras, tiek meras

kalbėjo apie galimybę ieškoti
globėjų, norinčių paimti vaikus laikinai globai, apie galimybę jiems padėti, padrąsinti ir paskatinti. Pavyzdžiui,
jeigu atsirastų norinčių įkurti
šeimyną, jiems padėti įsigyti namą.
Pasitaiko ir tokių atvejų, kai
po kiek laiko globėjai grąžina vaiką į globos namus. Tai
rodo, kad globėjai nebuvo
pasirengę tokiam žingsniui,
kad nesurado bendros kalbos
su vaiku.
Prienų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė
paminėjo tokius atvejus, kai
vis dar gajus biurokratizmas
šeimai įsigyjant namą. Jeigu
trūksta 1 kvadratinio metro,
atseit tokio būsto pirkti neleidžiama. „Argi savo namuose
taip skaičiuojame? Turime lovą, stalą, savo kampelį, ir to
užtenka, kad namai būtų namais, jeigu ten yra namų šiluma“, – sakė R. Zablackienė.
Mero pavaduotojas Algis
Marcinkevičius pastebėjo,
kad kitose užsienio šalyse,
tokiose kaip Vokietija, neskubama naikinti vaikų namų. Kur dėti tokius vaikus,
kurių atsisako globėjai, ar susiklosto kitokios sudėtingos
situacijos?
Iš tikrųjų, nereikia manyti,
kad mūsų šalyje visai neliks
vaikų globos namų. Jei ne tokius, kokie yra dabar, tai bent
bendruomeninius namus reikia turėti. Juk mūsų vaikus
su negalia imasi globoti tik
užsieniečiai, mums reikalingi
NUKelta Į 7 p. 
KREPŠINIS
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00
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Š.Marčiulionio KA (Vytenio g. 6, Vilnius)

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

Vasario 4 d.

1715 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Kauno „Žalgiris“ LKL
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Irako teismas sekmadienį paskelbė nuteisęs mirti
pakariant iš Maroko kilusią vokietę, nes nustatyta
jos kaltė – priklausymas džihadistų grupuotei „Islamo
valstybė“ (IS). 2017-ųjų rugsėjį Irako teismas myriop
pakariant nuteisė vieną rusą, kovojusį IS gretose.



Išskirtines sąlygas krauti naftos produktus per valstybės
valdomą naftos krovos bendrovę „Klaipėdos nafta“ gavę
naftos produktų ekspedijavimo bendrovės „Naftos grupė“
savininkai ir vadovai broliai Urbučiai apskundė Klaipėdos
apygardos teismo sprendimą, kuriuo jiems buvo paskirtos
realios laisvės atėmimo bausmės.

Dėl ateities reikia stengtis visiems
ATKelta IŠ 6 p.
tik sveiki vaikai. Mums reikia
ir tokių namų, kur būtų galima
apgyvendinti smurtą patiriančias moteris su vaikais, netekusiuosius tėvų globos ir kt.

Palaikoma dienos
centrų idėja
Siekiant panaikinti vaikų
globos namus labai svarbūs
yra steigiami vaikų dienos
centrai, kur vaikai gali pabūti saugioje aplinkoje, paruošti pamokas ar užsiimti kita
popamokine veikla. Dienos
centrų darbuotojai dirba ne tik
su vaikais, bet ir su jų tėvais,
moko socialinių įgūdžių. Tik
reikia galvoti ir ieškoti lėšų,
kaip padėti dienos centrams,
nes akivaizdu, kad jų reikia.
Beje, šalies prezidentė Dalia
Grybauskaitė taip pat pritaria
ir palaiko idėją stiprinti vaikų
dienos centrus. Reikia sutvarkyti jų finansavimo sistemą,
kuri neleidžia ramiai dirbti
ištisus metus, nes pinigai skiriami tik nuo kovo mėnesio,
tad pasibaigus metams kelis
mėnesius reikia laukti.

Diskusija įvairiais
klausimais
Naudodamiesi proga, kad
socialinės apsaugos ir darbo
ministras L. Kukuraitis lankosi Prienuose, jam klausimų
uždavė ir susitikime dalyvavę
socialinės sistemos darbuotojai, ir vadovai.
Prienų socialinių paslaugų
centro direktorė Aurelija Urbonienė pasidžiaugė, kad šiuo

metu sprendžiamos problemos dėl socialinių darbuotojų
atlyginimų ir darbo apimties,
tačiau išlieka problema dėl integralios pagalbos darbuotojų
darbo užmokesčio.
Jiezno vaikų globos namų
direktorė Jūratė Žukauskienė
paminėjo, jog būtų gerai, kad

iki 2019 m. globos namuose
liktų kuo mažiau vaikų, kad
didesnė dalis jų surastų namus, kur jiems bus ne tik geriau, bet ir saugiau. „Tik bijau,
kad vaikai nepavėluotų atvykti į vaikų namus, nes tada būna
sudėtingesni atvejai, keliamos
bylos tėvams dėl labai negerų dalykų tokiose šeimose“,
– nuogąstavo direktorė.
Beje, labai trūksta socialinių darbuotojų bei jų padėjėjų, o ypač pasigendama vyrų.
Manoma, kad socialiniams
darbuotojams keliami per dideli reikalavimai, tarp kurių ir
aukštasis išsilavinimas, pedagoginio darbo patirtis...
Prienų savivaldybės admi-

nistracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Rasa
Olisevičienė kalbėjo apie laukiamus pokyčius ir funkcijų
pasidalinimą bei poįstatyminius aktus, kurie reglamentuotų tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
R. Olisevičienė pabrėžė ir

globėjų, grąžinančių pasiimtus globoti vaikus, atsakomybę. Per metus pasitaikė jau 4
tokie atvejai. Anot R. Osilevičienės, taip nutinka dėl susiklostančių ar nesusiklostančių santykių su globotiniu.
Vaikas – ne žaislas, jis jau turi
tam tikros negatyvios patirties
ir tam tikrus ne pačius geriausius išgyvenimus.
„Vaikų teises ginantys darbuotojai turi būti stiprūs“,
– sakė ministras, išklausęs R.
Olisevičienės nuogąstavimus.
Anot jo, globėjų klausimas
– ne žaidimas ir skaudu, kad
tiek daug vaikų grįžta į globos
namus. Vadinasi, per mažai
mokomi globėjai, jie irgi tu-

rėtų ieškoti pagalbos ištikus
santykių krizei. Taigi, turime
daug dirbti ir investuoti, jeigu
norime lygiuotis į tokias šalis kaip Gruzija, Armėnija ar
Azerbaidžanas...
Susitikimo metu kalbėta
apie perspektyvas steigti privačius globos namus vyresnio

amžiaus ar neįgaliems žmonėms arčiau jų gyvenamosios
vietos. Yra šalyje pavyzdžių,
kai tokiuose bendruomeniniuose namuose dar vykdoma
ir kažkokia veikla. Atokesnėse seniūnijose ir kaimuose gyvenantys žmonės neturi
galimybių pasinaudoti pačiomis paprasčiausiomis paslaugomis, nes visa infrastruktūra
sutelkiama rajono centre, jam
atitenka ir visas finansavimas.
O taip neturėtų būti.
Ministras paminėjo, kad reikia skatinti tokias iniciatyvas.
Jei tik yra galimybės panaudoti nenaudojamas patalpas ar
namus, tegul jie virsta globos
namais seneliams, vienišiems

Turkijos pietus prie Sirijos sienos sekmadienį paryčiais
pasiekė keturios kurdų kovotojų paleistos ir į turkų miestą
smogusios raketos, bet niekas nežuvo, sakė vietiniai
pareigūnai, praėjus kelioms valandoms nuo Turkijos
karinės operacijos prieš kurdus pradžios.



ir bendrystės norintiems žmonėms. Juk mūsų bendruomenė sensta, vis daugiau žmonių
išvyksta iš šalies, palikdami
savo artimuosius vienus.
Meras A. Vaicekauskas sakė, kad socialinė atskirtis didėja ir mūsų regione, tačiau
yra ir globos namų, ir slaugos
specialistų.
Prienų globos namų direktoriaus pavaduotojas Vytas
Bujanauskas paminėjo, kad
slaugos ligoninės gauna pinigus iš ligonių kasų, o globos
namai – ne, nors teikiamos tokios pačios paslaugos.
Ministras L. Kukuraitis atsakydamas į kai kuriuos paklausimus ir gautas pastabas
pažymėjo, kad vis dar nesusitariama su sveikatos apsaugos
ministru dėl slaugos ir globos
įstatymų. Dėl reformų gausos
yra problemų, dėl kurių vis
dar diskutuoja Sveikatos ir
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, o ligonių kasos
nenori dalintis pinigais...
Ministrui buvo užduota
klausimų ir dėl atlyginimų
kėlimo socialiniams darbuotojams, dėl vaiko pinigų mokėjimo iki 18 metų, dėl globos namų vaikų ateities – kur
jiems eiti, kai reikės palikti
globos namus? Problemų kyla
ir dėl vaikų, ir dėl nuteistųjų,
grįžtančių iš įkalinimo vietos
bei turinčių priklausomybes.
Socialinės sistemos skylėms
užlopyti turi būti numatytos
tam tikros paslaugos, priimami tam tikri įstatymai.
Po susitikimo savivaldybėje socialinės apsaugos ir
darbo ministras L. Kukuraitis
lankėsi Prienų socialinių paslaugų centre.

2018 metais bazine mokykla Prienų rajono savivaldybės
teritorijoje paskirta Prienų „Žiburio“ gimnazija
ATKelta IŠ 1 p.
privalo pateikti:
– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens
tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba
vairuotojo pažymėjimą;
– vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos
atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diploARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS
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30

val.

Prienų KKSC arenoje
Stakliškių „Stakliškės“ prieš Kauno
krepšinio akademija „Snaiperis“ RKL

mą, jei vidurinis išsilavinimas
įgytas Lietuvoje);
– užsienio kvalifikacijų
atveju, bent vieną iš nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo
kopiją: Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria
vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta
lygiaverte arba lygiaverte su
sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai; švietimo ir

mokslo ministro įsakymą dėl
vidurinio išsilavinimo pripažinimo; Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria
užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą,
suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises
bei pripažinimą tik kartu su
papildomais reikalavimais)
lygiaverte Lietuvos Respublikos teikiamam viduriniam

išsilavinimui;
– užsienio šalies mokyklos
išduotą dokumentą, liudijantį,
kad asmuo mokosi vidurinio
ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
– kvitą, patvirtinantį pinigų
įmoką už pasirinktus brandos
egzaminus.
Pateikęs prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už

kiekvieną pasirinktą dalyko
brandos egzaminą.
Kandidatai (mokinys, buvęs mokinys ir eksternas), atvykdami į brandos egzaminą,
privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
(asmens tapatybės kortelę,
pasą arba leidimą gyventi
Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą.
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Sporto centras (Liudiškių g. 18, Anykščiai)

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

Vasario 11 d.
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00
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DELFI TV

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

Vasario 17 d.

14

00
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Rokiškio KKSC (J.Basanavičiaus g. 3, Rokiškis)

Rokiškio „Feniksas“ prieš
Stakliškių „Stakliškės“ RKL

„Big Baller Brand
Challenge Games“ (BBB)
Vytautas
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LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT.

PER.

20

18

PRAL. TAŠKAI

2

18

2. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT.

PER.

20

16

PRAL. TAŠKAI

4

16

3. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT.

PER.

19

15

PRAL. TAŠKAI

4

15

4. Panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT.

PER.

20

13

PRAL. TAŠKAI

7

13

5. Utenos „Juventus“
RUNGT.

PER.

20

8

PRAL. TAŠKAI

12

8

6. Pasvalio „Pieno žvaigždės“
RUNGT.

PER.

20

7

PRAL. TAŠKAI

13

7

7. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT.

PER.

18

6

PRAL. TAŠKAI

12

6

8. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT.

PER.

19

6

PRAL. TAŠKAI

13

6

9. Kėdainių „Nevėžis“
RUNGT.

PER.

20

5

PRAL. TAŠKAI

15

5

10. Prienų-Birštono „Vytautas“

SAVIVALDYBĖS inf. 

RUNGT.

PER.

20

4

PRAL. TAŠKAI

16

4

KREPŠINIS

Vasario 23 d.

19

30

val.

Prienų KKSC arenoje
Stakliškių „Stakliškės“ prieš
Kupiškio KK „Kupiškis“ RKL

Kovo 2 d.

1930 val.

Prienų KKSC arenoje
Stakliškių „Stakliškės“ prieš
Lietuvos kurčiųjų sporto klubas RKL
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Karo draskomoje Rytų Ukrainoje penktadienį iš dalies
buvo atkurtas mobilusis ryšys. Beveik du milijonai žmonių
regione neteko mobiliojo ryšio, kai dėl kovų sausio 11
dieną buvo nutraukta „Vodafone Ukraine“ šviesolaidžio
linija. Separatistų kontroliuojamose Donetsko regiono
dalyse ryšio ir toliau nėra.



Šiaurės Korėja į kitą mėnesį Pietų Korėjoje vyksiančias
žiemos olimpines žaidynes siųs 22 atletus,
ketvirtadienį pranešė Tarptautinis olimpinis komitetas
(TOK), kuris taip pat patvirtino, kad abiejų šalių atstovai
per atidarymo ceremoniją žygiuos kartu.



Du buvę Seimo nariai – Saulius Bucevičius ir Valdas
Skarbalius – taip pat žinomas atlikėjas Juozas Liesis bus
teisiami dėl galimo melagingo liudijimo Darbo partijos
juodosios buhalterijos byloje.

JUOZAS ZDEBSKIS
(1929 05 10 – 1986 02 05) –
kunigas, XX a. pokario disidentas, kovotojas už tikinčiųjų teises.
KAZYS ALGIRDAS VARKALAŽALIUKAS, DAUMANTAS
(1924 04 07 – 1948 03 18) – Lietuvos partizanas.
Gimė Valengiškių kaime, Prienų valsčiuje.
Baigė Prienų „Žiburio“ gimnaziją. Studijavo Kauno VDU Medicinos fakultete, tačiau
mokslų nebaigė. Įstojo į Marijampolės karininkų mokyklą. Prasidėjus sovietų okupacijai, Algirdas sužinojo, kad buvusiems P.
Plechavičiaus mokiniams gresia areštas, todėl įsirengė slėptuvę – tėvų sodyboje, tvarte,
iškasė dviejų kambarių slaptavietę. Varkalų
šeima visą Laisvės kovų laikotarpį rėmė partizanus. Jų sodyboje Valengiškių kaime buvo
iškastos keturios slėptuvės – po namu, daržine, po malkine, tvarte. Kitas slėptuves partizanai buvo įsirengę netoli sodybos.
1944 m. rugsėjį Vincas Senavaitis, K. A.
Varkala, Kazimieras Juočys, Kazimieras ir
Vytautas Urbanavičiai įkūrė partizanų būrį.
Jis buvo pavadintas Geležinio Vilko pulku,
kuriam vadovauti buvo paskirtas V. Senavaitis-Žaliavelnis. Subūrus Tauro apygardą,
Geležinio Vilko rinktinės vado J. StravinskoŽiedo pavaduotoju buvo paskirtas K.A. Varkala-Žaliūkas, vėliau Žaliūkas ėjo rinktinės
žvalgybos, spaudos ir propagandos skyriaus

viršininko pareigas.
1946 m. pavasarį kartu su J. Stravinsku,
Juozu Lukša ir Stasiu Lukša pradėjo leisti
laikraštėlį „Kovos keliu“, kuris tapo visos
Tauro apygardos leidiniu.
1946 m. birželio mėn. žuvus rinktinės
vadui J. Stravinskui, K. A. Varkala perėmė
vadovavimą rinktinei. Šias pareigas ėjo beveik dvejus metus. Sužeistas nusišovė 1948
m. kovo 18 d. Prienų valsčiaus Čiudiškių
kaime.
Kazimierui Algirdui Varkalai pripažintas
Kario savanorio statusas (po mirties). 1998
m. LR prezidento dekretu apdovanotas 2-ojo
laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu. KAM įsakymu Nr. 934 jam suteiktas majoro laipsnis.

GEDIMINAS MACIULEVIČIUS
(gim. 1956 06 07) – Lietuvos dainininkas (baritonas).
Gimė Prienuose. Mokėsi Prienų vidurinėje mokykloje (dab. „Žiburio“ gimnazija).
Jau mokykloje pasižymėjo išskirtiniu balsu,
išryškėjo solisto talentas, tapo „Dainų dainelės“ laureatu. Įstojo į Lietuvos konservatoriją
(dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija),
kurią baigė 1982 m. Pradėjo dirbti Kauno
muzikiniame teatre solistu. Nuo 1995 m.
dainuoja vokaliniame ansamblyje „Baritonų
trio“. 2002 m. ansamblio iniciatyva suorganizuotas pirmasis tarptautinis operetės žanro
muzikos festivalis „Operetė Kauno pilyje“.
Festivalis tapo kasmetiniu daug žiūrovų ir
profesionalų pritraukiančiu renginiu.
Gausus sukurtų vaidmenų sąrašas (daugiau kaip 75) iliustruoja solisto meistriškumą operos, operetės ir miuziklo žanro vaidmenyse. Su teatro trupe aplankyta daug
užsienio šalių.

Gimė Naujienos kaime, Marijampolės
rajone. 1948 m. baigė Kalvarijos gimnaziją, įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1952
m. įšventintas kunigu. Nuo 1953 m. dirbo
įvairiose parapijose: Šiluvoje, Raseiniuose, Alytuje, Rudaminoje ir kt. Prienuose
buvo vikaru.
1964 m. už vaikų katekizaciją suimtas ir
metams įkalintas Lukiškių kalėjime. 1969
m. dėl nepalankios veiklos tuometinei politinei situacijai, laikinai buvo sustabdyta
kunigystė. Su Sigito Tamkevičiaus pagalba įsidarbino melioratoriumi Prienuose.
1978 m. kartu su kitais kunigais J.
Zdebskis įkūrė Tikinčiųjų teisėms ginti
katalikų komitetą (TTGKK), kurio tikslas buvo atkreipti viso pasaulio dėmesį į
tikinčiųjų diskriminavimą sovietų valdomoje Lietuvoje. Aktyvi komiteto veikla
nebuvo priimtina valdžiai, todėl TTGKK
darbas buvo sustabdytas. Tačiau J. Zdebskio pastangomis nuo 1984 m. komitetas
veiklą tęsė pogrindyje.
J. Zdebskis buvo aktyviai sekamas
KGB. Buvo bandoma sukompromituoti,

STANISLOVAS ŽVIRGŽDAS
(gim. 1941 09 13) – fotomenininkas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys.
Gimė Balbieriškyje. Studijavo istoriją Vilniaus universitete. 1961–1965 m.
– politinis kalinys. 1972 metais baigė neakivaizdinį Menų liaudies universitetą
Maskvoje. Nuo 1972 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. 1972–1992 m.
dirbo Lietuvos fotomenininkų sąjungoje

Solistas apdovanotas Kultūros ministerijos Pirmąja premija už geriausią 1991 m vyro vaidmenį Lietuvoje. 1999 m. – Lietuvos
teatro meno prizas „Kristoforas“ ir Kauno
teatralų apdovanojimas „Fortūna“ už miuzikle „Mano puikioji ledi“ sukurtą profesoriaus Higinso vaidmenį. 2005 m. – Kauno
teatralų įsteigto prizo „Fortūna“ diplomas už
Her Šulco vaidmenį miuzikle „Kabaretas“.
2009 m. – „Fortūna“ diplomas už barono
Mirko Cėtos vaidmenį operetėje „Linksmoji našlė“.

1980 m. nudegintas cheminėmis medžiagomis, vėliau mėginta įrodyti, kad tai yra
venerinių susirgimų pasekmės. Spėjama,
kad nuolat persekiojamas kunigas tapo
KGB auka. 1986 m. vasario 5 d. Šalčininkų r. kelyje Kalesninkai–Eišiškės, ties posūkiu į Valkininkus, įvyko avarija, kurios
metu susidūrė automobilis „Žiguliai“ ir
pienovežis. Avarijos metu žuvo lengvuoju
automobiliu važiavęs kun. J. Zdebskis.
Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Juozas Zdebskis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu, jam
suteiktas laisvės kovų dalyvio statusas
(po mirties).
Palaidotas Rudaminos bažnyčios šventoriuje.
fotografu menininku. 1992–1996 m. ėjo
Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininko pareigas, buvo valdybos sekretoriumi. Nuo 1999 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybos pirmininkas.
Nuo 1981 m. dalyvauja parodose, gyvena
Vilniuje. 1992 m. suteiktas nusipelniusio
fotografo menininko (EFIAP) garbės vardas. 2004 m. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas.
Kūrinių yra Lietuvos ir užsienio muziejuose, privačiose kolekcijose.

S. Žvirgždas Balbieriškio atodangos aikštelėje, 1994 m. 06 mėn.

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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PRIE VYTAUTO
KALNO

Socialinės apsaugos ir darbo ministras L.
Kukuraitis: „Birštono savivaldybė yra atsakingo
ir vieningo darbo socialinėje srityje pavyzdys“

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

Dėl kirtimų B.
Sruogos gatvėje
Birštono savivaldybės
administracija informuoja,
kad Birštono mieste, B. Sruogos gatvėje esančiuose želdiniuose, atliekami valomieji
kirtimai. Želdiniai yra šalia
dviračių tako, priešais PC
,,Norfa“. Šiuo metu tvarkomas plotas – buvusi Birštono girininkijos teritorija, kur
buvo auginami medžių sodinukai. Medelyną panaikinus,
medeliai liko, tačiau jiems
suaugus atstumai tarp jų tapo per maži ir medžiai ėmė
stelbti vienas kitą. Dėl šios
priežasties visų medžių lajos
tapo deformuotos, jose daug
sausų arba džiūstančių šakų.
Atsižvelgiant į tai, jog miestų želdiniams keliami kitokie reikalavimai negu miško
medžiams, šių želdinių būklę būtina taisyti, formuojant
tvarius, estetiškus ir saugius
želdinius. Tikslui pasiekti yra
vienas būdas – kirtimai, t. y.
atsilikusių augimu ir užstelbtų
medžių pašalinimas, kad likusiems atsirastų erdvės normaliam vystymuisi ir augimui.
Pagal 2017 m. vasario 28 d.
išduotą leidimą Nr. (28.11.)MKŪ -012 numatyta iškirsti
53 medžius.
Medžiai kirtimams buvo atrinkti pagal šiuos požymius:
pirmiausia šalinami užstelbti,
t. y. tie medžiai, kurių kamienai 1,3 m aukštyje yra plonesni kaip 10 cm. Kiti medžiai
atrinkti pagal aiškius išorinius
defektus – labai nustelbtos ir
deformuotos lajos, kamieno žaizdos, netinkami šakų
suaugimai, turintys esminės
įtakos tolesniam medžio vystymuisi ir kt.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Sausio 19-ąją Birštono
savivaldybėje lankėsi
LR socialinės apsaugos
ir darbo ministras Linas
Kukuraitis kartu su
patarėja Kristina Paulike.

Susitikime dalyvavo Birštono savivaldybės merė Nijolė
Dirginčienė, merės pavaduotojas Vytas Kederys, Administracijos direktorius Valentinas
Vincas Revuckas, Administracijos darbuotojai, Nemajūnų
dienos centro, Birštono gimnazijos ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Pažintinio susitikimo metu
aptartos socialinės paslaugos
šeimoms, neįgaliesiems, diskutuota apie institucinės globos pertvarką, apie laikinųjų
globėjų poreikį, socialinei paramai skirtų lėšų panaudojimą, kalbėta apie atlyginimus,
būsto įsigijimo jaunoms šeimoms problemas. Birštono
savivaldybės atstovai, atsakingi už socialines paslaugas – vaiko teises, švietimą,
nevyriausybinių organizacijų
veiklą, išsakė problemas, pateikė savo pasiūlymus. Taip

pat kalbėta apie Vyriausybės
pritarimą vaiko teisių apsaugos skyrių pertvarkai. Pagal
ją skyriai taptų pavaldūs nebe
savivaldybėms, o Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos įstaigai.
Ministro nuomone, Birštono savivaldybė savo socialiniais rodikliais yra viena iš
pirmaujančių Lietuvoje, o rezultatai yra geri, nes už socialinius ir vaikų globos klausimus
atsakingi specialistai dirba
profesionaliai, kaip komanda.
SAVIVALDYBĖS inf. 

iš cukraus su R. Rūte. Renginys
nemokamas. Plačiau www.sanatorija.lt.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Sausio 25 d. 19.00 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) A korpuse
praktiškos ir asmeniškos kūno
tobulinimo pamokos su pasaulio
fitneso čempione E. Sadauskaite.
Renginys nemokamas. Plačiau
www.sanatorija.lt.
Sausio 26 d. 20.00 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) A korpuse
koncertų salėje koncertas „Ne vien
tik romansai“ su atlikėju Aleksu Lemanu. Bilieto kaina – 5 Eur. Plačiau
www.sanatorija.lt.
Sausio 26 d. 19.30 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) A korpuse
kino salėje kino filmų vakaras.
Renginys nemokamas. Plačiau
www.sanatorija.lt.
Sausio 26 d. 20.30 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) A korpuse
šokių salėje tradicinis šokių ir
pramoginės muzikos vakaras su
grupe, vadovaujama P. Vėželio
grupe. Bilieto kaina – 2 Eur. Plačiau
www.sanatorija.lt.
Sausio 27 d. 17.00 Birštono kurhauze (B. Sruogos g. 2) akustinis
grupės „Boom Style“ koncertas.
Bilieto kaina – 10 Eur. Bilietai parduodami sausio 27 d. kurhauze
nuo 17 val. Išankstinis bilietų užsakymas tel. + 370 319 65 546, el.p.
kasa@birstonokultura.lt. Plačiau
www.birstonokultura.lt.
Sausio 27 d. 20.00 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) A korpuse
prie gyvų gėlių sienos koncertas
„Vakaro serenados“. Renginys
nemokamas. Plačiau www.sanatorija.lt.

Susitikimas su NVO vadovais ir seniūnaičiais:
svarbiausia – nuoširdus žmogiškasis ryšys ir
bendravimas nos svarbiausių bendruome- ginius ir naujas gerumo, paraJau tampa tradicija metų
pradžioje surengti Birštono
savivaldybės merės
Nijolės Dirginčienės ir
merės pavaduotojo Vyto
Kederio susitikimą su
Birštono nevyriausybinių
organizacijų vadovais ir
seniūnaičiais.

Susitikimo metu buvo kalbama apie organizacijų ir seniūnaičių veiklą, kasdienius
rūpesčius, pristatyti rūpimi
gyventojams klausimai, aptarti 2018 metų planai, pasidalinta džiaugsmais ir idėjomis. „Nuoširdus žmogiškasis
ryšys ir bendravimas yra vie-

nės vertybių. Ačiū jums, kad
puoselėjate jas ir kiekvieną
dieną rūpinatės Birštono krašto žmonėmis, darote gerus,
kilnius darbus, organizuojate renginius, akcijas, vienijate bendruomenę“, – sakė N.
Dirginčienė.
Susitikimo metu nevyriausybinių organizacijų vadovai
papasakojo apie savo veiklą,
diskutavo apie iškylančias
problemas kasdien bendraujant, padedant socialiai pažiedžiamiems bendruomenės nariams. Taip pat buvo pristatyti
šių metų planai, idėjos, kaip organizuoti tradicinius NVO ren-

mos akcijas. Seniūnaičiai išsakė gyventojams aktualius klausimus, teiravosi, kokios yra
galimybės gerinti kelių, gatvių
būklę. Susitikimo metu merė
diskutavo rūpimais klausimais,
dalyviams pristatė Birštono
artimiausius strateginius planus, įgyvendinamus projektus,
šių metų planuojamus renginius bei kitus bendruomenei
svarbius klausimus, idėjas.
Birštono savivaldybėje veikia
iš viso 20 nevyriausybinių organizacijų, gyventojais rūpinasi aštuonių Birštono seniūnaitijų seniūnaičiai. SAVIVALDYBĖS inf. 
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Sausio 27 d. 21.00 komplekso
„Vytautas Mineral SPA“ restorane
„Moon“ (Karalienės Barboros
al. 2) muzikinis reginys „Tribute
to Tina Turner“. Dalyvauja: Rūta
Ščiogolevaitė (vokalas) ir Pauliaus Zdanavičiaus grupė: Paulius
Zdanavičius (klavišiniai), Tomas
Varnagiris (gitara), Tomas Maslauskas (bosinė gitara), Martynas
Lukoševičius (mušamieji). Bilieto
kaina Įėjimo - 15 Eur, su Birštoniečio kortele - 10 Eur. Plačiau tel.
+370 319 42135.
Sausio 28 d. 12.00 viešbučio „Royal Spa Residence“ restorane
(Pakalnės g. 3) degustacija „Keturi
vištienos kepimo būdai bei skirtingi
tarpusavyje konkuruojantys garnyrai. Bilieto kaina – 15 Eur. Plačiau
www.royal-spa.lt.
Sausio 30 d. 19.00 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) B korpuse
edukacija „Cukraus idėjos“ gamink

Sausio 31 d. 19.00 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) B korpuse
vakaronė „Su daina ir šypsena“
vedančioji J. Jakštienė. Renginys
nemokamas. Plačiau www.sanatorija.lt.
Vasario 1 d. 19.00 Birštono kultūros centre (Jaunimo g. 4) Keistuolių
teatro spektaklis „XII naktis, arba
Kaip norite“. Režisierė: I. Stundžytė. Vaidina: A. Giniotis, J. Urnikytė,
J. Smieliauskaitė, A. Bačinskas, K.
Kasperavičius, D. Kamarauskas.
Bilieto kaina: 15 Eur (1–9 eilės),
10 Eur (11–15 eilės ir balkonas).
Išankstinis bilietų užsakymas tel.
+370 319 65 546. Kasa dirba: sausio 29–31 nuo 15 iki 18 val., vasario
1 d. nuo 15 iki 19 val. Plačiau www.
birstonokultura.lt.
Vasario 1 d. 19.00 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) B korpuse,
fojėje romansų vakaras „Vakarok,
klausykis, dainuok drauge...“. Dalyvauja – R. Ruočkienė. Renginys
nemokamas. Plačiau www.sanatorija.lt.
Vasario 2 d. 20.30 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) A korpuse
šokių salėje tradicinis šokių ir
pramoginės muzikos vakaras su
A. Lemanu. Bilieto kaina – 2 Eur.
Plačiau www.sanatorija.lt.
Vasario 2 d. 21.00 viešbučio „Royal
Spa Residence“ restorane (Pakalnės g. 3) Tado Juodsnukio solinis
koncertas. Bilieto kaina – 12 Eur.
Plačiau www.royal-spa.lt.
Vasario 3 d. 19.30 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) A korpuse
koncertų salėje koncertas „Klauskite ko norite“. Dalyvauja – A.
Vilčinskas. Bilieto kaina – 5 Eur.
Plačiau www.sanatorija.lt.
Vasario 4 d. 12.00 viešbučio „Royal
Spa Residence“ restorane (Pakalnės g. 3) duonos degustacija – burokėlių, alyvuogių, morkų, sėmenų
bei sėklų duonos pateikiamos su
išskirtinio skonio užtepėlėmis bei
giros taure. Bilieto kaina – 15 Eur.
Plačiau www.royal-spa.lt.
Vasario 5 d. 17.00 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) B korpuse,
fojėje sportinis renginys. Draugiškos šachmatų varžybos. Renginys
nemokamas. Plačiau www.sanatorija.lt.
Vasario 6 d. 19.30 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) A korpuse
prie gyvų gėlių sienos koncertas
„Žiemos rapsodija“. Renginys
nemokamas. Plačiau www.sanatorija.lt.
Vasario 7 d. 15.00 „Eglės“ sanatorijoje (Algirdo g. 22) A korpuse,
I aukšte, registratūroje ekskursija
pėsčiomis su gidu „Pažinkite Karališkąjį Birštono Kurortą“. Renginys
nemokamas.
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Pekinas šeštadienį pranešė išsiuntęs karo laivą, kuris
privertė pasitraukti JAV eskadrinį minininką, priplaukusį
prie salelės ginčijamoje Pietų Kinijos jūroje ir taip
pažeidusį „Kinijos suverenitetą“. Anot naujosios JAV
nacionalinės gynybos strategijos, sakoma, kad JAV
susiduria su „didėjančia grėsme“ iš Kinijos ir Rusijos.



Nidoje archeologai aptiko senojo XIX amžiaus pabaigoje
statyto miesto švyturio pamatų kontūrus – svarstoma,
jog atlikus detalius archeologinius tyrimus ateityje galbūt
eksponuoti juos lankytojams. Kaip pranešė Neringos
savivaldybė, 10 metrų gylyje įmūryti senojo švyturio
pamatai aptikti dar pernai lapkritį.

Lietuva pagal augimą pirmauja Sausio 13-osios byla: į Kauną
tarp besivystančių valstybių–PEF grįžtančius parlamento gynėjus
Pažengusių šalių sąraše iš
Pasaulio ekonomikos
Lietuvos kaimynių aukščiau- apšaudė sovietų karys
forumo (PEF) antrą kartą
sudarytame Integruoto
augimo ir plėtros reitinge
Lietuva vėl pirmauja tarp
besivystančių pasaulio
valstybių.

Ataskaitoje apžvelgiamos
29 pažengusios ekonomikos
– joms iš artimiausių Lietuvos kaimynių priskiriamos
Estija, Suomija bei Švedija,
ir 74 besivystančios ekonomikos – be Lietuvos, čia yra
Latvija, Lenkija ir Rusija.
Pastarųjų sąraše pirma yra
Lietuva, antra – Vengrija, trečia – Azerbaidžanas, Latvija
yra 4-oje, Lenkija – 5-oje,
Rusija – 19-oje vietoje.

sia – 6-ta vieta atiteko Švedijai, o Suomija ir Estija yra
atitinkamai 11 ir 22 pozicijose. Visoje grupėje geriausiai
yra vertinamos Norvegija,
Islandija, Liuksemburgas ir
Šveicarija.
Pasaulio ekonomikos forumo teigimu, Integruoto
augimo ir plėtros indeksas
leidžia geriau nei bendrojo
vidaus produkto (BVP) rodiklis įvertinti šalies ekonomikos pažangą ir kaip ją galima paversti labiau socialiai
įtraukiančia, nesumažinant
paskatų dirbti, taupyti bei investuoti. BNS

Prokurorai siekia, kad Širvintų
merė iš savo kišenės atlygintų
žalą dėl neteisėto atleidimo
Vilniaus apygardos
prokuratūra siekia, kad
Širvintų rajono merė Živilė
Pinskuvienė atlygintų šio
rajono pirminės sveikatos
priežiūros centro patirtą
žalą dėl neteisėto centro
direktorės atleidimo.

Kaip BNS sakė Vilniaus
apygardos administracinio
teismo atstovė spaudai Sigita Jacinevičienė – Baltaduonė, prokurorai prašo atlyginti 22 tūkst. eurų žalą. Ją
centras patyrė vykdydamas
teismų sprendimą sumokėti atleistai direktorei Nijolei
Dimšienei atlyginimą už priverstines pravaikštas, teismo
išlaidas.
„Prokuratūra prašo teismo
priteisti pinigus iš Ž. Pinskuvienės, kadangi įstaigos
vadovas buvo atleistas jos
sprendimu“, – BNS sakė teismo atstovė.
Bylą teismas turėtų atversti
antradienį. Į prokurorus prašydama ginti viešąjį interesą
kreipėsi Vilniaus teritorinė
ligonių kasa.
N. Dimšienė iš pareigų
atleista 2016-ųjų vasarį – ji
buvo prisiteisusi 37,7 tūkst.
eurų už priverstines pravaikštas iki 2018-ųjų metų liepos
REKLAMA

BNS FOTO

1-osios, kai turėjo baigtis jos
darbo sutartis, taip pat ir teismo išlaidas, tačiau Aukščiausiasis Teismas šią sumą sumažino iki 22 tūkst. eurų.
Vilniaus apygardos prokuratūra pažymi, kad Ž. Pinskuvienė žalą turėtų atlyginti,
nes įstaigos reikmėms skirti
asignavimai buvo nukreipti
neteisėtai atleistos N. Dimšienės išmokai.
BNS pirmadienį susisiekus su Ž. Pinskuvienę, ji situaciją žadėjo pakomentuoti
vėliau.
Pirmosios instancijos teismai pernai neteisėtais pripažino dar apie 20 sprendimų
atleisti darbuotojus iš Širvintų rajono savivaldybės
administracijos, Širvintų socialinių paslaugų centro, dalį
skundų aukštesnės instancijos teismai atmetė. BNS

Po Sausio 13-osios įvykių
į Kauną grįžtančius
parlamento gynėjus prie
išvažiavimo iš Vilniaus
automatu apšaudė
sovietų kariai. Tai nutiko
per komendanto valandą.

Du vyrai tuo metu važiavę automobiliu VAZ ir patyrę sovietų karių savivalę pirmadienį apklausti per
Vilniaus apygardos teismo
posėdį Sausio 13-osios byloje.
Dabar teisme nagrinėjamas komendanto valandos
epizodas. Teisėsauga surinko duomenų, kad sovietų
kariai po kruvinųjų įvykių
paskelbė komendanto valandą. Kariškiai dažniausiai
prie išvažiavimų į miestą tikrindavo mašinas, apšaudydavo vykstančius žmones,
apvogdavo juos. Žmonės
būdavo mušami, vežami į
komendantūrą.
Artūras Būblaitis teismui
pasakojo, kad tuo metu buvo jaunas šaltkalvis ir kaip
dauguma žmonių, išgirdęs,
kad prosovietinė organizacija „Jedinstvo“ 1991-ųjų
sausio 13-osios naktį ketina šturmuoti parlamento rūmus, išvyko į Vilnių. Vyras
vyko automobiliu VAZ su
keliais draugais.
Praleidę parą Vilniuje,
vyrai nusprendė grįžti į
Kauną.
A. Būblaitis pasakojo, kad
jo automobilis buvo tamsintais stiklais. Pamatę ties Gariūnais stovinčią sovietų karių techniką, vyrai nusprendė įamžinti šiuos vaizdus.
A. Būblaitis sulėtino važiavimo greitį, kad draugui pavyktų nufilmuoti karius.
Vyrai spėja, kad sovietų
kariams tai nepatiko, jie įtarė kažką negero – kariai ėmė
bėgti link automobilio, o
jaunas karininkas ėmė šaudyti iš automato. Iš pradžių
jie manė, kad karys šaudo
tuščiais šoviniais, tačiau netrukus suprato, jog jie elgiasi grėsmingai.
„Mink, kiek gali“, – drau-

go žodžius prisiminė tuomet prie vairo sėdėjęs A.
Būblaitis.
Automobilyje sėdėjusiam
kitam draugui iš kojos ėmė
bėgti kraujas, mašina buvo
pilna dūmų.
Nuo sovietų karių pabėgusiai kompanijai teko sustoti Kaišiadoryse, nes baigėsi kuras. Įsipylę kuro, jie
nuvyko į Kauną. Sužeistam
vyrui medikai suteikė pagalbą. Vėliau jie pamatė,
kad pro automobilio galines dureles kulkos perėjo
kiaurai.
Sovietų karius nufilmuoti
bandęs Rolandas Rudys taip
pat pirmadienį apklaustas
teismo posėdyje.
„Aš turėjau kamerą, maniau pafilmuosiu“, – pasakojo R. Rudys.
Prokurorus ir teisėjus domino, ar išlikęs to dienos
įrašas. R. Rudys sakė, kad
prieš 10-15 metų vaizdas
dar buvo matomas, buvo
matyti tankas. Liudytojas
tvirtino, jam reikėtų peržiūrėi sukauptus įrašus ir rasti
teisėsaugą dominantį įrašą.

Sovietų kariai
grasino ir Lietuvos
pareigūnams
Apie sovietų karių siautėjimą teismui pasakojo dabar
Vilniaus apygardoje prokuroru dirbantis Nikolajus
Kozliakas. 1991 metais jis
dirbo Trakų rajone vidaus
reikalų skyrius tardytoju.
„Tomis dienomis visi pareigūnai dirbo sustiprintu
režimu. Buvo gautas pranešimas, kad Grigiškių gyvenvietės teritorijoje, o ji
tada buvo Trakų rajono dalis, įvyko avarija – susidūrė
lengvasis ir sovietų sąjungos
karinės technikos transporto
priemonė. Išvykau kartu su
valstybine autoinspekcija,
tuometine kelių policija“, –
pasakojo N. Kozliakas.
Buvęs tardytojas prisiminė, kad sovietų kariai su Lietuvos pareigūnai bendravo
šiurkščiai, jis suprato, kad



Popiežius virš Čilės skrendančiame lėktuve, 11 tūkst.
m aukštyje, suteikė santuokos sakramentą skrydžių
palydovams 41 metų C. Ciuffardi ir 39-erių P. Podest,
auginantiems du vaikus. Ši čiliečių pora civilinę santuoką
užregistravo 2010 metais, bet nebuvo susituokę bažnyčioje,
nes jų bažnyčią prieš vestuves sugriovė žemės drebėjimas.

savo pareigas jam atlikti bus
sunku. N. Kozliakas turėjo
apžiūrėti įvykio vietą, surašyti avarijos duomenis į dokumentus.
Prie avariją patyrusių automobilių Lietuvos pareigūnams leista eiti tik lydint
sovietų kariams.
„Buvo akivaizdu, kad mašina atsitrenkė į skersai kelio
stovintį šarvuotį. Tuo metu
įstatymas reikalavo kviestinių asmenų (apžiūrint įvykio vietą –BNS). Aš kariškių paprašiau organizuoti
kviestinius asmenis. Jie pasakė, kad paskelbta komendanto valanda, jokie kiti asmenys neturi teisės išeiti.
Jie mums nieko neieškos,
nepadės, aš buvau priverstas forminti be kviestinių
asmenų. Mums buvo liepta
pasišalinti“, – pasakojo buvęs tardytojas.
Sovietų kariai stipriai supyko, kai N. Kozliakas pareiškė norintis apžiūrėti į
avariją patekusią sovietų
techniką.
„Jie pasidarė agresyvūs,
pareikalavo palikti šią vietą, automatai į mus buvo
nukreipti. Tapo aišku kad
tolesni mūsų veiksmai rezultatų neduos“, – sakė N.
Kozliakas.
Tuo metu buvo įvykusios kelios avarijos. Taksi
vairuotoju dirbęs Andrejus
Fominas pasakojo, kad jam
važiuojant iš Kauno į Vilnių
pravažiavus Grigiškes apakino didelės šviesos. 100 kilometrų per valandą greičiu
važiavęs taksi automobilis
rėžėsi į sovietų karinę techniką. Taksi važiavusi moteris galva trenkėsi į mašinos
stiklą. Prie mašinos pribėgo
kareiviai su automatais, jie
taksistą paguldė ant mašinos dangčio.
Teisme paskelbti ir buvusio Ukmergės policininko
parodymai. Per Sausio įvykius tarnybą ėjęs pareigūnas pasakojo, kad Lietuvos
pareigūnus sustabdę sovietų
kariai iš jų atėmė pistoletus
PM, sugadino radijo stotį ir
dokumentus. Apie tai pranešta vidaus reikalų ministrui, pagrobti ginklai buvo
grąžinti.
Ingrida Steniulienė-BNS

Seimo nario
mandatas
pripažintas O.
Valiukevičiutei
Seimą dėl apkaltos
palikusį Kęstutį Pūką
parlamente keičia pirma
po brūkšnio „Tvarkos
ir teisingumo“ rinkimų
sąraše likusi Ona
Valiukevičiūtė.

Vyriausioji rinkimų komisija pirmadienį vienbalsiai
priėmė sprendimą, kuriuo
tris kadencijas anksčiau parlamente dirbusiai O. Valiukevičiūtei pripažino Seimo nario
mandatą.
Visus tautos atstovo įgaliojimus ji įgis po priesaikos
Seime, ją turėtų duoti prasidėjus pavasario sesijai, kovo 10
dieną. O. Valiukevičiūtė parlamente dirbo tris kadencijas
nuo 2004 iki 2016 metų.
VRK gavo K. Pūko bei
jo advokatės Aušros Ručienės prašymą atidėti klausimo
svarstymą dėl advokatės išvykos į užsienį, tačiau nuspręsta
prašymų netenkinti.
Komisija pažymėjo, kad
K. Pūko įgaliojimai nutraukti
sausio 12 dieną Seimo nutarimu, kai politikas paskelbė
atsistatydinantis. K. Pūkas šį
žingsnį žengė prieš pat planuotą balsavimą dėl jo mandato panaikinimo.
K. Pūkas pirmadienį per
VRK posėdį bandė atsiimti
atsistatydinimo pareiškimą,
aiškindamas, kad jo teisės į
gynybą pažeidžiamos.
„Iš visų pusių pažeidinėjamos, kiek įmanoma, mano
teisės, ir į gynybą, ir konstitucinės“, – teigė jis.
VRK vadovė Laura Matjošaitytė pažymėjo, kad K.
Pūko įgaliojimai jau nutraukti – tas sprendimas priimtas
Seime, ir Vyriausioji rinkimų
komisija šioje situacijoje neturi įgaliojimų spręsti dėl jo
statuso.
Prokuratūra K. Pūkui yra
pateikusi įtarimus dėl seksualinio priekabiavimo ir netinkamo ginklo laikymo. Dėl
seksualinio priekabiavimo
nukentėjusiaisiais pripažinti
keturi asmenys. BNS
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Tūkstančiai Indijos karių šalies pietuose esančiame Bangaloro mieste daug valandų gesino didžiulį gaisrą
itin užterštame ežere, šeštadienį pranešė armija. Gesinti gaisro, kuris kėlė pavojų kariškių teritorijai,
penktadienį buvo iškviesta beveik 5 tūkst. karių, nurodoma armijos pranešime. Iš Belanduro ežero, kuriame
susikaupusios kanalizacijos ir cheminės nuotekos, statybinės atliekos, kilo didžiuliai dūmų stulpai. 2015
metais kai kurias Bangaloro gatves buvo užliejusios toksiškos putos iš Belanduro ežero. Testai parodė itin
didelę fosforo ir kitų neorganinių chemikalų koncentraciją ežere.

Iš receptų knygų
Gal kam įdomu prisiminti ne tokius senus, bet jau
primirštus buvusių valgyklų bei restoranų receptus?
Tad susipažinkite su keletu jų (nurodomas produktų
kiekis skirtas vienai porcijai).

Morkų salotos
Reikės: 65 g morkų, 5 g krienų, 1,3 g porų, 0,2 g cukraus, 30 g grietinės.
Šiaudeliais supjaustytos morkos, krienai, porai sumaišoma, įdedama cukraus ir užtaisoma grietine.

Lenkiška silkė
Reikės: 60 g silkės (minkštimo), 20 g svogūno, 10 g pomidorų padažo, 6 g garstyčių, 4 g kiaušinio (papuošimui).
Išmirkytas silkės minkštimas supjaustomas gabalėliais ir
užpilamas padažu, pagamintu iš pomidorų padažo, šiaudeliais supjaustytų ir nuplikintų svogūnų, garstyčių ir prieskonių.
Silkė patiekiama su padažu, papuošta virtu kiaušiniu ir
žalumynais.

Lietuviški barščiai
Reikės: 45 g burokėlių arba raugintų burokėlių, 5,4 g
svogūno, 6 g morkos, 6,3 g petražolių šaknų, 5 g riebalų
(taukų), 1,3 g acto, 15 g grietinės.
Sultinys: 25 g kiaulienos (mentės, krūtinėlės), 220 g vandens, 3 g svogūno, 3 g morkos, 2 g petražolių šaknies.
Iš mėsos ir prieskoninių daržovių išverdamas sultinys ir
perkošiamas. Burokėliai išverdami, supjaustomi šiaudeliais,
sudedami į sultinį, pridedama acto, pakepintų, šiaudeliais
supjaustytų morkų, petražolių šaknų, svogūnų, pipirų, druskos, lauro lapų ir 10 min. paverdama. Naudojant raugintus
burokėlius į sriubą acto nededama.
Patiekiant barščius dedama kvadratėliais supjaustytos mėsos, grietinės ir pabarstoma smulkintais žalumynais. Patiekiama su virtomis bulvėmis

Kepsnys „Gildija“
Reikės: 125 g jautienos (išpjovos), 5 g svogūno, 20 g majonezo, 20 g olandiško sūrio, riebalų (taukų) kepimui.
Jautienos išpjova supjaustoma porcijomis, lengvai išmušama, suteikiama apskrita forma, pabarstoma druska, pipirais, smulkiai kapotais svogūnais. Ant kiekvieno gabalėlio
užpilama majonezo, užbarstoma tarkuoto sūrio ir kepama
orkaitėje, kol išsilydo sūris. Patiekiama su garnyru, puošiama žalumynais.
Receptai iš „ Lietuviškų tautinių firminių patiekalų ir kulinarijos gaminių
receptūrų bei technologijos aprašymų rinkinio“ (1983 m.)
REKLAMA
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Penktadienį Mažeikiuose su švyturėliais važiavęs ugniagesių
automobilis sukėlė avariją, per kurią nukentėjo lengvojo
automobilio vairuotoja, pranešė Telšių apskrities policija.
Ugniagesių automobilį „Magirus Deutz“ su įjungtais mėlynais
švyturėliais ir garso signalu vairavęs ugniagesys neįsitikino,
kad važiuoti per raudoną šviesoforo signalą saugu.

Garnyras
Reikės: 100 g virtų apkeptų bulvių, 75 g šviežių obuolių,
0,01 g citrinos rūgšties, 18 g džiovintų slyvų.
Bulvės supjaustomos statinaičių forma, išverdamos ir apkepamos. Slyvos išmirkomos, išimami kauliukai ir išverdamos. Obuoliai nulupami, išimami sėklalizdžiai ir verdami
parūgštintame vandenyje, kol suminkštėja. Sutrinama iki
vientisos masės.

Patys skaniausi cepelinai
Cepelinai (arba didžkukuliai) nėra lietuviškas patiekalas,
bet Lietuvoje jie gaminami jau per 100
metų. Daugelis mūsų
tautiečių sako, kad tai
– mūsų tradicinis patiekalas, kuris pristatomas kitataučiams.
Manoma, kad proseneliai išmoko juos gaminti iš vokiečių.
Kadangi Lietuvoje auginama nemažai bulvių, mūsų šeimininkėms toks patiekalas iš bulvių labai patiko. Dabar cepelinai
gaminami ne tik iš žalių tarkuotų bulvių, bet ir maišant jas su
virtomis bei varške ir manų kruopomis, o įdarui naudojama
ne tik žalia, bet ir virta mėsa, spirgučiai, grybai bei varškė.
Bulvių tešlai reikia: 4 kg bulvių, 1 nedidelio svogūno, 1
vitamino C tabletės arba šlakelio citrinų sulčių, žiupsnio
druskos.
Įdarui reikia: apie 1 kg faršo (kiaulienos arba kiaulienos
ir jautienos), 2 nedidelių svogūnų, pagal skonį druskos, pipirų, mairūno, aliejaus kepimui (jeigu kepinsite svogūnus).
Padažui reikia: 200 g rūkytos šoninės, 2 nedidelių svogūnų, 200 ml grietinės, pagal skonį druskos, pipirų.
1 kg bulvių išvirkite su lupenomis. Palaukite, kol visiškai atvės, nulupkite ir sutrinkite arba sumalkite mėsmale.
Likusius 3 kg bulvių nuskuskite, jas sutrinkite arba sutarkuokite smulkia tarka pramaišiui su svogūnu (vietoje svogūno galite naudoti sutrintą ir bulvių sultyse ištirpintą vitamino C tabletę ar šlakelį citrinų sulčių).
Žalių bulvių tarkius nuspauskite per tankų audinį. Skysčio neišpilkite. Šiek tiek palaukite, kol nusistovės krakmolas. Jį grąžinkite į tarkius. Skysčio, jau be krakmolo, taip pat neišpilkite, jį panaudosite verdant cepelinus.
Nuspaustus žalių bulvių tarkius sumaišykite su virtomis
bulvėmis, pagardinkite druska, labai lengvai išminkykite.
Įdarui skirtą faršą sumaišykite su labai smulkiai supjaustytais svogūnais (juos galite apkepinti aliejuje, jeigu nemėgstate žalių svogūnų), pagardinkite druska, pipirais, mairūnu.
Drėgnomis rankomis suformuokite cepelinus. Imkite bulvių tešlos, suplokite maždaug 1 cm storio paplotėlį, dėkite įdaro ir suformuokite pailgus kukulius.
Užkaiskite didelį puodą pasūdyto vandens, supilkite pasiliktas bulvių sultis, minutėlę palaukite, kol vanduo vėl užvirs. Atsargiai sudėkite cepelinus, juos virkite apie 20 min.
Kol verda cepelinai, paruoškite padažą. Šoninę ir svogūnus
supjaustykite smulkiais kubeliais, pakepinkite iki suskrus
spirgučiai. Kepimo pabaigoje įdėkite grietinės, išmaišykite
ir dar porą minučių pakaitinkite. Padažą pagardinkite druska (jos gali ir nereikėti, šoninė ir grietinė gali suteikti pakankamai sūrumo).Cepelinus patiekite su karštu padažu, galite
papuošti smulkintais krapais.

Šiais metais Lietuvos kariuomenė
pereis prie naujo pavyzdžio
skirtas atlikti užduotis įvaiuniformos
Jau šiais metais Lietuvos
kariuomenė pradės
keisti karių aprangą į
naują – universalaus
marginimo lauko
uniformą. Planuojama,
kad kariams naujo
pavyzdžio uniformos bus
pradedamos išduoti nuo
2018 m. II –ojo ketvirčio.

„Sprendimą peržiūrėti uniformos spalvinę gamą lėmė
keli faktoriai. Kariai atkreipė
dėmesį, kad vykdant užduotis
dabar naudojamo žalio marginimo uniformos išsiskiria ne
miškingoje vietovėje, pavyzdžiui, mieste. Naujo pavyzdžio uniformas testavo Specialiųjų operacijų pajėgų kariai
ir po jų vertinimo buvo priimtas sprendimas palaipsniui
atnaujinti uniformas“, – sakė
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos vado pareigas
laikinai einantis plk. ltn. Eimantas Juodzevičius. Pasak
karininko, praktinė šio pakeitimo pusė yra ta, kad viena
uniforma gali būti naudojama
skirtingoms užduotims - šio
pavyzdžio uniformas kariai
dėvės ir tarnaudami Lietuvoje, ir - tarptautinėse operacijose. Tokią praktiką taiko vis
daugiau NATO ir kitų partnerių šalių.
Pirmuoju prioritetu gauti uniformas įvardinti Greito
reagavimo pajėgoms priklausančių vienetų kariai, vėliau
uniformos bus išduodamos
profesinės karo tarnybos kariams, karo akademijos kariūnams, Krašto apsaugos savanorių pajėgų ir Nuolatinės
privalomosios pradinės karo
tarnybos kariams. Visiškai
pakeisti dabar turimą lauko
aprangą planuojama per trejetą metų.
Universalaus marginimo
uniforma, kurios pavadinimas
ir pasako, kad spalvų derinys

riais metų laikais ir įvairioje
aplinkoje, sėkmingai išbandyta tarptautinių operacijų
rajonuose, taip pat Lietuvoje. Atliekant šių uniformų
bandymus buvo pastebėta,
jog apranga turi geras maskuojančiąsias savybes ne tik
gamtoje, bet ir urbanizuotoje
aplinkoje.
Naujosios uniformos modelis liks identiškas dabartiniam
lauko uniformos modeliui,
skirsis tik audinys - naujosios
uniformos medžiaga yra ženkliai atsparesnė dilimui.
Beveik prieš dešimtmetį
Lietuvos kariuomenės vado
įsakymu sudaryta darbo grupė parengė XXI amžiaus kario aprangos ir ekipuotės sistemos koncepciją, kurios viena iš krypčių buvo pereiti prie
vieno pavyzdžio ir spalvinimo lauko uniformos. Slepiamąja universalia spalva marginto audinio piešinio dizaino
aprašymas parengtas dar 2013
metais, o 2014-aisiais piešinys įregistruotas valstybiniame patentų biure.
Naujoji lauko uniforma, palyginus su dabar dėvima miško marginimo apranga, bus
maždaug dešimtadaliu pigesnė. Lėšos taip pat bus taupomos, nes išnyks poreikis turėti
dviejų marginimų uniformas:
dabar naudojamas žalio marginimo ir tarptautinėms operacijoms skirtas uniformas.
Taip pat planuojama keisti
ir šiuo metu naudojamą lauko
uniformos avalynę ir pereiti
prie kitokio modelio ir labiau
prie universalaus marginimo
uniformos tinkančios spalvos batų.
Naujai naudojamas universalaus marginimo piešinys
užpatentuotas prieš ketverius
metus ir juo naudotis leidžiama tik Lietuvos kariuomenės
kariams. KAM 
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Tailando pilietybę turintis 40 metų vietnamietis Boonchai
Bachas (Bunčai Bačas) penktadienio vakarą buvo sulaikytas
už tai, kad iš Afrikos į Tailandą gabeno 14 raganosių ragų,
kurių vertė siekia apie 1 milijoną JAV dolerių (0,8 mln. eurų).



Penktadienį į ligoninę kreipėsi mergina ir nepilnametis
vaikinas, kurie teigė buvę sumušti pasieniečių. Valstybės sienos
apsaugos tarnybos duomenimis (VSAT), koviniai veiksmai
prieš asmenis panaudoti šiems nepaklusus pareigūnų
reikalavimams. Policijos departamento duomenimis, pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl piktnaudžiavimo viršijus įgaliojimus.



Turkijoje į medžius įsirėžus autobusui, kuriuo šeimos
važiavo paslidinėti, žuvo 11 žmonių, o dar 46 buvo
sužeisti, pranešė vietos pareigūnas. Tarpmiestinis turkų
autobusas naktį važiavo greitkeliu iš sostinės Ankaros į
šalies vakaruose esančią Bursą.

Ugniagesiai įspėja, kad ledas gali būti Prienų
tvenkinius ir ežerus. būtų išvengta žūčių vandeny- turguje
nesaugus apninka
Daugelis žvejų suskanta ban- je, ugniagesiai dar kartą prime-

Šiais metais ugniagesiams
gelbėtojams vis dažniau
tenka skubėti gelbėti
žmones, įlūžus ledui.
Štai šiandien ryte, Kauno
mariose, prie Pažaislio
vienuolyno, įlūžo vyras.
Nors jam pačiam ir pavyko
išlipti ant ledo, bet grįžti
į krantą pats neįstengė.
Iškviesti ugniagesiai
gelbėtojai iki jo nučiuožė
rogėmis ir pargabeno
krantan.

Skaudžios nelaimės vandenyje pavyko išvengti ir vakar.
Sausio 18 d. Klaipėdos rajone, Ketvergių karjere, skendo žvejys. Jį iš vandens, iki
atvykstant ugniagesiams, ištraukė kitas žvejys. Nukentėjusiajam padėta saugiai pasiekti krantą, narų automobilyje, kol atvyko medikai, jam
buvo suteikta pirmoji medicinos pagalba.
Poledinės žūklės mėgėjai,
kaip ir kasmet, vos tik vandens telkinius sukausto ledas,

dyti laimę ir Kuršių mariose.
„Deja, žvejai neretai yra linkę
rizikuoti gyvybe, nors pirmasis
ledas labai apgaulingas, ypač
kai jis užneštas sniegu. Tada
jis lūžta be charakteringo traškesio, žmogus net nepajunta,
kaip atsiduria vandenyje. Be
to, ledo storis, esant nepastoviems orams, gali keistis. Gaila, kad žvejai nelinkę to įvertinti,“ – sako Neringos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
viršininkas Marius Šverebas.
Šios tarnybos ugniagesiai
su nerimu laukia ir šio savaitgalio. Pasak M. Šverebo,
daugelis žvejų dabar jau turi smaigus, kitas gelbėjimosi
priemones, bet jų saugumo
jausmas vis dėlto kelia daug
abejonių.
Šiemet šalies ugniagesiams
jau teko atlikti 30 gelbėjimo
darbų vandenyje. Vanduo
šiais metais jau pasiglemžė 7
žmonių gyvybes. Tad artėjant
savaitgaliui ir norėdami, kad

na, kad ant ledo lipti vienam
žmogui saugu, kai jo storis yra
didesnis kaip 7 cm, o jei ant
jo atsiduria daugiau žmonių,
jo storis turi būti ne mažesnis
kaip 12 cm.
Nereikėtų pamiršti, kad ledo storis skirtinguose telkiniuose gali būti nevienodas.
Jis būna plonesnis ten, kur
įšąla medžių šakos, krūmai,
nendrės, arčiau kranto ir tose
vietose, kur įteka šaltiniai ar
upeliai.
Didelį pavojų įlūžti kelia
sniegu užneštos, pripustytos
vietos. Ant ledo nesaugu ir tada, jeigu jame yra įtrūkimų,
nelygumų, vandens.
Tvirtas ledas yra mėlyno
arba žalio atspalvio, o jeigu
jis yra matinės baltos spalvos
arba geltono atspalvio, toks
ledas yra nesaugus. Beje, didžiausias pavojus įlūžti ir nuskęsti gresia, kai netvirtu ledu žmogus ryžtasi eiti vienas,
ypač nakties metu. VPGT 

Drėgmė automobilio salone – ką būtina
tos linkę greičiau pasidengti salone yra daug ir sunku su ja
žinoti
susidoroti, medžiaginius kilidrėgme.

Plonu drėgmės šydu ar net
leduko sluoksniu iš vidaus
aptraukti automobilio
langai – žiemos klasika.
Nemokantys jų tinkamai
nuvalyti ar apsiribojantys
perbraukimu šiltu delnu
vairuotojai smarkiai
rizikuoja gatvėse ar
keliuose.

Labiausiai iš vidaus langai
linkę rasoti tada, kai viduje
ne tik daug drėgmės, bet ir
nešvarumų bei dulkių, nes
ant jų papildomai kondensuojasi drėgmė. Siekiant sumažinti drėgmės pritraukimą, langus iš vidaus būtina
švariai nuvalyti specialiomis
langų valymui skirtomis servetėlėmis.
Dažniausia klaida, kurią
daro vairuotojai – bandymas
nuvalyti stiklą reikalingiausiose matomumui vietose iš
vidaus braukiant ir bandant
atšildyti juos rankomis. Žmogaus delnų šiluma atšildo langą, tačiau taip šildytos vieREKLAMA

„Nekomfortiškas, tačiau
dažnai efektyvus būdas sumažinti drėgmę salone –
maždaug per porą centimetrų
pradaryti automobilio langus
ir įleisti šalto, sauso oro iš išorės, jei lauke sausiau nei viduje. Jis ištrauks dalį susikaupusios drėgmės automobilyje“, – sako A. Žiukelis.
Žinoma, drėgme aptrauktus langus padeda nupūsti šildytuvas, tačiau būtina žinoti,
kaip teisingai jį naudoti.
Svarbu žinoti, kad matomumui svarbiausią priekinį langą drėgmė aptraukia
dažniausiai ir labiausiai. Dėl
važiuojant susidarančio oro
pasipriešinimo priekinio automobilio stiklo temperatūra
išlieka žema, jai įtakos turi
ir tai, jei lyja ar sninga. Todėl važiuojant svarbu neužmiršti šildyti jį iš vidaus, šildytuvo orą nukreipus tiesiai
į stiklą.
Jeigu jaučiate, kad drėgmės

mėlius pakeiskite guminiais
– geriausiai kartu su privalomu padangų keitimu rudenį.
Į pastaruosius kilimėlius neįsigeria sniegas, purvas, juos
lengva nuvalyti ir nusausinti.
Jei drėgmė kaupiasi po kilimėliais – pakiškite po jais
nereikalingų laikraščių, kurie
sutrauks vandenį.
Prieš lipant į automobilį visada verta nusikratyti sniegą,
vandenį nuo drabužių, batų.
Dėl rasojančių langų gali
būti kalti ir nekeisti salono
oro filtrai. Gerai veikdami,
jie neleidžia dulkėms iš lauko
patekti į saloną ir taip apsaugo ne tik nuo nešvarumų, bet
ir padeda išvengti drėgmės
kaupimosi. Tačiau dauguma
vairuotojų pamiršta apie šią
detalę ir profilaktiškai nepasirūpina jos priežiūra.
Pirmieji užsikimšusių filtrų
požymiai – rasojantys langai
arba labai silpnai pučiantis
salono ventiliatorius. BTA 

Pasirodo, žiema ir šį kartą
atėjo netikėtai, nors
jau įpusėjo sausis. Tai
patvirtino ir šeštadienio
rytą nevalyti, slidūs ne tik
kaimo, bet ir regioniniai
keliai.

Apie tai savo patirtimi ir
įspūdžiais dalijosi ankstų rytą
susirinkę į turgų žmonės. „Kažin kada kam nors rūpės saugumas, kada vairuotojai gali
tikėtis dėmesio“, – šnekėjo vyrai, pastebėdami, kad kelininkai niekada nebūna tinkamai
pasiruošę prižiūrėti kelius.
Nepaisant gamtos sukeltų
nepatogumų, žmonių nuotaika šeštadienį buvo puiki
– sniegas, nedidelis šaltukas,
tad galima džiaugtis gražia,
balta žiema.
Turguje žmonių buvo nedaug, ypač pasigesta prekiautojų dėvėtais rūbais bei sendaikčiais. Bet prekiautojai
žino, kad sausis ir vasaris yra
patys „tuščiausi“ mėnesiai,
todėl mieliau šiek tiek paatostogauja.
Kaip visada prekyba vyko
po stogu, kur ant prekystalių
buvo pridėta pieno ir jo gaminių, kiaušinių, kai kas turėjo bryzą lašinukų ar mėsos
vyniotinių.
Litras pieno kainavo 0,5
euro, grietinės – 3,4–3,5 euro, pusė kilogramo varškės
– 1–1,2 euro, o sviesto – 3,8–
4 eurus. Sūrius šeimininkės
pardavė pagal sudėtį ir dydį.
Nedidelis saldaus pieno sūrelis kainavo 2 eurus, didesnis
– iki 3 eurų, o varškės sūris
kainavo 1,5–2,3 euro. Kaip ir
anksčiau, populiariausia buvo
naminė grietinė, kurią išpirko
greičiausiai.
Daržovių įvairovė nedidelė,
jų asortimentas šiuo metų laiku nepasipildo. Kilogramas
bulvių kainavo 0,25–0,3 euro,
kopūstų – 0,3–0,4 euro, svogūnų – 0,5–0,6 euro, morkų –
0,4–0,6 euro, burokėlių – 0,3–
0,4 euro, topinambų, juodųjų
ar baltųjų ridikų – 1 eurą.
Ant prekystalių buvo ir raugintų kopūstų, už kurių kilogramą prašė 1 euro, kilogramas raugintų agurkų kainavo

1,5–1,7 euro. Stiklinę pupelių
buvo galima nusipirkti už 0,5–
0,7 euro, indelį namie gamintų
krienų ar sūdytų rūgštynių – už
1–1,2 euro.
Nemažai buvo ir kaimiškų vištų kiaušinių. Kiaušiniai
šiek tiek atpigę, tačiau dažnas
prekiautojas už dešimtį prašė
1,8–2,3 euro. Dešimtį paukštyno vištų kiaušinių buvo galima nusipirkti už 1,5 euro.
Bitininkai už pusės litro stiklainį medaus, kaip ir anksčiau, prašė 4–4,5 euro. Ir pasirinkti buvo galima – liepų,
grikių ar rudeninio medaus.
Už indelį bičių duonelės ar
žiedadulkių teko mokėti 1,8–
2 eurus.
Kol kas dar paklausus naminis šaltai spaustas sėmenų
aliejus – pusės litro butelaitis
kainavo 3,5 euro, o mažesnis
atitinkamai mažiau.
Nedaug buvo šviežios mėsos. Kaip jau įprasta, daugiausia buvo kiaulienos ir paukštienos. Kilogramas sprandinės
ar karbonado kainavo 4,34–
5,2 euro, kumpio – 3,76–3,9
euro, šoninės – 3,2–3,9 euro, karkos –1,73–2,02 euro,
šonkauliukų – 2,31–2,9 euro,
maltos mėsos – 3,2–3,9 euro.
Kilogramas mėsinės vištos
kainavo 3,8–4 eurus, o, antienos – 5,8–6 eurus.
Neblogai buvo perkami rūkytos mėsos gaminiai. Kilogramas gražių, su raumeniu
lašinukų kainavo 5,21– 5,8
euro, o kiti pardavėjai už tokius pat ar panašius lašinukus
prašė net 6,3–7,8 euro. Kilogramą dešros buvo galima įsigyti už 5,8–7,5 euro, dešrelių
– už 4,05–5,2 euro.

Nemažai buvo įvairios šviežios ir rūkytos žuvies. Kilogramas karpio kainavo 3,7 euro,
plačiakakčio – 2,99 euro, stintų – 4,99–5,99 euro, karšio
– 1,7 euro.
Beje, žmonės kalba, kad
perkant šviežios ar šaldytos
žuvies reikia būti budriems,
nes, sako, pasitaiko, kad pardavėjai galimai neteisingai
apskaičiuoja svorį ar neteisingai pasveria, o gal prastai rodo svarstyklės. Gal praleistum
tuos išgirstus pokalbius pro
ausis, bet teko tai girdėti ne
iš vieno pirkėjo. Taigi, visada
reikia žiūrėti ir stebėti, kad nebūtumėt apgauti...
Grūdų kainos buvo panašios kaip ir praėjusį šeštadienį.
Už centnerį miežių, kviečių,
kvietrugių ar pašarinių miltų
augintojai prašė 8–9 eurų, už
40 kg maišelį avižų – 6 eurų,
už centnerį maltų grikių – 5
eurų, o nemaltų – 6 eurų, už
maišą pašarinių runkelių – 3–
3,5 euro.
Gyvūnijos turgavietėje, galima sakyti, buvo visiškai tuščia, tik vienas pardavėjas siūlė pirkti vištų, už kurias prašė
7–8 eurų.
Daugelis atvykusių į turgų
apžiūrinėjo parduodamus įvairius sendaikčius, ieškodami ko
nors vertingo ir įdomaus. Beje,
kai kam ir pasisekdavo surasti gražią lėkštę, arbatinuką ar
paveikslėlį.
Šeštadienį turgus nebūna
ilgas, nes prasideda dar patamsiais. Išsipardavę prekes
žmonės skuba dar į prekybos
centrus, nes turguje randa ne
visų reikalingų buityje prekių. NG
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Nekilnojamasis
turtas

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

Pakabinamą valties variklį „Mercury“ (3,5 AG, galiojantis garantinis). Tel. 8 682 31234.

Perka

Parduoda

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

2 kambarių butus
2 k. bt. (V a., renovuotame name,
pakeista elektros instaliacija ir
santechnika, už renovaciją sumokėta) Statybininkų g. 19, Prienuose. Tel. 8 604 02901.
2 k. bt. Vandens takas 6, Alytuje
senamiestyje ir garažą (100 m
nuo namo). Tel. 8 679 01620.

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

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

Skubiai superkame visų mar
kių 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.

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA

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

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda
„Chrysler Voyager“ (1999 m.,
2,4 l, D, 85 kW, TA iki 2018 m.
04 mėn., 1200 Eur). Tel. 8 687
74907.
„Seat Ibiza“ (2000 m., 1,9 L, TDI,
66 kW, TA iki 2019 m., 08 mėn.,
elektrinis stoglangis, signalizacija, lengvojo lydinio ratlankiai,
juodos spalvos, 550 Eur) Tel. 8
652 04113.

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

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

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

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

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

ĮVAIRIOS PREKĖS

PERKAME MIŠKĄ

IŠNUOMOJA

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

Veršingą telyčią. Tel.: (8 319)
43711, 8 611 89058.
Vasarinius miežius sėklai. Tel. 8
674 66750.
Kviečius ir miežius. Atveža. Tel. 8
677 31879.

PERKA
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsi
skaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūki
ninkas nuolat perka
arklius. Suteikia trans
porto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
Superkame kar
ves, bulius ir tely
čias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supir
kėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvi
jus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kaino
mis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.

ŽIEMOS AKCIJA!

Lietuviški gydomieji laze
riai pripažinti Europoje,
sertifikuoti, gydo be vaistų
sąnarius, nugarą, prostatą.
www.laz.lt,
tel. 8 615 36522.
Vilniaus Lazerinės
technologijos centras.
Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis
arba rąsteliais. Malkos tvarkingai
sukrautos. Skubus nemokamas
pristatymas. Taip pat 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.
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.

PASLAUGOS

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

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.
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.
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.

Pacientų ir šeimos gydytojų dėmesiui

Nuo 2018-02-05 VšĮ Prienų ligoninėje pradeda konsultuoti didelę patirtį turintis kraujagyslių chirurgas (angiochirurgas) Arvydas Magalenga. Gydytojo konsultacijai registruotis telefonu 8 (319) 60473 ir konsultacinės
poliklinikos registratūroje. Būtina turėti šeimos gydytojo
siuntimą, konsultacija nemokama. Taip pat informuojame, kad Dienos chirurgijos skyriuje bus atliekamos kojų venų operacijos.
Prienų ligoninės administracija

Vadovaujantis elektros tinklų apsaugos taisyklėmis, informuojame, kad UAB „ELTIREMA“ pagal rangos sutartį su AB „Energijos skirstymo operatorius“ vykdys 35
kV elektros oro linijos „Prienai-Šilavotas“ remonto
darbus nuo 2018-01-24 iki 2018-02-02.
Dėl vykdomų darbų turintys klausimų žemės sklypų savininkai ar naudotojai, per kurių žemės sklypus yra nutiesta
remontuojama oro linija, gali kreiptis tel. (8 5) 2788257.
Atliekame vidaus apdailos darbus: gipso kartono montavimas,
glaistymas, dažymas, plytelių
klijavimas, betonavimas ir kt. Tel.
8 605 29967.
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.

šaldytuvus, šaldiklius.
Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.
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REMONTUO
JAME automa
tines skalbimo
mašinas, indaplo
ve s, v ir yk l e s ,
džiovykles.
Garantijos iki 24 mėn.
Tel.: 8 670 72013, 8 612 62443.
Remontuojame
skalbykles, džiovy
kles, el. virykles ir
kt. Suteikiame ga
rantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savait
galiais. Tel. 8 645 04370.
Remontuoju ir prijungiu skal
bykles, džiovykles, elektrines
virykles, orkaites, indaploves.
Atvykstu į namus. Suteikiu 1 m.
garantiją. Tel. 8 647 36010.
Smulkus automobilių remontas.
Tel. 8 607 14112.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasi
mo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

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

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Auklė nuo 13 val. iki 19 val. Prienuose. Tel. 8 656 72511.
Padavėja (-as). Ne jaunesnė (-is)
nei 20 metų. Patirtis – privalumas, tačiau galime ir apmokyti.
Taip pat reikalinga virėja. Kreiptis
telefonu darbo valandomis 8 650
41148.

PRAŠO ATSILIEPTI
2017 m. gruodžio 23 d. nuo 7.00
iki 7.30 val. Strielčių stotelėje
įvyko avarija, kurioje žuvo mano
vyras. Prašau atsiliepti galimai
įvykį mačiusią moterį ir paskambinti tel. (8 319) 44549.
REKLAMA

Prašo suteikti
informacijos
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 į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Sausio 24 d. 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – „Knygos teatro“ spektaklis „Pakalnučių metai“. Jurgos Ivanauskaitės
literatūrinis debiutas „Pakalnučių
metai“ – atgimsta teatro scenoje.
Bilietų kaina – 5, 6, 8 Eur (priklausomai nuo vietos salėje).
Sausio 28 d. 11 val. Prienų sporto
arenoje – Prienų r. savivaldybės
ir „Gyvenimo“ laikraščio 2017–
2018 m. krepšinio pirmenybių
varžybos.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Nuo sausio 6 d. Prienų krašto
muziejuje – dailininko Petro Lincevičiaus tapybos darbų parodos
pristatymas.
Nuo sausio 9 d. 15 val. Prienų krašto muziejuje – parodos
„Didžiojo tikslo link: Lietuvių
konferencijai Vilniuje –100“ pristatymas. Paroda skirta Lietuvių
konferencijos Vilniuje 100-mečiui. Parodos rengėja – Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarija.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Kauno
klubo „Skiaučių menas“ skiautinių paroda „Kalėdų džiaugsmai“.
Paroda veiks iki sausio 31 d.
Pakuonio bibliotekoje sausio
mėn. eksponuojama Šarūno Šarkausko tapybos darbų paroda
Nemuno kilpų regioninio parko
lankytojų centre Prienuose eksponuojama Arūno Aleknavičiaus
fotografijų paroda „Magiškoji
Norvegija“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama rašytojo Vytauto Bubnio 85erių metų jubiliejui skirta paroda
„Vytauto Bubnio at(si)vėrimai“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos
departamento Parlamentarizmo
istorinės atminties skyrius.

Sausio 26 d. 19 val.
liudijimo vakaras
parapijos namuose su
Kun. Sauliumi
Bužausku, Vilniaus
kunigų seminarijos
dvasios tėvu,
ir pal. Teofiliaus
Matulionio gimnazijos
mokiniais
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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 25 d.

Penktadienis, sausio 26 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.

Šeštadienis, sausio 27 d.

09:30 Apie žūklę 10:00 Nutrūkę
nuo grandinės (39) 10:30 Pragaro katytė (15) 11:30 Liūčių sezono
belaukiant (3) 12:40 Reali mistika
(11) 13:45 Vanity Fair. Visiškai
slaptai (3) 14:45 Kas žudikas?
(13) 15:55 Kas žudikas? (14)
17:00 LKL čempionatas. Neptūnas
– Lietkabelis 19:30 PREM14.40 val.
JERA Dainuok mano dainą 21:30
„Parduotuvių maniakės
MANO HEROJUS Misija “Neįmaišpažintis“
noma” 3 23:55 AŠTRUS KINAS
Sveiki atvykę į praeitį! 01:50 Kas
žudikas? (13) 02:45 Kas žudi06:00 Lietuvos Respublikos him- kas? (14)
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
Premjera. Džiunglių būrys skuba 06:00 „Pražūtingi smaragdai“ (4)
į pagalbą 2 07:20 Premjera. Al- 06:40 „Geriausios nardymo vievinas ir patrakėliai burundukai 1 tos“ 07:05 Programa 07:09 TV
07:30 Premjera. Detektyvė Mire- parduotuvė 07:25 „Didysis barjeritė 07:45 Premjera. Džeronimas nis rifas“ 08:25 PREMJERA. „Vyrų
3 08:10 Karinės paslaptys 09:00 šešėlyje. Emilija Pliaterytė“ 09:00
Labas rytas, Lietuva 11:50 Pa- „Skinsiu raudoną rožę“ 09:30
saulio dokumentika 13:40 Puaro „Vantos lapas“. Laida apie pirties
13 15:15 Dokumentinė apybraiža malonumus.” 10:00 „Vandenyno
„Mes nugalėjom” 15:45 Žinios. milžinai“ 11:00 „Detektyvas MorOrai (su vertimu į gestų kalbą) sas“ (3/4) 13:00 „Vera. Vaiko nuo16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 trauka“ (3/2) 15:00 „MMA „King of
Žinios (su vertimu į gestų k.) 17:55 the Cage“ II tarptautinis turnyras.
Sportas 17:58 Orai 18:00 Teisė Lietuva-Amerika. Atsakomosios
žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų kovos“ (1) 16:00 Žinios 16:18 Orai
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Lote- 16:20 Mano Europos Parlamentas
rijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30 16:50 „Pražūtingi smaragdai“ (30)
Panorama 20:52 Sportas 20:57 18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30 „4
Orai 21:00 „Eurovizija 2018” 23:20 kampai“. 19:00 Muzikiniai sveikiniPremjera. Tvirti vyrukai 01:00 Pa- mai 20:00 Žinios 20:27 Orai 20:30
saulio dokumentika 02:40 Klausi- „Gurovo bylos 6. Bet kokia kaina“
mėlis.lt. 03:05 Teisė žinoti 03:35 (23; 24) 22:30 Žinios 22:57 Orai
Keliai. Mašinos. Žmonės. 04:00 23:00 „Detektyvas Morsas“ (3/4)
Karinės paslaptys 04:45 Auksi- 01:00 „Pražūtingi smaragdai“ (5;
nis protas
6) 02:40 „Vera. Vaiko nuotrauka“
(3/2) 04:10 „Geriausios nardymo
vietos“ 04:30 „Detektyvas Mor06:30 Madagaskaro pingvinai (9)
sas“ (3/4)
06:55 Tomas ir Džeris (16) 07:20
“Nickelodeon” valanda. Ančiukai
Duoniukai (3) 07:45 Kung Fu
06:15 Televitrina 06:30 Ledo kePanda (17) 08:10 Keista šeimylias 07:30 Įspūdingiausios atosnėlė (18) 08:35 Tomo ir Džerio
togų vietos 08:00 Įspūdingiausios
pasakos (11) 09:00 Ogis ir tarakoatostogų vietos 08:30 Ekstremali
nai (4) 09:10 Ogis ir tarakonai (5)
žvejyba 09:00 Vienam gale ka09:20 Ogis ir tarakonai (6) 09:30
blys 09:30 Statybų gidas 10:00
Tinginių miestelis (62) 09:55 Ogis
Karys lenktynininkas 10:30 Lieir tarakonai (30) 10:05 KINO PUStuvos mokyklų žaidynės 11:00 IšRYČIAI Tomas Litlis ir stebuklingas
likimas 12:00 Jokių kliūčių! 13:00
veidrodis 11:40 Denis - grėsmė viĮspūdingiausios atostogų vietos
suomenei 13:35 Sidnė Vait 15:40
13:30 Įspūdingiausios atostoLėktuvai, traukiniai ir automobiliai
gų vietos 14:00 Žygis palei Nilą
17:30 Bus visko 18:30 Žinios
15:00 Ledo kelias 16:00 Iš peties
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
17:00 Sandėlių karai 17:30 SanSUPERKINAS. PREMJERA Vėždėlių karai 18:00 Lietuvos talentai
liukai nindzės. Šešėlių įkaitai 21:35
21:00 Dainų dvikova 21:30 TV3
Tronas. Palikimas 23:55 Laukinės
žinios 22:20 TV3 sportas 22:25
aistros 3. Aistros dėl deimantų
TV3 orai 22:30 Naša Raša 23:00
01:35 12 kėdžių
Mačetė žudo 01:10 Mirtinas smūgis 02:50 Iš peties
06:15 Televitrina 06:30 Aladinas
07:00 Legenda apie Korą 07:30
PREMJERA. Keršytojų komanda 08:00 Aladinas 08:30 Superekspertai 09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Gardu Gardu 10:00 Svajonių ūkis 10:30 Ozo legendos. Sugrįžimas į Smaragdo miestą 12:15
Vaikų darželio policininkas 14:40
Parduotuvių maniakės išpažintis
16:50 Ekstrasensai detektyvai
18:00 Misija: vestuvės 18:30 TV3
žinios 19:15 TV3 sportas 19:20
TV3 orai 19:25 Eurojackpot 19:30
ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS KINO
TEATRAS. Planas tėčiui 21:50
ŠEŠTADIENIO GERO KINO VAKARAS. Prometėjas 00:15 Giria
02:00 Heraklis
06:00 F. T. Budrioji akis (17) 06:55
F. T. Budrioji akis (18) 07:50 F. T.
Budrioji akis (19) 08:45 Sveikatos
ABC televitrina 09:00 Autopilotas

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 Rasos lašeliai 2017 12:05
Piaf. Baletas. 13:30 Klauskite daktaro 14:20 Stilius 15:10 Giminės
16:00 Euromaxx 16:35 Lietuvos
menininkų portretai 17:30 Atspindžiai 18:00 Prisikėlimo ekspresas
– šimtmečio veidai 18:50 Brižit
Bardo. Klaida 19:50 Filosofo Antano Maceinos 110-osioms gimimo metinėms 20:15 Stambiu
planu 21:00 Kino žvaigždžių alėja. Rojaus alėja 22:45 LRT OPUS
ORE. Grupė „Sraigės efektas”
23:45 Mano tėviškė 00:00 Dabar
pasaulyje 00:30 Mylimas vaikas
02:00 Prokurorai 02:50 Atspindžiai. Paveldo kolekcija.
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Tinkamas laikas sėti:
kopūstus (žiedinius, ropinius,
smidrus), salierus, salotas, špinatus, lapinius burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius.

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

Sausio 26 d.
PENKTADIENIS
Tarptautinė muitinių /
muitininkų diena
Saulė teka 08:21
leidžiasi 16:42
Dienos ilgumas 08.21
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Timotiejus, Titas, Rimantas,
Eigilė, Justas, Paulė, Rimas

Lošimo Nr. 1137
Data: 2018-01-21
71 27 53 58 15 60 01 67 75 51
52 50 54 55 36 46 57 56 38 68
19 16 48 59 32 29 66 70 73 33
72 65 21 09 41 20 35 37

studiją

PROGNOZĖ: Aukso puode –
250 000 Eur

27192.00€ (1)
90.00€ (181)
3.00€ (10443)
6.00€ (5341)

PAPILDOMI PRIZAI
0456153 1000 Eur
0318894 1000 Eur
0192872 1000 Eur
0261530 1000 Eur
0595069 1000 Eur
0452359 1000 Eur
0052583 1000 Eur
0564282 1000 Eur
0393317 10000 Eur
02**521 200 Eur
03**548 200 Eur
00**471 200 Eur
05**464 200 Eur
01**993 200 Eur

Tinkamas laikas sėti:
porus, krapus, garstyčias, pankolius, kalendras.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti vaisius.

Sausio 27 d.
ŠEŠTADIENIS
Tarptautinė holokausto
aukų atminimo diena
Saulė teka 08:19
leidžiasi 16:44
Dienos ilgumas 08.25
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Angelė, Jogundas, Jogundė,
Natalis, Ilona, Anelė

0136547 2000 Eur

00**410 200 Eur
04**209 200 Eur
0204527 2000 Eur
0003101 2000 Eur
0248851 2000 Eur
0283990 2000 Eur
0471415 2000 Eur
0336555 2000 Eur
0409025 2000 Eur
0570558 2000 Eur
0614876 2000 Eur
0116561 2000 Eur
0374235 2000 Eur

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

029*776 300 Eur

Sausio 28 d.
SEKMADIENIS
Europos duomenų apsaugos diena
Saulė teka 08:18
leidžiasi 16:46
Dienos ilgumas 08.28
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Tomas, Gedautas, Nijolė,
Leonidas, Manfredas

0445844 3000 Eur

047*022 300 Eur
048*858 300 Eur
039*373 300 Eur
0486148 3000 Eur
030*060 500 Eur
032*866 500 Eur
015*624 500 Eur
023*173 500 Eur
0059908 5000 Eur
0315416 5000 Eur

Sudoku

1000 Eur - 629-0040325
1000 Eur - 629-0044563
1000 Eur - 629-0052726
1000 Eur - 629-0059070

47 69 03 43 25 31 08 24 49
14 74 30 18 02

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

1000 Eur - 629-0029622

1000 Eur - 629-0058828

VISA LENTELĖ

04**764 200 Eur

Tinkamas laikas sėti:
baklažanus, cukinijas, moliūgus, patisonus, porus, krapus,
garstyčias, pankolius, kalendras, pomidorus, paprikas, bazilikus, rozmarinus, mairūnus,
žirnius, pupas ir pupeles, gėles
(iš sėklų daiginamas).
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

0388220 Automobilis “VW 300 Eur - 629-0053280
Golf”
300 Eur - 629-0055175
019*694 Pakvietimas į TV 300 Eur - 629-0056356
studiją
300 Eur - 629-0059127
062*590 Pakvietimas į TV
300 Eur - 629-0061326
studiją
300 Eur - 629-0061834
002*617 Pakvietimas į TV
1000 Eur - 629-0002088
studiją
048*235 Pakvietimas į TV 1000 Eur - 629-0020372

1000 Eur - 629-0061832
1000 Eur - 629-0062503
Sekančio tiražo prizas:
30x300€, 10x1000€ ir
1x3000€

Lošimo Nr. 260
Data: 2018-01-19
SKAIČIAI
03, 09, 17, 45, 47 + 04, 09

LAIMĖJIMAI

5 + 2 - 68788211.34€ 0
5 + 1 - 476872.50€

0

5 - 280513.20€

0

4 + 2 - 3790.70€

0

4 + 1 - 231.60€

2

4 - 102.30€

9

3 + 2 - 54.00€

8

2 + 2 - 20.10€

107

3 + 1 - 17.20€

120

3 - 13.80€		

205

1 + 2 - 9.90€

515

2 + 1 - 7.70€

1619

PROGNOZĖ: 82 000 000 Eur

ORAI
SAUSIO

24

TREČIADIENIS

-9
-3

KLAIPĖDA

VILNIUS

-11 -6
SAUSIO

25

-6 +2

KETVIRTADIENIS

+3
+4

KLAIPĖDA

VILNIUS

+2 +3
SAUSIO

26

Lošimo Nr. 629
Data: 2018-01-21

+5 +5

P E N K TA D I E N I S

+1
+1

Tel. 1634
300 Eur - 629-0003735

KLAIPĖDA

VILNIUS

-1

300 Eur - 629-0004317

0

300 Eur - 629-0005712
300 Eur - 629-0007670

27

300 Eur - 629-0008741
300 Eur - 629-0008765

+3 +3

Š E ŠTA D I E N I S

SAUSIO

0
+2

300 Eur - 629-0009293
300 Eur - 629-0011689

KLAIPĖDA

VILNIUS

-2

300 Eur - 629-0014747
300 Eur - 629-0014958

SAUSIO

300 Eur - 629-0015679

28

300 Eur - 629-0016108
300 Eur - 629-0019581

+1

0

300 Eur - 629-0022665

+1
+2

KLAIPĖDA

VILNIUS

0

300 Eur - 629-0023477
300 Eur - 629-0025684

SAUSIO

300 Eur - 629-0026327

29

300 Eur - 629-0028719
300 Eur - 629-0028802

+2

+1 +3

PIRMADIENIS

+3
+4

300 Eur - 629-0031579
300 Eur - 629-0032164

KLAIPĖDA

VILNIUS

+2 +4

300 Eur - 629-0032386
300 Eur - 629-0032850

SAUSIO

300 Eur - 629-0033108

30

300 Eur - 629-0034417
300 Eur - 629-0035495

+4 +5

ANTRADIENIS

+2
+4

300 Eur - 629-0038434
300 Eur - 629-0038779
300 Eur - 629-0038958

+3 +4

VANDENS TEMPERATŪRA

300 Eur - 629-0039334

[LEDO STORIS, cm]

300 Eur - 629-0040006

[0] NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
[7] KAUNO MARIOS
+1 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
[20] KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

300 Eur - 629-0042761
300 Eur - 629-0043970
300 Eur - 629-0044555
300 Eur - 629-0044850

SAULĖS AKTYVUMAS

300 Eur - 629-0045349

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

300 Eur - 629-0047654
300 Eur - 629-0048227

Saulės audrų
nenumatoma.

300 Eur - 629-0050031

Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

300 Eur - 629-0050876
300 Eur - 629-0051410

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

300 Eur - 629-0052958

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

KLAIPĖDA

VILNIUS

+2 +3

300 Eur - 629-0038871

+3

SEKMADIENIS

300 Eur - 629-0020086

(šio numerio atsakymai)

Sausio 24 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 08:24
leidžiasi 16:39
Dienos ilgumas 08.15
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Pranciškus, Vilgaudas, Gaivilė, Artūras, Felicija

GAMA RADIACINIS FONAS

35
38

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 5040 nSv/val.

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

