
Medikai grąžina visavertį gyvenimą. 
Susipažinkime dar kartą - Prienų ligoninė (IX)
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„Maestro 
2017“– smagus 
renginys visai 
šeimai

Gamtinių dujų kainos gyventojams – vienos 
mažiausių per dešimtmetį
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Kalėdinių dovanų siuntimas paštu: ką 
draudžiama siųsti?

Į Prienus ir Birštoną naujais autobusais
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Į „Revuonos“ pagrindinę 
mokyklą rinkosi antros 
klasės mokinių seneliai, jau 
seniai peržengę mokyklinį 
slenkstį.
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Jau septintą kartą 
mokyklos bendruomenė 
į nuotaikingą konkursą-
viktoriną „Maestro 2017“ 
pakvietė ne tik saviškius, 
bet ir svečius iš Jiezno bei 
Prienų meno mokyklų.

REKLAMA

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

„Naujasis Gėlupis“ 
prenumerata: 12 mėn. - 43 Eur Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba 

internete adresu www.prenumeruok.lt
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Laima
DUOBLIENĖ

Prienų ligoninės Vidaus 
ligų skyriuje teikiamos 
antrinio lygio vidaus 
ligų profilio paslaugos. 
Čia kasmet gydomi 
beveik du tūkstančiai 
įvairių ligų kamuojamų 
ligonių. Į skyrių, pagal 
nustatytas indikacijas 
ir specialiuosius vidaus 
ligų profilio reikalavimus, 
guldomi ligoniai, susirgę 
įvairiomis ūmiomis 
ligomis (pneumonija, 

inkstų uždegimu, širdies 
ritmo sutrikimu ir kt.) 
ar paūmėjus lėtinėms 
ligoms. 

Greičiau pasveikti padeda 
darnus medikų darbas 

Skyriuje dirba trys vidaus 
ligų gydytojos: Violeta Purvi-

Laima
DUOBLIENĖ

Netrukus prasideda 
adventas – Kalėdų 
laukimo, susikaupimo ir 
apmąstymų laikotarpis. 
Kokias krizes išgyvename, 

Krikščioniška misija – dovanoti 
džiaugsmą ir neprarasti vilties

su kokiais pasirinkimais, 
pagundomis ir 
išbandymais susiduriame, 
kuo skiriasi meilė nuo 
savimeilės – apie tai 
kalbėjomės su Prienų 
Kristaus Apsireiškimo 
parapijos klebonu 
kanauninku dekanu Jonu 
Baliūnu. 

Laimė – gyvenimo 
pilnatvė 

Kunigo J. Baliūno teigi-
mu, siekti laimės žmogui yra 
įgimta. Bet labai svarbu, kad 
neužmirštume, jog kiekvie-
nas nori būti laimingas. Ir la-
bai svarbu, kad siekdami savo 
laimės, nesutrukdytume kito 

Senelių ir 
vaikaičių 
vakaronė

Šv. Cecilijos 
iškilmės 
sudrebino 
Skriaudžių 
bažnyčios 
sienas
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nienė, Snaiguolė Garmuvienė 
ir Agnė Česnaitienė, o dienos 
stacionaro ligoniais rūpina-

laimei. „Tavo laimė iš tikrųjų 
susijusi ne tik su tavimi, bet ir 
su kitais. Laimė yra gyvenimo 
pilnatvė“, – įsitikinęs kun. J. 
Baliūnas. 

Kas trukdo išgyventi lai-
mę? Kunigo manymu – mū-
sų egoizmas. Mes labai daž-

Vidaus ligų skyriaus gydytojos Snaiguolė Garmuvienė, Violeta Purvinienė ir Agnė Česnaitienė 

Senių besmegenių 
sąskrydis – tai kūrybinė 
socialinė iniciatyva, kurios 
tikslas atkreipti dėmesį į 
klimato kaitą. 

Norime atkreipti visuome-
nės dėmesį į pasaulinę klima-
to kaitos problemą – atšilimą 
ir to sukeliamus padarinius, 
kurie dažnai keičia nusisto-
vėjusias klimato taisykles 
– koreguoja metų laikus. Ak-
cija sieksime sukurti baltos 
žiemos efektą, net tuo atveju, 
jeigu sniego šiemet Lietuvo-
je nebus...

Kviečiame Lietuvos dar-
želius, mokyklas, organizaci-
jas, įmones, bendruomenes, 
neformalias asmenų grupes 
prisidėti prie šios socialinės 
akcijos įgyvendinimo – kurti 
ir gaminti dirbtines senių bes-
megenių figūras, kurios padės 
sukurti baltos žiemos efektą.

„Senių besmegenių sąskry-
džio“ atidarymas vyks Prienų 
miesto Laisvės aikštėje gruo-
džio 13 d. renginio „Žibantis 
miestas“ metu.

„Senių besmegenių sąskry-
dis“ vyks iki sausio 6 dienos.

Konkurse dalyvauti ga-
li Lietuvos įmonės, įstaigos,  
organizacijos, neformalios 
asmenų grupės ar pavieniai 
asmenys. 

Reikalavimai dirbtinių se-
nių besmegenių figūrų ga-
mybai:

- medžiagos turi būti atspa-
rios nedraugiškiems aplinkos 
veiksniams: sniegui, lietui, 
šalčiui, vėjui ir kt.;

- konstrukcija – tvirta, pri-
taikyta eksponuoti lauko są-
lygomis;

Prienai kviečia 
registruotis 
ir dalyvauti 
nacionaliniame 
„Senių 
BESMEGENIŲ 
sąskrydyje‘‘
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 Užsakomieji straipsniai, reklama
 Neapmokami pranešimai spaudai
 Skaitytojų straipsniai

Naujasis ūkio ministras Virginijus Sinkevičius ketina 
peržiūrėti pelno mokesčio lengvatos už investicijas į 
plėtrą taikymą, rašo „Verslo žinios“. „Pirmasis darbas 
– peržiūrėti iki 100 proc. lengvatos taikymą investuojant 
į technologinį atsinaujinimą. Kai buvo taikoma 50 proc. 
lengvata, ja pasinaudojo vos 11 proc. įmonių“.

  Smukus sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus 
Verygos reitingams ir pasitikėjimui visa sistema, 
Sveikatos apsaugos ministerija samdo specialistus, 
kurie padėtų išsikapanoti iš krizių. SAM skubiai prireikė 
komunikacijos specialistų, sugebančių valdyti krizes ir 
spręsti kitas sudėtingas situacijas, paslaugų.

Vyriausybė siūlo nukentėjusių asmenų valstybines pensijas 
didinti ne 20 proc., o 7 procentais. Ministrų kabineto 
išvadoje sakoma, kad atsižvelgiant į ribotas valstybės 
biudžeto galimybes, 2018 metų valstybės biudžeto projekte 
nukentėjusiųjų asmenų valstybinėms pensijoms padidinti 
numatoma skirti tik 2,45 mln. eurų, todėl lėšų pritrūks.

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ    tel. 8 682 12642
laimaduobl@gmail.com 

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

Gamtinių dujų kainos 
beveik pusei milijono 
gyventojų, kurie dujas 
naudoja maistui ruošti, 
kitų metų pirmąjį pusmetį 
bus mažesnės 8 proc., o 
kitiems, kurie dujomis 
šildo namus, kainos išliks 
tokios pačios. 

Tokias „Lietuvos dujų tieki-
mo“ pasiūlytas kainas lapkri-
čio 30 d. suderino Valstybinė 
kainų ir energetikos kontrolės 
komisija (VKEKK).

„Tai vienos žemiausių kai-
nų per pastaruosius 10 metų.  
Tam įtakos turėjo optimizuo-
tas dujų įsigijimas, alternaty-
vūs importo šaltiniai bei ma-
žėjusios perdavimo, skirsty-

Gamtinių dujų kainos gyventojams – 
vienos mažiausių per dešimtmetį

mo paslaugų kainos. Visi šie 
faktoriai padėjo kompensuoti 
didesnes prognozuojamas ki-
tų metų pradžios kainas tarp-
tautinėse dujų biržose“, - teigė 
„Lietuvos dujų tiekimo“ ge-
neralinis direktorius Mantas 
Mikalajūnas.

Iki 500 kub. m. per metus 
suvartojantiems gyventojams 
kaina mažės nuo 0,64 iki 0,59 

euro už kubinį metrą. Tokių 
gyventojų Lietuvoje yra apie 
468 tūkstančių.

Daugiau nei 500 kub. m. 
per metus suvartojantiems 
„Lietuvos dujų tiekimo“ pri-
vatiems klientams kainos ne-
sikeis: 0,39 euro už kubinį 
metrą suvartojantiems nuo 
501 iki 20 tūkst. kubinių me-
trų ir 0,38 euro už kubinį me-

trą – vartojantiems daugiau 
nei 20 tūkst. kubinių metrų.

Mėnesio mokestis – pa-
stovioji dedamoji nesikeis-
tų: 0,56 euro už kubinį me-
trą būtų ir toliau taikoma iki 
500 kub. m. suvartojantiems 
gyventojams, o 3,99 euro – 
daugiau nei 500 kub. m. per 
metus vartojantiems klien-
tams.  LDT 

Gamtinių dujų kainos gyventojams nuo 2018 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. 
Klientų grupė Gamtinių dujų suvartojimas per 

kalendorinius metus
Mėnesio 
mokestis, Eur 
su PVM

Dujų kaina, Eur/
m³ su PVM

I iki 500 m³ 0,56 0,59
II nuo 501 m³ iki 20 000 m³ 3,99 0,39
III daugiau kaip 20 000 m³ 3,99 0,38

Artėjant Kalėdoms sparčiai 
augant tiek gaunamų iš 
užsienio, tiek Lietuvoje 
siunčiamų pašto siuntų 
srautui, Lietuvos paštas 
kviečia gyventojus 
atsakingai rinktis internetu 
užsisakomas prekes, kurios 
bus siunčiamos paštu. 

Tos kalėdinės dovanos, ku-
rios patenka tarp draudžiamų 
paštu siųsti daiktų, adresatų 
gali ir nepasiekti. 

Tarp sulaikomų siuntų 
– ir sprogmenys, ir 

klastotės
Ličio baterijos, jeigu siun-

čiamos ne elektroniniame 
įrenginyje, oro pagalvės, de-
zodorantai ir įvairūs purškia-
mieji aerozoliai, pirotechnikos 
gaminiai, degieji skysčiai ir 
stiprieji alkoholiniai gėrimai, 
pluoštinės kanapės ir jų sė-
klos, suvenyrai iš dramblio 
kaulo ilčių ar krokodilo odos 
batai, kitos gyvūninės kilmės 
prekės, ginklai, amunicija ir 
antikvariniai dirbiniai be spe-
cialių leidimų, taip pat praban-
gių rūbų ir aksesuarų, mobi-
liųjų telefonų, kosmetikos, 
kitų pasaulyje garsių prekių 
ženklų klastotės – tai daiktai 

Kalėdinių dovanų siuntimas paštu: ką 
draudžiama siųsti?

(prekės), kurie dažniausiai ap-
tinkami sulaikomosiose pašto 
siuntose. 

Vis dažniau tarp muitinėje 
sulaikomų pašto siuntų pasi-
taiko intelektinės nuosavybės 
teisių pažeidimu įtariamų pre-
kių, o ypač „Adidas“, „Nike“, 
„Michael Kors“, „Samsung“ 
prekių ženklų klastočių. Per-
kantieji internetu užsienio 
elektroninėse parduotuvėse 
neturėtų susivilioti itin maža 
prekės kaina, nes greičiausiai 
tai bus falsifikatas. 

Monetos ir 
brangenybės – tik 

apdraustose siuntose
Pasaulinėje pašto konven-

cijoje yra numatyta, kad pašto 
siuntomis griežtai draudžiama 
siųsti narkotines ir psichotro-
pines medžiagas, nuodus, de-
giąsias, radioaktyviąsias, tok-
sines, oksiduojančias ir kitas 
pavojingas medžiagas, gin-
klus, degtukus ir žiebtuvėlius, 
gyvūnus.  

Monetų, banknotų, čekių ar 
bet kokių pareikštinių vertybi-
nių popierių, kelionės čekių, 
apdirbtos ar neapdirbtos plati-
nos, aukso arba sidabro, bran-
gakmenių, papuošalų ir kitų 

vertingų daiktų galima siųsti 
tik įvertintosiomis (apdraus-
tosiomis) siuntomis ir tik į tas 
šalis, į kurias leidžiama tokių 
daiktų įvežti.

„Siųsdami kalėdinių do-
vanų artimiesiems, gyvenan-
tiems svetur, pasidomėkime, 
kokių ribojimų taiko užsienio 
šalis, į kurią rengiamasi siųsti 
siuntą, – sako J. Buitkus ir pri-
mena, kad  draudžiamų siųs-
ti daiktų sąrašą pagal atskiras 
užsienio šalis galima rasti Lie-
tuvos pašto tinklalapyje www.
lietuvospaštas.lt. – Siuntėjas 
yra atsakingas už savo paš-
to siuntos turinį, todėl priva-
lo užtikrinti, kad joje nebūtų 
draudžiamų ir pavojingų siųs-
ti daiktų. Jei tokių aptinkama 
pašto siuntoje, ji pareigūnų su-
laikoma arba konfiskuojama 
ir gavėjo nepasiekia.“

Laikantis saugumo reika-
lavimų pašto siuntos yra per-
šviečiamos rentgenu, idant 
jas transportuojant neįvyktų 
nelaimingų atsitikimų. Dau-
giausia pašto siuntų su pa-

vojingais siųsti daiktais yra 
sulaikoma oro uosto termina-
luose per aviacinio saugumo 
patikrinimą.

Pasak Lietuvos Respubli-
kos muitinės, importo muitais 
apmokestinamoms prekėms, 
atsiunčiamoms vienoje siun-
toje, kurią vienas privatus as-
muo siunčia kitam privačiam 
asmeniui, taikoma fiksuoto 
dydžio 2,5 % muito norma, jei 
jos importuojamos nekomer-
ciniais tikslais ir jų tikroji vertė 
ne didesnė kaip 700 Eur.

Toks muito apskaičiavimas 
netaikomas prekėms, kurioms 
muito tarife nustatyta muito 
norma „neapmuitinama“.

Nurodyta fiksuoto dydžio 
norma netaikoma tabakui ir 
tabako pakaitalams, esantiems 
siuntose, jei jų kiekis viršija:

- 50 cigarečių, arba
- 25 cigarilių, arba
- 10 cigarų, arba
- 50 gramų rūkomojo taba-

ko, arba
- proporcingą šių gaminių 

rinkinį. LP 

Kažkas nusineša metus,
svaigius kaip jūra...
Kažkas negrįžtamai

nusineša džiaugsmus, skausmus,
lūkesčius, jaunystės aidus.

Nekviečiami aplanko dideli Jubiliejai.

Linkime dar daug sulaukti gražių, 
linksmų, laimingų Jubiliejų!

Geros sveikatos, sveikatos, sveikatos!

60 metų jubiliejaus proga 

Genę 
DAUGELEVIČIENĘ,

gyvenančią Medžionių k., 
Stakliškių sen., Prienų r.,  

sveikina 
dukros Inga ir Zita su šeimomis, 

seserys Onutė ir Aušra su šeimomis.    
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Japonijos tarnybos patikrins 10 žmonių, rastų 
dreifuojančiame sukiužusiame laivelyje prie šiaurinės 
Hokaido salos krantų ir pranešusių, kad jie atplaukė 
iš Šiaurės Korėjos, ketvirtadienį pranešė pareigūnai. 
Pakrančių apsauga šį laivą pastebėjo trečiadienį.

  Jungtinės Valstijos trečiadienį perspėjo, kad 
potencialaus karo atveju Šiaurės Korėjos vadovybė 
būtų „visiškai sunaikinta“, ir ragino šalis nutraukti visus 
diplomatinius bei prekybinius ryšius su šia valstybe, 
įskaitant Kinijos naftos siuntimą Pchenjanui.

Briuselis ieškos būdų, kaip sąžiningiau paskirstyti 
tiesiogines išmokas žemdirbiams skirtingose Europos 
Sąjungos (ES) šalyse, tačiau konkrečių skaičių naujajame 
biudžete po 2020 metų kol kas nekomentuoja, sako už 
žemės ūkį atsakingas eurokomisaras Philas Hoganas 
(Filas Hoganas).

REKLAMA

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar neįgalieji gerai jaučiasi tarp mūsų?
Gatvėje neįgalių žmonių aš matau nedaug – vos vieną kitą vežimė-

lyje. Nors dabar beveik visur yra įrengti užvažiavimai, tačiau, mano 
akimis, dauguma jų neįgaliam žmogui be pagalbos yra  neįveikiami, 
nes per statūs, su staigiais posūkiais ar be tinkamų turėklų. O patys 
neįgalieji dabar, kitaip nei sovietmečiu, tikrai turi galimybių dalyvauti 
įvairiose veiklose. Pažįstu neįgalų sūnų auginančią šeimą. Žinoma, 
tėvams sunku, pirmiausia dėl to, kad beveik pusamžis sūnus niekada 
neužaugs. tačiau jis nėra atstumtas visuomenės – dalyvauja rengi-
niuose, ekskursijose, lanko užsiėmimus, piešia, net parodas rengia. 
Ir niekada nepastebėjau, kad būtų atstumtas, pažemintas. Žmonės 
jau daug tolerantiškesni. Regina

Eglė

Didžioji dalis žmonių yra abejingi – nepadeda važiuojančiam vežimėlyje, parduotuvėje 
nepaduoda nepasiekiamos prekės ir t. t. Manau, daug žmonių būtų patenkinti, jei neįgaliųjų 
visiškai nesutiktų, nes pamatę žmogų su ryškiais fiziniais trūkumais arba demonstratyviai 
nusisuka, arba akių negali atitraukti. Gal sutrinka, nes nežino, kaip reikėtų elgtis. Manau, kad 
kartais ir patys neįgalieji yra nepasiruošę būti lygiaverte visuomenės dalimi. Gal dabartiniai 
vaikai, nuo darželio ir mokyklos būdami kartu su neįgaliaisiais, užaugs kitokie?

Man jau 85-eri, aš jau irgi galėčiau prie neįgaliųjų būti priskir-
tas. Mieste gal yra ir kitaip, bet aš gyvenu kaime ir matau, kad ten 
neįgaliesiems pagalbos niekas neteikia. Netoli manęs gyvena neį-
galus – be kojų – vyras. Pagalbos iš seniūnijos jis nesulaukia – ret-
karčiais atvažiuoja kažkas, pasiūlo jam važiuoti į slaugos ligoninę, 
ir viskas. Jis ten pabūna kelis mėnesius ir vėl grįžta namo. Kartais 
kaimynai jį aplanko, atneša vandens, malkų. Manau, kad seniau po-
žiūris į neįgalųjį būdavo kur kas geresnis – jam daugiau pagalbos 
suteikdavo, gydytojai labiau rūpinosi. Dabar viskas paties neįgalio-
jo rankose – norint pagalbos reikia skambinti, prašyti ir dar nežinia, 
ar jos sulauksi, o tai, kad dabar deklaruojama, jog labai rūpinamės 
neįgaliaisiais – tik reklama. Feliksas Baršauskas

Palyginti su tuo, kas buvo prieš kelis dešimtmečius, dabar neįga-
liesiems jau sudarytos sąlygos tapti visuomenės dalimi: veikia įvai-
rios organizacijos, padedančios ir bėdoje, ir džiaugsme... Prienuose, 
kaip ir kituose miestuose, žmonėms su vežimėliais yra galimybių 
nuvažiuoti iš vienos vietos į kitą, bet nepastebiu jokių akliesiems 
skirtų pagalbinių priemonių. Ir sovietmečiu neįgalieji sulaukdavo 
pagalbos – juk buvo mokyklos, pritaikytos akliesiems, kurtiesiems, 
nevaikštantiems. Nors tuomet jie retai kada dalyvaudavo bendruose 
renginiuose, bet mokytis sąlygos buvo geresnės – pritaikytos būtent 
jų poreikiams. Manau, kad ir dabar būtų mažiau patyčių, jei neį-
galieji vaikai mokytųsi bendrose mokyklose, bet atskirose klasėse. 
Juk dauguma negalią turinčių vaikų nespėja kartu su kitais, juos 
ir pastumia, ir kokį negražų žodį pasako. Atskirose klasėse vaikai 
gautų daugiau dėmesio, jie būtų saugesni. 

Birutė Genienė

Antanas

Lyginant su tuo, kas buvo „prie ruso“, dabar neįgalieji gali gyventi beveik visavertį gyvenimą – pa-
galbos jie sulaukia daug. Žinoma, kojos, rankos ar akių šviesos nei valdžia, nei ponas Dievas jam ne-
grąžins. Aš matau kitą bėdą – dalis neįgaliųjų ar jų artimųjų taip įsijaučia, kad reikalauja neįmanomų 
dalykų: kad visi juos kone ant rankų nešiotų, niekas net netyčia neprisiliestų, nepažiūrėtų, kad ir daik-
tais būtų aprūpinti, ir visur nuvežti. 

Birštono, Prienų ir 
aplinkinių vietovių 
gyventojai bei svečiai 
kasdien greitai ir patogiai 
gali keliauti naujais ir 
patogiais autobusais. 

Keleivių kasmet vis 
daugėja 

Kasdien maršrutu iš Kauno 
į Birštoną per Prienus ir atgal 
„Kautros” autobusai kursuoja 
net 52 kartus. Įmonės atstovai 
jau kelerius metus pastebi ma-
lonią tendenciją - ke-
leivių vis daugėja. 

„Keleiviams šis 
maršrutas labai pato-
gus dėl to, kad auto-
busai vyksta kas 30 
minučių. Jei nespėjai į 
vieną autobusą, žinai, 
kad greitai atvažiuos 
kitas“, - vieną iš svar-
biausių sėkmės dalių 
įvardijo „Kautros” vai-
ruotojas Robertas Mažeika. 

Didžioji dalis keliaujančių 
šiuo maršrutu – nuolatiniai 
vietiniai keleiviai. Tai ir į dar-
bą, pas gydytojus ar pramo-
gauti vystantys prieniškiai, 
kauniečiai ar birštoniškiai, į 
pamokas ar po jų namo sku-
bantys moksleiviai.  Kasmet 
vis daugiau keleivių į sanatori-
jas taip pat vyksta autobusu.  

Jau penkiolika metų šiuo 
maršrutu kasdien keleivius 
vežantis „Kautros“ vairuo-
tojas Robertas Mažeika pa-
stebėjo, kad kelionei visuo-
meninį transportą renkasi vis 
daugiau žmonių, nes tai pa-

Į Prienus ir Birštoną naujais 
autobusais

togu, paprasta ir, svarbiausia, 
nebrangu. 

Vairuotojo teigimu, bene 
ženkliausiai padaugėjo ke-
leivių savaitgaliais, iš Kauno 

atvykstančių pabūti Birštone, 
pasivaikščioti, pasidžiaugti 
nuostabia gamta.

 Važiuoja nauji 
autobusai

Jei prieš kelerius metus šiuo 
maršrutu važinėjo beveik vien 
mikroautobusai, tai, padidė-
jus keleivių srautui, važiuoja 
vis daugiau didelių, iki 80 ke-
leivių talpinančių autobusų. 
Jie erdvūs, patogiomis sėdy-
nėmis ir, svarbiausia, žema-
grindžiai. 

Įmonės atstovų teigimu, 
šį maršrutą aptarnauja šeši 
„Kautros“ autobusai, trys iš 

jų žemagrindžiai. Pastaraisiais 
ypač džiaugiasi neįgalūs kelei-
viai ir jauni tėvai, keliaujantys 
su vežimėliais. 

„Vairuotojai labai paslau-
gūs, todėl nesunkiai 
galima patekti į auto-
busą sėdint vežimė-
lyje. Kol nebuvo ne-
įgaliesiems pritaikytų 
autobusų, yra tekę į 
autobusą būti įneštam 
vairuotojo ar keleivių. 
Kuriuo autobusu va-
žiuosiu patogiai, suži-
noti nesunku – tvarka-
raštyje yra pažymėta, 

kada važiuoja žemagrindis “, 
- kalbėjo dažnai šiuo maršru-
tu važinėjantis neįgaliojo veži-
mėlyje sėdintis Darius. 

Visuose tarp Kauno ir Birš-
tono važiuojančiuose autobu-
suose veikia nemokamas be-
vielis internetas (wi-fi), o tuo 
ypač džiaugiasi jauni keleiviai, 
kurie gyvenimo jau neįsivaiz-
duoja be nuolat pasiekiamo 
internetinio ryšio. 

Šiais metais šiuo maršruto 
keleiviams buvo pasiūlyta dar 
viena paslauga – bilietus gali-
ma įsigyti ne tik autobuse, bet 
ir Kauno bei Prienų autobusų 
stotyse arba internetu. 
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ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Gruodžio 4 d.

1900 val.

DELFI TV
Alytaus „Dzūkija“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

KREPŠINIS

Gruodžio 9 d.

1400 val.

Lietuvos edukologijos universitetas (studentų g. �9)
Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
prieš Stakliškių „Guosta“     RKL

KREPŠINIS

Gruodžio 9 d.

1720 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Panevėžio „Lietkabelis“   LKL

KREPŠINIS

Gruodžio 12 d.

1800 val.

DELFI TV
Kėdainių „Nevėžis“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

KREPŠINIS

Gruodžio 15 d.

2000 val.

L.s.Gucevičiaus vid. m-kla (Vytauto g. 19, Kupiškis)
Kupiškio KK „Kupiškis“ prieš 
Stakliškių „Guosta“     RKL

KREPŠINIS

Gruodžio 16 d.

1700 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Kauno „Žalgiris“   LKL

atKelta IŠ 1 p.

Prienų rajono savivaldybėje 
2016 metais įregistruotų 
mažų ir vidutinių įmonių 

skaičius:

40
2010 m.: 29
2011 m.: 30
2012 m.: 32
2013 m.: 26
2014 m.: 25
2015 m.: 28
VšĮ „Versli Lietuva“

REGIONŲ KREPŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
PERG. PRAL. SANTYKIS

7 0 593:476

2. Rokiškio „Feniksas“
PERG. PRAL. SANTYKIS

6 1 580:485

3. Stakliškių „Guosta“
PERG. PRAL. SANTYKIS

6 1 527:452

4. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
PERG. PRAL. SANTYKIS

6 2 649:544

5. Kauno „Perkūnas-Vytrita“
PERG. PRAL. SANTYKIS

5 2 560:538

6. Kupiškio KK „Kupiškis“
PERG. PRAL. SANTYKIS

4 3 562:509

7. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
PERG. PRAL. SANTYKIS

4 3 489:515

8. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
PERG. PRAL. SANTYKIS

2 5 476:550

9. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
PERG. PRAL. SANTYKIS

1 6 542:595

10. Anykščių „KKSC-Elmis“
PERG. PRAL. SANTYKIS

1 6 427:507

11. Alytaus SRC- „Dzūkija“
PERG. PRAL. SANTYKIS

1 4 616:650

12. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
PERG. PRAL. SANTYKIS

0 7 457:657

Šri Lankoje siaučianti didelė audra pareikalavo 
mažiausiai trijų žmonių gyvybių, dar du dingo ir 
keliolika buvo sužeisti, ketvirtadienį pranešė šalies 
pareigūnai. Be to, smarkūs vėjai išvertė medžių ir 
apgadino pastatų.

  JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį vakare 
viešai supliekė Didžiosios Britanijos premjerę Theresa 
May ir atmetė jos išsakytą kritiką dėl antimusulmoniškos 
propagandos įsiplieskus diplomatiniam kivirčui tarp dviejų 
lyderių.Jis pareiškė, kad užuot jį kritikavusi Th. May turėtų 
sutelkti dėmesį į Jungtinės Karalystės gynimą.

Pietų Sudano rytuose per du genčių kovotojų reidus, 
kurie yra naujausios atakos tarp konkuruojančių 
bendruomenių, žuvo mažiausiai 50 žmonių, o 
maždaug 60 moterų ir vaikų buvo pagrobti, trečiadienį 
pranešė pareigūnai.

Eglutės įžiebimo šventės metu bus 
dalinama Maltiečių sriuba

Gerb. Prieniečiai, gruodžio 13 d. 17.30 val. Eglutės įžie-
bimo šventės metu bus dalinama Maltiečių sriuba. Ją dalins 
nuo 2016 metų veikianti Prienų Maltos ordino pagalbos tar-
nybos grupės nariai. Akcijos metu galėsite aukoti ir paremti 
skurstančius.

„Jau daug metų esu akcijos “Maltiečių sriuba” globėjas, 
kiek galiu, dalyvauju jos renginiuose. Nuoširdžiai kviečiu vi-
sus prisijungti prie maltiečių akcijos, parodyti širdies taurumą, 
auka prisidėti įgyvendinant kilnius pagalbos tikslus. Dėkoju 
visiems Lietuvos žmonėms už gerumą ir teikiamą viltį…“ 

Prezidentas Valdas Adamkus

Prienų Maltos Ordino pagalbos tarnybos grupė organizuoja 
karšto maisto (maistinga sriuba ir duonos riekė) nemokamą 
pristatymą vienišiems, nepasiturintiems, neįgaliems ar tiems 
žmoniems, kuriems sudėtinga ar neįmanoma pasigaminti šil-
to maisto dėl amžiaus ar ligos. Paslauga neskiriama piktnau-
džiaujantiems alkoholiu.

Sriuba pristatoma antradieniais ir ketvirtadieniais. Asme-
nis, pageidaujančius gauti šia nemokamą paslaugą, prašome 
skambinti telefonu 8 670 02465.

Įvertinę situaciją, grupės koordinatoriai galės skirti/neskirti 
karšto maisto tiekimo paslaugą į namus. Prašytume pranešti 
šią informaciją žmonėms, kuriems, jūsų manymu, ši paslau-
ga reikalinga. 

Prienų Maltos Ordino pagalbos tarnybos grupė

nai rūpinamės tik savimi: kaip 
pasiekti ką nors, kaip patirti ką 
nors, kaip gauti ką nors, kaip 
laimėti ką nors. Juk turbūt pats 
didžiausias įgimtas visų žmo-
nių siekis – kaip nors išnešti 
sveiką kailį arba laimėti. Mes 
visą laiką gretinamės prie lai-
mėtojų ir nušvilpiame pralai-
mėjusiuosius. Jie neįdomūs 
– pralaimėtojai yra lūzeriai. 
Mes siekiame laimėti, išnešti 
sveiką kailį, neatsižvelgdami į 
nieką. Ir vaikus, beje, taip mo-
kome – vaikeli, žiūrėk savęs ir 
savo naudos, nekreipk dėme-
sio į nieką kita, nes kiti tavimi 
nepasirūpins. Ego – aš – esu 
pats svarbiausias, didžiausias 
matas, visa kita nesvarbu, nie-
kas nerūpi.

Nevertiname ir 
nepastebime Dievo 

dovanų
Pasak kun. J. Baliūno, mes 

nevertiname dovanų, kurias 
turime. Neseniai Prienuose 
lankėsi nuo kūdikystės akla 
dainininkė Indrė Gaskaitė, at-
važiavusi pristatyti jai suteik-
tų Dievo dovanų. Ji džiaugia-
si, kad turi klausą, kuria eiles, 
giesmes, pasakas, nuos-
tabiai gieda ir su visais 
dalinasi savo neregio pa-
sauliu, kad kuo daugiau 
žmonių suprastų, ką iš-
gyvena neregys. „Mums 
atrodo, kad jai labai sun-
ku, o ji švyti džiaugsmu, 
yra be galo laiminga“, 
– kalbėjo kunigas. 

Kunigo teigimu, dar 
labai svarbus niuansas 
– už viską dėkoti, pri-
pažinti, kad viskas yra 
Dievo dovana. Pripažin-
ti, kad ne tik laimėjimai, 
bet ir pralaimėjimai yra 
labai svarbi dovana. Ki-
tas žmogus, šalia esan-
tis, netgi mano nedraugas, yra 
man dovana, nes padeda su-
prasti, kas aš esu. „Todėl mes 
turime mokytis net ir sunkią 
dovaną priimti ne su prakei-
kimu, o su palaiminimu. Tu 
gali viską prakeikti ir gali vis-
ką palaiminti. Krikščionis tu-
ri išmokti labai svarbų dalyką 
– vakare ne tik pasižiūrėti, ar 

Krikščioniška misija –            dovanoti džiaugsmą ir neprarasti vilties
pats padarė ką gera, bet ir ko-
kių dovanų šiandien Dievas 
padovanojo, – kunigas įsiti-
kinęs, kad tokiu būdu baigsis 
mūsų lietuviški verkšlenimai, 
kurie lig šiol nesibaigia – nie-
ko neturiu, viskas blogai, visa 
visuomenė tragiška, valdžia 
bloga. – Mes nemokame skai-
čiuoti gaunamų dovanų, todėl 
esame bėdžiai. Iš tikrųjų ne-
same tie, kurie neturi – esame 
tie, kurie nepastebime. Tai 
mūsų didžioji blogybė.“ 

Kunigo manymu, mes, 
krikščionys, kažkodėl labiau 
linkę skųstis. Jam nesupran-
tama kodėl, nes krikščionybė 
– tai laisvės ir džiaugsmo re-
ligija. „Šventoji Dvasia mums 
vadovauja, ir ji yra džiaugsmo 
priežastis, džiaugsmo kūrėja. 
Šis dvasios džiaugsmas mums 
suteikia tikrą krikščionišką 
laisvę. Be džiaugsmo mes, 
krikščionys, nesugebame bū-
ti laisvi, vergaujame savo liū-
dnumui“, – ragindamas visus 
susimąstyti kalbėjo kunigas. 

Svarbiausia – pasitikėti 
Dievu

Kalbant apie krikščionims 
siunčiamus išbandymus, kun. 

J. Baliūnas pabrėžė, kad kie-
kvienas išbandymas yra Die-
vo dovana, siunčiama mums 
iš meilės, mus tobulinant ir 
auginant, todėl svarbu neuž-
sisklęsti aimanose, nenuleisti 
rankų, bet dėkoti ir džiaugtis. 
„Dievo sukurtame pasauly-
je nėra vietos nevilčiai, nes 
niekada nesame apleisti, o 

jei Dievas su mumis – tai kas 
mums gali kuo nors pakenkti“, 
– klausė kunigas.

Jis pabrėžė, kad mūsų krikš-
čioniška misija – dovanoti 
džiaugsmą ir neprarasti vil-
ties. Net tada, kai nepaisant 
gerų norų ir dedamų pastan-
gų vis dar yra alkstančiųjų, 
kurių negalime pamaitinti, kai 
yra benamių, kurių negalime 
įkurdinti, kai yra išnaudojamų 
moterų ir vaikų, kurių negali-
me apginti, kai yra korupcija 
ir neteisingumas, kurio nega-
lime ištaisyti, krikščionys ir 
tada turi pasitikėti Dievu, ku-
ris sergi savo Bažnyčią. Kai 
mąstome Viešpaties Jėzaus 
protu ir žvelgiame Jo akimis, 
viską matome kitaip: kūdikis, 
ypač kol dar yra negimęs, nėra 
laikomas našta, o dovana; jau-
nimas nėra problema, o viltis; 
moterys ne daiktai, o žmonės; 
darbininkai ne mašinos, o ben-
dradarbiai; vargšai ne kliūtis, o 
turtai; kūrinija ne piktnaudžia-
vimo šaltinis, o Dievo, kuris 
mus palaiko, ženklas.

Pasak kunigo, krikščionis 
negali pasiduoti ir nevilčiai. Jo 
teigimu, mes džiaugiamės ne 
dėl to, jog turime daug mate-

rialinių vertybių, bet dėl to, 
kad sutikome mylintį Jėzų ir 
žinome, jog jau niekad ne-
būsime vieniši. Išbandymų 
yra labai daug, blogis labai 
skaudžiai sužeidė žmoniją. 
Apsidairykime aplinkui ir 
pamatysime karų, smurto, 
ekonominių konfliktų, nuo 
kurių labiausiai kenčia sil-
pniausieji, turto troškimo 
epidemiją, griaunančią dau-
gybės žmonių gyvenimą. 
Tačiau ištikus nelaimei, iš-
bandymams mes niekada 
nesame vieni. Pagrindinė 
tiesa yra ta, kad Jis mus myli 
ir kad esame Jo kūriniai, su-
kurti pagal Jo paveikslą ir at-

pirkti Jo krauju. Dėl to esame 
vertingi, kilnūs, geri. Net ir tai, 
ką esame blogo padarę, negali 
užgožti to, ką mes sugebame, 
mūsų talentų.

Žmonių bažnyčiose 
mažėja

Kun. J. Baliūno manymu, 
mažiau žmonių ateina į baž-

- senio besmegenio aukštis 
– 1,60 m ir daugiau;

- dominuojanti spalva – bal-
ta, sidabrinė;

- prie senio besmegenio 
(gerai matomoje vietoje) turi 
būti pritvirtinta kortelė, ku-
rioje atsispindėtų senio bes-
megenio pavadinimas, ga-
mintojas ar autorius (įstaigos, 
įmonės, klasės ar neformalios 
asmenų grupės pavadinimas), 
taip pat idėja, pasiūlymas ar 
rekomendacija, kaip galima 
prisidėti mažinant klimato 
kaitą kiekvieno kasdienėje 
veikloje.

Dalyviai registruojami iki 
gruodžio 6 d. (imtinai), o 
konkursiniai seniai besmege-

Prienai kviečia registruotis ir 
dalyvauti nacionaliniame „Senių 
BESMEGENIŲ sąskrydyje‘‘

niai turi būti pristatyti į Prienų 
kultūros ir laisvalaikio cen-
trą (adresu Vytauto 35, Prie-
nai) gruodžio 7–8 dienomis 
10.00–19.00 val. Išsames-
nė informacija dėl pristaty-
mo: tel. 8 638 55613, 8 686 
94930.

Gražiausių, įdomiausių ir 
originaliausių senių besme-
genių kūrėjai bus apdovano-
tos specialiais rėmėjų įsteig-
tais prizais.

Apdovanojimai vyks 2017 
m. gruodžio 29 d. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio cen-
tre renginio „Žiemos mozai-
ka“ metu 

Atsisveikinimas su seniais 
besmegeniais ir jų rūšiavimas 
vyks 2018 m. sausio 9 d.
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Sausio mėnesio ateities sandorių „Brent“ naftos kaina 
Londono biržoje „ICE Futures“ nuo sesijos pradžios 
padidėjo 0,36 JAV dolerio, arba 0,57 proc., iki 63,47 JAV 
dolerio. Trečiadienį ši nafta atpigo 0,50 JAV dolerio, 
arba 0,79 proc., iki 63,11 JAV dolerio.

  Kadenciją baigianti Jungtinių Valstijų centrinio banko 
– Federalinio rezervo sistemos (FRS) – vadovė Janet 
Yellen (Dženet Jelen) trečiadienį pareiškė esanti 
„labai susirūpinusi“ dėl augančių šalies skolų. Tačiau 
ji pabrėžė, kad Kongresas turi rasti būdą spręsti šį 
klausimą.

Atgaline data dėl dopingo iš Sočio žiemos olimpinių 
žaidynių diskvalifikuoti rusų sportininkai negrąžins 
iškovotų medalių, kol nebus išnagrinėtas jų skundas, 
trečiadienį pareiškė Rusijos sporto ministerija.

KREPŠINIS

Gruodžio 20 d.

1900 val.

WWW.BBL.NET
Latvijos „Jurmala“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   BBL

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Gruodžio 23 d.

1700 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš 

Šiaulių „Šiauliai“  BBL

KREPŠINIS

Gruodžio 27 d.

1850 val.

DELFI TV
Klaipėdos „Neptūnas“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

KREPŠINIS

Sausio 2 d.

1830 val.

DELFI TV
Šiaulių „Šiauliai“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

KREPŠINIS

Sausio 6 d.

1400 val.
Prienų KKSC arenoje

Stakliškių „Stakliškės“ prieš 
Alytaus SRC- „Dzūkija“ RKL

KREPŠINIS

Sausio 6 d.

1700 val.

DELFI TV
Vilniaus „Lietuvos rytas“ prieš 

Prienų-Birštono „Vytautas“   LKL

BALTIJOS KREPŠINIO LYGA (BBL)

TURNYRINĖ LENTELĖ
A grupė

1. Latvijos „Jurmala“
RUNGT. PER. PRAL. TAŠKAI

4 4 0 8

2. Prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT. PER. PRAL. TAŠKAI

5 4 1 8

3. Estijos „Rapla“
RUNGT. PER. PRAL. TAŠKAI

5 3 2 8

4. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT. PER. PRAL. TAŠKAI

4 2 2 6

5. Estijos „Parnu“
RUNGT. PER. PRAL. TAŠKAI

4 2 2 6

6. Baltarusijos „Tsmoki“
RUNGT. PER. PRAL. TAŠKAI

4 0 4 4

7. Latvijos „Liepaja“
RUNGT. PER. PRAL. TAŠKAI

4 0 4 4

LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
RUNGT. PER. PRAL. TAŠKAI

12 11 1 11

2. Panevėžio „Lietkabelis“
RUNGT. PER. PRAL. TAŠKAI

12 10 2 10

3. Klaipėdos „Neptūnas“
RUNGT. PER. PRAL. TAŠKAI

12 9 3 9

4. Vilniaus „Lietuvos rytas“
RUNGT. PER. PRAL. TAŠKAI

12 8 4 8

5. Pasvalio „Pieno žvaigždės“
RUNGT. PER. PRAL. TAŠKAI

12 5 7 5

6. Alytaus „Dzūkija“
RUNGT. PER. PRAL. TAŠKAI

12 5 7 5

7. Kėdainių „Nevėžis“
RUNGT. PER. PRAL. TAŠKAI

11 3 8 3

8. Šiaulių „Šiauliai“
RUNGT. PER. PRAL. TAŠKAI

12 3 9 3

9. Utenos „Juventus“
RUNGT. PER. PRAL. TAŠKAI

12 3 9 3

10. Prienų-Birštono „Vytautas“
RUNGT. PER. PRAL. TAŠKAI

11 2 9 2

Krikščioniška misija –            dovanoti džiaugsmą ir neprarasti vilties
nyčią dėl objektyvių priežas-
čių – Lietuvoje mažėja gy-
ventojų. Prieš keturiolika me-
tų Prienuose gyveno 12 tūks-
tančių gyventojų, o dabar – ir 
9 tūkstančių nebeliko. Kasmet 
maždaug tris kartus daugiau 
palaidojama, nei pakrikštija-
ma. Už kelių kilometrų nuo 
bažnyčios kaime gyvenantys 
vyresni žmonės pėsti jau ne-
pajėgia ateiti, o autobusai ne-
bevažiuoja.  

„Daromės vartotojiška vi-
suomenė ir tuos santykius 
bandome perkelti į bažnyčią: 
aš tau, Dievuli, maldelę, o tu 
man kokį stebuklėlį ar kokią 
malonę. O kai man nereikia, aš 
tavęs nevarginsiu, kai prireiks, 
vėl kreipsiuosi. Nors Dievas į 
tokius mainus nereaguoja, bet 
žmonės taip įpratę: aš tau – tu 
man“, – dar vieną priežastį pa-
stebėjo kunigas. 

Kun. J. Baliūno manymu, 
prie tokio požiūrio prisideda 
ir įvairios labdaros akcijos, 
ypač prieš šventes kviečian-
čios aukoti vaikų namams, 
seneliams, ligoninėms. „Or-
ganizatorių misija graži ir rei-
kalinga, bet reikia ne vien to 
– paaukoti eurą ar du, tarsi at-
likti vienkartinę pareigą ir taip 
nuraminti savo sąžinę. Reikia 
aukoti save kiekvieną dieną – 
matyti šalia esantį žmogų, prie 
jo pasilenkti ir apkabinti, už jį 
pasimelsti, gerą žodį pasaky-
ti, išklausyti, stiklinę vandens 
paduoti. Mes skubame ir netu-
rime laiko nors pusvalandį ar 
kelias minutes kasdien skirti 
dėmesio kitiems. Juk papras-
čiau vieną kartą padaryti di-
delį žygdarbį – nuversti kalną, 
pasireklamuoti. O šventumo 
kelias – kasdien atliekami pa-
prasti dalykai, kasdien nešama 
šviesa“, – kalbėjo kunigas. 

Bažnyčioje vyksta 
ne vestuvės, bet 

suteikiamas Santuokos 
sakramentas 

„Jaunavedžiai įvairūs – vie-
ni ateina norėdami vestuvių, 
kiti – priimti Santuokos sakra-
mentą. Pirmieji nenori nieko 
žinoti apie krikščionišką san-
tuoką, tenori nusifotografuoti 

gražioje aplinkoje – išpuoštoje 
bažnyčioje pasidaryti šou. An-
trieji žino, ko nori, lanko kur-
sus, domisi, gilinasi, dažnai ir 
susituokę vėl sugrįžta“, – apie 
skirtingus jaunavedžių lūkes-
čius kalbėjo kunigas. 

Kun. J. Baliūno manymu, 
jei žmonės nepasiruošę pri-
imti Santuokos sakramento 
– nežino, kas yra krikščioniš-
ka santuoka, neketina prisiim-
ti santuokinių įsipareigojimų, 
jiems pasiūloma ateiti vėliau, 
kai bus subrendę, sąmonin-
gi, pasiruošę ar norintys pasi-
ruošti. Santuokos sakramentas 
teikiamas tik pasiruošusiems 
jį priimti. 

Be to, kad jaunavedžiai turi 
būti pilnamečiai, kitų amžiaus 

apribojimų suteikiant Santuo-
kos sakramentą nėra, todėl bū-
na, kad Santuokos sakramentą 
priimti ateina ir jau ne vieną 
dešimtmetį kartu pragyvenę 
žmonės. Nors, kaip pastebėjo 
kun. J. Baliūnas, jaunavedžių 
amžius keičiasi ir pastaruoju 
metu ateina daugiau brandes-
nių porų. „Bažnyčia moko, 
kad jeigu tu myli žmogų, pri-
imi jį tokį, koks yra, nepaisant 
jo netobulumo, silpnybių, ne-
sistengi jo per vieną dieną pa-
keisti. Jei norima, kad vyras ar 
žmona būtų „patogus“ – toks, 
kokį įsivaizduojame, tai ne 
meilė, o egoizmas“, – įsitiki-
nęs kunigas. 

Du meilės tipai
Kunigo teigimu, mūsų as-

meninio gyvenimo kokybė 
priklauso nuo mūsų pasirinki-
mų. Jis pateikė šv. Augustino 
viziją, kurioje teigiama, kad 
žmonijos istorija priklauso 
nuo dviejų meilės tipų, kurie 
iškelia du skirtingus visuome-
nės tipus: žmogaus visuomenę 

ir Dievo visuomenę. 
Kaip kuriama žmogaus vi-

suomenė? Per meilę, kuria 
mylime pačius save, Žemę 
paverčiame ašarų pakalne, nes 
visi galvoja tik apie tai, kaip 
mylėti save. Meilė, nukreip-
ta į save, veda visa ko griūties 
link. Šv. Augustinas, gyve-
nęs V a., matė ir įžvelgė mū-
sų egoizmą, turintį tendenciją 
sugriauti visą pasaulį.

Antroji meilė – meilė arti-
mui, kuri sugeba atsisakyti sa-
vęs dėl kito gėrio. Ji iš Žemės 
padaro nuostabų sodą, skir-
tą visiems, kuriame visiems 
gera būti. Ši kova tarp dviejų 
meilių, egoistinės ir altruisti-
nės, visada buvo matoma, ją 
išgyvename ir šiandien. To-

dėl mums reikia pasirinkti, ar 
norime visuomenės, kurio-
je visi vieni su kitais kovoja, 
visuomenės, kur asmeniniai 
interesai tampa svarbiausiais 
ir tokiu būdu žmogus žmogui 
tampa vilkas, ar norime tokios 
visuomenės, kurioje būtume 
pajėgūs mylėti ir tarnauti vie-
ni kitiems. „Tad kokios mei-
lės norime: ar tokios, kurios 
pabaiga yra pasaulio griūtis, 
ar tokios, kuri veda į pasaulio 
kūrimą?“ – klausė kunigas. 

Kalėdojimas – puiki 
proga pažinti žmones
Kalėdojimo laikotarpis kie-

kvienoje parapijoje yra skir-
tingas, tačiau, pasak kun. J. 
Baliūno, dažniausiai prade-
dama po Kalėdų ir baigiama 
iki gavėnios. „Kalėdojimas 
– puiki proga pažinti žmones, 
pašventinti namus, trumpai 
pabendrauti, juos išklausy-
ti. Lankomės pas tuos, kurie 
laukia, o pas tuos, kurie ne-
nori, per jėgą nesiveržiame“, 
– sakė klebonas. 

Jo teigimu, žmonės į kunigo 
apsilankymą žiūri įvairiai, ir 
nėra skirtumo – gyvena kaime 
ar mieste: kai kur būna takelis 
smėliu pabarstytas, kilimėlis 
prie lauko durų patiestas, bū-
na ir atvirkščiai, kai kunigui 
tenka bendrauti su šeiminin-
ku, kepančiu sau kiaušinienę. 
„Kiekvienas žmogus skirtin-
gai supranta, kaip priimti sve-
čią“,– kalbėjo klebonas. 

Tačiau sunkiausia ir pati ne-
mieliausia situacija kunigui, 
kai žmogus yra viskam abe-
jingas, kai jis sako, kad jam 
viskas aišku, o iš akių matai, 
kad niekas neaišku. 

Dalis žmonių laukia, nori 
pasikalbėti su kunigu, tikisi, 
kad jis atsakys į rūpimus klau-
simus, kiti – atvirai pasako, 
kad yra nepraktikuojantys, bet 
sutinka, kad kunigas užeitų, ir 
nori paprasčiausiai žmogiškai 
pabendrauti. „Man niekas ne-
davė teisės kito žmogaus teisti, 
niekinti, moralizuoti. Jei žmo-
gus nori, mes galime kalbėti 
apie Bažnyčios mokymą, bet, 
jei nenori ta tema kalbėtis, ga-
lime rasti daug kitų temų. Juk 
galime kalbėtis įvairiausiomis 
temomis, diskutuoti apie daug 
ką, išsakyti savo nuomonę, pa-
teikti klausimus. Kai žmogus 
turi abejonių, tuomet jis ga-
li atrasti savo tikrą kelią. Kai 
nekyla klausimų, žmogus ne-
begyvena, o kai kyla abejonės, 
noras išsiaiškinti – eina į prie-
kį. Didžiausia dovana – turėti 
laisvę rinktis. Ir tam net Die-
vas negali prieštarauti“, – įsi-
tikinęs kun. J. Baliūnas. 

O tie žmonės (jų visada bu-
vo, yra ir bus), kurie galvoja, 
kad kalėdojimas – tai pasipi-
nigavimas, kunigo teigimu, 
tiesiog nesupranta tikros ka-
lėdojimo prasmės.  

Perkėlimai – neišvengiami
Kun. J. Baliūnas šį pavasarį 

minėjo kunigystės 30-metį, o 
vos ne pusę to laiko jis pralei-
do Prienuose. Kun. J. Baliū-
nas yra ne tik Prienų Kristaus 
Apsireiškimo ir Naujosios 
Ūtos Šv.Vincento Pauliečio 
parapijų klebonas, bet ir Prie-
nų dekanato dekanas, Vilka-
viškio katedros Kapitulos ka-
nauninkas. 

Į klausimą, ar negaila po 
kelerių ar net keliolikos metų 
palikti vietos, kurioje jau esi 
savas, pažįsti žmones, kunigas 
sakė, kad tai nėra paprasta. Jis 
juokavo, kai buvo jaunesnis, 
buvo paprasčiau, nes jaunam 
veržliam žmogui iššūkiai yra 
malonūs. 

„Su amžiumi daraisi sėsles-
nis, ramesnis, ir tie perkėlimai 
darosi sunkesni. Bet jie neiš-
vengiami, – kalbėjo kunigas. 
– Tačiau šį, kunigo, kelią aš 
pats pasirinkau, į seminariją 
stojau ne turėdamas kažkokių 
savų planų, bet norėdamas tar-
nauti Bažnyčiai. Žinojau, kad 
turėsiu būti klusnus vyskupui, 
o viena iš klusnumo pareigų 
– tai perkėlimas iš parapijos 
į parapiją. Būtų vaikiška, jei 
maištaučiau. Save realizuoti 
gali bet kurioje parapijoje, nes 
visur yra žmonės, su kuriais 
reikia dirbti, kuriems turi pa-
dėti keliauti pas Viešpatį.“ 

Pasak kunigo, lygiai taip, 
kaip mes nežinome, ar su-
lauksime rytojaus, ar sulauk-
sime senatvės, taip ir jis ne-
žino, kiek dar bus Prienuose. 
Perkėlimų prireikia, kai kurį 
nors kunigą pasišaukia Vieš-
pats, kai vikarai paskiriami 
klebonais, kai 75 metų su-
laukę klebonai atsistatydina 
iš užimamų pareigų ir vys-
kupas tą prašymą patenkina. 
Tuomet vyskupas, įvertinęs, 
kas naudingiausia Bažnyčiai, 
nusprendžia, kur kurį kunigą 
perkelti.

Beje, kai ilgus metus kle-
bono pareigas Prienuose ėjęs 
mons. J. Užupis atsistatydino, 
į šias pareigas iš Seirijų ir buvo 
perkeltas kun. J. Baliūnas. 

Užbaigdamas šį pamąsty-
mą, kun. J. Baliūnas palinkėjo 
profesoriaus, vieno žymiausių 
krikščioniškų rašytojų ir mąs-
tytojų C. Lewiso žodžiais: 
„Ieškosite dangaus, gausite ir 
žemę, ieškosite žemės, negau-
site nieko. Ieškosite galios, lai-
mės, savirealizacijos, gausite, 
vienatvę ir neviltį. Ieškosite 
Kristaus – Jį rasite, o su Juo 
visa kita bus pridėta.“ Ir galų 
gale numalšinsite tą trošku-
lį, kuris kuo toliau, tuo labiau 
veda mus iš proto.
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VALsTYBĖs ŠImTmEČIUI
Turkijos teismas trečiadienį skyrė įkalinimo iki gyvos galvos 
bausmes 28 kariams, bandžiusiems perimti Stambulo 
antro pagal dydį oro uosto kontrolę per praėjusių metų 
nesėkmingą pučą, pranešė vietos žiniasklaida. Aštuoniems iš 
jų Stambulo teismas skyrė įkalinimą iki gyvos griežtesnėmis 
sąlygomis – tokia bausmė pakeitė mirties bausmę. 

  Kroatijos vyriausybės vadovas Andrejus Plenkovičius 
trečiadienį pasmerkė Jungtinių Tautų tribunolo 
„neteisybę“, kai per jo posėdį, kaip įtariama, išgėręs 
nuodų mirė už karo nusikaltimus nuteistas buvęs 
Bosnijos kroatų pajėgų vadas Slobodanas Praljakas 
(Slobodanas Praliakas).

Palestiniečių politinės partijos „Fatah“ vyriausias 
derybininkas trečiadienį pareiškė, kad palestiniečių 
islamistų judėjimas „Hamas“ nepasirengęs laikytis 
istorinio vienybės susitarimo.

ANTANAS MACEINA-JASMANTAS 
(1908 01 27–1987 01 27) – krikš-
čioniškosios krypties lietuvių fi-
losofijos kūrėjas, poetas, religi-
jos ir kultūros filosofijos veikalų 
autorius.

Gimė Bagrėno kaime, Prienų rajone. Mo-
tinai mirus, tėvas vedė antrą kartą. Iš abiejų 
žmonų susilaukė po 7 vaikus. Tad šeimoje 
augo 14 vaikų. Vyriausias sūnus Antanas 
lankė Juodaraisčio pradžios mokyklą. Prie-
nų „Žiburio“ gimnazijoje baigęs 5 klases, 
Antanas 1924 m. įstojo į Gižų kunigų se-
minariją, bet jos nebaigė. Studijavo VDU 
lietuvių ir vokiečių kalbas. Po metų grįžo į 
kunigų seminariją. Seminarijos rektoriaus 
patartas, nepriėmė šventimų ir 1930 m. vėl 
grįžo į universitetą. Studijas gilino Liuve-
no, Fribūro, Strasbūro, Briuselio universite-
tuose. Dėstė Kauno universitete. Prasidėjus 
sovietinei okupacijai A. Maceina su šeima 
pasitraukė į Vokietiją. Čia jis dalyvavo Lie-
tuvių aktyvistų fronto (LAF) steigiamaja-
me susirinkime Berlyne, 1940 m. lapkričio 
17 d. Lietuvos aktyvistų fronto vadas Ka-
zys Škirpa priėmė jį kaip vieną savo šešių 
patikėtinių. A. Maceina aktyviai įsitraukė į 
LAF veiklą, vadovavo Ideologijos komisi-

jai, sureda-
gavo fronto 
programą. 

1942 m. 
grįžo į Lie-
tuvą, VDU 
dėstė filoso-
fijos įvadą, 
ėjo Filosofi-
jos fakulteto 
dekano par-
eigas. Aka-
deminis jau-
nimas jį laikė 
ideologiniu vadu. 

Po dvejų metų ir vėl pasitraukė į Vaka-
rus. Vokietijoje, Viurcburge, vedė filosofi-
jos seminarą. Fribūro universitete dėstė rusų 
filosofiją ir Rytų Europos dvasios istoriją,. 
Miunsterio universitete – rusų ir sovietinės 
filosofijos kursus, religijos filosofiją. Vado-
vavo emigrantų ateitininkų sąjungai. Ma-
ceina buvo ne tik filosofas, bet ir poetas, 
eilėraščius pasirašinėjo Antano Jasmanto 
slapyvardžiu. 

Mirė 1987 m. Miunsteryje, palaidotas 
Bredbesdorfo kaimelio kapinaitėse.

1997 m. liepos 5 d. Prienuose, Kultū-
ros centro skvere atidengtas paminklas žy-
miam filosofui A. Maceinai (aut. Alfonsas 
Ambraziūnas).

MATAS ŠALČIUS  
(1890–1940) – Lietuvos žurnalis-
tas, rašytojas, keliautojas, visuo-
menės veikėjas.

Gimė Čiudiškių kaime, Prienų valsčiuje. 
Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, vėliau 
– Kaune. 

Nuo 1906 m. privačiai mokytojavo Bun-
dzuose, netoli Šakių. Baigė lietuvių švie-
timo draugijos „Saulė“ mokytojų kursus 
Kaune, 1908 m. Petrapilyje išlaikė egzami-
nus liaudies mokytojo cenzui gauti. Grįžęs 
mokytojavo Skuodo pradžios mokykloje. 
Palaikė ryšius su žymiais visuomenės vei-
kėjais: J. Basanavičiumi, K. Būga, Vydūnu, 
M. Jankumi, F. Bortkevičiene, J. Elisonu. 
G. Petkevičaitės paskatintas, pradėjo rašyti 
straipsnius į spaudą. 1911 m. buvo paskirtas 
privačiai mokytojauti į Šilalės rajoną, kur ve-
dė ūkininko nuo Joniškio dukrą – Bronislavą 
Rožanskaitę.

M. Šalčius nevengė viešai kritikuoti cari-
nės valdžios. Dėl to Visos Rusijos mokytojų 
suvažiavime Kauno gubernatoriaus įsakymu 
1914 m. ištremtas iš Lietuvos. Emigravo į 
JAV. Amerikoje taip pat užsiėmė žurnalistine 
veikla, rūpinosi lietuviškų knygų leidimu bei 
platinimu, buvo išrinktas Centrinio komiteto 
nukentėjusiems nuo karo šelpti generaliniu 
sekretoriumi.

1917 m. 
sudarė ir iš-
leido Lietu-
vos žemėla-
pį, tais pa-
čiais metais 
perėjo dirb-
ti į „Tėvy-
nės“ redak-
ciją Niujor-
ke. Po dvejų 
metų grįžo į 
Lietuvą. Bu-
vo išrinktas į 
Šaulių sąjungos centro valdybą, ėmėsi leisti 
ir redaguoti pirmąjį šaulių laikraštį „Trimi-
tas“. Ėjo ELTOS direktoriaus pareigas. Dirbo 
Lietuvos kariuomenės propagandos skyriuje, 
mokytojavo. 1925 m. pradėjo keliauti po Va-
karų Europą – Angliją, Ispaniją, Prancūziją, 
Portugaliją, domėjosi jų kultūra. 

Kartu su Antanu Poška aplankė Indiją, 
Balkanų šalis, Egiptą, Artimuosius Rytus, 
Iraną. M. Šalčius susitiko su Mahatma Gan-
džiu, R. Tagore. Po ketverių metų kelionių 
keliautojas išleido knygą „Svečiuose pas 
40 tautų“. 1936 m. išvyko į Pietų Ameri-
ką, aplankė Argentiną, Urugvajų, Braziliją, 
Boliviją, Čilę, Paragvajų. 1939 m. persirgo 
maliarija. 1940 m. susirgo ūmiu smegenų 
uždegimu, nuo kurio ir mirė. Palaidotas Gu-
ajaramerino mieste.

ANTANINA ALEKNAVIČIENĖ 
(gim. 1931 m.) – Prienų kraš-
to muziejaus įkūrėja, mokytoja, 
TAU dekanė, knygų sudarytoja. 

Gimė Sarginės kaime, Prienų rajone. 
Antaninai tebuvo devyneri, kai užgriu-
vo negandos: mirė tėtis, prasidėjo karas, 
okupacija. Motinai teko vienai užauginti ir 
išleisti į mokslus penkis vaikus. Atkaklu-
mas ir užsispyrimas Antaninai leido baigti 
„Žiburio“ gimnaziją, po to, negavus cha-
rakteristikos studijuoti, įsidarbinti moky-
toja Stakliškėse, vėliau Kašonyse, moky-
tis Vilniaus valstybiniame pedagoginiame 
universitete.

1966 m. A. Aleknavičienė pradėjo dirbti 
Prienų rajono švietimo skyriuje. Ėjo ins-
pektorės pareigas, vėliau buvo metodinio 
kabineto vedėja. Domėjimas krašto istori-
ja, kultūra, patirtis organizacinėje veikloje 
buvo tvirtas pagrindas kuriant Prienų kraš-
to muziejų. 1995 m. rugsėjo 16 d. muziejus 
atvėrė duris, A. Aleknavičienė pradėjo eiti 
direktorės pareigas. Direktorės iniciatyva 
išleistos kelios kraštiečių kūrybos knygos, 
surengta daug renginių, susitikimų su rašy-

tojais, kraštiečių dienos, atgaivintos kalbi-
ninko Jono Kazlausko ir keliautojo Mato 
Šalčiaus tėviškės, sutvarkyta ir atnaujinta 
ekspozicija muziejaus padalinyje Pilotiškė-
se (Vinco Mykolaičio-Putino tėviškėje). 

2002 m. liepos 6 d. Lietuvos Respubli-
kos Prezidentas Valdas Adamkus už nuo-
pelnus Lietuvai A. Aleknavičienei įteikė  
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino I laipsnio medalį. 

JONAS KAZLAUSKAS  
(1930 08 01–1970) – kalbininkas, 
vienas žymiausių XX a. baltis-
tų, habilituotas humanitarinių 
mokslų daktaras.

Gimė Matiešionyse, Prienų rajone. Mo-
kėsi Dzingeliškių, Nemajūnų mokyklose, 
Prienų gimnazijoje. Vilniaus universitete 
studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Vil-
niaus universiteto dėstytojas, docentas, 
Istorijos ir filologijos fakulteto dekanas. 
Pirmasis VU pradėjo skaityti fonologi-
jos kursą.

1965 m. kalbininko pastangomis įsteig-
tas baltų kalbotyros žurnalas „Baltistica“. 
J. Kazlausko iniciatyva Vilniuje surengtos 
vėliau tradicinėmis tapusios tarptautinės 
baltistų konferencijos. Daugiausia tyrinėjo 
baltų kalbų istorijos problemas. Paskelbė 
eilę straipsnių apie lietuvių kalbos daik-
tavardžių linksniavimo raidą, jų kamienų 
mišimą, galūnių kilmę. Reikšmingi tyrimai 
lietuvių kalbos morfologijos ir akcentolo-
gijos srityje apibendrinti knygoje „Lietu-
vių kalbos istorinė gramatika“. Tai pirma-
sis tokio pobūdžio lietuvių kalbos istorinės 
gramatikos tyrinėjimas, pagrįstas vidinės 
rekonstrukcijos metodu. 

1970 m. J. Kazlauskas buvo pakviestas 

į JAV Pensilvanijos universitetą skaityti 
baltų kalbotyros kurso. Tačiau spalio 8 d. 
profesorius dingo. Kūnas surastas lapkri-
čio 17 d. Neryje. Šią mirtį iki šiol gaubia 
paslaptis – visi dokumentai iš KGB ar-
chyvų dingę.

Palaidotas Saulės kapinėse Vilniuje.

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

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

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

Jonas Kazlauskas ir Justinas Marcinkevičius, 1949 m.

A. Aleknavičienė ir Prezidentas Valdas Adamkus
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Vienas JAV Konektikuto valstijos 50-metis gyventojas, 
kuris interneto vaizdo pokalbių programoje apsimetęs 
popmuzikos žvaigždėmis Justinu Bieberiu (Džastinu 
Biberiu) bei Harry Stylesu (Hariu Stailsu) bandė vilioti 
mergaites, kalėjime turės praleisti 17 metų.

  Vokietijos aukščiausios instancijos baudžiamųjų bylų 
teismas trečiadienį paleido į laisvę karį, kuris kaltintas tuo, 
kad apsimetęs Sirijos pabėgėliu planavo surengti išpuolį, 
o atsakomybę už jį suversti prieglobsčio prašytojams. 
Vokietijos Federalinis Teisingumo Teismas nusprendė, kad 
„tyrėjų surinktų įrodymų kol kas nepakanka“.

Afganistane trečiadienį įvykdyta mirties bausmė 
penkiems užsienietį pagrobusios ir nužudžiusios 
gaujos nariams, karo nuniokotos šalies vyriausybei 
nesėkmingai mėginant pažaboti į užsieniečius 
ir turtingus vietos gyventojus besitaikančius 
nusikaltėlius.

REKLAMA

si gydytoja neurologė Rasa 
Stankevičiūtė. Gydytojoms 
padeda slaugytojos (yra 12,25 
etato), slaugytojų padėjėjos 
(5,5 etato), ūkio reikalų tvar-
kytoja ir valytoja. Prireikus 
konsultuoja įvairių sričių gy-
dytojai konsultantai, dirban-
tys poliklinikoje arba kituose 
ligoninės skyriuose. 

„Sunkiomis ligomis ser-
gantys, komplikacijų patyrę 
ligoniai prireikus perkeliami į 
trečio lygio ligonines. Pernai į 
tokias ligonines perkėlėme 63 
ligonius, o gydymo palaiky-
mui 177 ligoniai buvo perkelti 
į slaugos skyrių“, – pasakojo 
dešimtmetį Vidaus ligų skyriui 
vadovaujanti gydytoja V. Pur-
vinienė. Pasak vedėjos, darnus 
skyriaus darbas priklauso nuo 
visos ligoninės – priėmimo, 

reanimacijos, reabilitacijos 
skyrių – darbuotojų susiklau-
symo, o ligų diagnozavimas 
neatskiriamas nuo laboratori-
jos, rentgeno kabineto darbuo-
tojų atliekamo darbo. 

Ligos keičiasi mažai 
Beveik keturių dešimtme-

čių darbo patirtį turinti gydy-
toja V. Purvinienė kalbėjo, kad 
ligos, kurių užpulti žmonės 
pakliūva į ligoninę, per kelis 
dešimtmečius mažai pasikei-
tė – dažniausiai tai širdies ir 
kraujagyslių bei plaučių su-
sirgimai. Tik ligonių amžius 
keičiasi. Ilgėjant gyvenimo 
trukmei, skyriuje gydomi ir 
vyresni pacientai. Pasak gy-
dytojos, maždaug pusė ligo-

Medikai grąžina visavertį gyvenimą. 
Susipažinkime dar kartą - Prienų ligoninė (IX)

nių yra 80–95 metų 
amžiaus. Trumpėja 
ir gydymo laikas li-
goninėje. 2013 m. 
vidutinė gydymo 
trukmė buvo 8,2 
dienos, 2016 m. –
7,2 dienos.  

Nors ligos ma-
žai kinta, bet jų di-
agnostika ir gydy-
mas tobulėja, atsi-
randa naujų vaistų 
ir gydymo metodų, 
nuolat daugėja apa-
ratūros ir tyrimų, 
padedančių greičiau ir tiks-
liau diagnozuoti ligas. Atlieka-
mi klinikiniai, biocheminiai, 
serologiniai, imunologiniai, 
echoskopiniai, endoskopiniai, 
radiologiniai, citologiniai, his-
tologiniai tyrimai, leidžiantys 
įvertinti visų žmogaus orga-

nizmo sistemų veiklą. Pasak 
gydytojos V. Purvinienės, 
pradinės diagnozės nustaty-
mą dažniausiai lemia išsami 
ligonio apžiūra, kurią patiksli-
na atsakymai iš laboratorijos, 
rentgeno duomenys. Nesikei-
čia ir pagrindiniai „įrankiai“ 
– kraujospūdžio matuoklis, 
pulsoksimetras, elektrokar-
diograma. 

„Vien patirties maža, turime 
eiti koja kojon su naujovėmis, 
dėl to patirties semiamės kon-
ferencijose, seminaruose, kur 
galime susipažinti su naujau-
siais gydymo ir ištyrimo me-
todais bei išmokti naudotis 
naujausiomis priemonėmis“, 
– pasakojo skyriaus vedėja. 

Sveikata reikia rūpintis, kol 

dar esame sveiki
Gydytoja apgailestavo, jog 

pasitaiko, kai iš ligonio ar jo 
artimųjų sulaukiama priekaiš-
tų dėl to, kad ligonis neištiria-
mas visapusiškai, nepastipri-
nama jo sveikata. Pasak gy-
dytojos V. Purvinienės, visa-
pusiškas ištyrimas turėtų būti 
atliekamas poliklinikoje, nes 
tai – šeimos gydytojo funkci-
ja, o įvairias sveikatos stipri-
nimo programas organizuoja 
Visuomenės sveikatos biu-
ras. „Nors ligonis atvyksta su 
daugybe negalavimų, TLK fi-
nansuoja tik pagrindinės ligos 
ištyrimą ir gydymą“, – kalbė-
jo gydytoja. 

Būna, kad ligonio artimieji 
medikus stebi nepasitikėda-
mi, „konsultuodami“, kaip 
tirti ir gydyti, nors, kaip pa-
stebėjo gydytoja V. Purvi-
nienė, patys turi tik interneti-
nį supratimą apie mediciną. 
„Prieš ligą malkas skaldė, o 
kodėl dabar iš lovos nesike-
lia“, – tai vienas 
iš dažnesnių li-
gonio artimųjų 
pasakymų. 

„Liga – ilgas 
procesas, tik pa-
sireiškia kartais 
staiga“, – aiški-
na gydytoja. Jos 
teigimu, svei-
kata reikia rū-
pintis, kol dar 
esame sveiki 
– rinktis sveiką 
gyvenimo bū-
dą, rūpintis ir 
tausoti sveika-

tą, to nuo mažumės mokyti 
ir vaikus. 

Skyriuje vienu metu 
gali gydytis 38 ligoniai

Nuo šių metų pradžios Vi-
daus ligų skyriuje teikiama 
nauja aktyvaus tęstinio gydy-
mo paslauga, t. y. kai sunkus 
ligonis, ilgai gydytas aukštes-
nio lygio ligoninėje, dažniau-
siai Kauno klinikose, tęsti gy-
dymo perkeliamas į Prienų 
ligoninę.  

Vidaus ligų skyrius yra 
įsikūręs dviejuose ligoninės 
aukštuose. Šviesiose ir jau-
kiose palatose gali gydytis 
38 ligoniai. 2010 m. iš ES 
finansuojamo projekto lėšų 
buvo suremontuotos sky-
riaus patalpos. Siekiant pa-
gerinti pacientų gydymo są-
lygas, palatose ateityje gulės 
ne daugiau nei trys pacientai. 
Ateinančiais metais planuo-
jama keliose palatose įrengti 
tualetus. 

Gydytoja neurologė Rasa Stankevičiūtė 

Vyriausioji slaugytoja Vilija Duobienė 

Skyriaus vedėja Violeta Purvinienė Lapkričio 21 d. Prienų 
rajono savivaldybės 
socialinių paslaugų 
centre vyko „Šeimų 
klubo“ lankytojams skirti 
pozityvios tėvystės įgūdžių 
ugdymo ir palaikymo 
mokymai, kuriuose buvo 
diskutuojama tema „Kaip 
stiprinti vaikų pasitikėjimą 
savimi“. Mokymus vedė 
socialinė darbuotoja Irena 
Danilevičienė. 

Mokymų metu buvo ak-
centuojama, kad svarbiausia, 
ką tėvai gali suteikti savo vai-
kui, yra pasitikėjimas savimi 
ir savigarba. Tik savimi pasi-
tikintis vaikas gali išbandyti 
naujus dalykus, turėti tvirtą 
savo nuomonę ir nepasiduoti 
kitų poveikiui. 

Su tėvais buvo diskutuo-
jama apie vaikų dalyvavimą 
kuriant šeimos taisykles ar 
priimant sprendimus. Akcen-
tuota, kad suteikiant vaikams 
galimybę dalyvauti santykių, 

Stiprinkime vaikų 
pasitikėjimą savimi

pagrįstų abipuse pagarba, kū-
rime, mokantis spręsti konf-
liktus be smurto, stiprėja vaikų 
pasitikėjimas savimi ir savęs 
vertinimas.

Susitikimo metu taip pat bu-
vo analizuojamas grįžtamasis 
ryšys, pabrėžiama, kad svarbu 
aptarti ne tik stipriąsias vaiko 
savybes, kurios kelia jo savi-
vertę, bet ir silpnąsias. Tėvams 
buvo rekomenduota nepatin-
gėti su vaiku aptarti ne tik sė-
kmes, bet ir nesėkmes, paana-
lizuoti, kodėl nepavyko įvyk-
dyti vieno ar kito dalyko.

Kviečiame visus „Šeimų 
klubo“ lankytojus bei tėvus, 
kurie nori pagilinti žinias, kaip 
pozityviai auklėti vaikus, at-
vykti į mokymus. Mokymai 
vyksta vieną kartą per mėnesį. 
Visą informaciją suteiks soci-
alinės darbuotojos.

Socialinės darbuotojos Irena 
Danilevičienė, Birutė Songailie-
nė, Dovilė Puodžiūnaitė, Aistė 
Morkūnienė 
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Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!
Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

„Naujasis Gėlupis“ 
prenumerata: 12 mėn. - 43 Eur Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba 

internete adresu www.prenumeruok.lt

Jungtinių Valstijų ekonomika trečiąjį šių metų ketvirtį augo 
sparčiausiai per trejus metus ir padidėjo daugiau, nei buvo 
iš pradžių prognozuota, rodo trečiadienį paskelbti patikslinti 
oficialūs duomenys. Jie rodo, kad didžiausia pasaulyje 
ekonomika išlieka atspari, nepaisant vasarą praūžusių 
uraganų, kurie turėjo tik nežymios įtakos Amerikos ūkiui.

  Valstybės energetiniam saugumui užtikrinti būtiną 
elektros rezervą kitąmet užtikrins „Lietuvos energijos“ 
grupės elektros gamintojos „Lietuvos energijos gamyba“ 
(LEG) valdoma Lietuvos elektrinė Elektrėnuose. Rezervo 
poreikis kitąmet sieks 212 megavatų (MW), o jį užtikrins 
Lietuvos elektrinės 7 ir 8 elektrinės blokai.

Iranui neįsileidus į savo oro erdvę lėktuvo, kuriuo į 
Saudo Arabiją skrido Bulgarijos premjeras ir buvęs 
karalius, orlaiviui teko skristi per Iraką, trečiadienį 
pranešė Sofija. Prieš lėktuvui pakylant, Iranas buvo 
davęs leidimą įskristi į jo oro erdvę, tačiau vėliau jį 
atšaukė.

Orkaitėje troškintos sultingos  
vištienos blauzdelės su morkomis 
ir padažu 

Reikės: 10 vištų blauzdelių, 3 morkų, 2 svogūnų, 3 šaukš-
tų grietinės, , šiek tiek sviesto, česnako, smulkintų krapų, 
petražolių, pipirų, druskos.

Padažui: 350 ml pieno, 2 šaukštų miltų, šiek tiek drus-
kos, pipirų.

Vištienos blauzdeles įtrinkite prieskoniais, česnaku ir pali-
kite marinuotis per naktį.

Sutarkuotas morkas ir smulkintą svogūną pakepinkite kep-
tuvėje su sviestu.

Į kepimo indą sudėkite blauzdeles, jas aptepkite grietine ir 
uždėkite kepintas morkas su svogūnais.

Dubenėlyje sumaišykite pieną, miltus, druską, pipirus ir šiuo 
padažu užpilkite vištienos blauzdeles. Kepkite 200 C laipsnių 
orkaitėje apie 40 minučių.

Gaminiai iš morkų
Daugeliui mūsų morkos – įprasta kasdienė daržovė, 
kuri labiausiai tinka salotoms ar sriuboms gardinti. 
Tačiau morkų panaudojimo galimybės kur kas 
didesnės – reikia tik pasidomėti, ką iš jų galima 
pasigaminti. Ir ne taip jau mažai yra receptų iš morkų 
ir su morkomis. Juolab kad dabar, rudenį,  morkų yra 
daug ir jos nebrangios. Siūlome išbandyti patiekalus, 
kurių receptus pavyko rasti įvairiuose internetiniuose 
puslapiuose.

Trinta morkų sriuba su  
šonine ir avinžirniais

Reikės: 1,5 l vištienos sultinio, 5 morkų, 100 ml apelsinų 
sulčių, 0,5 skardinės konservuotų avinžirnių, 1 svogūno, 50 
g kiaulienos šoninės, 4 skiltelių česnako, 1 šaukštelio rūky-
tos paprikos miltelių, šiek tiek druskos, pipirų, aliejaus.

 
Morkas nuskuskite ir supjaustykite riekelėmis. Nelabai 

svarbu, kokio jos dydžio, tiesiog kuo mažesni gabalėliai – tuo 
sriuba greičiau išvirs. Svogūną supjaustykite pusžiedžiais. 
Česnako skilteles nulupkite. Į puodą su šlakeliu aliejaus su-
dėkite visas paruoštas daržoves ir, minutę pakepinę, užpilkite 
karštu sultiniu (tiesiog galite į karštą vandenį įmesti sultinio 
kubelį). Sriubą palikite virti ant nedidelės ugnies maždaug 20 
minučių arba kol morkos bus visiškai minkštos. Prieš tai dar 
įberkite ketvirtadalį šaukštelio rūkytos paprikos ir druskos ( 
jei trūksta).

Kol verda sriuba, šoninę supjaustykite kubeliais ir pakepin-
kite keptuvėje su šlakeliu aliejaus. Kai ji pradės skrusti, su-
dėkite nusunktus avinžirnius ir likusią rūkytą papriką. Pake-
pinkite, kol avinžirniai sušils ir pasidengs paprika ir šoninės 
riebaliukais. Apibarstykite šviežiai maltais pipirais.

Išvirusią sriubą sutrinkite elektriniu trintuvu iki vientisos 
masės, supilkite apelsinų sultis. Išpilstykite sriubą į dubenė-
lius, į kiekvieną ant viršaus dėkite po kelis kupinus šaukštus 
šoninės su avinžirniais.

Labai skani cukinijų ir morkų  
uogienė 

Reikės: 1 kg cukinijų, 500 g morkų, 500 g cukraus, 1 
citrinos, 3 šaukštelių vanilinio cukraus.

Cukiniją nuplaukite, nulupkite, išimkite sėklas su jas gau-
biančiu minkštimu, supjaustykite 1,5–2 cm kubeliais.Paruoštas 
cukinijas užpilkite cukrumi, parūgštinkite iš citrinos išspaus-
tomis sultimis ir palaikykite, kol išsiskirs cukinijų sultys (išsi-
skiria kaip tik per tą laiką, kol paruošiamos morkos). Tuomet 
užvirkite ir, sumažinę ugnį, virkite 2–3 min.

Morkas sutarkuokite burokine tarka, sudėkite į puodą, įpil-
kite stiklinę iš cukinijos išsiskyrusių sulčių ir virkite, kol su-
minkštės (apie 30 min.).

Tuomet paruoštas daržoves sumaišykite ir palikite kelioms 
valandoms vėsioje vietoje. Po to uogienę virkite apie 15–20 
min., kol išgaruos beveik visas skystis.

Karštą uogienę sumaišykite su vaniliniu cukrumi, sukrėskite 
į paruoštus stiklainius ir sandariai uždarykite.

Į ,,Revuonos“ pagrindinę 
mokyklą rinkosi antros 
klasės mokinių seneliai, 
jau seniai peržengę 
mokyklinį slenkstį. 
Šiai vakaronei vaikai, 
vadovaujami mokytojos 
metodininkės Danutės 
Baranauskienės, ruošėsi 
iš anksto. Paruošė dailius 
pakvietimus, dovanėles 
seneliams, mokėsi 
eilėraščių, dainų, šokių, 
piešė.

Vakaronę mokiniai pradė-
jo pačiomis gražiausiomis 
lietuvių liaudies dainomis ir 
eilėraščiais apie senelius, jau-
nystę, apie mokyklinį suolą. 
Vėliau seneliams teko minti 
mįsles, sekti savo jaunystės 
pasakas. Agnutė, Klaudija, 

Senelių ir vaikaičių vakaronė
Ignas, Dominykas, Saulė de-
klamavo Meilės Kudaraus-
kaitės eilėraštį „Močiutė kepa 
duoną“, pasakojantį, kaip se-
novėje buvo kepama duona. 
Susirinkusieji skanavo įvai-

rių skonių sūrių, senelių atsi-
neštų kitų vaišių, gėrė nami-
nę girą. Pasistiprinę seneliai 
su anūkais varžėsi įvairiuose 
konkursuose, žaidė žaidimus, 
atliko įvairias užduotis.

Austėjos senelis pasidalijo 
prisiminimais apie šioje mo-
kykloje praleistus mokykli-
nius jaunystės metus. Na, o 
Dominyko prosenelė ir Mi-
glutės senelė dainavo ir kvietė 
visus kartu dainuoti lietuvių 
liaudies dainas. 

Vėliau seneliai kvietė mo-

čiutes pašokti smagią polką, 
kurią liaudiškais instrumen-
tais grojo jų anūkai. Visiems 
buvo linksma, jauku ir gera. 
Niekas neskubėjo namo. Se-
neliai džiaugėsi anūkų dova-
nėlėmis, jų tobulėjimu, išra-
dingumu, sumanumu bei kū-
rybiškumu.

Šventės pabaigoje sušoko-
me šokį „Graži mūsų šeimy-
nėlė“, mokiniai ir seneliai pa-
dėkojo mokytojai už turinin-
gai praleistą laiką.

Prienų ,,Revuonos“ pagrin-
dinės mokyklos 2 a klasės mo-
kinių Viktorijos ir Dominyko 
senelės Ieva Jakienė ir Danutė 
Treigienė 
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laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojams

pRIE VYTAUTO KALNO
„Maestro 2017“ – smagus renginys 
visai šeimai

stasė
AsIpAVIČIENĖ

Tamsų ir niūrų lapkričio 
23-iosios vakarą Birštono 
meno mokykloje buvo 
ne tik jauku ir gera, bet ir 
linksma. Jau septintą kartą 
mokyklos bendruomenė 
į nuotaikingą konkursą-
viktoriną „Maestro 2017“ 
pakvietė ne tik saviškius, 
bet ir svečius iš Jiezno bei 
Prienų meno mokyklų.

Birštono meno mokyklos 
direktorė Laimutė Raugevi-
čienė pasidžiaugė, kad kasmet 
šis konkursas tampa populia-
resnis, nes šiemet jame da-
lyvauti panoro 7 komandos, 
kurių sudėtyje – ir tėveliai bei 
mamytės.

Mokyklos vadovė paminė-
jo, kad konkursines užduotis ir 
klausimus parengė muzikos ir 
dailės skyrių mokytojai, tad jie 
gana įdomūs ir sunkūs.

Vertinimo komisijoje dirbo 
muzikos mokytojas, komisi-
jos pirmininkas Kęstutis Di-
dvalis su dviem patarėjomis 
– muzikos mokytoja Dalia Je-
gelevičiene ir dailės mokytoja 
Rasa Mekioniene. 

Konkursas vyko trimis tu-
rais po 10 klausimų ir užduo-
čių iš dailės bei muzikos sri-
čių. Pirmame ture atsakymai 
buvo vertinami po 1 balą, an-
trame – po 2 balus, o trečiame 
– po 3 balus.

Konkursą linksmai ir išra-
dingai vedė dailės mokytoja 
Eglė Janušaitienė.

Prie stalų susėdusios ko-
mandos užsirašė savo pavadi-
nimą, taip pat išsirinko ir savo 
kapitoną. Komandos vadino-
si: „Be proto“, „Nesugalvoju“, 
„7–9“, „Menininkai“, „Medi-
niai“, „Jieznas“ ir „Prienai“.

Klausimai atrodė nesunkūs, 
pavyzdžiui, kiek klavišų turi 
fortepijonas? Koks žinomiau-
sia lietuviškas baletas? Kur 
buvo atidaryta pirmoji meno 
mokykla? Iš pradžių klausi-
mai buvo lyg ir lengvesni, ta-
čiau vėliau sunkėjo. Žinoma, 
kai tikrai žinai, klausimas bū-
na visai lengvas, o kai reikia 
abejoti ar spėlioti, jau sudė-
tingesnis...

Jau po pirmojo turo į priekį 
pradėjo veržtis „Menininkų“ 
komanda, kurioje buvo dau-
giausia Suchockų šeimos at-
stovų – tėtis Feliksas, dukros 
Adrija, Austėja ir jų draugės.

Antrajame ture geriausiai 

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

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

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

Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.

Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.

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

pasirodė svečiai iš Jiezno, su-
rinkę 24 balus, ir prieniečiai 
su 22 balais.

Visgi trečiajame ture žen-
klia balų persvara (surinko 
42) vėl pirmavo „Meninin-
kai“, nuo jų 9 balais atsiliko 
„Mediniai“ ir „Prienai“.

Kova buvo atkakli, nes dėl 
trečios vietos susirungė dvi 
vienodą balų skaičių turin-
čios komandos – „Mediniai“ 
ir „Jieznas“. Po papildomų 
klausimų stipresni buvo „Me-
diniai“, kurie garbingai užėmė 
trečiąją vietą.

Pirmoji vieta atiteko „Meni-
ninkams“, surinkusiems gau-
siausią balų skaičių – net 77. 
Antrąją vietą laimėjo „Prie-

nai“, surinkę 64 balus, o tre-
čiąją iškovojo „Mediniai“ su 
64 balais (plius papildomi at-
sakymai).

Mokyklos direktorė L. Rau-
gevičienė padėkojo tėveliams 
ir mamytėms, kurie kartu su 
vaikais dalyvavo šiame nuo-
taikingame renginyje, ir ap-
dovanojo padėkos raštais. 
Iš tikrųjų smagu, kai vaikai 
ir tėvai gali kartu dalyvau-
ti konkurse, spręsti užduo-
tis ir džiaugtis sėkmingai jas 
atlikę.

Visi konkurso dalyviai bu-
vo apdovanoti atminimo do-
vanėlėmis, o nugalėtojai gavo 
atminimo dovanėles – puode-
lius su užrašais.

Noras aplankyti 
prieglaudėlę, esančią šalia 
Škėvonių kaimo, neblėso 
beveik ištisus metus. Tad 
Nemajūnų dienos centro 
vaikai jau antrą kartą 
nutarė aplankyti beglobių 
šuniukų prieglaudą. 

Prieglaudėlėje šiuo metu 
gyvena 68 keturkojai, trys iš 
jų tik ką atvežti. Prieglaudėlės 
savininkė Brigita Krunkaitytė 
pasakojo, kad atvežti šuniukai 
šiuo metu karantine, kol bus 
paskiepyti ir nukirminuoti. Tik 
po to jie galės susitikti su kitais 
augintiniais.

Vaikai atvežė maisto, šil-
tų apklotų, kad prieglaudėlės 
augintiniams būtų jaukiau 
gyventi „savo laikinuose na-
muose“. Iš vienos pusės, gera 
matyti, kad gyvūnais deramai 
rūpinamasi, prižiūrima jų svei-
kata, gydomi sužalotieji. Ta-
čiau liūdina tai, kad beglobių ir 
pamestų gyvūnų, kurie neturi 
šeimininkų, yra tiek daug. Po 
šio apsilankymo, nuoširdžiai 
tikime, kad artėjant šventėms 
pasvarstysime apie galimybę 
priimti į savo namus beglobį 
šunelį, kad jis atras mūsų šir-
dučių šilumą ir namų jauku-
mą.    NDC inf. 

Dienos centro 
vaikai aplankė 
keturkojus 
draugus

Seimo nario Kazio Starkevičiaus 
susitikimas su žemdirbiais

stasė
AsIpAVIČIENĖ

Lapkričio 27 dieną Birštono 
savivaldybėje viešėjo LR 
Seimo narys, buvęs žemės 
ūkio ministras Kazys 
Starkevičius. Pirmiausia 
jis apsilankė pas ūkininką 
Joną Gradecką, o vėliau 
Nemajūnų bendruomenės 
namuose susitiko su 
ūkininkais bei vietos 
gyventojais.

Svečias taip pat apžiūrėjo 
Nemajūnų dienos centro pa-
talpas, kurios yra pritaikytos 
teikti gyventojams socialines 
paslaugas bei vaikų popamo-
kinei veiklai. Svečias priminė, 
kad mūsų krašte labai daug lė-
šų skiriama socialinėms pro-
blemoms spręsti.

Kalbėdamas apie kaimiškas 
vietoves ir jose gyvenančias 
mažiau pasiturinčias ar soci-
alinių įgūdžių stokojančias 
šeimas, Seimo narys paminė-
jo, kad reikėtų žmones pratinti 
savame darže pasisodinti dar-
žovių, bulvių, tvartelyje laikyti 
keletą vištų ar avių. Gal iš ti-
krųjų reikėtų duoti ne pinigų 
pravalgyti ar kitur išleisti, o 
gyvuliukams įsigyti, mokyti 
žmones dirbti ir patiems pra-
simanyti maisto ar pinigų. Juk 
dabar yra tokių žmonių, kurie 
gauna vienokias ar kitokias 
pašalpas, išmokas ir nelabai 
supranta jų vertės.

Buvęs žemės ūkio ministras 
kalbėjo ir apie laisvą valstybi-
nę bei nuomojamą žemę, apie 
tai, kaip žmonės nedirbdami 
žemės sugeba gauti dideles 
išmokas, nors pridėtinė vertė 
ir nesukuriama.

K. Starkevičius kalbėjo ir 
apie mokesčius, kuriuos rei-
kia mokėti ūkininkams, jų 
skaičiavimo metodiką ir kiek 
reikia uždirbti norint juos su-
mokėti. Juk žemę dirbantis 
žmogus algos kiekvieną mė-
nesį negauna, o ir pats uždar-
bis priklauso ne tik nuo jo pa-
ties pastangų, bet ir nuo oro 
sąlygų.

Žemę dirbantiems ūkinin-
kams buvo aktualus ir žemės 
pirkimo klausimas – kas turi 
pirmenybę ją įsigyti, kaip tu-
rėtų vykti pats procesas, kad 
visi būtų patenkinti. 

Žmonės klausė, kokia Sei-
mo nario nuomonė dėl vadi-
namųjų žiedinių savivaldybių, 
dėl seniūnijų savarankišku-
mo. K. Starkevičiaus nuomo-
ne, bendruomenė turėtų pati 
spręsti, kaip tvarkytis, o seniū-
nijos galėtų turėti savo biudže-

tą ir pačios planuoti bei atlikti 
reikalingus darbus,  spręsti so-
cialines problemas.

Seimo narys atsakė į pa-
klausimus dėl melioracijos 
sistemos būklės ir jos gerini-
mo galimybių, kalbėjo aktu-
aliais žemės grąžinimo savi-
ninkams klausimais.

Iš tikrųjų melioracijos įren-
giniai šalies laukuose jau su-
sidėvėję ir neatlieka savo pa-
skirties. Prieš keletą metų, kai 
žemės ūkio ministru buvo K. 
Starkevičius, įsteigus mažiau-
siai 3 asmenų asociaciją buvo 
galima gauti lėšų, pasisamdyti 
rangovus ir atlikti kai kuriuos 
melioracijos darbus. Pasak 
K. Starkevičiaus, tais metais 
melioracijos griovių tvarky-
mui ir priežiūrai buvo skirta 
iki 50 tūkst. litų, tad kas no-
rėjo ir sugebėjo, susitvarkė. 
Taip pat penkerius metus bu-
vo kompensuojama iki 500 
litų priežiūros darbams atlik-
ti. Visi melioracijos įrenginiai 
priklausė valstybei. 

K. Starkevičius pažymėjo, 
kad kitų metų biudžete pasiū-
lyta tam skirti 8 mln. eurų, tuo 
tarpu Seimo kaimo reikalų ko-
mitetas norėtų, kad būtų skirta 
bent 50 mln., už kuriuos būtų 
galima atlikti nors minima-
lius darbus.

Seimo narys paminėjo, kad 
geriausia būtų gauti lėšas per 
ilgalaikius investicinius fon-
dus – tuomet ūkininkas mo-
kėjimus gali išdėstyti 25 metų 
laikotarpiui, o palūkanas den-
gia valstybė.

Taip pat buvo kalbama ir 
apie laisvos valstybinės žemės 
fondą – kokia žemė laikoma 
laisva ir kokia užimta, apie tai, 
kaip greičiau būtų galima pa-
keisti žemės paskirtį, kad no-
rintys galėtų įkurti savo sody-
bas, kad valdžiai reikia labiau 
atsižvelgti į žmonių pageida-
vimus, neapsunkinant jų biu-
rokratiniais reikalavimais.

Po susitikimo su gyvento-
jais Seimo narys dalyvavo šv. 
Mišiose Nemajūnų bažny-
čioje, taip pat padėjo pastatyti 
atminimo stulpą, įamžinantį 
Nepriklausomybės 25-osioms 
metinėms pasodintą ąžuoliukų 
alėją prie kelio į „Royal Spa 
Residence“. 
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sKELBImAI

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

karves, telyčias. Moka 6-21 
proc. Sutvarko dokumentus 
subsidijoms gauti. Sveria, 

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),  
8 620 35000 („Omnitel“), 
 8 613 79515 („Tele 2“).

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

Ketvirtadienio naktį apie 0 val. 10 min. Jonavoje, 
Skarulių ir Taurastos gatvių sankryžoje rastas į tilto 
pertvarą atsitrenkęs automobilis „Audi A4“. Jo salone 
rastas automobilį vairavusio 22 metų vairuotojo 
lavonas.

  Policijos duomenimis, apie 3.45 val. Danės gatvėje 
patruliavę policijos pareigūnai patruliuojantys 
policijos pareigūnai pastebėjo gatvėje gulintį vyrą. 
Preliminariais duomenimis, 1990 metais gimęs vyras 
yra viešbučio darbuotojas, įtariama, kad jis galėjo 
iškristi pro langą.

Kauno rajone, senelių namuose, žuvo pro langą iškritusi 
globotinė. Ketvirtadienio naktį apie 2 val. Giraitės kaime, 
specializuotų senelių globos namų kieme, rastas 75 
metų globotinės lavonas sumušta galva. Pirminiais 
duomenimis, moteris mirtinai susižalojo iškritusi pero 
langą iš antro aukšto.

REKLAMA

Lentpjūvė parduoda malkas. 
Atveža. Tel. 8 670 04260.

Pjuvenų briketus. Atvežame. 
Savivarčio su kranu paslaugos. 
Tel. 8 690 66155.

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

PASLAUGOS

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...
UAB „GEONETAS“  

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

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

38124. 

Kalėdinė nuolaida! Socialiai 
remtiniems asmenims – sklypų 
padalijimas, atidalijimas, sujun-
gimas ir kadastriniai matavimai 
- tik už pusę kainos. Tel. 8 603 
08785.

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 prijungimas. Tel. 8 685 
60129.

P r o f e s i o n a l i 
stogdengių briga
da atlieka visus 

stogo remonto, įrengimo dar
bus. Sudarome sąmatas, pris
tatome medžiagas, suteikiame 
garantijas. Tel. 8 677 68382.

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

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

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

Bet kokią žemės ūkio techniką, 
pvz., traktorių, priekabą, sun-
kvežimį ir jų padargus. Gali būti 
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.

ĮVAIRIOS PREKĖS

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

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

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

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

Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo 
malkas, supjautas kaladėmis, 
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas 
nemokamas. Statybinę medieną 
pagal klientų pageidaujamą ilgį 
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą. 
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8 
614 98516, 8 639 48191.

PERKA
Mėsinį veršelį arba telyčaitę nuo 
6 mėn. tolimesniam auginimui. 
Tel. 8 625 93679.

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

ŽŪB „Žara“ karves, 
jaučius,  telyčias. 
Atsiskaito iš karto.         

Tvarko valstybines išmokas. 
Sveria el. svarstyklėmis. 
Pasiima patys. Tel.: 8 685 
86121, 8 699 57191.

Superkame karves, 
bulius ir telyčias. KRE
KENAVOS AGRO FIR
MOS supirkėja Olga 
Smailienė (Jonava). 

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. 8 642 67784. 

AB „Krekenavos mėsa“ dar
buotoja Genovaitė Smagurienė 
superka bulius, karves, telyčias. 
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskai
to iš karto. Tel. 8 682 11225.

Automobiliai ir 
jų dalys

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

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

Skubiai superkame visų mar
kių lengvuosius automobilius, 
mikroautobusus, keturačius, 

priekabas.   
Automobiliai gali būti su de-

fektais, nevažiuojantys, daužti, 
skirti ardymui ar utilizavimui, 

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

Lauksime Jūsų pasiūlymų 
tel. 8 666 70777.

ŽEMĖS ŪKIS

PARDUODA
Ožkas. Tel. (8 319) 69387.

Lietuvišką, svilintą kiaulienos 
skerdieną. Kaina tik 2,35 Eur/kg. 
Atvežame. Tel. 8 607 12690.

6 sav. paršelius. Tel. 8 600 
60827.

Apie 120 kg kiaulę. Tel. 8 656 
35168.

Per 200 kg kiaulę Birštono sen. 
Tel. 8 673 39203.

Mėsinę telyčią veislei. Tel. 8 671 
34428.

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

Polikarbonatiniai šiltna
miai. Įvairių matmenų. Ma
žos kainos. Pristatymas. 
Garantija. www.perchina.lv  
Tel. 8 606 13 383. 

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

Brangiausiai Lietuvoje miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas. 
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676 
41155.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

Tel. 8 682 61641.

IŠNUOMOJA

2 pereinamus kambarius nuo-
savame name prie Nemuno 
Birštone. Tel. 8 603 19643.

Pigiai ir skubiai komercinės pa-
skirties patalpas PC „Velsa“ (I a. 
– 80 kv. m, II a. – 20 kv. m ir 40 kv. 
m, šalia yra picerija, gėrimų krau-
tuvėlė ir kirpykla) Vytauto g. 11 A, 
Prienuose. Tel. 8 650 62733.

Pastatą (angarą, 498 kv. m, buvęs 
servisas) Pramonės g., Prienuose. 
Tel. 8 698 43839.

IŠSINUOMOJA

Išsinuomoja arba perka dirba-
mos žemės Šilavoto, Leskavos, 
Klebiškio apylinkėse. Gali būti 
pieva, arimas, pūdymas ar apleis-
ta žemė. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 683 47763.

Ūkininkas išsinuomoja arba per
ka žemės ūkio paskirties žemę 
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio, 
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse 
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Nekilnojamasis 
turtas

Parduoda
1 KAMBARIO BUTUS
1 k. bt. (29 kv. m., II a. 4 a. n., 
yra balkonas) ir 3 k. bt. (54 kv. 
m, III a. 4 a. n., yra balkonas) 
Birštone. Tel.: (8 319) 56670, 8 
614 46597.

2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. (V a., renovuotame name, 
renovacija sumokėta) Statybinin-
kų g. 19, Prienuose. Tel. 8 604 
02901.

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

Didelę sodybą su žeme arba be 
žemės (sklypo plotas 14,32 ha, iš 
kurio 1,1 ha namų valda) Veiverių 
sen., Prienų r. Tel. 8 652 12546. 

ŽEMĖS SKLYPUS
20 a namų valdos sklypą gražioje 
vietoje Jiezne, Prienų r. Tel. 8 639 
93501.

GARAŽUS
Garažą Revuonos g., Prienuose. 
Tel. 8 614 54126.

Perka
1 k. butą Prienuose. Gali būti 
bendrabučio tipo. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 606 46488.

1-2 k. butą Birštone arba Prienuo-
se. Tel. 8 676 33544.

2-3 k. butą arba nedidelį namą 
Birštone arba Prienuose. Tel. 8 
607 49133.

Sodybą arba sodybvietę ramioje 
vietoje. Domina įvairūs variantai. 
Tel. 8 609 82283.

Sodybą su geru privažiavimu 
Birštono arba Prienų rajonuose. 
Tel. 8 683 91121.

Prašome atsiliepti Gediminą Jakševičių (gim. 1980-05-
22), kadangi 2017 m. gruodžio 15 d. 9.00 val. bus atlie-
kama žemės sklypo, esančio Tiesos takas 8, Jiezno m., 
Jiezno sen., Prienų r. sav., kadastriniai matavimai ir reikia 
suderinti bendrą žemės sklypo ribą (per 10 dienų). Kreip-
tis į UAB „Žemės sklypas“ tel. 8 672 42340.
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Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Gruodžio 2 d. 13 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – tarpra-
joninis moksleivių ir suaugusiųjų 
vokalinių kolektyvų sambūris 
,,Mano krašto partizanų dainos”, 
filmo „Nepaprasta auka“ apie 
partizanų vadą pulkininką Juozą 
Vitkų-Kazimieraitį pristatymas.

Gruodžio 3 d. Prienų r. savivaldy-
bės kūno kultūros ir sporto centre 
– Prienų r. savivaldybės ir „Gyveni-
mo“ laikraščio 2017–2018 m. krep-
šinio pirmenybių varžybos.10.00 
„Stadionas“ – „Pakuonis“ 11.30 
„Savivaldybė“ – „Jieznas“  13.00 
„Šilavotas – „Dvariukas“ 14.30 
„Žiburys“ – Balbieriškio „Rin-
gis“  16.00 „Stakliškės“ – Veiverių 
„Amberis“

Gruodžio 3 d. 13 val. Pakuonio Šv. 
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
bažnyčioje – Advento mišios. Po Šv. 
Mišių – sakralinės muzikos valanda 
„Advento laikas“. Dalyvauja tarp-
tautinių konkursų laureatė Sigutė 
Trimakaitė (sopranas).

Gruodžio 5 d. 18 val. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre – lie-
tuviškas kinofilmas (komedija) 
„Trys milijonai eurų“. Bilieto kaina 
4 Eur. Bilietų kasa dirba pirmadie-
niais–ketvirtadieniais nuo 17.00 
val. iki 18.30 val., penktadieniais 
nuo 16 val. iki 17.30 val. Bilietų 
užsakymas (darbo dienomis) tel. (8 
319) 60 373, 8 685 47 557 arba el. 
paštu bilietukasa@gmail.com  

Gruodžio 6 d. 16 val. Prienų Jus-
tino Marcinkevičiaus viešojoje 
bibliotekoje – Kovo 11-osios akto 
signataro, profesoriaus Bronis-
lovo Genzelio knygos „Politikos 
laisvamanio užrašai: sovietmetis, 
Sąjūdis, nūdiena“ pristatymas ir 
diskusija. Dalyvaus knygos autorius 
Bronislavas Genzelis, Kovo 11-
osios akto signatarai Bronislavas 
Juozas Kuzmickas, Zigmas Vaiš-
vila, „Vermės“ leidyklos vadovas 
Petras Jonušas, knygos autoriaus 
bendraminčiai.

Gruodžio 7 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– „Mąstyk iš idėjos“ protmūšis.  
Kviečiame norinčius registruotis. 
Registruojant komandą, prašo-
me informuoti apie komandos 
dalyvių skaičių ir komandos pa-
vadinimą. Jei neturite komandos, 
parašykite ir padėsime ją surasti. 
Išankstinė registracija Facebo-
oke – privačia žinute arba el. 
paštu asc.isidejos@gmail.com 
Dalyvio mokestis – 2 Eur. Dalyvių 
kiekis ribotas.

Gruodžio 8 d. 11 val. Skriaudžių 
bibliotekoje – kilnojamos kalendo-
rių parodos ,,Kalendorių lobynai“, 

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

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

PJAUNAME AVARINIUS 
MEDŽIUS

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

girmantas.s@gmail.com

DARBO SKELBIMAI

REIKALINGA
Maisto prekių parduotuvėje 
Prienuose –  pardavėja, turinti 
patirties. Tel. 8 682 69323.

UAB „VISA PICA“ Vilniuje  –  du 
picų kepėjai ir du virėjai nuo 12 
val. iki 20 val. Atlygis nuo 600 
Eur. Apgyvendiname. Tel.:  8 685 
10505, 8 640 36464, bonifacas@
gmail.com

Moteris prižiūrėti ligonę Prienų r. 
Tel. 8 608 08574.

Vairuotojai ir nevairuojantys-pa-
dėjėjai (turintys pasą) nuvairuoti 
lengvuosius automobilius į Rusiją 
ir Ukrainą. Tel. 8 648 40019. 

Dovanoja
1,5 mėn. du kiemsargius šuniu-
kus. Tel. 8 655 35350.

Laikyti negaliojančiu
Dingusį traktoriaus priekabos 
registracijos liudijimą Nr. 92496 
laikyti negaliojančiu.

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

GERIAUsIA DOVANA - LAIKRAŠČIO „NAUjAsIs GĖLUpIs“ pRENUmERATA.
jA ARTImIEjI GALĖs DŽIAUGTIs NET DU KARTUs pER sAVAITę - IŠTIsUs mETUs.

REKLAMA

skirtos Skriaudžių Kalendorių mu-
ziejaus 20-mečiui, pristatymas.* 
Muziejininkės S. Kleizaitės pra-
nešimas.* Kalendorių muziejaus 
įkūrėjas Pijus Brazauskas pristatys 
trumpą muziejaus atsiradimo isto-
riją, pasidalins įspūdžiais. * Paroda 
veiks iki gruodžio 29 dienos.

Gruodžio 8 d. Jiezne – renginys, 
skirtas partizanų kovinės opera-
cijos Jiezne 70-ies metų sukakčiai, 
Laisvės kovų sąjūdžio pradžios 75-
mečiui. Baigiamasis Jiezno 525-ųjų 
metinių minėjimo renginys. 13.00 
val. – Jiezno gimnazijos aktų salėje 
– pranešimas ,,Lietuvos partizanų 
koviniam žygiui Jiezne–70“ (lek-
torius  istorikas Vytautas Kuzmic-
kas). 14.30 val.  – „Mokomosios 
pratybos priešo užimtam pastatui 
išvaduoti“ (Jiezno m. centre, prie 
parduotuvės ,,Aibė“). Pratybas 
ves KASP Dariaus ir Girėno 2-
osios rinktinės savanoriai. 14.45 
val. – Šaulių košė, arbata Jiezno 
kultūros ir laisvalaikio prieigose. 
15.15 val. – Parodos ,,Kai sieloms 
neliko medžių“ pristatymas Jiezno 
kultūros ir laisvalaikio centre.

Gruodžio 8 d. 13 val. Ašmintos lais-
valaikio salėje – Adventinė popietė 
„Tegul Advento laukime užgimsta 
gėris širdyje“. Senovinių Advento 
papročių ir tradicijų atgaivinimas, 
meninė programa.

Gruodžio 8 d. 14 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centro mažojoje 
salėje (2 aukšte) – konferencija 
„Jau 10 metų kartu“, skirta Prienų 
rajono vietos veiklos grupės įkūri-
mo 10-mečiui paminėti. 

Gruodžio 10 d. Prienų sporto 
arenoje – Prienų r. savivaldybės ir 
„Gyvenimo“ laikraščio 2017–2018 
m. krepšinio pirmenybių varžy-
bos. 11.00 Veiverių „Amberis“ 
– Balbieriškio „Ringis“ 12.30 „Sa-
vivaldybė“ – „Pakuonis“  14.00 
„Stakliškės“ – „Jieznas“ 15.30 
„Šilavotas“ – „Stadionas“  17.00 
„Žiburys“ – „Dvariukas“

Gruodžio 10 d. Šilavote – Adven-
tinė popietė „Pasidalinkime ste-
buklo laukimu“. 12.00 val. – Šv. 
Mišios Šilavoto bažnyčioje. 13.00 
val. – Adventinė popietė „Pasida-
linkime stebuklo laukimu“ Šilavoto 
laisvalaikio salėje. Dalyvauja Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio centro 
folkloro grupė „Gija“.

Gruodžio 10 d. Stakliškėse – Kalė-
dinis padėkos vakaras „Po angelo 
sparnu“. 15 val. – Iškilmingas Ka-
lėdų senelio sveikinimas ir Kalėdų 
eglės įžiebimas Stakliškių mies-
telio aikštėje. 16 val. – Tradicinis 
kalėdinis padėkos vakaras „Po 
angelo sparnu“ Stakliškių kultūros 
ir  laisvalaikio centre. Koncertuos 
grupė „Stak Bet Band“. Koncertą 
dovanoja buvęs stakliškietis Algis 
Raškevičius.

Gruodžio 11 d. 14 val. Išlaužo se-
niūnijos salėje – edukacinė popietė 

,,Nupinsiu Advento vainiką“. 

Gruodžio 12 d. 12 val. Išlaužo 
seniūnijos salėje – Adventinė 
popietė „Pasidalinkime stebuklo 
laukimu“. 

Gruodžio 13 d. 17.30 val. Prienų m. 
Laisvės aikštėje – Kalėdų eglės įžie-
bimo šventė „Žibantis miestas“. 

Gruodžio 15 d. 11 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centro mažojoje 
salėje (2 aukšte) – Prienų rajono 
savivaldybės „Metų ūkio“ šventė. 

Gruodžio 15 d. 17.30 val. Jiez-
no kultūros ir laisvalaikio centre 
– mėgėjų teatro spektaklis „Grinčo 
Kalėdos“. Po spektaklio – Kalėdų 
eglės įžiebimo šventė Jiezno mies-
to aikštėje.

Gruodžio 18 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre – Tel 
Avivo (Izraelis) operos solistės Olos 
Binder koncertas. Koncertmeisterė 
Julija Sokol (Kaunas). Programoje 
– neapolietiškos ir žydų dainos, po-
puliarioji klasika, rusiški romansai. 
Bilieto kaina – 2,03 Eur.

Gruodžio 20 d. 17.30 val. Balbieriš-
kyje, prie seniūnijos administraci-
nio pastato – Balbieriškio kalėdinės 
eglutės įžiebimo šventė. 18.00 val. 
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio 
centre – Alytaus teatro „Aitvaras“ 
spektaklis mažiems ir dideliems 
„Tinginių pasakos“.

PARODOS PRIENŲ RAJONE
Gruodžio 8 d. 11 val. Skriaudžių bi-
bliotekoje – kilnojamos kalendorių 
parodos ,,Kalendorių lobynai“, skir-
tos Skriaudžių Kalendorių muzie-
jaus 20-mečiui, pristatymas. Paroda 
veiks iki gruodžio 29 dienos.

Gruodžio 8 d. 15.15 val. Jiezno kul-
tūros ir laisvalaikio centre – Alytaus 
kraštotyros muziejaus parodos ,,Kai 
sieloms neliko medžių“ pristatymas. 
Paroda veiks iki gruodžio 28 d. 

Gruodžio 16–24 dienomis Jiezno 
kultūros ir laisvalaikio centre veiks 
Jiezno žmonių su negalia rankdar-
bių paroda „Darbščios rankos“.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centre 
eksponuojama baltarusių fotome-
nininko Vitus Saloshankos darbų 
paroda „Kelionė Nemunu“. Ši paro-
da – tai VšĮ „Šviesos raštas“ vykdyto 
projekto „Užsienio fotomenininkų 
rezidencijos Lietuvos regionuose“ 
vienas iš rezultatų. Paroda veiks iki 
gruodžio 8 d.

Pakuonio bibliotekoje eksponuo-
jama fotografijų konkurso, organi-
zuoto Žolinės šventei, nugalėtojų 
darbų paroda „O buvo vasara pilna 
žiedų...“.

Nemuno kilpų regioninio parko 
Prienų lankytojų centre (Kranto g. 
8, Prienai) eksponuojama Prienų 
„Žiburio“ gimnazijos dailės ir tech-
nologijų kūrybos darbų paroda 
„Kuriame mokyklai“, skirta Gimna-
zijos 100-mečiui. Paroda veiks iki 
gruodžio 8 d.

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 650 41148. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Atidaryta nauja salė!
Šiltnamių g. 8, Prienuose

Greitai ir kokybiškai už priei
namą kainą atliekame visus 
santechnikos darbus: šildymo, 
vandentiekio, nuotekų ir kitų 
sistemų įrengimą ir remontą. 
Gręžiame iki 250 mm skersmens 
skyles betone, mūre. Tel.: 8 604 
35126, 8 685 45851.

Gaminame įvairias namų, ūkinių 
pastatų duris ir laiptus. Kokybę 
garantuojame. Tel. 8 682 62195.

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

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

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

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z 
visoje Lietuvoje ištisus metus! 
Garantija, aptarnavimas. www.
Melkerlita.lt, tel.: 8 616 08020 
(Linas), 8 686 83265 (Rolandas).

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

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

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

Mūriju, betonuoju ir šiltinu sto-
gus. Tel. 8 607 14112.

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

Kokybiškai remontuojame bu
tus: dažome, glaistome, klojame 
laminatą, atliekame kitus darbus. 
Tel. 8 606 46488.

Atlieku vidaus apdailos darbus. 
Tel. 8 612 85383.

Klijuojame plyteles ir atliekame 
kitus įvairius vidaus apdailos 
darbus. Tel. 8 644 40204.

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

Santechnikos darbai: vamzdynų 
keitimas, klozetų keitimas ir 
tvarkymas, maišytuvų keitimas 
ir kiti santechnikos darbai. Skylių 
gręžimas nerūdijančio plieno 
kriauklėse, metalinių vamzdžių 
sriegimas. Katilų prijungimas ir 
medžiagų komplektavimas. At-
vykstu bet kurią savaitės dieną ir 
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių 
gedimų ir darbų) bei į rajonus. 
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.: 
8 684 55308, 8 619 54866.
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Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!
Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

„Naujasis Gėlupis“ 
prenumerata: 12 mėn. - 43 Eur Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba 

internete adresu www.prenumeruok.lt
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TV pROGRAmA

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, gruodžio � d. Sekmadienis, gruodžio � d. Pirmadienis, gruodžio � d. Antradienis, gruodžio � d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Istorijos detektyvai 
07:00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 07:30 Šventa-
dienio mintys 08:00 Gimtoji žemė 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite 09:00 Brolių Grimų pa-
sakos 10:00 Gustavo enciklope-
dija 10:30 lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai 12:00 
pasaulio dokumentika 13:45 pu-
aro 15:15 laisvės vėliavnešiai 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą) 16:00 Auksinis 
protas 17:15 Klausimėlis.lt. HD. 
17:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.) 17:55 Sportas 17:58 Orai 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 pramoginė laida „editos 
šou” 19:30 Savaitė 20:30 pano-
rama 20:48 Sportas 20:53 Orai 
21:00 premjera. laisvės kai-
na. partizanai. 21:55 premjera. 
(Ne)tikros prancūziškos vestuvės 
23:30 Gyvulių ūkis 01:00 pasaulio 
dokumentika

 
06:30 Madagaskaro pingvinai (10) 
06:55 Nepaprastas Gumuliuko gy-
venimas (58) 07:20 “Nickelodeon” 
valanda. ančiukai Duoniukai (10) 
07:45 Kung Fu panda (5) 08:10 
Keista šeimynėlė (6) 08:35 To-
mo ir Džerio pasakos (12) 09:00 
peliukas Stiuartas litlis (3) 09:30 
tinginių miestelis (50) 10:00 Ogis 
ir tarakonai (25) 10:10 KINO pUS-
RYČIaI. pReMJeRa Narsusis 
riteris Justinas 12:05 Galaktikos 
gelbėtojai 14:15 Mirtinas ginklas 3 
16:40 Ne vienas kelyje 17:20 Te-
leloto 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 lietuvos balsas. 
Finalinės kovos 22:30 Žaibiškas 
kerštas 00:30 Goblinas 02:15 pa-
skutinis uošvių išbandymas 

 
06:15 Televitrina 06:30 ančiukų 
istorijos 07:00 legenda apie Korą 
07:30 transformeriai. Maskuotės 
meistrai 08:00 ančiukų istorijos 
08:30 Mamyčių klubas 09:00 
Kulinariniai triukai 09:30 penkių 
žvaigždučių būstas 10:00 pasau-
lis pagal moteris 10:30 Svajonių 
sodai 11:30 Rodencija ir dantu-
kų fėja 13:15 Daktaras Dolitlis 3 
15:05 Sugalvok norą 16:55 Eks-
trasensai detektyvai 18:00 Rau-
donas kilimas 18:30 tV3 žinios 
19:20 tV3 sportas 19:25 tV3 orai 
19:30 X Faktorius 22:00 VaKaRO 
KINO teatRaS. Ji - šnipė 00:35 
Mirties klika

 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. 
Rumunija 07:30 Sveikatos kodas 
08:30 Tauro ragas 09:00 Galiūnų 
čempionų lyga. Kiurasao 10:00 
Nutrūkę nuo grandinės (26) 10:30 
pragaro katytė (17) 11:30 Žemė - 
dykumų planeta (4) 12:40 Vande-
nyno paslaptys su Džefu Korvinu 
(46) 13:10 Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu (47) 13:40 Svei-

kinimai 16:00 policijos akademija 
(11) 17:00 lKl čempionatas. 
pieno žvaigždės – Žalgiris 19:30 
amerikietiškos imtynės (47) 20:30 
amerikietiškos imtynės (47) 21:30 
Juodasis sąrašas (3) 22:30 Sos-
tų karai (7) 00:15 Užkratas 02:10 
ekstrasensų mūšis (5) 
 

05:00 „Žemė iš paukščio skrydžio“ 
05:50 „24/7“ 07:05 programa 
07:09 tV parduotuvė 07:25 „Že-
mė iš paukščio skrydžio“ 08:30 
„Kaimo akademija“ 09:00 „Šian-
dien kimba“ 10:00 „Geriausios nar-
dymo vietos“ 10:35 „Gurovo bylos 
2. Maitvanagiai“ (7; 8) 12:45 „Tarp 
meilės ir neapykantos“ (5; 6) 14:55 
„Slaptas augalų gyvenimas. San-
drauga“ 16:00 Žinios 16:18 Orai 
16:20 „Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu“ 16:50 „pražūtingi sma-
ragdai“ (18) 18:00 Žinios 18:22 
Orai 18:25 „Geriausios nardymo 
vietos“ 18:55 „Baudėjas“ (5) 20:00 
Žinios 20:22 Orai 20:25 „Baudė-
jas“ (6) 21:30 „24/7“ 22:30 Žinios 
22:57 Orai 23:00 „MMA „King of 
the Cage“ II tarptautinis turnyras. 
lietuva-amerika. atsakomosios 
kovos“ (4) 00:00 „Gurovo bylos 2. 
Maitvanagiai“ (7; 8) 02:00 „Žemė 
iš paukščio skrydžio“ 02:50 „24/7“ 
03:30 „Gurovo bylos 2. Maitvana-
giai“ (7; 8) 

 
06:15 Televitrina 06:30 Visurei-
giais per aliaską 07:30 azija iš 
paukščio skrydžio 08:30 Ekstre-
mali žvejyba 09:00 Gyvūnų manija 
09:30 Vienam gale kablys 10:00 
praeities žvalgas 10:30 Savaitė 
su Kauno „Žalgiriu“ 11:00 Išlikimas 
12:00 Jokių kliūčių! 13:00 azija iš 
paukščio skrydžio 14:00 Nepa-
prasta ištvermė. lenktynės į aši-
galį 15:00 NaUJaS SeZONaS. 
Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00 
Sandėlių karai 17:30 Sandėlių ka-
rai 18:00 Elementaru 19:00 Trys 
muškietininkai. Gyvenimas – kaip 
kinas 21:30 tV3 žinios 22:20 tV3 
sportas 22:25 tV3 orai 22:30 Nak-
ties tOp 23:00 Daktaras Hausas 
00:00 Rizikingiausi policijos dar-
bo epizodai 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 lRt OpUS ORe. Gru-
pė „proper Heat”. HD (kart.) 07:00 
Mokslo sriuba. 07:30 Kultūrų kryž-
kelė 08:30 Krikščionio žodis. HD 
(subtitruota) 08:45 Kelias 09:00 
Euromaxx 09:30 premjera. Sko-
nio pasaka 10:00 aRtS21 10:30 
pradėk nuo savęs 11:00 Sep-
tynios Kauno dienos. HD (kart.) 
11:30 Durys atsidaro 12:00 Kal-
bantys tekstai 12:45 ARTi 13:00 
Kelias į namus. 13:30 Ian Maksin 
ir „Vilnius Guitar trio” koncerte 
„Come together” 15:00 Linija, 
spalva, forma 15:30 Stop juosta 
16:00 Šventadienio mintys 16:30 
Skrendam 17:00 Stilius 18:00 So-
cialinės akcijos „Dovanok šilumą” 
koncertas. tiesioginė trasliacija. 
19:30 premjera. Didysis Barnio 
nuotykis 20:45 Martyno Liuterio 
gyvenimas 21:00 Skambantys 
pasauliai su Nomeda Kazlaus. 
Svečias – Italijos kino premijų 
laureatas, dirigentas ezio Bosso 
(Italija) 22:00 27-asis aktualiosios 
muzikos festivalis „Gaida” 23:15 
Stambiu planu 00:00 Dabar pa-
saulyje 00:30 Kino žvaigždžių 
alėja. pasienis 02:15 lRt OpUS 
ORe. Grupė „proper Heat”

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, Lietuva 09:05 Senis 
10:05 premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 3 10:55 Detektyvas 
Monkas 4 11:40 Savaitė 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 14:00 Žinios 
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00 
Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva 
16:00 Žinios 16:15 Laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.) 
17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Gimę tą 
pačią dieną 20:25 Loterija „Keno 
loto” 20:30 panorama 21:05 Dė-
mesio centre 21:20 Sportas 21:25 
Orai 21:29 loterija „Jėga” 21:30 
LRT forumas 22:25 premjera. Is-
torijos perimetrai. 4 d. Jūros vartai. 
23:20 Modernus serialas. Medi-
čiai, Florencijos valdovai 00:15 
premjera. Detektyvas Monkas 7 
01:00 lRt radijo žinios 

 
06:35 Visatos broliai (99) 07:05 
Madagaskaro pingvinai (11) 
07:30 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas (59) 07:55 Volkeris, 
teksaso reindžeris (155) 08:50 
Volkeris, teksaso reindžeris (156) 
09:50 24 valandos 10:35 Yra, 
kaip yra 11:35 24 valandos 12:30 
Bus visko 13:25 Rožių karas (43) 
14:25 Dvi širdys (357) 14:55 Dvi 
širdys (358) 15:25 Dvi širdys (359) 
15:55 Dvi širdys (360) 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva 17:35 24 
valandos 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 
20:00 Meilė gydo (39) 20:30 
Nuo... Iki... 21:30 Žinios 22:24 
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKA-
RO SeaNSaS piktas vairuotojas 
00:35 Sekso magistrai (4) 01:40 
Vampyro dienoraščiai (15) 02:25 
Žaibiškas kerštas 

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
2 08:25 pasmerkti 2 08:55 Mei-
lės sūkuryje 10:00 tV pagalba 
12:00 legendinės legendos 
13:00 Kempiniukas plačiakelnis 
13:30 Simpsonai 14:00 Simpso-
nai 14:30 pažadėtoji 15:00 pa-
žadėtoji 15:30 pažadėtoji 16:00 
pažadėtoji 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 19:20 tV3 spor-
tas 19:25 tV3 orai 19:30 Bruto ir 
Neto 20:00 legendinės legendos 
21:00 Moterys meluoja geriau 
21:30 tV3 vakaro žinios 22:15 
tV3 sportas 22:25 tV3 orai 22:30 
Kobra 11 23:35 Gaudynės 00:35 
CSI elektroninių nusikaltimų sky-
rius 01:30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę 

 
06:40 Diagnozė - žmogžudystė 
(23) 07:35 Farų karai (10) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (681) 09:35 

tokia tarnyba (1) 10:30 Sudužu-
sių žibintų gatvės (11) 11:35 As-
mens sargybinis (10) 12:40 Sto-
ties policija (22) 13:45 Farų karai 
(11) 14:50 Muchtaro sugrįžimas 
(682) 15:55 tokia tarnyba (2) 
16:55 Sudužusių žibintų gatvės 
(12) 18:00 Info diena 18:27 Ino-
vacijos mano mieste 18:30 Sto-
ties policija (23) 19:30 Asmens 
sargybinis (11) 20:30 Farai 21:00 
Didvyrių būrys 23:05 Šikšnospar-
niai. Sunaikinimo operacija 00:55 
Sostų karai (7) 02:15 Džeikas, 
Storulis ir šuo (17) 03:00 Farai 
03:25 Žemė - dykumų planeta 
(3) 04:15 Reali mistika (3)
 

05:45 „albanas“ (3/3) 06:30 
programa 06:34 TV parduotu-
vė 06:50 Muzikiniai sveikinimai 
07:50 „24/7“ 08:50 „4 kampai“ 
09:20 „likimo melodija“ (26) 
10:25 „Spąstai pelenei“ (2) 11:30 
„albanas“ (4/4) 12:35 „Krikšto 
tėvas“ (1) 13:40 tV parduotuvė 
13:55 „Mesingas. aplenkiantis 
laiką“ (13) 15:00 „Vienišas vil-
kas“ (21) 16:00 Reporteris 16:47 
Orai 16:50 „Rojus“ (56) 18:00 
Reporteris 18:40 Lietuva tiesio-
giai 18:52 Orai 18:55 „Vienišas 
vilkas“ (23) 20:00 Reporteris 
20:27 Orai 20:30 Nuoga tiesa 
22:30 Reporteris 23:15 Lietuva 
tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 Gy-
venimo būdas 00:45 „Šiandien 
kimba“ 01:45 Reporteris 02:25 
Lietuva tiesiogiai 02:40 „Moterų 
daktaras“ (2/25) 03:25 „Albanas“ 
(3/3) 04:10 „Rojus“ (35)

 
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 
11 08:00 Kaulai 09:00 Kur gi-
ria žaliuoja 09:30 CSI Majamis 
10:30 paskutinis iš vyrų 11:00 
tėtušiai 11:30 Melas ir paslaptys 
12:30 Kvantikas 13:30 Saša ir 
Tania 14:00 6 kadrai 14:30 Te-
levitrina 15:00 Kaulai 16:00 Me-
las ir paslaptys 17:00 Kvantikas 
18:00 CSI Majamis 19:00 Ko-
bra 11 21:00 Naša Raša 21:30 
Naša Raša 22:00 Farai 23:00 
pReMJeRa. Nebylios dvasios 
01:00 Kobra 11 01:55 Daktaras 
Hausas 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XIX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2016”. „Dai-
nius pulauskas Group 20” 07:10 
Šikšnosparnis patas 07:25 Heidė 
07:50 aRtS21 08:20 atspindžiai. 
paveldo kolekcija. 08:50 Nuo ga-
myklos konvejerio 2 09:15 Labas 
rytas, lietuva. 12:00 DW naujie-
nos rusų kalba. 12:10 Durys atsi-
daro 12:35 Didysis Barnio nuo-
tykis 13:50 pradėk nuo savęs. 
14:20 Wajda. Kino pamoka  15:15 
Riteris Rūdžius 15:30 Drakoniu-
kas Kokosas 1 15:40 Heidė 16:05 
Nuo gamyklos konvejerio 2 16:30 
laba diena, lietuva. HD (kart.) 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų ga-
tvė. HD (subtitruota) 18:30 Kelias 
į namus 19:00 Euromaxx 19:35 
Šlovės dienos. Sukilimas  20:30 
Nes man tai rūpi 21:15 premjera. 
europos varguomenė 22:10 So-
cialinės akcijos „Dovanok šilumą” 
koncertas. (kart.) 23:45 DW nau-
jienos rusų kalba. 00:00 Dabar 
pasaulyje 00:30 Bliuzo vakaras. 
XXV tarptautinis festivalis„Bliuzo 
naktys 2017”. 01:15 aRti. Veidai. 
01:30 Edeno sodas

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05 
premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 3 10:55 Detektyvas Mon-
kas 4 11:40 Beatos virtuvė 12:40 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 14:00 Žinios 
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00 
Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva 
16:00 Žinios 16:15 Laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.) 
17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Emigran-
tai 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:05 Dėmesio 
centre 21:20 Sportas 21:25 Orai 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Naci-
onalinė ekspedicija 22:30 Istorijos 
detektyvai 23:20 Modernus seria-
las. premjera. tvin pyksas 3 00:15 
premjera. Detektyvas Monkas 8 
01:00 lRt radijo žinios

 
06:35 Stebuklingi vaikai (1) 07:05 
Madagaskaro pingvinai (12) 07:30 
Nepaprastas Gumuliuko gyveni-
mas (60) 07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (157) 08:50 Volkeris, 
teksaso reindžeris (158) 09:50 
24 valandos 10:35 Yra, kaip yra 
11:35 24 valandos 12:30 Nuo... 
Iki... 13:25 Rožių karas (44) 14:25 
Dvi širdys (361) 15:25 Dvi šir-
dys (362) 15:55 Dvi širdys (363) 
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 (40) 20:30 
Kitu kampu 21:30 Žinios 22:24 
Sportas 22:28 Orai 22:30 VA-
KaRO SeaNSaS Skolos kaina 
00:35 Sekso magistrai (5) 01:40 
Vampyro dienoraščiai (16) 02:25 
piktas vairuotojas 

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
2 08:25 pasmerkti 2 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 tV pagalba 12:00 
Bruto ir Neto 12:30 Moterys me-
luoja geriau 13:00 Kempiniukas 
plačiakelnis 13:30 Simpsonai 
14:00 Simpsonai 14:30 pažadėtoji 
15:00 pažadėtoji 15:30 pažadėtoji 
16:00 pažadėtoji 16:30 tV pagal-
ba 18:30 tV3 žinios 19:20 tV3 
sportas 19:25 tV3 orai 19:30 Bru-
to ir Neto 20:00 prieš srovę 21:00 
Moterys meluoja geriau 21:30 tV3 
vakaro žinios 22:15 tV3 sportas 
22:25 tV3 orai 22:30 VaKaRO 
KINO teatRaS. penktoji valdžia 
01:05 CSI elektroninių nusikal-
timų skyrius 01:55 Kaip išsisukt 
įvykdžius žmogžudystę 

 
06:40 Diagnozė - žmogžudystė 
(24) 07:32 Inovacijos mano mies-
te 07:35 Farų karai (11) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (682) 09:35 

tokia tarnyba (2) 10:30 Sudužusių 
žibintų gatvės (12) 11:35 Asmens 
sargybinis (11) 12:40 Stoties po-
licija (23) 13:45 Farų karai (12) 
14:50 Muchtaro sugrįžimas (683) 
15:55 tokia tarnyba (3) 16:55 Su-
dužusių žibintų gatvės (13) 18:00 
Info diena 18:27 Inovacijos mano 
mieste 18:30 Stoties policija (24) 
19:30 asmens sargybinis (12) 
20:30 Farai 21:00 Žudikai 23:45 
Didvyrių būrys 01:35 Begėdis 
(2) 02:35 Džeikas, Storulis ir šuo 
(18) 03:20 Farai 03:45 Juodasis 
sąrašas (3) 04:30 Žemė - dyku-
mų planeta (4) 
 

05:00 „Vienišas vilkas“ (4) 05:45 
„albanas“ (3/4) 06:30 progra-
ma 06:34 tV parduotuvė 06:50 
„Vantos lapas“ 07:20 „Muzikinės 
kovos“ 09:20 „Likimo melodi-
ja“ (27) 10:25 „Spąstai pelenei“ 
(3) 11:30 „albanas“ (4/5) 12:35 
„Krikšto tėvas“ (2) 13:40 TV par-
duotuvė 13:55 „Mesingas. aplen-
kiantis laiką“ (14) 15:00 „Vienišas 
vilkas“ (22) 16:00 Reporteris 16:47 
Orai 16:50 „Rojus“ (57) 18:00 Re-
porteris 18:40 Lietuva tiesiogiai 
18:52 Orai 18:55 „Vienišas vilkas“ 
(24) 20:00 Reporteris 20:22 Orai 
20:25 pReMJeRa. „Juodosios 
katės“ (4) 21:30 patriotai 22:30 
Reporteris 23:15 Lietuva tiesio-
giai 23:42 Orai 23:45 Nuoga tie-
sa 01:45 Reporteris 02:25 Lietuva 
tiesiogiai 02:40 „Moterų daktaras“ 
(2/26) 03:25 „albanas“ (3/4) 04:10 
„Rojus“ (36) 

 
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11 
09:00 Gyvūnų manija 09:30 CSI 
Majamis 10:30 tėtušiai 11:00 
tėtušiai 11:30 Melas ir paslaptys 
12:30 Kvantikas 13:30 6 kadrai 
14:00 6 kadrai 14:30 Televitrina 
15:00 Kaulai 16:00 Melas ir pa-
slaptys 17:00 Kvantikas 18:00 
CSI Majamis 19:00 Europos 
taurės krepšinio rungtynės. Vil-
niaus „Lietuvos Rytas“ - Belgrado 
„partizan“ 19:50 Rungtynių per-
traukoje - „Kartu mes - komanda“ 
20:05 europos taurės krepšinio 
rungtynės. Vilniaus „lietuvos Ry-
tas“ - Belgrado „partizan“ 21:00 
Naša Raša 21:35 UeFa Čempi-
onų lygos rungtynės. „FC Bayern 
München“ - „paris Saint-Germain 
FC“ 23:40 Naša Raša 00:10 Naša 
Raša 00:40 Kobra 11 01:40 Dak-
taras Hausas 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis„Bliuzo nak-
tys 2017”. 07:00 Riteris Rūdžius 
07:10 Drakoniukas Kokosas 1 
07:25 Heidė 07:50 Mažesnieji bro-
liai 08:20 Septynios Kauno dienos.  
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 2 
09:15 labas rytas, lietuva.  12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:10 
Euromaxx 12:40 Klauskite dak-
taro 13:30 Nes man tai rūpi 14:15 
europos varguomenė 15:15 Ri-
teris Rūdžius 15:30 Drakoniukas 
Kokosas 1 15:40 Heidė 16:05 Nuo 
gamyklos konvejerio 2 16:30 Laba 
diena, lietuva.18:00 Misija 18:30 
atspindžiai 19:00 FIBa krepšinio 
čempionų lyga. Utenos „Juven-
tus” – „Murcia” 21:00 laisvės 
vėliavnešiai 21:30 FIBa krepšinio 
čempionų lyga. tenerifės „Iberos-
tar” – Klaipėdos „Neptūnas” 23:30 
Šerlokas 3

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
premjera. Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą 2 07:20 premjera. al-
vinas ir patrakėliai burundukai 1 
07:30 Šervudo padauža Robinas 
Hudas 07:45 premjera. Džeroni-
mas 3 08:10 Karinės paslaptys 
09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 
Žinios 09:35 Labas rytas, Lietuva 
10:30 Žinios 10:35 Labas rytas, 
Lietuva 11:30 Žinios 11:35 La-
bas rytas, Lietuva 11:50 pasaulio 
dokumentika 13:40 agata Kristi. 
Mįslingos žmogžudystės 15:15 
Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom” 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą) 16:00 
Sveikinimų koncertas 17:30 Ži-
nios (su vertimu į gestų k.) 17:55 
Sportas 17:58 Orai 18:00 Kalė-
dų eglės įžiebimo šventė Kaune 
2017 19:30 Stilius 20:25 Loterijos 
„Keno loto” ir „Jėga” 20:30 pano-
rama 20:52 Sportas 20:57 Orai 
21:00 Dainuoju lietuvą 23:20 
premjera. lopas adamsas 01:20 
pasaulio dokumentika

 
06:30 Madagaskaro pingvinai (9) 
06:55 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas (57) 07:20 “Nickelo-
deon” valanda. ančiukai Duo-
niukai (9) 07:45 Kung Fu panda 
(4) 08:10 Keista šeimynėlė (5) 
08:35 tomo ir Džerio pasakos 
(11) 09:00 peliukas Stiuartas 
litlis (2) 09:30 tinginių mieste-
lis (49) 10:00 Ogis ir tarakonai 
(24) 10:10 KINO pUSRYČIaI 
Makaka Markas 11:50 padangių 
gimnazija 13:55 Nepaprasta ko-
manda 15:45 policijos akademi-
ja 7. Misija Maskvoje 17:30 Bus 
visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 SUpeRKINaS 
Kaip prisijaukinti slibiną 21:25 
paskutinis uošvių išbandymas 
23:50 Maži apartamentai 01:40 
ekvalaizeris

 
06:15 Televitrina 06:30 ančiukų 
istorijos 07:00 legenda apie Korą 
07:30 transformeriai. Maskuotės 
meistrai 08:00 ančiukų istorijos 
08:30 Kur giria žaliuoja 09:00 Vir-
tuvės istorijos 09:30 Gardu Gardu 
10:00 Svajonių ūkis 10:30 Rau-
donkepuraitė prieš blogį 12:05 
pReMJeRa. Kitame kūne 13:55 
pasaka apie pagrobtą nimfą 
15:05 Jaunėlis 17:20 Ekstrasen-
sai detektyvai 18:30 tV3 žinios 
19:15 tV3 sportas 19:20 tV3 orai 
19:25 Eurojackpot 19:30 ŠEŠ-
taDIeNIO ŠeIMOS KINO tea-
tRaS. Mes nusipirkome zoolo-
gijos sodą 22:00 ŠeŠtaDIeNIO 
GeRO KINO VaKaRaS. Vieš-
patavimas 00:25 Įkalinta pragare 
02:15 Mūsų gyvenimas 

 
06:00 Diagnozė - žmogžudystė 
(20) 06:55 Diagnozė - žmog-

žudystė (21) 07:50 Diagnozė - 
žmogžudystė (22) 08:45 Sveika-
tos ABC televitrina 09:00 Brydės 
09:30 apie žūklę 10:00 Nutrūkę 
nuo grandinės (25) 10:30 pragaro 
katytė (16) 11:30 Žemė - dykumų 
planeta (3) 12:40 Reali mistika (3) 
13:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
(7) 14:40 Kas žudikas? (9) 15:45 
Kas žudikas? (2) 17:00 lKl čem-
pionatas. Neptūnas – lietkabelis 
19:30 Muzikinė kaukė 22:05 MA-
NO HeROJUS Užkratas 00:15 
aŠtRUS KINaS Šikšnosparniai. 
Sunaikinimo operacija 01:55 
Begėdis (12) 02:55 Begėdis (1) 
03:50 Muzikinė kaukė 
 

05:40 Muzikiniai sveikinimai 
06:20 Mainai gamtoje 07:05 
programa 07:09 tV parduotuvė 
07:25 „Žemė iš paukščio skry-
džio“ 08:30 „4 kampai“ 09:00 
„Skinsiu raudoną rožę“ 09:30 
„Vantos lapas“ 10:00 Moterų 
balsas 11:00 „Detektyvas Mor-
sas“(1/4) 13:00 „Vera. pasakų 
sekimas“(1/2) 15:00 „MMA „King 
of the Cage“ II tarptautinis turny-
ras. lietuva-amerika. atsakomo-
sios kovos“ (4) 16:00 Žinios 16:18 
Orai 16:20 „4 kampai“ 16:50 „pra-
žūtingi smaragdai“ (17) 18:00 
Žinios 18:27 Orai 18:30 „Geriau-
sios nardymo vietos“ 19:00 Mu-
zikiniai sveikinimai 20:00 Žinios 
20:22 Orai 20:25 „Gurovo bylos 
3. Mirtis tiesioginiame eteryje“ 
(9; 10) 22:30 Žinios 22:57 Orai 
23:00 „Detektyvas Morsas“ (1/4) 
01:00 „Merdoko paslaptys“ (6/4; 
6/5) 02:40 „Vera. pasakų seki-
mas“ (1/2) 04:10 „Detektyvas 
Morsas“ (1/4)

 
06:15 Televitrina 06:30 Visurei-
giais per aliaską 07:30 azija iš 
paukščio skrydžio 08:30 Vienam 
gale kablys 09:00 Statybų gidas 
09:30 Iš peties 10:30 Lietuvos 
mokyklų žaidynės 11:00 Išlikimas 
12:00 Jokių kliūčių! 13:00 azija iš 
paukščio skrydžio 14:00 Nepa-
prasta ištvermė. lenktynės į aši-
galį 15:00 Visureigiais per aliaską 
16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių 
karai 17:30 Sandėlių karai 18:00 
Dainų dvikova 18:45 Lietuvos ta-
lentai 21:30 tV3 žinios 22:20 tV3 
sportas 22:25 tV3 orai 22:30 pa-
bėgimas iš Šoušenko 01:25 Išei-
ties kodas 03:00 Rizikingiausi 
policijos darbo epizodai

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:35 
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė.  
08:05 Misija. Vilnija.  08:30 Mais-
tas ir aistros 09:00 pažvelk į pro-
fesiją kitaip 09:30 Mokslo sriuba 
10:00 Koncertas 11:30 Martin 
Sperr 13:30 lietuvos televizijos 
jubiliejui. tV šou „60 akimirkų” 
15:10 Giminės 16:00 projektas 
pi 16:25 Mažesnieji broliai 17:00 
Klauskite daktaro 18:00 Keliau-
kime kartu. lvovas 18:30 prem-
jera. Wajda. Kino pamoka 19:30 
Istorijos detektyvai 20:15 Stambiu 
planu 21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
pasienis 22:45 lRt OpUS ORe. 
Grupė „proper Heat” 23:50 prisi-
minkime. Vyganto telksnio dai-
nos. (kart.) 00:00 Dabar pasaulyje 
00:30 europos kinas. Kai nieko 
nebelieka 02:00 tvirčiausia ap-
saugos pilis. Koncertas Vilniaus 
evangelikų liuteronų bažnyčioje. 
03:15 pažvelk į profesiją kitaip

�1.00 val.

„Didvyrių būrys“

 

1�.0� val.

„Galaktikos gelbėtojai“ 

 

�1.00 val.

„Žudikai“

 

19.�0 val.
„Mes nusipirkome zoolo-

gijos sodą“
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 AVINAS 
(03.21-04.20)

savaitės pradžioje tikėkite 
tik artimiausiais draugais. 
Kiti nebus linkę jums sakyti 
to, ką iš tiesų mano. Antroje 
savaitės pusėje ypač atidžiai 
galvokite, ką kalbate - aplin-
kiniai bus linkę jūsų žodžius 
iškraipyti. savaitgalį dėl pa-
šalinio žmogaus gali kilti 
konfliktas namuose.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

pirmomis savaitės dienomis 
nesibaiminkite ilgalaikių in-
vesticijų. Tai bus protingas 
sprendimas. jei neimsite pa-
galiau spręsti įsisenėjusios 
problemos, antroje savaitės 
pusėje galite susikivirčyti su 
artimu draugu.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

savaitės pradžioje nesidro-
vėkite progai pasitaikius 
viešai pasisakyti - būsite 
atidžiai išklausytas ir de-
ramai įvertintas. Ketvirta-
dienį ar penktadienį turėtų 
pasitaisyti finansinė padė-
tis. Visą savaitę būkite ypač 
atidus skaitydamas ir pasi-
rašinėdamas oficialius do-
kumentus ir niekada nesa-
kykite “taip”, jei turite ome-
nyje “ne”.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

jau pirmadienį turėtumėte 
gauti papildomų pajamų, 
o gal atsiras galimybė pa-
lypėti karjeros laiptais. Kad 
ir kaip ten būtų, veikti rei-
kės greitai ir ryžtingai. Ypač 
didelės naudos gali atnešti 
projektas, pradėtas savaitės 
pabaigoje.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

pirmadienį nepasirašinėkite 
jokių sutarčių ir apskritai ver-
čiau nesitarkite dėl svarbių 
dalykų - reali padėtis visai 
kitokia nei jūs įsivaizduoja-
te. Kelionė savaitės viduryje 
bus sėkminga. Ketvirtadienį 
ar penktadienį galite tapti 
paskalų objektu. Šeštadienį 
galima įdomi pažintis.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

savaitės pradžioje užsiimti 
šiaip jau nebūdinga jums 
veikla būtų labai pravartu - 
tai sužadintų jūsų kūrybines 
jėgas. Šią savaitę emocinis 
ryšys su žmonėmis bus sti-
prus ir nuoširdus, bet realios 
pagalbos konkrečiuose dar-
buose verčiau iš nieko nesi-
tikėkite - teks pasikliauti sa-
vo jėgomis.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

savaitės pradžioje galimi 

rūpesčiai namuose. jei pa-
klausysite protingo patari-
mo, finansinės investicijos 
savaitės viduryje turėtų 
būti sėkmingos. savaitga-
lį, užuot ėjęs į svečius, ver-
čiau pasikvieskite draugus 
pas save.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

saugokitės - savaitės pra-
džioje jus gali apgauti ar 
kaip kitaip nuvilti žmogus, 
kuriuo visiškai pasitikite. An-
troje savaitės pusėje daug 
rūpesčių kels netikėtai dide-
lės piniginės išlaidos. Turite 
pagaliau išmokti sakyti “ne”. 
Ilgainiui veikiausiai prarasite 
susidomėjimą projektu, kurį 
su tokiu užsidegimu šią sa-
vaitę ketinate pradėti.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

prieš siūlydamasis padėti, 
gerai pagalvokite, ar turite 
tam pakankamai laiko, ypač 
pirmoje savaitės pusėje. 
Neapsvarstęs visų niuansų 
galite prarasti taip sunkiai 
įgytą pasitikėjimą. Šią sa-
vaitę teks daug bendrauti 
su žmonėmis, bet rezulta-
tais veikiausiai liksite nepa-
tenkintas. Ypač sunku bus 
rasti bendrą kalbą su prie-
šingos lyties atstovais.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

pirmoje savaitės pusėje su-
daryti verslo sandėriai bus 
pelningi. Trumpa dalykinė 
kelionė antroje savaitės pu-
sėje bus maloni ir naudinga. 
savaitgalį visą savo energiją 
skirkite namų ūkiui. Tikriau-
siai jau pribrendo reikalas iš 
esmės pakeisti savo gyve-
nimo kokybę.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Šią savaitę paskolintų pini-
gų veikiausiai nebeatgau-
site niekada. Gal verčiau 
padėti protingu patarimu? 
Tik pasistenkite primygti-
nai neprimesti savo nuo-
monės - ištikus nesėkmei 
neabejotinai liktumėt kal-
tas. jei šį savaitgalį nusprę-
site kiek atsipalaiduoti ir 
pasilinksminti, tai gali jums 
kainuoti kiek brangiau nei 
planavote.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

pirmoje savaitės pusėje 
teks gerokai paplušėti. Var-
gu ar tilpsite į įprastinę dar-
bo dieną. jei savaitei įpu-
sėjus pastebėsite pridaręs 
klaidų, verčiau taisykite jas 
nedelsdamas - vėliau tai 
padaryti bus labai nelen-
gva. jūsų sunkiai nuspėja-
mas elgesys savaitgalį gali 
sukelti konfliktą namuose.

Ketvirtadienis, gruodžio 7 d. Penktadienis, gruodžio � d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05 
premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 3 10:55 Detektyvas Mon-
kas 5 11:40 Gyvenimas 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 14:00 Žinios 
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00 
Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva 
16:00 Žinios 16:15 Laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.) 
17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Specialus 
tyrimas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:05 Dėme-
sio centre 21:20 Sportas 21:25 
Orai 21:29 loterija „Jėga” 21:30 
pokalbių laida „Svarbios deta-
lės” 22:30 Dviračio žinios 23:00 
Legendinis Brukas 00:30 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 01:00 LRT 
radijo žinios 

 
06:35 Stebuklingi vaikai (3) 
07:05 Madagaskaro pingvinai 
(14) 07:30 Nepaprastas Gumuliu-
ko gyvenimas (62) 07:55 Volkeris, 
teksaso reindžeris (161) 08:50 
Volkeris, teksaso reindžeris (162) 
09:50 24 valandos 10:35 Yra, kaip 
yra 11:35 Yra, kaip yra 12:30 KK2 
12:55 KK2 13:25 Rožių karas (46) 
14:25 Dvi širdys (368) 14:55 Dvi 
širdys (369) 15:25 Dvi širdys (370) 
15:55 Dvi širdys (371) 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 
Valanda su Rūta 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Keršto va-
landa 00:05 Sekso magistrai (7) 
01:10 Vampyro dienoraščiai (18) 
02:00 alchemija. Švietimo amžius 
02:30 RetROSpeKtYVa

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
2 08:25 pasmerkti 2 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 tV pagalba 12:00 
Bruto ir Neto 12:30 Moterys me-
luoja geriau 13:00 Kempiniukas 
plačiakelnis 13:30 Simpsonai 
14:00 Simpsonai 14:30 pažadė-
toji 15:00 pažadėtoji 15:30 pa-
žadėtoji 16:00 pažadėtoji 16:30 
tV pagalba 18:30 tV3 žinios 
19:20 tV3 sportas 19:25 tV3 
orai 19:30 Bruto ir Neto 20:00 
Farai 21:00 Moterys meluoja 
geriau 21:30 tV3 vakaro žinios 
22:15 tV3 sportas 22:25 tV3 
orai 22:30 VaKaRO KINO te-
atRaS. pasienio miestas 00:50 
CSI elektroninių nusikaltimų sky-
rius 01:40 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę 

 
06:40 Diagnozė - žmogžudys-
tė (26) 07:32 Inovacijos mano 
mieste 07:35 Farų karai (13) 

08:35 Muchtaro sugrįžimas (684) 
09:35 tokia tarnyba (4) 10:30 Su-
dužusių žibintų gatvės (14) 11:35 
asmens sargybinis (13) 12:40 
Stoties policija (1) 13:45 Farų 
karai (14) 14:50 Muchtaro sugrį-
žimas (685) 15:55 Tokia tarnyba 
(5) 16:55 Sudužusių žibintų ga-
tvės (15) 18:00 Info diena 18:27 
Inovacijos mano mieste 18:30 
Stoties policija (2) 19:30 Asmens 
sargybinis (14) 20:30 Savaitės kri-
minalai 21:00 Universalus karys. 
Sugrįžimas 22:45 prakeikta upė 
00:45 Begėdis (4) 01:45 Džeikas, 
Storulis ir šuo (20) 02:30 Savaitės 
kriminalai 02:55 pragaro katytė 
(17) 03:50 Riteriai. Vyrai geleži-
niais drabužiais 
 

05:00 „Vienišas vilkas“ (6) 05:45 
„albanas“ (3/6) 06:30 programa 
06:34 tV parduotuvė 06:50 „Kai-
mo akademija“ 07:20 „Šiandien 
kimba“ 08:20 patriotai 09:20 „Li-
kimo melodija“ (29) 10:25 „Guro-
vo bylos 2. Maitvanagiai“ (5) 11:30 
„albanas“ (4/7) 12:35 „Gluchario-
vas“ (1/21) 13:40 tV parduotuvė 
13:55 „Mesingas. aplenkiantis 
laiką“ (16) 15:00 „Vienišas vilkas“ 
(24) 16:00 Reporteris 16:47 Orai 
16:50 „Rojus“ (59) 18:00 Repor-
teris 18:40 Lietuva tiesiogiai 18:52 
Orai 18:55 „Bitininkas“ (1/2) 20:00 
Reporteris 20:22 Orai 20:25 
pReMJeRa. „Juodosios katės“ 
(6) 21:30 Gyvenimo būdas 22:30 
Reporteris 23:15 Lietuva tiesiogiai 
23:42 Orai 23:45 „Gurovo bylos 2. 
Maitvanagiai“ (7; 8) 01:45 Repor-
teris 02:25 Lietuva tiesiogiai 02:40 
„Moterų daktaras“ (2/28) 

 
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 
11 08:00 Kaulai 09:00 Vienam 
gale kablys 09:30 CSI Majamis 
10:30 tėtušiai 11:00 tėtušiai 
11:30 Melas ir paslaptys 12:30 
Kvantikas 13:30 6 kadrai 14:00 
6 kadrai 14:30 Televitrina 15:00 
Kaulai 16:00 Melas ir paslap-
tys 17:00 Kvantikas 18:00 CSI 
Majamis 19:00 Kobra 11 20:00 
Saša ir tania 20:30 Rezidentai 
21:00 Naša Raša 21:30 Naša 
Raša 22:00 eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - atėnų „panathi-
naikos“ 23:55 Naša Raša 00:20 
Naša Raša 00:50 Kobra 11 01:50 
Daktaras Hausas 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Dokumentinė istorinė 
laida „lietuvos kolumbai” 07:00 
Riteris Rūdžius 07:10 Drako-
niukas Kokosas 1 07:25 Heidė 
07:50 linija, spalva, forma. 08:20 
lietuva mūsų lūpose 08:50 Nuo 
gamyklos konvejerio 2 09:15 La-
bas rytas, lietuva. 12:00 DW nau-
jienos rusų kalba. 12:15 Maistas 
ir aistros 12:45 Stambiu planu 
13:30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 14:20 Hablo 
kosminis teleskopas. Misija – Vi-
sata 15:15 Riteris Rūdžius 15:30 
Drakoniukas Kokosas 1 15:40 
Heidė 16:05 Nuo gamyklos kon-
vejerio 2 16:30 Laba diena, Lietu-
va. 18:00 Kultūrų kryžkelė 18:30 
Nacionalinis turtas 19:00 Lietuva 
mūsų lūpose 19:35 premjera. 
Zoologijos sodo daktarė 4 20:30 
Legendos 21:15 premjera. Marty-
no Liuterio gyvenimas 21:30 Lie-
tuvos menininkų portretai 22:00 
Kolekcionierė 23:30 DW naujie-
nos rusų kalba

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, Lietuva 09:05 Senis 
10:05 premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 3 10:55 Detektyvas 
Monkas 5 11:40 Stilius 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 14:00 Žinios 
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00 
Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva 
16:00 Žinios 16:15 Laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.) 
17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Beatos 
virtuvė 20:25 Loterija „Keno Lo-
to” 20:30 panorama 20:48 Spor-
tas 20:53 Orai 20:59 loterija „Jė-
ga” 21:00 Duokim garo! 22:35 
Gamtos inspektoriai 23:00 Fan-
tastiškas penktadienis. Dvylika 
beždžionių 01:05 pokalbių laida 
„Svarbios detalės” 02:00 LRT ra-
dijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lRt radijo žinios 03:05 Mū-
sų gyvūnai 03:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 04:00 LRT radijo 
žinios 04:05 Stilius

 
06:35 Stebuklingi vaikai (4) 07:05 
Madagaskaro pingvinai (15) 07:30 
Nepaprastas Gumuliuko gyveni-
mas (63) 07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (163) 08:50 Volkeris, 
teksaso reindžeris (164) 09:50 
24 valandos 10:35 Yra, kaip yra 
11:35 Yra, kaip yra 12:30 KK2 
12:55 KK2 13:25 Rožių karas 
(47) 14:25 Dvi širdys (372) 14:55 
Dvi širdys (373) 15:25 Dvi širdys 
(374) 15:55 Dvi širdys (375) 16:30 
Labas vakaras, Lietuva 17:35 
24 valandos 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 
penktadienis 21:00 SaVaItĖS 
HItaS Druska 23:05 pragaro vai-
kis 01:20 Keršto valanda 

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
2 08:25 pasmerkti 2 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 tV pagalba 12:00 
Bruto ir Neto 12:30 Moterys me-
luoja geriau 13:00 Kempiniukas 
plačiakelnis 13:30 Simpsonai 
14:00 Simpsonai 14:30 pažadė-
toji 15:00 pažadėtoji 15:30 pa-
žadėtoji 16:00 pažadėtoji 16:30 
tV pagalba 18:30 tV3 žinios 
19:20 tV3 sportas 19:25 tV3 orai 
19:30 DIDYSIS peNKtaDIeNIO 
FIlMaS. ledynmetis 2. eros pa-
baiga 21:15 VaKaRO KINO te-
atRaS. Bėgantis labirintu 23:35 
ekstraordinarių džentelmenų lyga 
01:40 Širdžių ėdikas

 
06:40 Diagnozė - žmogžudystė 
(1) 07:32 Inovacijos mano mies-
te 07:35 Farų karai (14) 08:35 
Muchtaro sugrįžimas (685) 09:35 
tokia tarnyba (5) 10:30 Sudužu-

sių žibintų gatvės (15) 11:35 Dia-
gnozė - žmogžudystė (24) 12:40 
Stoties policija (2) 13:45 Farų 
karai (15) 14:50 Muchtaro sugrį-
žimas (686) 15:55 Tokia tarnyba 
(6) 16:55 Sudužusių žibintų ga-
tvės (16) 18:00 Info diena 18:27 
Inovacijos mano mieste 18:30 
Stoties policija (3) 19:30 Ekstra-
sensų mūšis (6) 22:05 Juodasis 
griaustinis 00:00 Universalus ka-
rys. Sugrįžimas 01:30 Begėdis (5) 
02:25 Džeikas, Storulis ir šuo (21) 
03:10 Juodasis griaustinis 
 

05:00 „Vienišas vilkas“ (7) 05:45 
„Slaptas augalų gyvenimas. Sau-
lės link“. 06:30 programa 06:34 
tV parduotuvė 06:35 „Jauni-
kliai“.06:50 „Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu“ 07:20 Moterų bal-
sas 08:20 Gyvenimo būdas 09:20 
„likimo melodija“ (30) 10:25 
„Gurovo bylos 2. Maitvanagiai“ 
(6) 11:30 „albanas“ (4/8) 12:35 
„Gluchariovas“ (1/22) 13:40 TV 
parduotuvė 13:55 „tarp meilės 
ir neapykantos“ (1) 15:00 „Biti-
ninkas“ (1/1) 16:00 Reporteris 
16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (60) 
18:00 Reporteris 18:47 Orai 
18:50 Rubrika „Renovacija. Su-
žinok daugiau“ (1/12) 18:55 „Bi-
tininkas“ (1/3) 20:00 Reporteris 
20:27 Orai 20:30 „Muzikinės ko-
vos“ 22:30 Reporteris 22:57 Orai 
23:00 „Gluchariovas“ (1/23; 1/24) 
01:05 „Delta“ (1/21; 1/22) 02:50 
„pražūtingi smaragdai“ (15; 16) 
04:10 „Rojus“ (39) 

 
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 
11 08:00 Kaulai 09:00 praeities 
žvalgas 09:30 CSI Majamis 10:30 
tėtušiai 11:00 tėtušiai 11:30 Me-
las ir paslaptys 12:30 Kvantikas 
13:30 Saša ir tania 14:00 Re-
zidentai 14:30 Televitrina 15:00 
Kaulai 16:00 NaUJaS SeZO-
NaS. Rouzvudas 17:00 NaUJaS 
SeZONaS. Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų 18:00 CSI Majamis 
19:00 Kobra 11 20:00 Reziden-
tai 20:30 Farai 21:30 tV3 žinios 
22:20 tV3 sportas 22:25 tV3 orai 
22:30 Kalinių lėktuvas 00:55 Ne-
bylios dvasios 02:30 Rizikingiausi 
policijos darbo epizodai 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XIX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2016”. „Re-
membering Miles Davis”. (kart.) 
07:00 Riteris Rūdžius 07:10 
Drakoniukas Kokosas 1 07:25 
Heidė 07:50 Skrendam. 08:20 
pažvelk į profesiją kitaip 08:50 
Nuo gamyklos konvejerio 2 09:15 
labas rytas, lietuva. 12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:10 
Stop juosta.  12:40 Kalbantys 
tekstai. 13:30 Legendos 14:15 
lietuvos menininkų portretai. Si-
gutė. 14:45 linija, spalva, forma. 
15:15 premjera. Grizis ir lemin-
gai 15:25 premjera. Vakaro pa-
sakėlės 15:40 Heidė 16:05 Nuo 
gamyklos konvejerio 2 16:30 La-
ba diena, lietuva.  18:00 Mokslo 
sriuba 18:30 lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai 19:35 premjera. 
Zoologijos sodo daktarė 4 20:30 
Kultūros teismas 21:15 Europos 
kinas 22:45 XII tarptautinis folklo-
ro festivalis „pokrovskije kolokola” 
23:50 DW naujienos rusų kalba. 
00:00 Dabar pasaulyje

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, gruodžio � d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, Lietuva 09:05 Senis 
10:05 premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 3 10:55 Detektyvas 
Monkas 4 11:40 Emigrantai 12:40 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 14:00 Žinios 
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00 
Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva 
16:00 Žinios 16:15 Laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.) 
17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Gyveni-
mas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:05 Dėmesio 
centre 21:20 Sportas 21:25 Orai 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Auk-
sinis protas 22:50 Klausimėlis.lt. 
23:20 Rezistentai 00:15 premje-
ra. Detektyvas Monkas 8 01:00 
lRt radijo žinios

 
06:35 Stebuklingi vaikai (2) 07:05 
Madagaskaro pingvinai (13) 07:30 
Nepaprastas Gumuliuko gyveni-
mas (61) 07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (159) 08:50 Volkeris, 
teksaso reindžeris (160) 09:50 
24 valandos 10:35 Yra, kaip yra 
11:35 Yra, kaip yra 12:30 Anapus 
nežinomybės 13:25 Rožių karas 
(45) 14:25 Dvi širdys (364) 14:55 
Dvi širdys (365) 15:25 Dvi širdys 
(366) 15:55 Dvi širdys (367) 16:30 
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 
Meilė gydo (41) 20:30 Moterys 
prieš vyrus 21:30 Žinios 22:24 
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKA-
RO SeaNSaS. pReMJeRa ledo 
kariai 00:25 Sekso magistrai (6) 
01:30 Vampyro dienoraščiai (17) 
02:15 Skolos kaina

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 pasmerkti 
2 08:25 pasmerkti 2 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 tV pagalba 12:00 
Bruto ir Neto 12:30 Moterys me-
luoja geriau 13:00 Kempiniukas 
plačiakelnis 13:30 Simpsonai 
14:00 Simpsonai 14:30 pažadė-
toji 15:00 pažadėtoji 15:30 paža-
dėtoji 16:00 pažadėtoji 16:30 TV 
pagalba 18:30 tV3 žinios 19:20 
tV3 sportas 19:25 tV3 orai 19:30 
Bruto ir Neto 20:00 Gero vakaro 
šou 21:00 Moterys meluoja geriau 
21:30 tV3 vakaro žinios 22:15 
tV3 sportas 22:20 tV3 orai 22:25 
Vikinglotto 22:30 VaKaRO KINO 
teatRaS. Širdžių ėdikas 00:35 
CSI elektroninių nusikaltimų sky-
rius 01:30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę 

 
06:40 Diagnozė - žmogžudystė 
(25) 07:32 Inovacijos mano mies-
te 07:35 Farų karai (12) 08:35 

Muchtaro sugrįžimas (683) 09:35 
tokia tarnyba (3) 10:30 Sudužusių 
žibintų gatvės (13) 11:35 Asmens 
sargybinis (12) 12:40 Stoties po-
licija (24) 13:45 Farų karai (13) 
14:50 Muchtaro sugrįžimas (684) 
15:55 tokia tarnyba (4) 16:55 Su-
dužusių žibintų gatvės (14) 18:00 
Info diena 18:27 Inovacijos mano 
mieste 18:30 Stoties policija (1) 
19:30 asmens sargybinis (13) 
20:30 Farai 21:00 prakeikta upė 
23:05 Žudikai 01:35 Begėdis (3) 
02:35 Džeikas, Storulis ir šuo 
(19) 03:20 Farai 03:45 pragaro 
katytė (16) 
 

05:00 „Vienišas vilkas“ (5) 05:45 
„albanas“ (3/5) 06:30 progra-
ma 06:34 tV parduotuvė 06:50 
„Skinsiu raudoną rožę“ 07:20 
Nuoga tiesa 09:20 „Likimo melo-
dija“ (28) 10:25 „Spąstai pelenei“ 
(4) 11:30 „albanas“ (4/6) 12:35 
„Krikšto tėvas“ (3) 13:40 TV par-
duotuvė 13:55 „Mesingas. aplen-
kiantis laiką“ (15) 15:00 „Vienišas 
vilkas“ (23) 16:00 Reporteris 16:47 
Orai 16:50 „Rojus“ (58) 18:00 
Reporteris 18:40 Lietuva tiesio-
giai 18:52 Orai 18:55 „Bitininkas“ 
(1/1) 20:00 Reporteris 20:22 Orai 
20:25 pReMJeRa. „Juodosios 
katės“ (5) 21:30 Moterų balsas 
22:30 Reporteris 23:15 Lietuva 
tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 pa-
triotai 00:45 „MMA „King of the 
Cage“ II tarptautinis turnyras. lie-
tuva-amerika. atsakomosios ko-
vos“ (4) 01:45 Reporteris 02:25 
Lietuva tiesiogiai 02:40 „Moterų 
daktaras“ (2/27) 03:25 „Albanas“ 
(3/5) 04:10 „Rojus“ (37) 

 
06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11 
08:00 Kaulai 09:00 Savaitė su 
Kauno „Žalgiriu“ 09:30 CSI Maja-
mis 10:30 tėtušiai 11:00 tėtušiai 
11:30 Melas ir paslaptys 12:30 
Kvantikas 13:30 6 kadrai 14:00 
6 kadrai 14:30 Televitrina 15:00 
Kaulai 16:00 Melas ir paslaptys 
17:00 Kvantikas 18:00 CSI Maja-
mis 19:00 europos taurės krepši-
nio rungtynės. panevėžio „lietka-
belis“ - Miuncheno „Bayern“ 21:00 
Naša Raša 21:35 UeFa Čempio-
nų lygos rungtynės. „Real Madrid 
CF“ - „Borussia Dortmund“ 23:40 
Naša Raša 00:10 Naša Raša 
00:40 Kobra 11 01:40 Daktaras 
Hausas 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XIX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2016” 07:00 
Riteris Rūdžius 07:10 Drakoniu-
kas Kokosas 1 07:25 Heidė 07:50 
pradėk nuo savęs 08:20 Naciona-
linis turtas. 08:50 Nuo gamyklos 
konvejerio 2 09:15 Labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos ru-
sų kalba. 12:10 Skonio pasaka 
12:40 Stilius 13:35 Kultūros teis-
mas 14:20 laisvės vėliavnešiai 
14:45 Misija. Vilnija.  15:15 Rite-
ris Rūdžius 15:30 Drakoniukas 
Kokosas 1 15:40 Heidė 16:05 
Nuo gamyklos konvejerio 2 16:30 
laba diena, lietuva. 18:00 Kultūrų 
kryžkelė 18:30 Septynios Kauno 
dienos 19:00 Maistas ir aistros 
19:35 premjera. Zoologijos so-
do daktarė 4 20:25 Dokumentinė 
istorinė laida „lietuvos kolumbai” 
21:20 premjera. Hablo kosminis 
teleskopas. Misija – Visata 22:10 
elito kinas. Metų pilietis

�1.1� val.

„Bėgantis labirintu“ 

 

��.�0 val.

„Širdžių ėdikas“

 

��.�0 val.

„Keršto valanda“
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EVANGELIjOs TAKU

Šv. Cecilijos iš-
kilmės sudrebino 
Skriaudžių bažny-
čios sienas

mantvydas
pREKEVIČIUs

Lapkričio 19 d. Skriaudžių 
Šv. Lauryno parapijos 
bažnyčioje griausmingai 
nuskambėjo visai nesenai 
suremontuoti bažnyčios 
vargonai, tiesa, jų 
skambesys šįkart buvo 
kiek kitoks. Jų klavišus 
palietė Dalios Jatautaitės 
pirštai.

Lapkričio 22 d. laikoma 
Šv. Cecilijos, muzikantų die-
na. Europoje šventoji Cecilija 
buvo laikoma vargonininkų, 
instrumentų gamintojų, muzi-
kantų, dainininkų ir poetų glo-
bėja. Lietuvoje, sprendžiant 
iš nebuvimo su šia bažnyti-
nio kalendoriaus diena susi-
jusių prietarų, tikėjimų, ji ne-
buvo liaudyje populiari. Tik 
Suvalkijoje sakyta: jei vyrai 
nori gauti dainininkę žmoną, 
turi Šv. Cecilijos dieną sukal-
bėti devynerius poterius. Tai 
liudija mūsų kaimo žmones 
mėgus dainą ir vertinus gerą 
dainininką.

Šventoji Cecilija gimė apie 
200 m. Romoje. Tėvai ją iš-
tekino už pagonio Valeriano, 
kurį ji įtikino priimti krikščio-
nybę. Pasakojama, kad per sa-
vo vestuves Cecilija pati gro-
jo vargonais ir giedojo „Pa-
daryk, Viešpatie, mano širdį 
ir mano kūną švarų, kad aš 
būčiau verta“ (Ši frazė buvo 
vartojama pirmojoje Eucha-

REKLAMA

ristijos maldoje).
Šv. Cecilija už krikščionių 

slėpimą bei pamaldų laiky-
mą savo namuose buvo pa-
smerkta mirčiai uždu-
sinant garais. Ji buvo 
palaidota Kaliksto ka-
takombose. O ant bu-
vusių Cecilijos namo 
pamatų Trastavere IX 
amžiuje pastačius jos 
vardo baziliką, šv. Ce-
cilijos garbinimas dar 
labiau išplito.

Dainuojamąjį ir gro-
jamąjį meną vertinantis 
Skriaudžių parapijos 
klebonas Arūnas Sima-
navičius visuomet savo 
parapijiečiams patei-
kia malonių muzikinių 
staigmenų. Į parapijos 
bažnyčią koncertuoti 
nuolat atvyksta įvairūs sakra-
liniai ir net valstybiniai chorai 
bei instrumentiniai kolektyvai 
iš visos Lietuvos. Pasak kle-
bono, atvykstantys kolekty-
vai stebisi ypatinga bažnyčios 
akustika ir kartais netgi įrašo 
savo atliekamus kūrinius. 

Ne išimtis ir Šv. Cecilijos 
iškilmės. Joms klebonas visa-
da pasistengia pakviesti į sve-
čius choristus ir muzikantus iš 
gretimų parapijų ar rajonų.

Šįkart į Skriaudžių Šv. Lau-
ryno parapijos bažnyčią at-
vyko Kauno Šv. Antano Pa-
duviečio bažnyčios maldi-
ninkus džiuginanti sakralinės 
muzikos grupė „Laetare“, va-
dovaujama Laimos Botyrie-
nės. L. Botyrienė – ir Kauno 
giedotojų mokyklos „Schola 

Cantorum Kaunensis“ vado-
vė. Kartu su giedotojais at-
vyko kanklininkės ir vargonų 
muzikos propaguotoja, dėsty-

toja, visuomenininkė, vargo-
nininkė bei 2016-ųjų Metų 
kaunietė D. Jatautaitė. D. Ja-
tautaitė yra ne tik puikiai ži-
noma, bet pati geriausia, kaip 
ją pavadino L. Botyrienė, var-
gonininkė Lietuvoje. 

Šv. Mišių metu bažnyčioje 
nuvilnijo galbūt dar niekada 
čia neskambėjusių kūrinių 
melodijos. Pamaldžioje ty-
loje skendinčioje bažnyčioje 
aidėjo ir kiekvienas tylus kan-
klių užgautos stygos skambė-
jimas. Po šv. Mišių skirstytis 
niekas neskubėjo, sve-
čiai pratęsė savo kon-
certą, o D. Jatautaitė 
visus nustebino bažny-
čios vargonais atlieka-
mais kūriniais. Buvo 
sunku patikėti, kad šiuo 
instrumentu galima iš-
gauti tokią įvairiatonę 
muziką. 

Klebonas A. Simona-
vičius buvo ypač dėkin-
gas atvykusiems sve-
čiams ir, nepamiršda-
mas kartu šv. Mišiose 
dalyvavusio Skriaudžių 
parapijos choro, sveiki-
no visus choristus bei 
muzikantus šios šventės 
proga bei išreiškė dide-
lę padėką už jų nuolat kuria-
mą grožį.

Tiesa, taip sutapo, kad sve-
čiai savo kūrinius skyrė ne 
tik šv. Cecilijai, bet ir pačiam 
klebonui. Iškilmių išvakarėse 

klebonui suėjo 41-eri. 
Be to, klebonas prisi-
minė, jog būtent tą pa-
čią savaitę, lapkričio 
17 d., sukako 6 metai, 
kai jis tapo Skriaudžių 
Šv. Lauryno parapijos 
klebonu. 

Grupės „Laetare“ va-
dovė L. Botyrienė visus 
parapijiečius kvietė ne 
tik palinkėti sveikatos 
klebonui, bet būtinai 
apsilankyti ir jo auko-
jamose Tridentinėse šv. 
Mišiose Kauno Aukš-
tosios Panemunės Švč. 
Mergelės Marijos vardo 
bažnyčioje. 

Šį rugsėjį sukako jau 5 me-
tai, kai į Kauno Aukštosios 
Panemunės Švč. Mergelės 
Marijos vardo bažnyčią sugrį-
žo kelis dešimtmečius neau-
kotos senovinės šv. Mišios. 

1969 m. balandžio 3 d. po-
piežius Paulius VI paskelbė 
apaštalinę konstituciją Mis-
sale Romanum, kuria įvedė 
visiškai naujas Mišių apeigas. 
Taip šv. Mišių tvarka šiek tiek 
pasikeitė. Jas pradėta aukoti 
ne lotynų, o vietos kalba, ku-
nigas, visuomet aukojęs šv. 

Mišias į altoriaus pusę, atsi-
suko į maldininkus. Įvesta ir 

kitų pokyčių. 
2012 metais, po popiežiaus 

Benedikto XVI kvietimo su-
grąžinti tikintiesiems tradici-
nės liturgijos turtus, L. Boty-
rienės iniciatyva, Vilkaviškio 
vyskupui R. Norvilai pritarus, 
Vilkaviškio vyskupijai pri-
klausančioje Kauno Aukšto-
sios Panemunės bažnyčioje 
atkurtos ir vėl aukotos seno-
sios šv. Mišios. Jas po ilgo 
laiko tarpo vėl lotyniškai, pa-
gal 1962 m. palaimintojo po-
piežiaus Jono XXIII Romos 
mišiolą, aukojo tuometinis 
Ūdrijos, o dabar – Skriaudžių 
parapijos klebonas kun. A. Si-
monavičius.

Klebonas, gerbiantis seno-
vinius instrumentus ir giedo-
jimą bei girdėdamas sveiki-
nimus, pagyrimus, minėjo, 
kad per šias iškilmes išgirdęs 
kanklių skambėjimą pama-
nė, jog iškilmių svečių atlik-
tos muzikos jūra, ko gero, yra 
geresnė ir už M. K. Čiurlionio 
„Jūrą“.

Popiežius jauni-
mui: nebijokite ti-
kėti Dievo gailestin-
gumu

Paskutinis popiežiaus Pran-
ciškaus vizito Mianmare įvy-
kis buvo ketvirtadienio rytą 

Jangono katedroje au-
kotos Mišios, kuriose 
dalyvavo katalikų jau-
nimas.

Esate pašaukti skelb-
ti Gerąją naujieną ir jūs 
patys esate gera žinia, 
nes jūs esate Bažnyčios 
tikėjimo į Jėzų Kristų 
liudytojai konkrečiais 
ženklais, skelbiate viltį 
ir nesibaigiantį džiaugs-
mą, - kalbėjo popiežius 
Mišių homilijoje.

Kas nors gali pa-
klausti: kaip gi galima 
kalbėti apie geras ži-
nias, kai aplink mus tiek 
daug kenčiančių žmo-
nių? Kurgi gera žinia, 

kai tokia daugybė neteisin-
gumo ir skurdo dengia savo 

šešėliu mus ir mūsų pasaulį? 
Aš, vis dėlto, norėčiau, sakė 
Pranciškus, kad iš šios vietos 
pasklistų aiški žinia: norėčiau, 
kad visi žinotų, jog Mianmaro 
jauni vyrai ir moterys nebijo 
tikėti gerąja Dievo gailestin-
gumo naujiena, kad jie yra pa-
siryžę skelbti viltį Bažnyčiai, 
savo šaliai, pasauliui. Neškite 
gerąją naujieną kenčiantiems 
broliams ir seserims, neškite 
ją tiems, kam reikia jūsų mal-
dos ir solidarumo, tiems, kam 
reikalinga jūsų aistringa kova 
už žmogaus teises, už teisin-
gumą, kad būtų daugiau to ką 
Jėzus mums dovanoja – mei-
lės ir taikos.

Atkreipęs dėmesį, kad Jan-
gono katedra, kurioje buvo 
švenčiama Eucharistija kartu 
su jaunimu, yra dedikuota Ne-
kaltai Pradėtajai Marijai, po-
piežius ragino sekti jos pavyz-
džiu. Kai ji tarė angelui „taip“, 
buvo jauna kaip jūs. Tačiau 
jai nepritrūko drąsos pasiti-
kėti apreikšta gerąją žinia ir 
ji priėmė ją kaip pašaukimą 
paaukoti gyvenimą Dievui ir 
visiškai pasitikėti jo meile. Ir 
jūs, kaip Marija, nuolankiai ir 
tuo pat metu drąsiai liudykite 
kitiems Jėzų ir jo meilę, - sa-
kė popiežius Mianmaro jauni-
mui ir prašė, kad jie melstųsi 
už Petro Įpėdinio tarnystę.

VATIKANO RADIJAS

Ir katalikai šypsosi
Ar žinot, kodėl Petras Jė-

zaus išsižadėjo? Nes Jėzus 
Petro uošvienę pagydė.

***
Ateina kartą negras prie 

dangaus vartų. Petras sako:
– Kas toks esi?
Negras:
– Aš esu Leonardas Di 

Caprio.
Tas taip nužvelgė tą negrą 

ir sako:
– Palauk, aš tuoj vadovy-

bei paskambinsiu.
Paskambino, sako:
– Čia, klausyk toks... Aš 

nesuprantu, kaip ten su tuo 
Titaniku baigėsi – jisai pa-
skendo ar sudegė?

pADĖKA
Mirtis užpučia gyvenimą kaip žvakės liepsną, tik 

niekada iš atminties neištrins žmogaus atminimo...

Nuoširdžiai dėkojame visiems už nepaprastą dė-
mesį, pagalbą ir atjautimą palydint į Amžinojo po-
ilsio vietą mūsų mylimą Liną Šapalą.

Šeima
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

(Nr. 94 atsakymai)

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

(N
r. 

94
 a

ts
ak

ym
ai

)

Praėjusios savaitės kryžiažodžio atsakymas – MONSTERA. 

Savaitė istorijos 
puslapiuose

1804 m. gruodžio 2 d. Paryžiaus 
Notre Dame katedroje Napoleonas 
save karūnavo Prancūzijos impe-
ratoriumi.

1805 m. gruodžio 2 d. įvy-
ko Austerlico mūšis, kuriame 
Austrijos ir Rusijos jungtinė 86 
tūkst. karių armija, vadovaujama 
M.Kutuzovo, pralaimėjo Napole-
ono prancūzų armijai, kurią sudarė 
73 tūkst. karių.

1586 m. gruodžio 3 d. iš Ame-
rikos į Angliją atvežtos bulvės. Tai 
gana plačiai auginama kultūra, kuri 
Pietų Amerikoje buvo sukultūrinta 
prieš keletą tūkstančių metų. Lau-
kinės arba savaiminės bulvės auga 
Pietų Amerikos Andų kalnuose. 
Inkų civilizacija augino apie 200 
veislių bulvių.

1621 m. gruodžio 3 d. Galilėjus 
sukonstravo ir ištobulino teleskopą. 
Po stebėjimų juo, pasisakydamas 
už heliocentrinę sistemą, užsitrau-
kė Katalikų bažnyčios nemalonę ir 
1632 m. jam teko stoti prieš inkvi-
zicijos teismą. Iš pradžių priverstas 
tylėti, vėliau, grasinamas kankini-
mais, atsisakė savo pažiūrų. Praė-
jus daugiau kaip trims amžiams po 
Galilėjaus mirties, popiežius Jonas 
Paulius II Katalikų bažnyčios vardu 
pripažino, kad su Galilėjumi buvo 
elgtasi neteisingai.

1808 m. gruodžio 4 d. Napo-
leonas panaikino Ispanijos inkvi-
ziciją.

1484 m. gruodžio 5 d. popiežius 
Inocentas VIII paskelbė bulę, ku-
ria inkvizicijai suteikė didžiausius 
įgaliojimus medžiojant „raganas“. 
Inkvizitoriams buvo leista kankin-
ti įtariamuosius, o „kaltus“ deginti 

ant laužo.
1931 m. gruodžio 5 d. keletu 

sprogimų sunaikinta Kristaus Išgel-
bėtojo šventovė – didžiausia cerkvė 
Maskvoje. Sovietų spauda šį sprog-
dinimą sveikino kaip pažangų.

1791 m. gruodžio 6 d. karalius 
Stanislovas Augustas patenkino 
vietos didikų prašymą ir Telšiams 
suteikė Magdeburgo teises.

1569 m. gruodžio 7 d. Žygi-
mantas Augustas suteikė Merkinei 
Magdeburgo teises.

1764 m. gruodžio 7 d. Rusijos 
imperatorė Jekaterina II iš Vokie-
tijos pirklio Johano Gockovskio 
įsigijo flamandų ir olandų tapybos 
darbų kolekciją. Taip buvo įkurtas 
Ermitažas.

1506 m. gruodžio 8 d. Žygi-
mantas Senasis paskelbtas Lenki-
jos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju 
kunigaikščiu.

Lošimas 
Nr. 1290

2017-11-29

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 17, 21, 24, 
27, 31, 38 

Vikingo skaičius: 08

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė:

6+1 - 4 628 176 € (-)

6 - 247 182,50 € (-)

5+1 - 30 466,50 € (1)

5 - 912 € (3)

4+1 - 88,50 € (37)

4 - 7,50 € (283)

3+1 - 5 € (603)

3 - 1,50 € (4 610)

2+1 - 1,25 € (4 497)

2 - 0,75 € (33 995)

KITO TIRAŽO PROGNOZĖ: 6,1 mln. Eur

Dėmesio! Nuo 2017 m. gegužės 
18 d. pasikeitė „Vikinglotto“ 

žaidimo taisyklės. 

Gruodžio 2 d.
ŠEŠTADIENIS

Tarptautinė vergovės  
panaikinimo diena

Saulė teka 08:17
leidžiasi 15:58

Dienos ilgumas 07.41
Priešpilnis (13 mėnulio diena)

Liucijus, Svirgailas, Mil-
mantė, Aurelija, Paulina

Tinkamas laikas sėti: 
porus, laiškinius svogūnus, po-

midorus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius 
bei konservuoti šakniavaisius.

Gruodžio 3 d.
SEKMADIENIS

Tarptautinė neįgaliųjų 
žmonių diena 

Lietuvos advokatūros 
diena 

Saulė teka 08:19
leidžiasi 15:57

Dienos ilgumas 07.38
Pilnatis (14 mėnulio diena)

Pranciškus, Gailintas, 
Audinga, Ksaveras
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, kalendras, pankolius, 
porus, vijoklines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas tręšti, netinka-

mas laikas laistyti.

Gruodžio 4 d.
PIRMADIENIS
Šv. Barbora 

Saulė teka 08:20
leidžiasi 15:56

Dienos ilgumas 07.36
Pilnatis (15 mėnulio diena)

Barbora, Osmundas, 
Vainotas, Liugailė

Tinkamas laikas sėti: 
šakninės petražoles, morkas, 

pastarnokus, ridikus, ridikėlius, 
ropes, grieščius, burokus, braš-
kes, sodo žemuoges, svogūni-

nes gėles.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Gruodžio 5 d.
ANTRADIENIS

Tarptautinė savanorių 
diena už ekonominę ir 

socialinę plėtrą 
Saulė teka 08:22

leidžiasi 15:55
Dienos ilgumas 07.33

Pilnatis (16 mėnulio diena)
Eimintas, Geisvilė, Gratas, 

Gracija
Tinkamas laikas sėti: 

šakninės petražoles, morkas, 
pastarnokus, ridikus, ridikėlius, 
ropes, grieščius, burokus, braš-
kes, sodo žemuoges, svogūni-

nes gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas laistyti ir pjauti 
žolę, netinkamas laikas kaup-

ti derlių.

Gruodžio 6 d.
TREČIADIENIS

Šv. Mikalojus, Arklių diena
Saulė teka 08:23

leidžiasi 15:55
Dienos ilgumas 07.32

Pilnatis (17 mėnulio diena)
Mikalojus, Bilmantas, 

Norvydė 
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas laistyti ir pjauti 
žolę, netinkamas laikas kaup-

ti derlių.

Gruodžio 2 d.
ŠEŠTADIENIS

Gruodžio 3 d.
SEKMADIENIS

Gruodžio 4 d.
PIRMADIENIS

Gruodžio 5 d.
ANTRADIENIS

Gruodžio 6 d.
TREČIADIENIS

Gruodžio 7 d.
KETVIRTADIENIS

Gruodžio 8 d.
PENKTADIENIS

ORAI

+2 +3
VILNIUS

KLAIPĖDA
+2 +2
+2 +4

VILNIUS
KLAIPĖDA

-2 -1
+3 -1

VILNIUS
KLAIPĖDA

-5 -2
-2 +1

VILNIUS
KLAIPĖDA

-3 +1
0 +4

VANDENS TEMPERATŪRA
+3 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+3 KAUNO MARIOS 
+5 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+3 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

VILNIUS
KLAIPĖDA

-1 +5
+7 +8

VILNIUS
KLAIPĖDA

0 +1
+8 +3

VILNIUS
KLAIPĖDA

+3 +1
+3 +4

-2 0

-3 -2

-3 +1

+2 +6

+7 +1

+5 +2

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

37KAUNE 
nSv/val. 

42ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
14000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
5000 nSv/val. 


