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Kaina

Caritas Advento
paramos akcija
„Gerumas mus
vienija 2017“

Senolių skrynią
atvėrus

Birštono gimnazijos
trečiokas Ąžuolas
Jakučionis ir ketvirtokė
Miglė Juozaitytė dalyvavo
Lazdijuose vykusioje
respublikinėje pradinių
klasių konferencijoje
„Senolių skrynią atvėrus
2017“. Konferencija vyko
jau ketvirtą kartą.
SKAITYKITE 7 p.

Sakraliniame
muziejuje – Gito
Markučio paroda

Sekmadienį, gruodžio 3iąją, po šv. Mišių grupė
parapijiečių susirinko į
Sakralinį muziejų, kur
buvo uždegta pirmoji
advento vainiko žvakė
ir pristatyta žinomo
dailininko Gito Markučio
tapybos paroda „Girdėjau
balsą iš dangaus“.

SKAITYKITE 9 p.

Skambėjo partizanų dainos
Laima

DUOBLIENĖ
Pirmosios gėlės
partizanams buvo padėtos
ir pirmieji kryžiai pastatyti
dainose – daugybėje
paprastų, širdingų
melodijų ir tekstų.Tai
sušaudytos, graudžios, bet
vis dėlto herojiškos dainos.

Kiek jose daug drąsos,
ryžto, pasiaukojimo bei
meilės tautai ir savo
artimui, pranašiškos
aiškiaregystės...

Jau penkioliktą kartą Prienų
rajono vokaliniai kolektyvai
bei svečiai rinkosi į tarpregioninį sambūrį „Mano krašto
partizanų dainos“, kad dainuodami savo krašto partizanų dainas įprasmintų kovo-

tojų už laisvę atminimą, visų
mūsų dėkingumą.
Sambūrio dalyvius bei žiūrovus sveikino Prienų rajono
savivaldybės administracijos
direktorius Egidijus Visockas. Jis kalbėjo, kad partizanų
dainos – didžiulis turtas kiekvienam žmogui ir Lietuvai.
Norėdami šį turtą išsaugoti, turime juo dalintis. E. Visockas padėkojo šio renginio

kuratorei Prienų KLC meno
vadovei Aldonai Šyvokienei,
kuri jau penkiolika metų stengiasi, kad partizanų dainos būtų saugojamos.
Sambūryje dalyvavo net
penkiolika vokalinių kolektyvų. Džiugu, kad partizanų dainoms į užmarštį nueiti neleidžia jaunimas. Partizanų dainas dainavo Prienų
,,Ąžuolo“ progimnazijos vokalinis kvartetas (vad. Alma Liutkienė), Prienų meno
mokyklos jaunučių vokalinis
NUKelta Į 4 p. 

gimnazijai vadovaujantis V.
Kornejevas džiaugėsi, kad tapo puikios komandos dalimi,
ir išreiškė viltį, kad gimnazija ne kartą savo pasiekimais
ir gerais darbais skambės ne
NUKelta Į 5 p. 

NUKelta Į 2 p. 

Stakliškių gimnazijos direktorius Vygintas Kornejevas

Laima

Lapkričio 30 d. Prienų
rajono savivaldybės

tarybos posėdyje buvo
išnagrinėti 24 klausimai ir
priimti sprendimai. Prieš
pradedant svarstymus
buvo informuota,
kad nuo šiol Kultūros,
švietimo turizmo ir sporto

komitetui vadovaus
Algis Marcinkevičius, taip
pat prisistatė naujasis
Stakliškių gimnazijos
direktorius Vygantas
Kornejevas.

Jau tris savaites Stakliškių

Jau tradicija tapusi Caritas
Advento paramos akcija
„Gerumas mus vienija“ ir
šiais metais, 20-ąjį kartą,
kviečia visus dalintis
gerumu.

Paramos akcijos tikslas – surinkti lėšų ir pagelbėti labiausiai stokojantiems ir vargstantiems asmenims parapijose.
Pagalba ir parama nuolat reikalinga skurstančioms šeimoms su vaikais, vienišiems
ir/ar sergantiems asmenims,
seneliams, smurto aukoms,
slaugos ir globos namuose gyvenantiems.
Paramos akciją „Gerumas
mus vienija“ apibūdina keturi žodžiai:
Adventas – tai vidinio
džiaugsmo ir susikaupimo
metas. Tai ne pasyvaus lūkuriavimo laikas, bet nepaliaujamo budėjimo ir veiklios meilės laikas.
Malda - apmąstant Dievo
Žodį, yra tarsi kelias, vedantis
per šią širdies perkeitimo, gyvenimo apmąstymo kelionę.
Ji yra tarsi vidinis kompasas,
padedantis mums šį laiką išgyventi kaip tikėjimo įvykį.
Bendrystė su vargstančiaisiais mums primena Jėzų, gimusį tvartelyje, nes tie, kurie
turėjo visko užtektinai, Jo nepriėmė. Atsigręždami į tuos,

Miestas toliau gražės – bus atnaujinami
pastatai, tvarkoma Nemuno pakrantė

DUOBLIENĖ
REKLAMA

0,40 €

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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Vidutinis mėnesinis paskaičiuotasis (bruto) darbo
užmokestis trečiąjį šių metų ketvirtį, palyginti su antruoju
ketvirčiu, padidėjo visų apskričių įmonėse, įstaigose
ir organizacijose. Darbo užmokesčio padidėjimą lėmė
didesnė darbų apimtis, sezoniškumas, padidintas darbo
užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams.



Lietuva vienintelė iš Baltijos šalių kitąmet planuoja
perteklinius viešuosius finansus, tačiau pagal per
biudžetą perskirstomo bendrojo vidaus produkto (BVP)
dalį vis dar atsilieka nuo Estijos ir yra greta Latvijos, rodo
Europos Komisijos (EK) skelbiamos biudžetų vertinimo
ataskaitos.

Mantvydas Prekevičius

K

Tačiau kartais sustoji
apimtas keisto jausmo,
gal net ne jausmo, o
noro pamatyti, kas
vyksta šalia tavo
gyvenimo. Šalia
tos rutinos, kurią
išaukštini kaip pačią
didžiausią ir svarbiausią
misiją. Rutinos, kurią
sureikšmini ne mažiau
kaip Mesijo darbą.
Sustoji ir bandai
pažvelgti, kas vyksta
aplink tave, tiksliau, kas
įvyko, kol buvai kitame
pasaulyje.
Apsižvalgius aplink, dažniausiai norisi sugrįžti atgal
į savo uždarą trobelę ir užsiimti tuo, kas visatos sandaroje yra ne šiaip sau bereikšmis
darbas, bet tiesiog laiko eikvojimas veltui. Laiko, kurio
nesugrąžinsi.
Visgi kiekvienas darbas visatoje duoda kažkokią naudą. Jeigu ir ne visuotinę, tai
bent jau asmeninę. Bet ar

viskas, ką darome sau asmeniškai, yra nenaudinga? Ar
galime sakyti, kad kaimyno
kasdienis darbas skurdžiame
darželyje yra bevertis? Galima, nes kaimynui iškeliavus
anapus, o gal tiesiog... į kitą
gyvenamąją vietą, darželio
vietoje vėl suvešės piktžolės
ir niekas niekada net nepasakys, jog čia kadaise buvo
tas varganas darželis. Tačiau,
įvedus į šią istoriją smulkų
atsitiktinumą, smulkią detalę,
viskas gali pasikeisti iš esmės.
Ar galėtume pavadinti nieku
tokią laiko gaišatį, jei žinotume, kad čia, toje vietoje, kur
žydi darželis, galėjo vešėti ir
piktžolės, o jose užsiveisti erkės. Sunkias ligas nešiojančios erkės. Tos pačios, kurios
kėsintųsi į kiekvienos mažos
mergaitės, karštos saulės spinduliuose su daina renkančios
žydinčias lauko gėlės, basas
kojas. Erkės, kurių paleista
liga sunaikintų ateitį. Ne, ne
mergaitės ateitį. O žmogaus
– inžinieriaus, mokytojo, chemiko, gyvybes gelbėjančio
policininko ar gaisrininko,
gydytojo – to žmogaus, kuris, turėdamas vienintelę galimybę gyventi, sukurtų šimtus
ar tūkstančius mūsų gyvybių
gelbėjančią ateitį.

Atsitiktinumas, likimas,
lemtis. Tiek daug
skirtingų žodžių, o jie
visi reiškia tik viena
– nepažįstamą ateitį.
Niekada negalime
sakyti, jog smulkus
darbas nieko nereiškia.
Net smulkus darbas gali
išgelbėti žmogų ne tik
nuo pavojų ar mirties,
bet ir nuo beprotystės.

Kaip dažnai negalėjome
apsispręsti dėl daugelio dalykų, kaip dažnai negalėjome
suprast,i kuriuo keliu eiti?
Kaip dažnai aukojome tai, ką
turime dėl visiškos nežinios?
Dėl atsitiktinumo. Dėl vilties,
jog mums skirtas likimas bus
palankus, net ir sugriaunant
viską, ką turime. Kaip dažnai
džiaugėmės, viską sunaikinę
ir įkvėpę šviežio oro, ir kaip
dažnai apgailestavome, kad
paskubėjome?

Likimas ir lemtis –
nenuspėjami. Jeigu
galime nuspėti, ką
padarys kaimynas,
jeigu pradės džiūti
jo pasodinti daigai,
niekaip negalime
nuspėti, kas bus, jei
kaimynas nuspręs
nebedirbti pačio
nereikalingiausio darbo
šioje visatoje.
Keisčiausia, kad atsitraukę
nuo tam tikro darbo, nuo tam
tikros likimo mums duotos
užduoties, nebematome prasmės vėl grįžti prie jos. Net neįtariame, jog gal būtent likimas
mums suteikė tokią įvykių seką, kad galėtume atskirti pelus
nuo grūdų, išmokti ir suprasti,
kad patys galime pasistengti
dėl savo likimo, kad esame
ne rūpesčius sprendžiančios
šaltos mašinos, o gyvos, savo pasauliu besirūpinančios
būtybės. Nors maža, tačiau
svarbi visatos dalis.

Ar teko kada pripažinti, jog
labai sunku širdyje? Ar teko
pripažinti, jog ne bėdos, bet
kažkoks vidinis nerimas mus
stabdo, apgręžia atgal, pravirkdo ir sugniuždo?
LEIDĖJAS:
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Festivaliui „Granatos Live“, per kurį šią vasarą
sudegė du Lietuvos liaudies buities muziejaus
pastatai, kitąmet bus leista grįžti į Rumšiškes, teigia
muziejaus direktorės pavaduotoja Alvyda Jociuvienė.

Caritas Advento paramos akcija
„Gerumas mus vienija 2017“

REDAKTORIAUS
SAVAITĖ
artais ima ir staiga kažkas suima viduj. Kartais, kai paskendęs giliuose
rūpesčiuose nieko nebematai,
išskyrus savo darbą kokioje
nors įstaigoje ar darže, netgi
namai ir ta pati saldžiausio
miego šventovė – lova tarsi
pakimba kažkokioje neaprėpiamoje erdvėje.
Netgi ta pati lova pasidaro
rutinos dalis. Tuo metu pastebi tik smulkias detales, su kuriomis turi susidurti kiekvieną
dieną. Pareigas. Pareiga pasikloti lovą, pareiga nusiprausti
veidą šaltu vandeniu, pareiga
atsidaryti šaldytuvą ir pareiga dienos metu nuveikti kažką tokio, apie ką naktį jau net
nesinorės prisimint. Vakare
„autopilotu“ atskrieji iki lovos ir vėl iškeliauji į pasaulį,
kurio niekada nesupranti ir
nesuprasi.



ATKelta IŠ 1 p.
kuriems trūksta būtiniausių
dalykų, mes keičiamės patys
ir parengiame tikrąjį Betliejų
savo širdyje.
Caritas tarnystė visų pirma
liudija Dievo meilę, Jo gerumą. Tai Jis mus vienija. Tas,
kas patyrė Dievo meilę, gailestingumą, yra kviečiamas
juo dalytis.
Kviečiame Jus ir Jūsų šeimą
Advento pradžioje įsivardinti savo pasiryžimą šiam laikui, parūpinti savo namams
Advento vainiką, įsigyjant Caritas žvakelę paaukoti vargs-

tantiesiems, melstis kiekvieną
Advento sekmadienį ir paraginti kitus sąmoningai išgyventi šį laukimo laikotarpį!
Pasiryžimai Adventui gali
būti labai įvairūs – vienišą aplankyti, susitaikyti, užmirštą
prisiminti, atkurti santykį, susitikti su senai matytu, pavaišinti, kitą pavaduoti, melstis
už Lietuvą, paaukoti, pasiryžti savanorystei ar kitam geram
darbui.
Kasdienis rūpestis, dėmesys, šiluma ir pagalba gali suteikti didelės drąsos, stiprybės ir vilties tiems, kurie jos

Netradicinio ugdymo diena
Lapkričio 29 dienos veiklos
mokyklojr buvo skirtos
sveikatos, lytiškumo,
šeimos sampratos
ugdymui.

Dienos simboliu pasirinkome širdį, todėl dieną pradėjome gražiais žodžiais bei
patarlėmis, posakiais, aforizmais ir palyginimais apie širdį.
Taip pat buvo pristatyta širdies
sandara, kalbėta apie širdį kaip
svarbiausią kraujotakos organą. Visi kartu nusprendėme,
kad kalbėsime daugiau remdamiesi širdimi, o ne protu. Juk
kai protas paklūsta širdžiai, tada žmogus turi visas dvasines
vertybes: gerumą, nuoširdumą, tarpusavio supratimą. Paskelbus temą, kurią sudarė trys
žodžiai SVEIKATA, ŠEIMA
ir LYTIŠKUMAS, mokiniai
ant širdelių užrašė, ką žino šia
tema ir ką nori sužinoti. Vėliau vyko bendravimo žaidimai, kūno kultūros mokytojo
Ainoro Vaškio vedama rytinė
mankšta bei pasivaikščiojimai
gryname ore, kitos įvairios

veiklos, kurias vedė mokytojai Laimutė Čepulinskienė,
Rita Dereškevičienė, Danutė
Jasiūnienė, Rasina Galinienė,
Virginija Maščinskienė, Elvyra Striaušienė, Romas Vilčinskas.
Dienos veiklose dalyvavo
būrelis svečių. Džiaugiamės,
kad žiniomis ir patirtimi su
mūsų mokiniais atvyko pasidalinti Vilkaviškio vyskupijos
Šeimos centro direktorė Diana Pūkelienė, programų koordinatorė Laima Kuzmienė bei
savanoris Petras Kuzma. Svečiai iš Šeimos centro nuoširdžiai bendravo su 7–10 klasių
mokiniais, kalbėjo aktualiomis
jiems temomis: ,,Gyvybės vertė“ (7–8 kl.) ir ,,Pašaukimas
šeimai“(9–10 kl.). 5–6 klasių
mergaitės joms rūpimais klausimais kalbėjosi su Šilavoto
ambulatorijos gydytoja Aukse
Bungardaitiene. Džiugu buvo
sulaukti ir svečių iš Europos
savanorių tarybos asociacijos SALTES, kuriai atstovavo
lektorės Viktorija Ladanovs-

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ tel. 8 682 12642

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804





laimaduobl@gmail.com

juronyte@gmail.com

redakcija@naujasisgelupis.lt
Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

stokoja.
Kviečiame Advento piligrimystei į širdies Betliejų! Gerumas mus vienija!
Už auką Caritas žvakelių
galite įsigyti bažnyčioje, parapijos namuose ar Caritas centruose. CARITAS 

ka, Maria Forseca Martinez,
FrinaYerina bei Anna Rosa
Marraudino. Jos kalbėjo apie
savanorystės veiklas įvairiose
srityse ir kaip jas įgyvendina:
dalyvauja labdaringose organizacijose, talkina ginant visuomenės interesus, šalinant
stichinių nelaimių padarinius,
dalyvauja pagalbos vienas kitam ir religinių organizacijų
veikloje. Mokiniai domėjosi savanoryste, uždavė daug
klausimų ir kalbėjo apie ateities planus, apie tai, kaip galima būtų prisijungti prie savanorystės.
Po visų veiklų susirinkome
refleksijai. Mokiniai ant širdelių rašė, ką sužinojo, pastebėjo, pajuto, atrado, kas pasisekė,
kas nepasisekė, žaidė žaidimą ,,Pažink save“. Pakalbinti mokiniai teigė, kad ši diena
labai patiko: buvo įdomu ir
naudinga.
Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir nuoširdžiu žodžiu už buvimą drauge. Biologijos mokytoja metodininkė Rita Dereškevičienė,
tikybos vyr. mokytoja Elvyra
Striaušienė 
Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
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Honkongo oro bendrovė „Cathay Pacific“ pirmadienį
paskelbė, kad vieno jos lėktuvo įgula praėjusią
savaitę pastebėjo skriejantį objektą, kuris, kompanijos
nuomone, tikriausiai buvo Šiaurės Korėjos paleista
balistinė raketa.Lėktuvas tuo metu skrido iš Honkongo
į Jungtines Valstijas.



Tarptautinės bendrijos pripažįstama Jemeno vyriausybė
pirmadienį pareiškė, kad paskelbs amnestiją visiems,
kas nutrauks ryšius su husių sukilėliais. Toks pareiškimas
buvo padarytas vienam svarbiam Irano remiamų sukilėlių
sąjungininkui – buvusiam prezidentui Ali Abdullah Salehui
– atgręžus jiems nugarą.

Lapkričio mėn. darbai Prienų r. savivaldybėje
Lapkričio mėn. pradžioje
į Prienų kapines atvesti centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens tinklai, įrengtos 4
vandens ėmimo kolonėlės,
nutiesta beveik 2 km ilgio
vandentiekio trasa.
VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta projekto „Neformaliojo vaikų
švietimo infrastruktūros gerinimas Prienų mieste“, įgyvendinamo pagal priemonę
„Mokyklų tinklo efektyvumo
didinimas“, paraiška (projekto suma 206 044 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos 30 906
Eur). Projekto įgyvendinimo
metu bus rekonstruotas ir neformaliojo švietimo veikloms
(muzika, dailė) pritaikytas buvusios „Nemuno“ pradinės
mokyklos pastato 4-as korpusas, esantis Kauno g. 2C,
Prienuose. Darbai planuojami
2018–2019 m.
Lapkričio 23 d. įvyko Studijų rėmimo programos lėšų
paskirstymo komisijos posėdis, kuriame skirtos lėšos
11 Prienų rajone gyvenančių
studentų.
Lapkričio 4–26 d. vyko
Prienų rajono snukerio (angliškojo biliardo) čempionatas. Čempionate dalyvavo
6 dalyviai. Nugalėtoju tapo Gintautas Danilevičius,
antrąją vietą užėmė Valdas
Stravinskas, trečią – Adomas
Kubilius.
Lapkričio 19 d. prasidėjo
Prienų r. savivaldybės ir laikraščio „Gyvenimas“ 2017–
2018 m. krepšinio pirmenybės. Pirmenybėse, kurios
vyks iki 2018 m. kovo mėn.,
dalyvauja 10 komandų.
Lapkričio mėn. visi patvirtinti ir šiuo metu galiojantys
teritorijų planavimo dokumentai (bendrieji ir specialieji
planai) paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje (žr.
skirsnio ,,Teritorijų planavimas ir statyba“ poskirsnius
,,Bendrieji planai“ ir ,,Specialieji planai“).
Lapkričio 14 d. vyko Strielčių gyventojų susitikimas su
meru A. Vaicekausku, UAB
„Prienų vandenys“ atstovais.
Susitikimo metu buvo aptartas vandentiekio ir nuotekų
REKLAMA

tinklų tiesimo Strielčiuose
projektas, prisijungimo sąlygos.
Lapkričio 16 d. įvyko baigiamasis Prienų krašto himno konkurso etapas. Tikimasi, kad himnas visuomenei
bus pristatytas 2018 m. vasario 16 d.
Lapkričio mėn. į Savivaldybės interneto svetainę (žr.
skirsnio ,,Teritorijų planavimas ir statyba“ poskirsnį ,,Žemės sklypai nuosavybės teisių
atkūrimui“) įdėti 8 detalieji
planai, kuriais suformuoti 27
žemės sklypai Prienų mieste,
ir 19 detaliųjų planų, kuriais
suformuoti 94 žemės sklypai
Prienų ir Jiezno miestuose.
Lapkričio mėn. atnaujinti
Dukurnonių piliakalnio, vadinamo Bobų kalnu, laiptai.
Laiptų remontui finansavimą
skyrė Prienų rajono savivaldybė, remonto darbais rūpinosi Jiezno seniūnija.
Pateikta paraiška projekto
„Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos
pritaikymas bendruomenės ir
verslo poreikiams“ finansavimui iš ES fondų gauti (projektas įgyvendinamas pagal
priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“). Pasirašyta sutartis
dėl Prienų autobusų stoties rekonstrukcijos. Darbai planuojami 2018–2019 m.
Lapkričio 21 d. meras dalyvavo Kauno regiono plėtros
tarybos merų darbo grupės
posėdyje, kuriame merai sutarė imtis priemonių pagreitinti
kelio Kaunas–Prienai–Alytus
rekonstrukciją.
Lapkričio mėn. baigti asfaltavimo darbai Darželio g.,
Strielčiuose.
Lapkričio 22 d. užbaigtas
savarankiškai pritaikytas būstas asmeniui su negalia (panaudota 3 535 Eur, iš kurių
40 proc. Savivaldybės ir 60
proc. valstybės lėšų).
Lapkričio 23 d. Savivaldybėje buvo priimta gausi užsienio svečių delegacija –18 mokytojų ir mokinių iš Čekijos,
Italijos, Jungtinės Karalystės
ir Turkijos, kurie kartu vykdo
Stakliškių gimnazijos laimėtą
Erasmus+ projektą „Jaunimo
olimpinės žaidynės Europos
mokyklose“. Susitikimo metu

buvo pristatytos projekto veiklos, pasidalinta įspūdžiais.
Lapkričio mėn. įgyvendinant projektą „Socialinio fondo plėtra Prienų rajone“ įsigytas vienas 1 kambario butas
Prienų mieste.
Lapkričio 23 d. mero iniciatyva vyko susitikimas su
vietos verslo atstovais. Susitikime dalyvavo ir Darbo biržos, Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro atstovai, su
kuriais diskutuota apie Prienų miesto ir rajono bendrojo plano koregavimą, naują
atliekų tvarkymo apmokestinimo tvarką, Darbo biržos
siūlomas galimybes ir vykdomas darbuotojų įdarbinimo
programas.
Lapkričio 23 d. Prienų r.
savivaldybėje lankėsi tarptautinio Erasmus+ programos finansuojamo projekto
„Jaunimo olimpinės žaidynės
Europos mokyklose“, kurį jau
antrus metus vykdo Stakliškių
gimnazija su partneriais iš Čekijos, Italijos, Jungtinės Karalystės ir Turkijos, dalyviai.
Lapkričio mėn. įrengta nauja tvora aplink Prienų globos
namų, lopšelio-darželio „Gintarėlis“ teritoriją.
Lapkričio 24 d. paminėtas
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
sąjungos Prienų filialo 50 me-

tų veiklos jubiliejus.
Lapkričio 24 d. respublikinėje parodoje MOKYKLA
2017, kuri vyko Vilniuje „Litexpo“ rūmuose, Švietimo
skyriaus vedėjas dalinosi R.
Zailskas patirtimi apie bendradarbiavimą su švietimo
įstaigomis, o „Revuonos“ pagrindinės mokyklos komanda
pristatė vykdomą produktyvųjį ugdymą.
Pradėti Revuonos g. atkarpos nuo Maironio g. iki Kauno g. remonto darbai.
Lapkričio mėn. vyko rajono meno kolektyvų peržiūros
dėl dalyvavimo 2018 m. Lietuvos 100-mečio dainų šventėje „Vardan tos...“
Lapkričio 30 d. vyko Prienų
r. savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu svarstyti 24
klausimai. Po posėdžio meras
pakvietė tarybos narius aplankyti VšĮ Prienų ligoninę bei
VšĮ „Meninė drožyba“.
Prienų r. savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas gyventojus priima antradieniais 9–12 val. ir 17–
18 val.
Prienų r. savivaldybės
mero pavaduotojas Algis
Marcinkevičius gyventojus
priima trečiadieniais 9–12
val. ir 17–18 val.
Išankstinė registracija telefonu 61 102.
SAVIVALDYBĖS inf. 



Pietvkarių Lenkijoje banko plėšikui, kuris penktadienio
vakarą buvo užkluptas bandantis išlaužti bankomatą,
pradėjus šaudyti iš automato, žuvo vienas policininkas,
o dar trys buvo sužeisti, pranešė šalies policija.

Gerbiami Prieniečiai,
Gruodžio 13d. 17.30 val. Eglutės įžiebimo šventės metu
bus dalinama Maltiečių sriuba. Ją dalins nuo 2016 metų veikianti Prienų Maltos ordino pagalbos tarnybos grupės nariai.
Akcijos metu galėsite aukoti ir paremti skurstančius.
„Jau daug metų esu akcijos „Maltiečių sriuba“ globėjas, kiek galiu, dalyvauju jos renginiuose. Nuoširdžiai
kviečiu visus 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 šilto maisto dėl amžiaus ar ligos. Paslauga neskiriama
piktnaudžiaujantiems alkoholiu.
Sriuba pristatoma antradieniais ir ketvirtadieniais.
Asmenis, pageidaujančius gauti šia nemokamą paslaugą,
prašome skambinti telefonu 8 670 02465.
Įvertinę situaciją, grupės koordinatoriai galės skirti/neskirti karšto maisti tiekimo paslaugą į namus.
Prašytume pranešti šią informaciją žmonėms, kuriems,
jūsų manymu, ši paslauga reikalinga.
Prienų Maltos Ordino pagalbos tarnybos grupė

 ATGARSIAI
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Italijos mados milžinė „Gucci“ pirmadienį patvirtino
vietos spaudos pranešimą, pareiškusi, kad policija dėl
įtariamo mokesčių vengimo jos biuruose atliko kratą.
Įtariama, kad mados namai Italijoje gautas įplaukas
deklaravo Šveicarijoje ir tokiu būdu mokesčių sumą
Italijoje susimažino maždaug 1,3 mlrd. eurų.

Prienų rajono savivaldybėje
2017 metais veikiančių mažų
ir vidutinių įmonių skaičius:

400
2010 m.: 328
2011 m.: 326
2012 m.: 318
2013 m.: 322
2014 m.: 330
2015 m.: 349
2016 m.: 366
VšĮ „Versli Lietuva“

REGIONŲ KREPŠINIO LYGA B div. B gr.

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Vilniaus „Stekas-Rivilė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

7

1

679:563

2. Stakliškių „Guosta“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

7

1

593:516

3. Vilniaus „Lietuvos rytas-2“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

2

649:544

4. Rokiškio „Feniksas“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

2

644:551

5. Kauno „Perkūnas-Vytrita“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

6

2

660:615

6. Kaišiadorių „Kaišiadorys-Savingė“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

5

3

566:590

Maltos teisėsauga suėmė aštuonis asmenis, siejamus
iškilios žurnalistės Daphne Caruanos Galizios nužudymu.
Spalį per automobilio sprogdinimą žuvusi 53 metų
tinklaraštininkė D. Caruana Galizia buvo paskelbusi
išsamių žurnalistinių tyrimų apie įtariamą korupciją J.
Muscato artimiausioje aplinkoje ir opozicijoje.



Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas sako, kad šią
savaitę turėtų paaiškėti galutinis Briuselio sprendimas, ar
nuo liūčių nukentėję žemdirbiai gaus Europos Sąjungos
(ES) kompensacijas. Be to, ministras mano, jog Briuselio
galima prašyti paramos ir Gedimino kalno atstatymui, nes
jo irimas irgi yra liūčių padarinys.



Skambėjo
partizanų dainos
ATKelta IŠ 1 p.
ansamblis ,,Redo- do“ (vad.
Reda Černiauskienė), Prienų
meno mokyklos vokalinisinstrumentinis duetas (vad.
Linas Mikšiūnas), Prienų
rajono Balbieriškio pagrindinės mokyklos estradinės
muzikos būrelis (vad.Saulius
Kondrotas), Prienų ,,Ąžuolo“
progimnazijos jaunimo vokalinis ansamblis (vad. Ina Radzevičienė).
Turbūt nė vieno partizaninių dainų sambūrio nėra
praleidęs LASS Prienų rajono filialo mišrus vokalinis
ansamblis ,,Puriena“ (vad.
Ona Matusevičiūtė), Jiezno
kultūros ir laisvalaikio centro
mišrus vokalinis ansamblis
,,Jieznelė“ (vad. Danguolė Smalskienė), Prienų KLC
Ašmintos laisvalaikio salės
folkloro grupė ,,Ošvenčia“
(vad. Rima Vilkienė), Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro
folkloro grupė ,,Gija“ (vad.
Dalė Zagurskienė), Stakliškių
kultūros ir laisvalaikio centro
mišrus vokalinis ansamblis
,,Guosta“ (vad. Angelė Baltrušienė), Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro
folkloro ansamblis ,,Dūmė“

(vad. Dalė Zagurskienė ir
Daiva Alaveckienė), Prienų
KLC Pakuonio laisvalaikio
salės folkloro grupė ,,Obelėlė“ (vad. Renata Žibienė),
Prienų globos namų folkloro
ansamblis ,,Kvietkelis“ (vad.
Valė Gustaitienė). Sambūryje
dainavo ir gan jaunas kolektyvas – tik vasario mėnesį susibūręs Prienų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ moterų vokalinis
ansamblis (vad. Virginija Dobilienė) bei viešnios iš Kauno
rajono – Ilgakiemio laisvalaikio salės moterų folkloro ansamblis „Sedula“ (vad. Alina
Vozgirdienė).
Visus sambūrio dalyvius
sveikino ir padėkomis bei atminimo dovanomis apdovanojo Prienų KLC direktorė
Virginija Naudžiūtė. Ji džiaugėsi dalyvių gausa ir tuo, kad
skamba partizanų dainos, kad
daugybė dainininkų jas „prisijaukina“ savaip – pateikia
įvairiais stiliais ir leidžia dainoms toliau gyvuoti. Direktorė taip pat padėkojo Aldonai
Šyvokienei, kurios dėka jau
daugybę metų Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre skamba
partizanų dainos, į kurias sudėtos visos bendražmogiškosios vertybės.

KREPŠINIS

KREPŠINIS

7. Kupiškio KK „Kupiškis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

4

4

637:586

8. Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

3

5

563:636

9. Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

2

6

618:666

10. Alytaus SRC- „Dzūkija“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

1

7

616:650

11. Anykščių „KKSC-Elmis“
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

1

7

504:607

12. Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
PERG.

PRAL.

SANTYKIS

0

8

528:733

ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Gruodžio 9 d.

14

00

val.

Lietuvos edukologijos universitetas (Studentų g. 39)
Lietuvos kurčiųjų sporto klubas
prieš Stakliškių „Guosta“ RKL

Gruodžio 9 d.

17

20

val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Panevėžio „Lietkabelis“ LKL

KREPŠINIS

Gruodžio 12 d.

18

00

val.

DELFI TV

Kėdainių „Nevėžis“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

KREPŠINIS

Gruodžio 15 d.

20

00

val.

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

KREPŠINIS

Gruodžio 16 d.

17

00

val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Kauno „Žalgiris“ LKL

Gruodžio 20 d.

1900 val.

WWW.BBL.NET
Latvijos „Jurmala“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ BBL

ATGARSIAI 
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Atstatydintas Katalonijos viceprezidentas ir trys
kiti separatistų lyderiai paliekami kalėjime, kol bus
išnagrinėtas jų vaidmuo šio Ispanijos rytinio regiono
nepriklausomybės kampanijoje, pirmadienį nutarė
Aukščiausiasis Teismas.



Lėktuvų skrydžių per Latvijos oro erdvę sausiolapkričio mėnesiais aptarnauta 8,9 proc. daugiau
nei tuo pat metu pernai – 248,99 tūkst., pranešė
valstybinė oro erdvės kontrolės ir avianavigacijos
paslaugų įmonė „Latvijas gaisa satiksme“.



Kongreso priimti JAV mokesčių teisės aktų pakeitimai,
kurie artimiausiomis dienomis gali būti galutinai suderinti
ir patvirtinti, JAV korporacijoms suteiks galimybę perkelti į
šalį užsienyje uždirbtus trilijonus JAV dolerių, kuriems bus
taikomas beprecedenčiai mažas mokesčio tarifas.Projekte
pelno repatriacijai nustatytas 14,5 proc. mokesčio tarifas.

Miestas toliau gražės – bus atnaujinami pastatai, tvarkoma
Nemuno pakrantė
ATKelta IŠ 1 p.
tik rajone, bet ir Lietuvoje. Jo
pedagoginė patirtis – dešimt
metų. Prieš pradėdamas dirbti Stakliškėse, V. Kornejevas
trejus metus vadovavo Utenos rajono Leliūnų pagrindinei mokyklai. Direktorius pasakojo, kad į mokyklą atėjo iš
verslo. Padirbęs suprato, kad
jam patinka dirbti mokykloje,
nes savaitgaliais laukdavo pirmadienio, kad vėl galėtų eiti į
mokyklą ir daryti kažką naujo.
Pasak V. Kornejevo, jokiame
darbe jis nesijautė taip gerai,
kaip mokykloje, todėl norėtų,
kad taip jaustųsi ir mokiniai
bei mokytojai.
Be didesnių diskusijų buvo
pritarta Stakliškių gimnazijos
ir Stakliškių gimnazijos Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyriaus programoms,
projekto „Prienų rajono gyventojų sveikatos gerinimas ir
sveikatos netolygumų mažinimas“ teikimui finansinei paramai iš ES fondų gauti, biudžeto pakeitimams, turto (vaikų
žaidimų aikštelės) perdavimui
Jiezno gimnazijai. Taryba pritarė ir patvirtino Prienų globos
namų teikiamų socialinių paslaugų kainas: suaugusiam ar
senyvo amžiaus asmeniui su
sunkia negalia – 780 Eur per
mėn., suaugusiam asmeniui
su negalia ar senyvo amžiaus
asmeniui – 665 Eur per mėn.
Taip pat buvo papildyti Prienų rajono savivaldybės kaimo
plėtros rėmimo fondo nuostatai ir pakeisti Kaimo plėtros
komisijos nariai bei priimti
kiti sprendimai.
Tvirtinant V. MykolaičioPutino literatūros premijos
skyrimo nuostatus, L. Jakinevičienė siūlė premijos dydį padidinti iki „apvalesnio“
skaičiaus – 2000 eurų, tačiau
dauguma Tarybos narių jos
siūlymo nepalaikė ir buvo patvirtintas 1700 eurų premijos
dydis. Kartu buvo patvirtinti
ir konkurso „Kultūros šviesulys“ nuostatai.
Pritarta ir projekto „Dešiniosios Nemuno pakrantės
ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
KREPŠINIS

Gruodžio 23 d.

1700 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Šiaulių „Šiauliai“ BBL

kraštovaizdžio sutvarkymas
Prienų miesto teritorijoje“
teikimui paramai iš ES fondų
gauti. Įgyvendinant projektą,
kurio vertė – daugiau nei 131
tūkst. eurų, numatyta tvarkyti
dešinę Nemuno pakrantę nuo
tilto per Nemuną iki Panemunės g. 43 sklypo. Planuojama,
kad bus įrengti pėsčiųjų takai
su medine (ar medžio kompozito) danga, sutankinto grunto
dangos takai, surenkamas ir
nuvedamas paviršinis ir požeminis vanduo, sutvarkytos
erozijos pažeistos teritorijos,
pastatyta mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių,
tvarkomi bei formuojami želdiniai ir t. t.
Vienbalsiai buvo
pritarta ir Stadiono mikrorajono bei miesto
centrinės dalies kvartalų energinio efektyvumo didinimo programai. Šios programos tikslas – užbaigti
kompleksiškai atnaujinti Stadiono mikrorajono ir
miesto centrinės dalies kvartaluose esančius daugiabučius ir
viešuosius pastatus. Stadiono
mikrorajone yra 28 daugiabučiai gyvenamieji namai, iš jų
10 jau atnaujinti (modernizuoti), ir keturi viešieji pastatai,
nuosavybės teise priklausantys Prienų rajono savivaldybei. Miesto centrinėje dalyje
yra 27 daugiabučiai gyvenamieji namai, iš kurių 19 yra
atnaujinti (modernizuoti), ir
12 viešųjų pastatų, nuosavybės teise priklausančių savivaldybei. Programa siekiama
sumažinti šiluminės energijos
suvartojimą ne mažiau kaip 40
proc., sutvarkyti infrastruktūrą
ir inžinerinius tinklus, pagerinti minėtų kvartalų ir kartu
miesto įvaizdį, gyventojų gyvenimo kokybę.
Kitas Tarybos posėdis vyks
gruodžio 21 d.

BALTIJOS KREPŠINIO LYGA (BBL)

TURNYRINĖ LENTELĖ
A grupė

1. Latvijos „Jurmala“

DELFI TV

Klaipėdos „Neptūnas“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

PRAL. TAŠKAI

0

8

RUNGT.

PER.

5

4

PRAL. TAŠKAI

1

8

RUNGT.

PER.

5

3

PRAL. TAŠKAI

2

8

4. Šiaulių „Šiauliai“

kėsi VšĮ Prienų ligoninėje ir
VšĮ „Meninė drožyba“.
Prienų ligoninės direktorė
Jūratė Milaknienė trumpai supažindino su 1946 m. įkurtos
ligoninės pasiekimais. Šiuo
metu ligoninė įsikūrusi 1965
m. statytuose pastatuose, kai
kurie iš jų (Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus bei
ūkio dalies) iš išorės iki šiol

neremontuoti. Ligoninėje dirba 211 darbuotojų, iš jų – 68
gydytojai. Ligoninėje – 109
lovos. Pernai stacionare gydėsi daugiau nei 2,5 tūkst. ligonių, buvo suteikta daugiau
nei 83 tūkst. ambulatorinių
paslaugų.
Šiuo metu ligoninė įgyvendina projektą „E.sveikata“ ir
rengiamas liftų rekonstrukcijos projektas. Įgyvendinus
pastarąjį projektą bus atnaujintas vienintelis šiuo metu
nuo 1972 m. veikiantis liftas
ir įrengtas antras.
Direktorė papasakojo apie
šiais metais nupirktą medicininę įrengą, ypač pasidžiaugė
įrengtu deguonies generatoriumi, leidžiančiu daug su-

taupyti, bei atnaujintu maisto
gamybos padaliniu.
Ligoninės teritorija užima
apie 3 hektarus. Ir, kaip sakė
direktorė, savo lėšomis ligoninės darbuotojai nepajėgūs
jos sutvarkyti ir labai norėtų
sulaukti savivaldybės pagalbos. Tiesa, ką galėjo, jau padarė: nugriovė vandens bokštus, prie vartų stovėjusį namelį, išmontavo kuro cisternas, išvalė ir
pagilino priešgaisrinį
tvenkinį, įrengė kelias
vietas automobiliams
statyti, kieme pastatė
suolelių...
Jau pradėtas įgyvendinti ir ligoninės
apželdinimo projektas. Blogas oras sutrukdė šiais metais
atlikti kai kuriuos numatytus
darbus. Tikimasi, kad jau kitais metais priešais paradinį įėjimą esanti ligoninės teritorija
pagražės, o prie to prisidės ir
TV laida „Svajonių sodai“.
„Labiausiai reikia automobilių stovėjimo aikštelės, nes
dažnai ligoniams bei jų lankyti atvykusiems artimiesiems
nėra kur pastatyti automobilio.
Yra numatyta ir vieta – senojo
sodo vietoje“, – kalbėjo ligoninės direktorė J. Milaknienė.
Daug buvo diskutuota apie
medikų atlyginimus ir TLK
apmokėjimą už suteiktas paslaugas. Yra pažadėta, kad medikams atlyginimai bus padi-

dinti, tačiau, kaip pastebėjo ligoninės vadovai, norint didinti
atlyginimus, juos pirmiausia
reikia patiems užsidirbti, nes
Vyriausybė papildomų pinigų
iš biudžeto neskirs.
Po diskusijų su ligoninės
vadovais svečiai apžiūrėjo
ligoninės skyrius, bendravo
su ligoniais ir darbuotojais.
Kaip įvardijo meras A. Vaicekauskas, pozityviai nuteikė rezidentų noras likti dirbti
Prienuose.
VšĮ „Meninė drožyba“ ir
joje kuriantys medžio skulptoriai jau beveik tris dešimtmečius garsina Prienus ne tik šalyje, bet ir pasaulyje. Tautodailininko Algimanto Sakalausko
1990 m. suburti meninkai įsikūrė senuose pastatuose apleistoje teritorijoje. Dabar čia
viskas pasikeitę neatpažįstamai – renovuotose dirbtuvėse
šilta ir erdvu, teritorija aptverta
ir sutvarkyta. Tai buvo pasiekta įgyvendinus ES ir savivaldybės finansuotus projektus.
Ruošiamasi įgyvendinti ir dar
vieną projektą, kurį užbaigus
iš lauko bus apšiltintas pastatas, pastatytos stoginės, įsigyta
naujų įrengimų.
Šiuo metu tautodailininkas
Kęstutis Grigonis dalyvauja pasauliniame medžio drožėjų simpoziume Kinijoje.
A.Sakalauskas turi viltį, kad
ateityje toks renginys galėtų
būti surengtas ir Prienuose.
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5. Estijos „Parnu“
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6. Baltarusijos „Tsmoki“
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7. Latvijos „Liepaja“
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LIETUVOS KREPŠINIO LYGA

TURNYRINĖ
LENTELĖ

1. Kauno „Žalgiris“
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2. Panevėžio „Lietkabelis“
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3. Klaipėdos „Neptūnas“
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4. Vilniaus „Lietuvos rytas“
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5. Alytaus „Dzūkija“
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6. Pasvalio „Pieno žvaigždės“
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5

7. Utenos „Juventus“
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8. Kėdainių „Nevėžis“
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3

8. Šiaulių „Šiauliai“
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10. Prienų-Birštono „Vytautas“

KREPŠINIS

1850 val.

4

3. Estijos „Rapla“

Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas,
vicemeras Algis Marcinkevičius ir dalis Tarybos narių lanGruodžio 27 d.

PER.

4

2. Prienų-Birštono „Vytautas“

Išvažiuojamasis posėdis

KREPŠINIS

RUNGT.

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
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2
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9

2

KREPŠINIS

Sausio 6 d.

1700 val.

DELFI TV

Vilniaus „Lietuvos rytas“ prieš
Prienų-Birštono „Vytautas“ LKL

Sausio 9 d.

1830 val.

Prienų KKSC arenoje
Prienų-Birštono „Vytautas“ prieš
Baltarusijos „Tsmoki“ BBL
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Seniausiu pasaulyje pripažintas gruziniškas vynas
pateko į Guinesso (Gineso) pasaulio rekordų knygą.
Ant Gruzijoje iškastų 8 000 metų senumo keramikos
šukių buvo rasta ankstyviausių žinomų vynuogių
vyno pėdsakų, tad mokslininkams pavyko įrodyti, kad
Gruzija yra vyno tėvynė.



Lietuvių automobilių prekybos, nekilnojamojo turto
plėtros ir energetikos grupė „Modus grupė“ leidžia
antrąją obligacijų emisiją ir tikisi pritraukti iki 5
mln. eurų. Įmonė lėšas skirs saulės jėgainių plėtrai
Lenkijoje.

Skandinavijos finansų grupės „Swedbank“ analitikai
nepakeitė 0,65 euro žemės ūkio investicijų
bendrovės „Linas Agro Group“ akcijų tikslinės kainos,
investuotojams toliau rekomenduoja mažinti turimų
įmonės akcijų skaičių.

LEONAS VAIDOTAS AŠMANTAS
(gim. 1939 01 01 ) – inžinierius, habilituotas technologijos
mokslų daktaras, visuomenės
ir politinis veikėjas, Lietuvos
energetikos ministras.

Sniego laukas prieš saulėlydį

1956 m. baigė Prienų vidurinę mokyklą,
įstojo į Kauno politechnikos institutą. 1962
m. baigė Maskvos energetikos institutą, įgijo atominės energetikos inžinieriaus specialybę. 1962–1990 m. buvo Fizikinių ir techninių energetikos problemų instituto Kaune jaunesnysis mokslinis bendradarbis bei
laboratorijos vedėjas. 1976–1990 m. – Atominės energetikos komisijos prezidiumo
mokslinis sekretorius. Dėstė Kauno politechnikos institute, Kauno technologijos,
Vilniaus Gedimino technikos universitetuose. Pasižymėjo politinėje srityje. Dirbo Ka-

Baltas laukas. Lyg prismeigtas krūmas.
O aplink – nė pėdos.
Vėjas tarpais aptingsta – nedaug jau
ligi saulės laidos.
Vien tik laukas ir krūmas... Pro krūmą –
rausvas taškas snieguos...
Lyg maža boružė, prišalus
pilveliu prie šakos.

DONALDAS KAJOKAS
(gim. 1953 06 13) – vienas žymiausių šiuolaikinių lietuvių
poetų, eseistas, Rašytojų sąjungos narys, Poezijos pavasario laureatas.
Gimė Prienuose. 1980 m. debiutavo eilėraščių knyga „Žeme kaip viršūnėmis“.
Žymus rašytojas už kūrybą yra apdovanotas premijomis, garbės ženklais, tarp kurių

ANGELĖ VYŠNIAUSKAITĖ
(1919 05 15 – 2006 07 09) –
Lietuvos etnografė, habilituota mokslų daktarė, profesorė,
Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikė, Lietuvos
istorijos instituto Etnologijos
skyriaus vyr. mokslo darbuotoja, Vytauto Didžiojo universiteto Etnologijos ir
folkloristikos katedros
profesorė.
Gimė Skriaudžiuose. Sintautuose baigė pradžios mokyklos
keturis skyrius. Mokėsi Šakiuose, o vėliau dvejus metus – Marijampolėje, Rygiškių Jono mergaičių gimnazijoje.
VDU studijavo lietuvių kalbą
ir literatūrą, pedagogiką ir psichologiją. 1940–1943 m. studijavo lituanistiką Vilniaus univer-



yra Nacionalinė premija (1999), Jotvingių
premija (1991), Lietuvos rašytojų sąjungos
premija (1998), Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto literatūros premija (2011),
Kauno miesto savivaldybės II laipsnio
Santakos garbės ženklas (2013), Bernardo
Brazdžionio literatūrinė premija (2015) ir
kiti garbingi apdovanojimai.

sitete. Klausė V. Krėvės-Mickevičiaus, I.
Jonyno, P. Galaunės paskaitų. 1957 m. jai
suteiktas istorijos mokslų kandidato laipsnis etnografijos srityje.
Vykdė mokslinius tyrimus lietuvių šeimos papročių, etnologijos srityje. Redagavo ir kartu su kolegomis rašė „Lietuvių
etnografijos bruožus“. Chrestomatinis leidinys siejamas su etnologijos gimimu ir iki
šiol cituojamas etnologų, folkloristų, istorikų, mielai skaitomas studentų.

A. Vyšniauskaitė prie Prienų
krašto muziejaus, 1997 m.

zimiros Prunskienės, Gedimino Vagnoriaus,
Aleksandro Abišalos vyriausybėse. Bronislovo Lubio Vyriausybėje ėjo LR energetikos ministro pareigas. 1999–2001 m. – Lietuvos branduolinės energetikos asociacijos
pirmininkas. 2003 m. – prezidento Rolando
Pakso visuomeninis patarėjas. Nuo 2009 m.
Nepriklausomų elektros tiekėjų asociacijos
prezidentas.

ANTANAS RADUŠIS
(1848 06 12–1918 09 04) –
Lietuvos kunigas, draudžiamos spaudos platintojas ir
švietėjas, tautosakininkas.
Gimė Oranuose, Gižų valsčiuje. 1987 m.
įšventintas į kunigus, paskirtas vikaru į Punską. Vėliau perkeltas į Ašiužą (Baltarusija),
Alvitą, Šakius, Ūdriją, Skriaudžius. 1896
m. jam paskirta Šilavoto (Prienų r.) parapija. Visose parapijose platino slaptąją spaudą,
lietuviškas knygas. Prisidėjo prie laikraščio
„Varpas“ leidimo. Buvo leidimo komiteto
narys, dalyvavo varpininkų suvažiavime
(1892). Bendradarbiavo leidžiant periodinę spaudą – „Tėvynės sargą“, Šaltinį“ ir kt.
1905 m. dalyvavo Didžiojo Vilniaus Seimo
darbe, bičiuliavosi su Jonu Basanavičiumi,
turėjo bendrų interesų – rūpinosi senosios
kultūros išsaugojimu.
Šilavoto parapijoje jaunam kunigui teko
nelengva užduotis – pastatyti bažnyčią. Šilavote klebonas kurį laiką negyveno. Dvejus metus važinėjo iš Skriaudžių, mat čia
nebuvo kur apsistoti. Pasistatęs kleboniją į
Šilavotą persikėlė 1896 m. ir čia gyveno iki
mirties. Greta parapijos klebono pareigų, dideli ir kiti darbai: pastatyta bažnyčia, įsteigta
pirmoji mokykla bei biblioteka klebonijoje.
Anuomet Šilavoto smėlingos kalvos buvo
pustomos vėjo, todėl veiklus kunigas ėmėsi kalvas apsodinti pušimis ir maumedžiais,
veimutinėmis pušimis. Sodinukus siuntėsi
net iš Vokietijos. Klebonas turėjo mėgstamą
vietą ūgtelėjusių pušaičių trakelyje. Į ją dažnai ateidavo pasėdėti.
Kunigas buvo uolus kraštotyrininkas.

Ūdrijoje ir Šilavote rinko ir užrašinėjo liaudies dainas. Šilavote surinko jų per 180, Ūdrijoje – du sąsiuvinius.
Jo domėjimasis krašto istorija lėmė ir tai,
kad 1909 m. Šilavotą su fonografo aparatu
aplankė Peterburgo universiteto profesorius
Eduardas Volteris. Čia per dvi birželio dienas
į volelius buvo įrašytos 26 dainos su melodijomis. Kūrinius atliko kaimo choristės.
E. Volteris įrašus perleido saugoti ne tik
Lietuvos archyve, bet ir siuntė į Peterburgą
ir Berlyną. Lietuvių literatūros ir tautosakos
instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno
fonotekoje išsaugota penkios dainos ir viena giesmė. 28 įrašai (kartu skaičiuojamos ir
kopijos) iš Šilavoto saugomi ir Peterburgo
archyve. Vokietijoje, Berlyno fonogramų archyve, yra keturios Šilavote užrašytos dainos.
Įdomu tai, kad 1999 m. senieji Berlyno fonogramų archyve saugomi įrašai buvo įtraukti į
UNESCO Pasaulio atminties registrą.
Šilavoto parapijos pirmojo klebono, Švč.
Jėzaus Širdies bažnyčios statytojo amžinojo
poilsio vieta yra Šilavoto kapinėse.

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

PRIE VYTAUTO KALNO

Angelė Kederienė:
„Nesvetimos ir kaime gyvenančių
žmonių problemos“

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

Senolių
skrynią
atvėrus

Birštono gimnazijos
trečiokas Ąžuolas
Jakučionis ir ketvirtokė
Miglė Juozaitytė dalyvavo
Lazdijuose vykusioje
respublikinėje pradinių
klasių konferencijoje
,,Senolių skrynią atvėrus
2017“. Konferencija vyko
jau ketvirtą kartą.

Trečiokas Ąžuolas Jakučionis konferencijoje pristatė
pranešimą ,,Dzūkiškos bandos“. Kepti dzūkiškas bandas
jis išmoko iš savo močiutės.
Mokinį ruošė ir lydėjo jo mokytoja Aldrona Grinienė.
Ketvirtokė Miglė Juozaitytė parengė pranešimą ,,Oi tai
skanumėlis mano voveraičių“. Ji kartu su močiute mokėsi virti voveraites ir šį jau
pamirštą kulinarinį paveldą
pristatė konferencijoje. Miglė
moka išsivirti voveraites ir žino, kad tai ypatingas kulinarinis skanėstas, kuriam reikalinga speciali formelė. Mokinę
ruošė ir lydėjo jos mokytoja
Virginija Urbanavičienė.
Didžiuojamės gražiais ir
įdomiais mokinių pranešimais. Smagu, kad Lazdijų
darželio-mokyklos ,,Vyturėlis“ organizatoriai pakviečia
ir Birštono gimnazijos mokytojas su mokiniais dalyvauti
konferencijoje. Džiaugiamės
gražiu ir prasmingu bendradarbiavimu.
Birštono gimnazijos mokytojos metodininkės Aldrona
Grinienė ir Virginija Urbanavičienė 
REKLAMA

Birštono savivaldybės taryboje dirbate pirmą kadenciją, tačiau su Tarybos
nario pareigomis ir darbu
spėjote susipažinti. Gal galite paminėti, kokius svarbesnius klausimus pavyko
išspręsti, kad pagerėtų žmonių gyvenimas?
Birštono savivaldybės taryboje esu naujokė, todėl namų
darbus tenka ruošti ne tik prieš
kiekvieną Tarybos posėdį, bet
nuolat. Puikiai suprantu, kad
per vieną dieną savo tikslų
nepasieksime, tam reikalingos nuolatinės pastangos ir
darbas. Atsakingai dalyvauju visuose posėdžiuose. Prieš
kiekvieną Tarybos posėdį kartu su kitais nariais diskutuojame, aptariame visus teikiamus
pasiūlymus, sprendimo projektus. Visa tai leidžia priimti
vienokį ar kitokį sprendimą.
Visada jaučiu atsakomybę
už sąmoningai padarytus pasirinkimus. Taryboje nuolat
svarstome ir tvirtiname aktualius savivaldybės gyventojams sprendimus, susijusius
su kasdienybe, miesto ūkiu,
aplinka, vykdomais projektais. Kaip pavyzdį galiu paminėti, kad buvau komisijos
dėl Birštoniečio kortelės įvedimo ir patvirtinimo narė. Minėta kortelė suteikia galimybę
visiems nuo 18 m. Birštono
savivaldybės gyventojams
naudotis teikiamomis nuolaidomis kurorto sanatorijose ir
kitose įmonėse.
Jau praėjo daugiau kaip
dveji metai, kai žmonės
Jums patikėjo atstovauti
jiems, sprendžiant aktualius
klausimus. Kaip sekasi vykdyti rinkiminius pažadus?
Dirbdama Taryboje vadovaujuosi mane delegavusios
partijos rinkimų programinėmis nuostatomis ir atstovauju
savivaldybės žmonių interesams. Dirbu Socialinių reikalų
komitete, todėl tenka gilintis
į įvairius socialinio pobūdžio
ir švietimo reikalus tiek Birštono mieste, tiek visoje Birštono savivaldybėje. Kartu su
Socialinių reikalų komisija
svarstome asmenų prašymus
vienkartinei materialinei paramai gauti. Taip pat esu Birštono savivaldybės Studijų rėmimo fondo komisijos narė.
Ši komisija svarsto studentų

prašymus vienkartinei
stipendijai gauti. Kadangi nemažą tarpsnį
gyvenau kaime bei 6
metus vadovavau kaimo bendruomenei, tad
man nesvetimos kaime gyvenančių žmonių
problemos. Esu Kaimo
rėmimo komisijos narė.
Šiai komisijai tenka visa atsakomybė skirstant
nedideles, bet labai reikalingas ūkininkams, Birštono savivaldybės žemės ūkio
kaimo rėmimo fondo lėšas.
Kaip dažnai susitinkate su savo rinkėjais aptarti
jiems svarbių klausimų ar
numatomų svarstyti Tarybos posėdyje sprendimų
projektų?
Su rinkėjais susitinku ir
bendrauju nuolat. Diskutuojame jiems rūpimais klausimais. Žmonės domisi Tarybos svarstomais ir priimtais
sprendimais, miesto naujovėmis. Nemažai žmonių grupei,
ypač vyresniems ir gyvenantiems kaime, gyvas kontaktas
yra svarbus.
Kaip sekasi bendrauti su
Savivaldybės administracija bei pavaldžių įstaigų vadovais, sprendžiant gyventojų pageidavimus ir problemas?
Iškilus vienam ar kitam
klausimui (jų spektras bū-

na įvairus), daugiausia tenka bendrauti su Savivaldybės
administracijos direktoriumi.
Malonu, kad administracijos
direktorius visada išgirsta,
imasi iniciatyvos sprendžiant
klausimą, bendrauja geranoriškai.
Kokie, Jūsų manymu,
darbai turėtų būti atlikti gerinant savivaldybės žmonių
gyvenimą, kurorto įvaizdį
bei konkurencingumą?
Visų pirma, gerinant Birštono savivaldybės žmonių
gyvenimą būtina sureguliuoti transporto srautus mieste.
Birštono promenada mėgstama tiek gyventojų, tiek miesto
svečių, tad labai norėtųsi, kad
būtų išvalyta Nemuno upė.
Taip pat kurorto nepuošia ir
apleisti pastatai.
Kalbino
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
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Aplankyti Ukmergės
krašto dvarai

Lapkričio 25 dieną Lietuvai
pagražinti draugijos
Birštono skyriaus nariai
aplankė Ukmergės krašto
dvarus.

Išvykos dalyviams įspūdį
paliko Siesikų pilis.Tai – XVI
amžiaus rezidencinė pilis, įsikūrusi ant Siesikų ežero kranto, dar kitaip vadinama Daumantų-Siesickių dvaru. Siesikų dvaro sodybą sudaro 6
pastatai (rūmai, „akademija“
vadinama mokykla, spirito
varykla, svirnas, paukštidė,
kumetynas) ir parkas. Pilis
yra vienas iš nedaugelio Lietuvoje išlikusių Renesanso
epochos statinių. Pilį pastatė
Gabrielius Daumantas-Siesickis (miręs 1517 m.).
Kitas aplankytas objektas
buvo Taujėnų dvaras, įsikūręs
Taujėnuose. Tai klasicistinio
stiliaus rūmai su šešių kolonų
portiku. Šalia yra gražus parkas, apjuostas Mūšios upelio,
pagrąžintas tvenkiniais. Taujėnų dvaras žinomas ir minimas nuo 1595 m. Iki Antrojo
pasaulinio karo dvarą valdė
Konstantinas Radvila. Mūsų
gidė, viena iš trijų šio dvaro
savininkų, gerai žinojo ir papasakojo visas su dvaru susijusias istorijas.
Aplankėme ir prezidento
Antano Smetonos dvarą ir
parką vaizdingoje pietinėje
Lėno ežero pakrantėje, per
porą kilometrų nutolusius nuo
Prezidento gimtinės.

Kaip pasakojo mūsų gidė,
šio dvaro istorija prasideda
kartu su A. Smetonos 60-ies
metų jubiliejumi, kai 1934 m.,
švenčiant Prezidento gimtadienį, buvo nutarta tėviškėje
jam padovanoti ūkį. Ta proga
buvo sudarytas Tautos vado
jubiliejaus dovanos komitetas, kuris ir išleido A. Smetonai pagerbti Dovanos ženklus.
Vienas kainavo 5 litus. Juos
išplatinus buvo surinkta nemažai pinigų, už kuriuos 1935
m. nupirktas 80 ha žemės plotas. 25 ha miško A. Smetona
gavo iš valstybės kaip Nepriklausomybės akto signataras.
Tokiu būdu susiformavo apie
110, 2 ha žemės sklypas, kuris buvo pavadintas Užugirio
kiemu.
Žinoma, kad 1935 m. architektas Feliksas Vizbaras suprojektavo dvaro pastatus ir prižiūrėjo statybos
darbus. Netrukus, 1936–
1938 m. per Užugirio kiemo žemes buvo nutiesti nauji
Užulėnio–Pagirių ir Užulėnio–Naujasodžių vieškeliai.
O 1937 m. vasarą, pastačius
gyvenamuosius rūmus, A.
Smetona su šeima pirmą kartą vasarojo savo ūkyje.
Pasidžiaugti dovana Prezidentui ilgiau nepavyko, nes
užėjus karui dvaras buvo nacionalizuotas ir naudojamas
kitoms reikmėms.
Lietuvai pagražinti draugijos
informacija 
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Sekmadienio naktį. 0.48 val. policija gavo pranešimą,
kad Vilniuje, namo kieme, ant žemės sėdi dvi neblaivios
moterys, o šalia jų – mažametis vaikas. Į įvykio vietą
atvykus policijos pareigūnams, viena moteris pasipriešino
ir sužeidė pareigūnę. Neblaivi 19-metė uždaryta į
areštinę. Jos 1 metų sūnus perduotas seneliui.



JAV technologijų milžinės „Google“ ir „Facebook“ gaus
84 proc. lėšų, kurios 2017 metais visame pasaulyje
(neįskaitant Kinijos) bus išleistos skaitmeninei
reklamai, prognozuoja reklamos koncernui WPP
priklausanti agentūra „GroupM“.



Per 11 šių metų mėnesių Rusijoje išgauta 626,513 mlrd.
kubinių metrų gamtinių dujų – 9,2 proc. daugiau nei
tuo pat metu pernai, pranešė Energetikos ministerija,
remdamasi išankstiniais duomenimis.

Tarybos posėdyje pritarta „Versmės“ renovacijai
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Lapkričio 30 d. vykusiame
Birštono savivaldybės
tarybos posėdyje
dalyvavo 14 Tarybos narių,
Administracijos skyrių
vadovai, įmonių ir įstaigų
vadovai.

Darbotvarkėje buvo numatyta apsvarstyti 27 sprendimų
projektus, tačiau posėdžio
pradžioje buvo nutarta iš darbotvarkės išbraukti klausimą
„Dėl panaudos sutarčių nutraukimo ir turto perdavimo
viešajai įstaigai Birštono pirminės sveikatos priežiūros
centrui pagal panaudos sutartį“ ir kitą, pasiūlytą Vyriausybės atstovės, „Dėl Birštono
kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros dalies koregavimo tvirtinimo“.

„Versmė“ bus
renovuojama
Nors ir buvo manoma, kad
diskusijos dėl pritarimo AB
Birštono sanatorijai „Versmė“
imti ilgalaikę paskolą ir įkeisti turtą bus audringos, tačiau
viskas įvyko labai ramiai. Tai
reiškia, kad dar prieš Tarybos
posėdį komitetuose buvo išanalizuoti visi „už“ ir „prieš“,
išklausyti sanatorijos direktoriaus atsakymai ir analizės.

Birštono savivaldybės taryba pritarė AB Birštono sanatorijos „Versmė“ valdybos
sprendimui imti 2,7 mln. Eur
paskolą dešimties metų laikotarpiui bei investicinio projekto, kurio metu numatoma
atlikti 1-ojo korpuso B. Sruogos g. 6 kapitalinį remontą,
įgyvendinimui. AB Birštono
sanatorijos „Versmė“ valdybos nuomone, siekiant gerinti AB Birštono sanatorijos
„Versmė“ veiklos efektyvumą
ir teikiamų paslaugų kokybę,
būtina šiuolaikiškai atnaujinti sanatorijos apgyvendinimo
infrastruktūrą, gerinti teikiamų medicininės reabilitacijos
paslaugų kokybę, didinti pacientų bei klientų pasitenkinimą
teikiamomis paslaugomis. AB
Birštono sanatorijos „Versmė“
infrastruktūros atnaujinimas
labai prisidės prie sanatorijos
įvaizdžio stiprinimo ir konkurencingumo didinimo.
Sanatorijos direktorius An-

tanas Danys pažymėjo, kad
reikia pasamdyti specialistą,
kuris kiekvieną dieną vykdytų techninę priežiūrą, taip pat
samdyti projekto vadovą, kuris turėtų vadovauti visiems
darbams, stebėti jų eigą.
Tarybos narė Jurgita Šeržen-

A. Danys

tienė pasiteiravo, koks pelnas
yra gaunamas pastaruoju metu
sanatorijoje. Išgirdusi, kad šiemet sanatorijos pelnas bus dar
didesnis nei pernai, pasiūlė iš-

mokėti visiems darbuotojams
premijas –jos nemokamos jau
keletą metų – kaip padėką už
jų kantrybę, susiklausymą ir
gerą darbą. „Tikimės, kad valdyba ir direktorius atsižvelgs
į siūlymus. Visam „Versmės“
kolektyvui linkime dar geresnių kitų metų“, – sakė J. Šeržentienė.
Tarybos narys Darius Šeškevičius siūlė apsvarstyti galimybę, kad sanatorijos renovacijai vadovautų projektų valdymo patirtį turintis asmuo.
Priimtu sprendimu buvo
rekomenduota Birštono savivaldybės administracijos direktoriui atstovauti Birštono
savivaldybei AB Birštono sanatorijos „Versmė“ 2018 m.
sausio 25 d., 15.00 val., neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, o sprendimus
priimti atsižvelgiant į šiame
sprendime numatytas nuostatas. Birštono savivaldybės
administracijos direktorius
įgaliotas pasirašyti sutartį dėl
paskolos paėmimo, kaip ir priimta sprendime.

Birštono savivaldybė
taps Šv. Jokūbo kelio
savivaldybių asociacijos
nare
Kitas svarbus sprendimas,
kurį priėmė Tarybos nariai,
– Birštono savivaldybės tapimas Lietuvos Šv. Jokūbo

REKLAMA

kelio savivaldybių asociacijos nare. Birštono savivaldybė drauge su kitomis savivaldybėmis narėmis vykdys
šio kelio bei visos Lietuvos
populiarinimo veiklas: atsiras naujų galimybių dalyvauti
tarptautinio turizmo – kultūrinio, religinio – maršrutų schemose, taip pat pasinaudoti ES
finansinėmis lėšomis, skirtomis Europos kultūros kelių
plėtrai ir informacijos apie
juos sklaidai, tarptautinio turizmo skatinimui, kultūros ir
gamtinio paveldo išsaugojimui. Šv. Jokūbo kelias (Camino de Santiago) 1987 m.
paskelbtas pirmuoju Europos
kultūros keliu ir yra įtrauktas
į UNESCO kultūros paveldą.
Šio kelio atšakos driekiasi per
visą Europą.
Kai kurie Tarybos nariai domėjosi šiuo klausimu ir svarstė, koks gali būti pasiūlytas
maršrutas Birštono savivaldybėje. Manoma, kad tai galėtų
būti kelias nuo Punios iki Nemajūnų, Paverknių piliakalnis,
Šilėnai ir kitos žymesnės vietovės. Taip pat buvo kalbama,
kad teks pagalvoti ir apie svečių priėmimą bei kitus strateginius taškus, kurie reikalingi
keliautojams.

svarstomas klausimas dėl projekto „Sveikos gyvensenos
skatinimas Birštono savivaldybėje“ rengimo ir paraiškos
teikimo. Išklausius Birštono
savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos Jovitos Tirvienės projekto pristatymą, Taryba taip pat priėmė
sprendimą vienbalsiai. Kaip
teigė J. Tirvienė, parengus
projektą, jo įgyvendinimui
bus siekiama gauti Europos
Sąjungos fondų paramą ir tokiu būdu padidinti vaikų iki
18 metų sveikatingumo lygį, suformuoti pozityvius jų
sveikatos elgsenos pokyčius.
Įgyvendinant projekto veiklas, bus siekiama motyvuoti
Birštono savivaldybės vaikus
(t. y. asmenis iki 18 metų) rūpintis sveikata, didinti fizinį
aktyvumą. Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomi fizinio aktyvumo užsiėmimai
baseine, sporto aikštelėse,
organizuojami šviečiamieji, mokomieji sveikatinimosi
renginiai, rengiama „Sveikos
gyvensenos savaitė“ Birštono
savivaldybėje.

Sveikos gyvensenos
skatinimas
Tarybos posėdyje buvo

Bus
bendradarbiaujama
su Agstafa rajono
savivaldybe
Azerbaidžane apsilankiusi
NUKelta Į 9 p. 

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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Į šiaurės Japonijos krantą buvo išmesti dar trys lavonai
ir aplūžusi medinė valtis, pirmadienį pranešė pakrančių
apsaugos tarnyba. Vėjas ir vandens srovės kasmet
prie Japonijos šiaurinių krantų atneša dešimtis laivelių,
daugiausia – aplūžusių ir įrangos neturinčių valčių iš
Šiaurės Korėjos, negalinčių grįžti namo.



JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas)
netrukus priims sprendimą, ar Jeruzalė turi būti pripažinta
Izraelio sostine, sekmadienį sakė jo žentas ir Artimųjų
Rytų taikos pasiuntinys Jaredas Kushneris (Džaredas
Kušneris). Palestiniečių lyderiai deda karštligiškas lobistines
pastangas, kad to nenutiktų.

Tarybos posėdyje pritarta „Versmės“ renovacijai
ATKelta IŠ 8 p.
Birštono savivaldybės delegacija Tarybos posėdyje išsamiai
pristatė vizito esmę bei nemažai fotografijų, kurios sudomino posėdžio dalyvius.
Kadangi didesnių diskusijų nekilo, buvo nutarta pasirašyti Birštono savivaldybės
bendradarbiavimo sutartį su
Agstafa rajono savivaldybe
(Azerbaidžano Respublika).
Pagal šią sutartį, planuojama
plėtoti tarptautinius santykius
kultūros ir istorijos, turizmo,
sporto, švietimo, jaunimo,
verslo, socialinėje ekonominėje aplinkoje ir kitose abiem
susitarimo šalims aktualiose
srityse, keistis informacija ir
patirtimi. Agstafa – miestas
šiaurės vakarų Azerbaidžane,
Kuros upės slėnyje, 460 km
į vakarus nuo Baku; rajono
centras. Šiame rajone išvys-

tyta tekstilės, baldų gaminimo, kilimų audimo bei vyno
pramonė. Agstafa rajono savivaldybėje pastaraisiais metais
atnaujinta nemažai kultūros
ir švietimo įstaigų, sutvarkytos viešosios erdvės, įrengti
nauji parkai, asfaltuojamos
gatvės, tiesiami nauji šaligatviai ir dviračių takai. Agstafoje gimė lietuvių išeivijos
veikėjas, diplomatas Narcizas
Prielaida.

Įkurtas „Birštono City
Alumni“ klubas
Mero padėjėja Rimantė
Kurkauskaitė ir Savivaldybės tarybos sekretorė Dovilė
Adamonytė tarybos narius supažindino su įkurto „Birštono
City Alumni“ klubo idėja bei
numatoma veikla. „Birštono
City Alumni“ klubas – tai socialinė platforma, skirta su-

vienyti iš Birštono savivaldybės kilusius asmenis bendrai
veiklai gimtojo miesto labui.
Klubo tikslas – sujungti iš
Birštono išvykusius, tačiau
jam neabejingus žmones su
Birštono bendruomene ir paskatinti bendrauti, kurti, veikti
kartu! „Birštono City Alumni“ kviečia prisijungti visus
veiklius, entuziastingus, pozityvius ir savo gimtąjį miestą mylinčius žmones, norinčius prisidėti prie savo krašto
ir vietos bendruomenės gerovės. Jeigu norite tapti „Birštono City Alumni“ nariu, informacijos galite ieškoti Birštono
savivaldybės interneto svetainėje (www.birstonas.lt)

Kiti klausimai
Tarybos posėdžio metu
vienbalsiai buvo priimtas
sprendimas dėl Birštono sa-

vivaldybės studijų rėmimo
fondo vienkartinių stipendijų
skyrimo, kurį pateikė Studijų rėmimo fondo pirmininkė
Kristina Justinavičienė. Pritarta ir Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo
Manto Michaliunjo pasiūlymui pratęsti Prienų gatvę ir
suteikti Ivoniškio kaimui jos
pavadinimą.
Posėdžio metu buvo sudaryta ir patvirtinta Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba. Į ją deleguoti Vytas Kederys, Jurgita Šeržentienė ir Birutė Vokietaitienė.
Posėdžio metu buvo patvirtinta 2018 m. kalendoriaus
su Birštono vaizdais kaina
– 5,32 euro.
Taip pat buvo patvirtintos
VĮ sanatorijos „Tulpės“ teikiamų paslaugų kainos bei
nuolaidos.

Sakraliniame muziejuje – Gito Markučio paroda

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Sekmadienį, gruodžio 3iąją, po šv. Mišių grupė
parapijiečių susirinko į
Sakralinį muziejų, kur buvo
uždegta pirmoji advento
vainiko žvakė ir pristatyta
žinomo dailininko
Gito Markučio tapybos
paroda „Girdėjau balsą iš
dangaus“.

Pirmiausia buvo uždegta
adventinė žvakė, o vėliau pristatyta paroda. Parodos pristatyme dalyvavo pats dailininkas ir būrys jo meno gerbėjų,
klasės draugų, birštoniečių ir
svečių.
G. Markutis – birštoniečiams jau pažįstamas dailininkas, ne tik dalyvaujantis sakralinio meno parodose „Gloria
Deo“, vykstančiose kas dveji
metai, bet ir įamžinantis svarbius istorinius paminklus, pilis
bei tapantis kurorto vaizdus.

Apie G. Markučio kūrybą
ir darbus kalbėjo Sakralinio
muziejaus vadovė Roma Zajančkauskienė, klasės draugės,
taip pat birštoniečiai, kuriems
teko su juo bendrauti. Tai dailininkas Vytautas Gratulevičius,
fotografas Vytautas Klimavičius, Birštono muziejaus
direktoriaus pavaduotojas
Vytautas Šeškevičius.
Parodos autorius, paklaustas, kodėl paroda vadinasi „Girdėjau balsą iš
dangaus“, paaiškino, kad
lyg kažkas į ausį pašnabždėjo dirbti toliau sakraline
tema ir nesustoti... „Taip ir
tapiau. Sunkiau sekėsi tapyti pilis, o ši tema ėjosi
lengvai ir vienas paveikslas
vystėsi iš kito. Per porą metų
nutapiau 20 paveikslų, manau,
kad daugelis iš jų tokie ir liks,
nereikės jų perdirbti“, – sakė
G. Markutis.
Ateityje menininkas pažadėjo nutapyti Palaimintojo Teofiliaus Matulionio paveikslą,

Tel. 8 604 80 752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt

ne kaip kalinio su vatinuku,
bet jau kaip pakylėto, kaip palaimintojo, tačiau ši tema, anot
dailininko, dar turi išsikristalizuoti, išaugti bei subręsti
dvasioje.
Dailininkas G. Markutis

gimė ir augo Biržuose, baigė
dailės pedagogikos studijas, po
kurių ir atsivėrė kūrybinės gelmės. Menotyrininkė Ainė Jucytė apie G. Markučio kūrybą
rašo: „Tapytojo Gito Markučio
paveikslai žiūrovui primena
apie ieškojimus, ilgesį. Ieškoma juose – tikrumo, paprastu-

LEIDĖJAS:

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

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

mo, Šviesos, o ilgesys atsėlina
tada, kada supantis kasdienybės chaosas peržengia vidinio
pasaulio ribas. Ilgesys padeda
vėl (at) surasti save ir ryžtis
matyti tai, kas yra aplink taip,
kaip yra: be lūkesčių. Tačiau
su viltimi neprarasti gebėjimo įžvelgti grožį, kuris kartais mažas, kartais
– akinamai didingas.
Tai, ką liečia mūsų
akys, yra tai, ką kiekvienam iš mūsų dovanoja Visata. Šios tikrovės
struktūros yra unikalios.
Ir tik nuo to, kiek esame
atviri, jautrūs ir pastabūs,
priklauso, kiek kasdienybės grožis atsiskleis mūsų
viduje: kokių jis bus spalvų, ar
turės faktūras, o gal bus glotnus ir švelnus. G. Markučio
drobės tai – atviras/atveriantis
grožis. Atviras atradimams,
kuriems nėra netinkamo laiko,
nuovargio ar blogų aplinkybių.
Menininko paveiksluose yra
erdvės. Nes jis ją atveria.“

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



Sekmadienio rytą Kaune sustabdytas neblaivus
vairavęs baltarusis siūlė pareigūnams kyšį ir mėgino
nuo jų pabėgti, pranešė Policijos departamentas.
1992 metais gimusio Baltarusijos piliečio „BMW X5“
apie 6.25 val. buvo sustabdytas Savanorių prospekte
Kaune.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Gruodžio 7 d. 19.00 Birštono kultūros centre (Jaunimo g. 4) muzikinė premjera „Karštoji kirpėjo
kėdė“. Vaidina: N. Nekrašiūtė, R.
Šimukauslas, E. Krasnovė. Bilietus
galima įsigyti – www.bilietai.lt
ir renginio vietoje. Kainos – 10
Eur, 13 Eur, 15 Eur. Plačiau www.
birstonokultura.lt.
Gruodžio 8 d. 21.00 viešbutyje
„Royal SPA Residence“ (Pakalnės
g. 3) Aleksandro Makejevo koncertas - autorinių dainų vakaras.
Bilieto kaina – 7 Eur. Plačiau mob.
+370 676 43 695 arba www.
royal-spa.lt.
Gruodžio 9 d. 17.00 J. Basanavičiaus aikštėje Kurorto eglės
įžiebimo šventė. Plačiau www.
birstonokultura.lt.
Gruodžio 9 d. 18.00 viešbutyje
„Royal SPA Residence“ (Pakalnės
g. 3) degustacija – dviejų patiekalų vakarienė žvakių šviesoje,
nuostabus vakaras dviese. Bilieto
kaina – 19 Eur. Plačiau mob.
+370 676 43 695 arba www.
royal-spa.lt.
Gruodžio 9 d. 18.30 ir 21.00
komplekso “Vytautas mineral
SPA” restorane “Moon” (Karalienės Barboros al. 2) virtuvės šefo
Dariaus Dabrovolsko degustacinė
vakarienė. Kaina asmeniui 39 Eur.
Plačiau tel. +370 319 42 139 arba
vytautasmineralspa.lt.
Gruodžio 12 d. 19.00 Birštono
kultūros centre (Jaunimo g. 4)
populiariausias intelektualios
satyros vakaro šou „Laikykitės ten
su Andriumi Tapinu“. Aktualios
temos, gili analizė, netikėti kampai ir, be abejo, aštrus humoras,
priverčiantis drebėti ūsuotus
bebrus. Mažučiai… Plačiau www.
birstonokultura.lt.
Gruodžio 13 d. 17.00 Birštono
kurhauze (B. Sruogos g. 2) susitikimas su Vasario 16-osio akto
originalo atradėju VDU profesoriumi L. Mažyliu. Plačiau www.
birstonokultura.lt.
Gruodžio 14 d. 19.00 Birštono
kultūros centre (Jaunimo g. 4)
vienoje scenoje – trys aktoriai
– K. Smoriginas, V. Bagdonas, V.
Petkevičius. Bilietų kaina 12 Eur,
10 Eur (parteris), 8 Eur (balkonas). Senjorams, studentams,
neįgaliesiems – 8 Eur. Plačiau
www.birstonokultura.lt.
Gruodžio 15 d. 19.00 viešbutyje
„Royal SPA Residence“ (Pakalnės
g. 3) spektaklis. Dalyvauja – Kauno šokio teatras „Aura“. Bilieto
kaina – 12 Eur. Plačiau mob.
+370 676 43 695 arba www.
royal-spa.lt.
Gruodžio 16 d. 13.00 viešbutyje

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

„Royal SPA Residence“ (Pakalnės
g. 3) degustacija – virtuvės šefės
Daivos Saulenės subalansuoti
pietūs pagal sveikos mitybos
programą. Bilieto kaina – 17 Eur.
Plačiau mob. +370 676 43 695
arba www.royal-spa.lt.
Gruodžio 16 d. 18.30 ir 21.00
komplekso “Vytautas mineral
SPA” restorane “Moon” (Karalienės Barboros al. 2) virtuvės šefo
Dariaus Dabrovolsko degustacinė
vakarienė. Kaina asmeniui 39 Eur.
Plačiau tel. +370 319 42 139 arba
vytautasmineralspa.lt.
Gruodžio 20 d. 19.00 Birštono
kultūros centre (Jaunimo g. 4)
tarptautinio projekto „Strings
and Air“ (JAV – Lietuva – Ispanija) koncertas „Nuo klasikos iki
flamenko“. Dalyvauja: H. Romero (gitara, vokalas), K. Vaiginis
(saksofonas), C. Estevez Calero
(perkusija, vokalas), styginių kvartetas „Mettis“ – K. Tumosa (smuikas), B. Petrauskas (smuikas), K.
Rudokas (altas), R. Vaitkevičius
(violončelė). Bilieto kaina: 10 Eur,
8 Eur (senjorams, moksleiviams).
Plačiau www.birstonokultura.lt.
Gruodžio 23 d. 18.30 ir 21.00
komplekso “Vytautas mineral
SPA” restorane “Moon” (Karalienės Barboros al. 2) virtuvės šefo
Dariaus Dabrovolsko degustacinė
vakarienė. Kaina asmeniui 39 Eur.
Plačiau tel. +370 319 42 139 arba
vytautasmineralspa.lt.
Gruodžio 26 d. 19.00 Birštono
kultūros centre (Jaunimo g. 4) „Tu
ateik į pasimatymą“ – auksinių
B. Gorbulskio dainų koncertas.
Dalyvauja: Evelina Sašenko (mecosopranas), Liudas Mikalauskas
(bosas), pučiamųjų instrumentų
sekstetas „Brass bravo“. Bilietų
kainos 11.00–13.00 Eur. Plačiau
www.birstonokultura.lt.
Gruodžio 27 d. 19.30 „Eglės“
sanatorijoje (Algirdo g. 22) Liaudiška vakaronė su pasišokimais.
Dalyvauja kapela „Domeikavos
seklyčia“ vad. V. Stunžėnienė. Bilieto kaina – 3 Eur. Plačiau www.
sanatorija.lt.
Gruodžio 28 d. 17.00 Birštono
kultūros centre (Jaunimo g. 4)
meno mėgėjų kolektyvų koncertas „Naujųjų belaukiant“. Plačiau
www.birstonokultura.lt.
Gruodžio 28 d. 19.00 „Eglės“
sanatorijoje (Algirdo g. 22) muzikinės terapijos vakaras vaikams ir
suaugusiems su Ilona Papečkyte.
Renginys nemokamas. Plačiau
www.sanatorija.lt.
Gruodžio 29 d. 20.30 „Eglės“
sanatorijoje (Algirdo g. 22) tradicinis šokių ir pramoginės muzikos
vakaras su grupe, vadovaujama
P. Vėželio grupe. Bilieto kaina – 2
Eur. Plačiau www.sanatorija.lt.

Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.
Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.
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Svarstoma idėja geležinkeliu sujungti Vilniaus ir
Kauno oro uostus ir taip efektyviau išnaudoti būsimą
europinės vėžės geležinkelį „Rail Baltica“. Valstybės
valdomi „Lietuvos geležinkeliai“ jau aptarė tokią
galimybę su tris tarptautinius oro uostus valdančia
įmone Lietuvos oro uostai.



Danijos parlamentas lapkričio 30-ąją priėmė įstatymą,
kuriuo vyriausybei suteikiama teisė šalies teritoriniuose
vandenyse uždrausti grėsmę nacionaliniam saugumui
keliančius tarptautinius projektus. Prie tokių projektų
priskiriamas Rusijos Europai peršamas „Nord Stream 2“,
rašo „Deutsche Welle“.

„Berlynas: pergalė Europoje“
Nik Cornish. Berlynas:
pergalė Europoje. Iš anglų k.
vertė Ovidijus Stokys. – Vilnius: Briedis [2017]. – 152
p.: iliustr.
Leidykla „Briedis“ pristato serijos „Antrasis pasaulinis karas“ naujieną – Niko
Cornisho knygą „Berlynas:
pergalė Europoje“. Autorius
aptaria įvykius Rytų fronte,
kurių kulminacija – Berlyno,
Trečiojo reicho sostinės, žlugimas. Daugiausiai dėmesio
skiriama veržliam Raudonosios armijos puolimui, prasidėjusiam Varšuvos rytuose ir
vykusiam palei Vyslos upę iki
pat Hitlerio bunkerio durų.
Vokiečių pergale Rytų fronte imta abejoti nuo tos dienos,
kai 1943 m. ankstyvą vasarį 6-oji armija pasidavė prie
Stalingrado. Atsigauti po šios
nesėkmės pavyko, tiesa, tik
laikinai ir, kai Ašies šalys patyrė pralaimėjimą prie Kursko
1943 m. liepą, iniciatyva tvirtai perėjo į SSRS rankas.
1944 m. sausį Hitlerio karinės pajėgos Rytų fronte buvo
padalytos į tris dalis. Armijų
grupė „Šiaurė“ buvo atsakinga už atkarpą, nusidriekusią į
pietus nuo Leningrado priemiesčių Baltijos pakrantėje
iki Vitebsko, o armijų grupė
„Centras“ aprėpė sritį iki išvaduoto Kijevo šiaurės vakarinės dalies. Čia vyko patys
žiauriausi 1944 m. pavasario
mūšiai, kai armijų grupė „Pietūs“ atsitraukė palikdama
atkirstą Krymą ir atverdama

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

kelią į Rumuniją.
1945 m. balandį ir gegužę
Berlynas tapo Antrojo pasaulinio karo galutinių naikinamųjų veiksmų vieta Europoje.
Vokietijos sostinė virto mūšio
lauku. Po tris savaites trukusios negailestingos ir žūtbūtinės kovos Raudonoji armija
palaužė miesto gynybą ir sutriuškino paskutinius vokiečių
armijos likučius Rytuose. Šių
įsimintinų mūšių ir pasirengimo jiems epizodus su visomis
ryškiausiomis detalėmis įamžino fotografai, kurių nuotraukos išliko iki mūsų dienų. Šie
vaizdai, gyvai ir išraiškingai
pasakojantys apie niūrią XX
a. viduryje vykusio žiauraus
karo tikrovę, tapo jaudinančios Niko Cornisho knygos
„Berlynas: pergalė Europoje“ pagrindu. Autorius, pasinaudodamas turtinga retų
nuotraukų kolekcija iš Rusijos archyvų ir fotografijomis
iš įvairių šaltinių Vokietijoje,
kurių dauguma anksčiau nebuvo publikuotos, nuosekliai
atkuria Berlyno kampanijos
eigą. 

2017-11-27 apie 7.40 val. į
Alytaus apskr. VPK Prienų r. PK
kreipėsi moteris (gim. 1981 m.)
ir pranešė, kad Prienuose, Statybininkų g., gyvenamojo buto
vonios kambaryje, sesuo (gim.
1977 m.) smurtavo prieš savo
mažametę mergaitę (gim. 2008
m.), turinčią negalią. Įtariamoji
sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
2017-11-28 apie 23.35 val.
Birštone, N. Silvanavičiaus g.,
patikrinimui sustabdžius automobilį „Opel Corsa“, paaiškėjo,
kad jį vairuoja neblaivi (1,68
prom. alkoholio) moteris (gim.
1967 m.).
2017-11-28 apie 5.15 val. vyras
(gim. 1955 m.) atvažiavęs į savo
sodybą Prienų r., Jiezno sen.,
Paviekšnių k., Kalno g., pastebėjo, kad išlaužus langą įsibrauta į
namą ir iš koridoriaus pavogta
savaeigė benzininė žoliapjovė
PARTNER 530, išdaužus lango
stiklą taip pat įsibrauta į vieną iš
ūkinių pastatų, iš kurio pagrobtas benzininis pjūklas STIHL
361. Nuostolis – 800 eurų.
2017-11-28 apie 12.30 val.
Prienuose, Vytauto g., pas
vyrą (gim. 1926 m.) į namus

atėjo nepažįstama moteris, kuri
prisistatė socialine darbuotoja
bei prašė pateikti dokumentus,
patvirtinančius gaunamos pensijos dydį. Šiai moteriai išvykus
vyras gyvenamojo kambario
stalčiuje pasigedo piniginės
su pinigais. Nuostolis – 1620
eurų.
2017-11-28 apie 14 val. Prienų
r., Naujosios Ūtos sen., Beržų g.,
moteris (gim. 1995 m.), atvykusi į sugyventinio (gim. 1988 m.)
namus, pastebėjo, kad išėmus
rūsio lango stiklą patekta į
namą ir pavogtas kampinis
šlifuoklis „Vagner SDH 1200w“,
smūginis gręžtuvas „Vagner
SDH 910 w“, akumuliatorinis
suktukas „Makita“ ir perforatorius. Nuostolis – 280 eurų.
2017-11-28 apie 18 val. Prienų
r. sav., Jiezno sen., Juodaviškio
k., Stoties g., vyras (gim. 1958
m.), grįžęs į namus, pastebėjo,
kad miegamajame iš stalčiuje
buvusios piniginės pavogta
apie 7500 eurų, auksinės dantų
karūnėlės ir miegamojo kambario spintelėje buvę auksiniai
žmonos papuošalai. Nuostolis
– 8500 eurų.
2017-11-29 apie 13.50 val. Prienų r., Ašmintos sen., Pabališkių
k. ribose kelio Kaunas–Prienai–Alytus 28-ame kilometre
patikrinimui sustabdžius automobilį „Toyota Corolla Verso“, jį
vairavęs neblaivus (1,98 prom.
alkoholio) vyras (gim. 1961
m.) sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.
2017-11-29 apie 22.10 val.
gautas pranešimas, kad Jiezno
sen., Sobuvos k., Sobuvos g.
dega vieno aukšto namas. Atvykus PGP, namas degė atvira
liepsna, stogas buvo sukritęs
į vidų, perdengimas nudegęs.
Namas sudegė visiškai. A. L.
išvežtas į ligoninę, kad nesušaltų, nes buvo basas ir nespėjęs
apsirengti. Dėl labai prasto
kelio buvo sunku privažiuoti iki
gaisravietės. Gesinant gaisrą
buvo traumuotas ugniagesys.
Griūvantis kaminas atsitrenkė
į rąstinę sieną ir krintantis
rąstas užgavo ugniagesiui petį.
Medikai ugniagesį išsivežė,
peršvietus petį rentgenu nustatyta, jog petys tiesiog stipriai
sumuštas.
2017-11-30 apie 23.29 val. gau-
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Sekmadienį Kėdainių rajone esančiame Josvainių
miestelyje rastas negyvas Kirgizijos pilietis. 1953
metais gimusio vyro kūnas su durtine žaizda krūtinėje
rastas sunkvežimio „Mercedes Benz Actros“, stovėjusio
automobilių stovėjimo aikštelėje, kabinoje. Šio vyro nuo
gruodžio 1 dienos buvo ieškoma kaip dingusio be žinios.

tas pranešimas, kad Prienuose,
V. Kudirkos g. dega krosnis,
kambaryje daug dūmų. Gaisro
metu išdegė 1 kambarys ir jame
buvę baldai bei namų apyvokos
daiktai, aprūko namo vidus.
2017-11-30 Alytaus apskr. VPK
Prienų r. PK gautas moters (gim.
1992 m.) pranešimas, kad ji
pervedė 150 eurų užstatą už
buto nuomą į moters sąskaitą.
Buto nuomotoja su nuomininke
nuomos sutarties nesudarė,
pinigų negrąžino.
2017-11-30 Alytaus apskr. VPK
Prienų r. PK gautas Kauno apygardos prokuratūros Alytaus
apylinkės prokuratūros raštas,
kuriame nurodoma, kad Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos Alytaus regiono
aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, patikrinę
medžiotojų klubą, nustatė, kad
klubo pirmininkas (gim. 1970
m.) nuo 2016 m. spalio iki 2017
m. rugpjūčio mėn. leido rengti
medžiokles, neturėdamas leidimo naudoti medžiojamųjų
gyvūnų išteklius medžioklės
plotuose. Pagal numatytą žalos apskaičiavimo metodiką,
laukinės gyvūnijos ištekliams
padaryta 73 251 eurų žala.
2017-12-01 Prienų r. PK gautas
J. B. (gim. 1982 m.) pareiškimas, kad tą pačią dieną apie
14.05 val. ji pastebėjo, kad per
langą įsibrauta į gyvenamąjį
namą. Iš namo vidaus pavogtas nešiojamas kompiuteris
LENOVO YOGA 550, navigacija
(markė nežinoma), mobiliojo
ryšio telefonas SAMSUNG S3
NEO, prožektorius, sportinis
krepšys, pareiškėjos brolio
SWEDBANK mokėjimo kortelė.
Padaryta 705 eurų turtinė žala,
turtas draustas BTA draudimo
bendrovėje.
2017-12-01 apie 15.10 val.
Prienų m., Vilniaus g., V. Š. (gim.
1981 m.),
bandydamas išvengti atsakomybės už naudojimąsi mobiliuoju
telefonu vairuojant automobilį
„Mercedes Benz“, Alytaus VPK
policijos pareigūnams tiesiogiai
pasiūlė ir davė 20 eurų kyšį. V.
Š. po apklausos išleistas.
2017-12-01 apie 15.46 val.
Prienuose, gyvenamojo namo
kambaryje, ant grindų rastas

šeimininko D. P. (gim. 1972
m.) lavonas be išorinių kūno
sužalojimų.
2017-12-01 iš pat ankstyvo ryto
PGP pareigūnai buvo kviečiami
šalinti ant krašto kelių nuvirtusių medžių. PGP vyko į Prienų
r. sav. Išlaužo sen., Pakumprio
k., kur reikėjo pašalinti medžius
nuo kelio Kaunas–Prienai, Jų
pagalbos prireikė ir Balbieriškio
sen., kur kelyje Balbieriškis–
Prienai, Prienų pl. ant važiuojamosios kelio dalies apie 5 km
atstumu buvo prikritę medžių,
kurie užtvėrė vieną ar kelias
eismo juostas.
2017-12-02 apie 8 val. R. P.
(gim. 1978 m.).pastebėjo, kad iš
jo namų Prienų r. sav, iš kambario išvykus E. S., dingo piniginė,
kurioje buvo 160 eurų, asmens
dokumentai (asmens tapatybės
kortelė, karinis pažymėjimas,
kūriko pažymėjimas, darbo
sutartis su darboviete, DNB
banko kortelė, Danske banko
kortelė,individualios veiklos
pažymėjimas). Iš viso padaryta
160 eurų turtinė žala.
2017-12-03 apie 02.16 val.
gautas pranešimas, kad degalinėje „Borusta“ Birštone,
Prienų g., vilkikas važiuodamas
kliudė dujų kolonėlę, iš kurios
veržiasi dujos. Atvykus PGP, iš
antžeminės dujų kolonėlės veržėsi dujos. Panaudojus rankinį
inventorių buvo užsukta pagrindinė dujų tiekimo sklendė, dujų
nuotėkis sustabdytas.
2017-12-03 apie 11.55 val.
Prienų r., Ašmintos sen., Apušoto k., Vingio g., neblaivaus
(2,29 prom. alkoholio) vyro
(gim. 1997 m.) vairuojamas
automobilis „Peugeot 406“
tapo nevaldomas, išvažiavo į
priešpriešinio eismo juostą ir
susidūrė su vyro (gim. 1995
m.) vairuojamu automobiliu
„Audi 80“. Eismo įvykio metu
nukentėjo „Audi 80“ vairuotojas, jis dėl kairės kojos traumos
išvežtas į Kauno klinikas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.
2017-12-03 apie 16.28 val.
gautas pranešimas, kad Birštono sen., Birštono vs., Saulės g.
iš kamino virsta dūmai ir lekia
žiežirbos. Atvykus PGP, kamine
degė suodžiai.
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Turto bankas skelbia Klaipėdos geoterminės šilumos
gamintojos „Geoterma“ privatizavimo aukcioną. 100
proc. „Geotermos“ akcijų paketas bus parduodamas
už pradinę 1 euro kainą, tačiau aukciono laimėtojas iki
kitų metų rugsėjo Finansų ministerijai privalės grąžinti
3,5 mln. eurų bendrovės skolą.

„Be mitų: sovietų karo
korespondento užrašai“
Michail Solovjov. Be mitų:
sovietų karo korespondento
užrašai. Iš rusų kalbos vertė
Vytautas Leščinskas. – Vilnius: Briedis [2017]. – 264
p.: iliustr.
Leidykla „Briedis“ pristato serijos „Komunizmas be
grimo“ naujieną – Michailo
Solovjovo knygą „Be mitų:
sovietų karo korespondento
užrašai“.
1954 metais Niujorke Čechovo vardu pavadinta leidykla išleido talentingo rašytojo
Michailo Solovjovo „Sovietų
karo korespondento užrašus“.
Šaltojo karo tarp Rytų ir Vakarų sąlygomis šis memuarinis leidinys labai sudomino
visuomenę.
Žinoma, nepraslydo šie atsiminimai ir pro akylų „sovietų šalies prestižo sergėtojų“
akis pačioje SSRS. Stengtasi
karštligiškai aiškintis, kas gi iš
tikrųjų tas buvęs Raudonosios
armijos karo korespondentas
M. Solovjovas?
Pats knygos autorius apie
save rašo, kad yra kilęs „iš
revoliucijai nusipelniusios
šeimos“, studijavo istoriją, o
nuo 1932 m. tapo „Izvestijos“ karo korespondentu. M.
Solovjovui teko susipažinti su aukščiausiais sovietinio
generaliteto atstovais, matyti
ne paradinę, o vidinę jų gyvenimo pusę. Profesinėje kelionėje po Sovietų Sąjungos
platybes bei dalyvaudamas
dviejuose karuose komunistinę santvarką idealizuojantis jaunuolis pasidarė negailestingas Stalino režimo ir jo
liaupsintojų kritikas.
Prie šių išvadų jaunasis autorius priėjo palengva. Karjeros pradžioje jam teko mokyti sovietų generolus istorijos,
matyti menką jų išprusimą ir
kultūros lygį, rašyti bei publikuoti rišlaus sakinio neįstengiančių suregzti Raudonosios
armijos „oratorių“ kalbas,
bendrauti su jais neformalioje
aplinkoje. Pasiųstas į Ukrainą
M. Solovjovas baisėjosi dėl
kolektyvizacijos ir prievartinio maisto produktų nusaviREKLAMA

nimo kilusiu badmečiu, Kubanėje regėjo kadaise klestinčias, bet žmogėdriško režimo
išplėštas ir sunaikintas kazokų
stovyklas.

M. Solovjovas aprašo sovietų kariuomenėje vis labiau
išsikerojantį „dvivaldystės“
principą, nuolatinę politinių
ir karinių vadovų priešpriešą,
iniciatyvumo stoką, nuolatines intrigas rezgančių, kariuomenės viduje veikiančių
politinių „pilkųjų kardinolų“
baimę, įskundimus ir suėmimus. Autorius piktinasi, kad
totalitarinėje, krauju ir baime
vienijamoje valstybėje dažnai
nukenčia nekaltieji, o triumfuoja niekšai. Beje, 1937 m.
„už bendradarbiavimą“ su
Stalino nemalonėn patekusiu
laikraščio redakcijos vado-



Lietuvai siekiant išsireikalauti 42 mln. eurų baudą iš
Rusijos dujų koncerno „Gazprom“, vienas galimų būdų
– nuskaičiuoti Lietuvos įmonių jam pervedamas lėšas už
dujas, nes turto rusų koncernas čia neturi. Tačiau areštuoti
lėšas yra sunku – „Gazprom“ dujas tiekia tik gavęs lėšas,
rašo portalas 15min.lt.

vu N. Bucharinu nukenčia ir
pats autorius. Kurį laiką jam
buvo uždrausta gyventi Maskvoje.
Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karo metais M. Solovjovas dalyvavo Maskvos gynyboje, vėliau pateko į Gudijos
miškus, kovojo vokiečių kariuomenės užnugaryje veikiančiame sovietų diversantų būryje ir buvo paimtas į
nelaisvę. Taip jam atsirado
galimybių patekti į Vakarus,
kur po karo gyveno ir dirbo.
Jau po Stalino mirties išleistuose „Karo korespondento
užrašuose“ pastebima autoriaus užuojauta kenčiantiems
jo gimtosios šalies žmonėms,
jaučiamas teisingumo siekis,
nepritarimas pasibaisėtinoms
represijoms.
Tad kas gi iš tiesų buvo tas
M. Solovjovas? Spėjama, kad
tikroji autoriaus pavardė – Michailas Golubovskis. Jis tikrai
dirbo laikraštyje „Izvestija“,
vėliau, pasirašinėdamas įvairiais pseudonimais, bendradarbiavo vokiečių okupuotų SSRS teritorijų spaudoje.
Išlikusiuose pokario interviu
M. Solovjovas dėl suprantamų priežasčių vengė atskleisti
tikrąją savo tapatybę.
Pasak amerikiečių laivyno
viceadmirolo L. C. Stevenso, M. Solovjovas pateikia
mozaikos gabalėlius, kuriuos
būsimieji istorikai kada nors
įstengs sudėlioti rašydami dar
neparašytą SSRS istoriją. 
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Prezidentė Dalia Grybauskaitė su globos namų vaikais
pirmadienį išvyko į Suomijoje esantį Laplandijos regioną,
kur susitiks su Kalėdų Seneliu ir perduos jam vaikų
laiškus, piešinius ir svajones, pranešė šalies vadovės
spaudos tarnyba. Laplandijos Kalėdų Senelis dirba
Rovaniemyje, esančiame kiek piečiau poliarinio rato.

Prienų turguje

Gruodis prasidėjo
žiemiškai – su gana gausiu
sniegu, tačiau antroji
diena pasitiko jau su
lietumi. Nepaisant gamtos
išdaigų, laiko ratas sukasi,
ir visai nesvarbu – sninga
ar lyja, sekmadienį
prasidėjo aventinis
laikotarpis.

Prienų turguje šeštadienį didesnių pokyčių nebuvo, viskas
vyko nusistovėjusiu ritmu. Tačiau jau atsirado advento laikotarpiui būdingų prekių, o
apie artėjančias šventes liudijo
linguojantys seniai besmegeniai, eglutės papuošalai ir kita
atributika.
Tačiau pagrindinės prekės,
kaip ir kiekviename turguje, buvo daržovės, pieno
produktai, mėsa ir jos gaminiai.
Kilogramas bulvių kainavo 0,25–0,30 euro, kopūstų – 0,30 euro, svogūnų
– 0,40–0,50 euro, česnakų
– 4,50–5,0 eurus, morkų
– 0,30–0,50 euro, žiedinių
kopūstų – 1,50 euro. Buvo
ir pomidorų, ir agurkų, ir
paprikų, tačiau šios prekės
jau ne mūsų daržo, o atsivežtinės.
Kilogramą lietuviškų
obuolių pardavė už 0,60–
0,80 euro, kriaušių – už
1,2–1,8 euro, slyvų (irgi atvežtos) – už 1,6–1,8 euro.
Litrą spanguolių buvo galima nusipirkti už 3 eurus.
Pieno ir jo produktų kainos
kol kas beveik nesikeičia. Litras pieno kainavo 0,45–0,50
euro, grietinės – 3,4–3,5 euro,
puskilogramis sviesto – 3,5–4
eurus, pusė kilogramo varškės
– 0,8–1,2 euro, o sūrį buvo galima įsigyti už 1,6–3 eurus, priklausomai nuo dydžio ir sudėties bei kokybės.
Naminių vištų kiaušinių kainos nemažėja, už dešimtį kiaušinių teko mokėti 1,6–2 eurus,
o už paukštyno vištų kiaušinius prašė 1,5–1,6 euro.
Mėsos sektoriuje pakitimų
taip pat nėra. Daugiausia buvo prekiaujama šviežia kiauliena ir vištiena, šiek tiek buvo kalakutienos ir antienos bei
jautienos.
Kilogramas kiaulienos šoninės kainavo 3,5–3,8 euro,

kumpio – 3,9 euro, sprandinės
ar karbonado – 4,9–5,2 euro,
karkos – 1,88–2,17 euro, maltos mėsos – 3,2–3,8 euro, pažandės – 2,4–2,8 euro, šviežių
lašinukų – 2,3–2,6 euro.
Kilogramą mėsinio viščiuko buvo galima nusipirkti už
2,3–2,4 euro, kalakuto kumpio
– už 4,22 eurus, triušienos – už
6 eurus. Namuose augintų mėsinių vištų kaina buvo šiek tiek
didesnė – kilogramas kainavo
3,5–4 eurus, o antienos – 5 eurus už kilogramą.
Kilogramas nestorų rūkytų
lašinukų su raumeniu kainavo 5,3– 6,5 euro, su kumpiu
– 6,6–,8 euro, sukto kumpio
– 12 eurų, dešros – 5,5–7,7

ro, 100 g bičių duonelės – 2
eurus, žiedadulkių – 2,5 euro.
Bitininkai taip pat siūlė pirkti žvakučių – iš vaško nulietų
angeliukų. Mažesni kainavo
1,5 euro, didesni – 3 eurus ir
daugiau.
Šaltai spaustas sėmenų aliejus labiausiai perkamas šaltuoju metų laiku, tad jau dabar
gamintojai gali džiaugtis sėkminga prekyba. Pusės litro
butelis tokio aliejaus kainavo
3,5 euro, o kilogramas sėmenų
– 1,5 euro. Buvo galima nusipirkti ir į mažesnius buteliukus
supilstyto aliejaus, atitinkamai
už mažesnę kainą.
Visai nyku darosi gyvūnų
turgavietėje. Šeštadienį vos
keli prekiautojai siūlė pirkti
vištų. Už jaunas, pradedančias dėti kiaušinius vištas pre-

euro, dešrelių – 4–5,5 euro.
Kilogramą „pūslės“ buvo galima įsigyti už 8–10 eurų, o
už vytintos išpjovos – už 10–
11 eurų.
Advento laikotarpiu daugelis valgo mažiau mėsos ir
renkasi žuvis ar silkes, taip
pat daugiau vartoja džiovintų
vaisių, uogų bei grybų. Šviežių žuvų asortimentas šeštadienį jau buvo didesnis, pirkėjai galėjo įsigyti ir pirmųjų stintų. Kilogramas karpio
kainavo 3,7 euro, plačiakakčio filė – 3,99 euro, doradų
– 4,99 euro, karšio filė – 2,99
euro, vėgėlių – 4,5 euro, upinių ešerių – 2,9 euro ir stintų
– 4,9–4,99 euro.
Šiek tiek padaugėjo bičių
produktų. Puslitrinis stiklainis medaus kainavo 4–4,5 eu-

keiviai prašė 8–9 eurų, o už
senas, besišeriančias vištas
– tik 2 eurų.
Nemažai ūkininkų prekiavo
įvairiais javais. Centneris miežių, kviečių, rugių, kvietrugių
ar avižų kainavo 8–9 eurus,
pašarinių miltų – 9 eurus, o už
centnerį žirnių prašė 10 eurų.
Neblogai buvo perkami kombinuotieji pašarai vištoms. Už
20 kg pakuotę pardavėjai norėjo 8–12 eurų.
Vėstant orams, mažėja prekiautojų įvairiais drabužiais,
baldais ir kitais sendaikčiais.
Prieš pat šventes pirkėjų tikriausiai padaugės, nes žmonės įvairių dovanėlių gali nusipirkti ir turguje, taip pat bus
prekiaujama, kaip ir kiekvienais metais, kalėdinėmis eglutėmis ir jų šakomis. NG
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Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT44240 Kaunas)
Prašome atsiliepti Vincą Sakavičių arba įgaliotus asmenis. 2017 m gruodžio 13 d. 12.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., sav., Stakliškių sen., Burokiškių k. prie žemės
sklypo (kad. Nr. 6960/0003:0052), suderinti sklypo ribas su
gretimais žemės sklypais proj. Nr. 461, 463, 464, kuriems
nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ar
įgaliojimus.
Prašome atsiliepti mirusios Onos Laukaitienės paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis. 2017 m. gruodžio 14 d. 9.00
val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Ašmintos sen., Giniūnų k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6955/0001:0039), suderinti
sklypo ribas su gretimu žemės sklypu Nr. 6955/0001:0182,
kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, paveldėjimo dokumentus ar įgaliojimus.
Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403,
Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus
tęsiami.

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
2 kambarių butus
2 k. bt. (V a., renovuotame name,
už renovaciją sumokėta) Statybininkų 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 miško) 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.

GARAŽUS

IŠNUOMOJA
Pigiai ir skubiai komercinės paskirties patalpas PC „Velsa“ (I a.
– 80 kv. m, II a. – 20 kv. m ir 40 kv.
m, šalia yra picerija, gėrimų krautuvėlė 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
Ūkininkas išsinuomoja arba per
ka žemės ūkio paskirties žemę
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio,
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Automobiliai ir
jų dalys
PERKA

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

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

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

www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/
labirintai
REKLAMA

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA
Nebrangiai ėringas avis, taip pat 7
mėn., ir trečiais ožiukais ožkingas
ožkas. Tel. 8 698 47738.
Avis pjovimui ir veislei. Tel.: (8
319) 41484 (vakare nuo 19 val.),
8 671 42853.
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.
Mėsinę telyčią veislei. Tel. 8 671
34428.

Polikarbonatiniai šiltnamiai.
Įvairių matmenų. Mažos kai
nos. Pristatymas. Garantija.
www.perchina.lv Tel. 8 606
13 383.

PERKA
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsi
skaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūki
ninkas nuolat perka
arklius. Suteikia trans
porto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616
14424.
ŽŪB „Žara“ karves,
jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.

Perka
Skubiai superkame visų mar
kių lengvuosius automobi
lius, mikroautobusus, ketu
račius, priekabas.
Automobiliai gali būti su defektais, nevažiuojantys, daužti, skirti ardymui ar utilizavimui, surūdiję, be TA ir draudimo. Išsivežame patys. Atsiskaitome iš karto, padedame
sutvarkyti visus reikiamus
dokumentus. Lauksime Jūsų
pasiūlymų
tel. 8 666 70777.
Brangiai superka įvairius automobilius (tvarkingus ir gali būti su
defektais). Tel. 8 684 44304.

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

Visų markių automobilius (tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius
arba su defektais) ir kitas motorines transporto priemones. Tel.
8 605 10023.

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

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA
Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis
arba rąsteliais. Malkos tvarkingai
sukrautos. Skubus nemokamas
pristatymas. Taip pat parduodame DURPIŲ BRIKETUS. Tel. 8
672 51171.
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Lentpjūvė parduoda malkas.
Atveža. Tel. 8 670 04260.

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,
♦ geodeziniai ir topografiniai
matavimai,
♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektai...

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614
38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Statome nerūdijančio plieno
apšildomus kaminus. Dedame
nerūdijančio plieno įdėklus į
kaminus, židinius pirtis ir t.t.
Darome pajungimus. Tel. 8 685
60129.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Prilydome
stogų dangą. Lankstome skardas.
Tel. 8 600 96399.

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

Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.

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

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

Pušines malkas kaladėmis ir vieno
pjovimo sausas lentas. Tel. 8 675
17683.

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

Remontuojame
skalbykles, džiovy
kles, el. virykles ir
kt. Suteikiame ga
rantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savait
galiais. Tel. 8 645 04370.

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

Remontuoju ir prijungiu skal
bykles, automatinius kavos
aparatus, elektrines virykles,
orkaites, indaploves. Atvykstu į
namus. Suteikiu 1 m. garantiją.
Tel. 8 647 36010.
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, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasi
mo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Mobiliuoju juostiniu gateriu pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento kieme.
Pjauname ir nedidelius kiekius.
Tel. 8 610 03983.
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PJAUNAME AVARINIUS
MEDŽIUS
prie pat namų, elektros
laidų, kapinėse.
Tel. 8 682 08754,
girmantas.s@gmail.com

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Moteris prižiūrėti ligonę Prienų r.
Tel. 8 608 08574.
Maisto prekių parduotuvėje
Prienuose – pardavėja, turinti
patirties. Tel. 8 682 69323.
Vairuotojai, turintys CE vairuotojo
kategoriją. Darbas Lietuvoje. Tel.
8 675 46350.
Kiemo darbininkas bei sodybos
prižiūrėtojas. Tel. 8 687 71665

Dovanoja
1,5 mėn. du kiemsargius šuniukus. Tel. 8 655 35350.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Gruodžio 6 d. 16 val. Prienų
Justino Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje – Kovo 11-osios akto
signataro, profesoriaus Bronislovo 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 Vaišvila, „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, prašome informuoti apie komandos
dalyvių skaičių ir komandos
pavadinimą. Jei neturite komandos, parašykite ir padėsime ją

surasti. Išankstinė registracija
Facebooke – privačia žinute arba
el. paštu asc.isidejos@gmail.com
Dalyvio mokestis – 2 Eur. Dalyvių
kiekis ribotas.

Gruodžio 9 d. 17.20 val. Prienų
sporto arenoje – LKL krepšinio varžybos: Prienų-Birštono
„Vytautas“ – Panevėžio „Lietkabelis“.

Gruodžio 8 d. 11 val. Skriaudžių
bibliotekoje – kilnojamos kalendorių parodos ,,Kalendorių
lobynai“, skirtos Skriaudžių Kalendorių muziejaus 20-mečiui,
pristatymas. * Muziejininkės S.
Kleizaitės pranešimas. * Kalendorių muziejaus įkūrėjas Pijus
Brazauskas pristatys trumpą
muziejaus atsiradimo istoriją, pasidalins įspūdžiais. * Skriaudžių
pagrindinės mokyklos mokytojų
ir mokinių pažintis su Kalendorių
muziejumi. Paroda veiks iki gruodžio 29 dienos.

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

Gruodžio 8 d. Jiezne – renginys, skirtas partizanų kovinės
operacijos 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“ (lektorius istorikas Vytautas Kuzmickas).
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
laisvalaikio salėje – Adventinė
popietė „Tegul Advento laukime
užgimsta gėris širdyje“. Senovinių
Advento papročių ir tradicijų atgaivinimas, meninė programa.
Gruodžio 8 d. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centro mažojoje
salėje (2 aukšte) – konferencija
„Jau 10 metų kartu“, skirta Prienų rajono vietos veiklos grupės
įkūrimo 10-mečiui paminėti.
14.00–14.20 val. – Dalyviu registracija. 14.20 val. – Konferencijos
atidarymas. 14.30 val. – Sveikinimai ir svečių pasisakymai. 15.00
val. – „VVG istorija ir ateities
iššūkiai“ (Prienų rajono VVG
pirmininkė Virginija Žliobienė).
15.20–15.40 val. – Gerosios
patirties sklaida įgyvendinant
Vietos plėtros 2009–2014 m.
strategiją.

PREKYBA NAUJAIS IR
NAUDOTAIS MOBILIAISIAIS
TELFONAI BEI JŲ PRIEDAIS.
Tel. (8 319) 60509
J. Basanavičiaus g. 14, 59150 Prienai
REKLAMA

Gruodžio 10 d. Šilavote – Adventinė popietė „Pasidalinkime
stebuklo laukimu“. 12.00 val.
– Šv. Mišios Šilavoto bažnyčioje.
13.00 val. – Adventinė popietė
„Pasidalinkime stebuklo laukimu“ Šilavoto laisvalaikio salėje.
Dalyvauja Prienų kultūros ir
laisvalaikio centro folkloro grupė
„Gija“.
Gruodžio 10 d. Stakliškėse – Kalėdinis padėkos vakaras „Po angelo
sparnu“. 15 val. – Iškilmingas
Kalėdų senelio sveikinimas ir
Kalėdų eglės įžiebimas Stakliškių
miestelio 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
seniūnijos 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 įžiebimo šventė „Žibantis
miestas“. Nacionalinio Senių
besmegenių sąskrydžio atidarymas, šokių studijos „Ugnies
ratas“ pasirodymas, miestelėnų
flashmob‘as, Žiematurgis. Kviečiame visus dalyvauti konkurse
„Senių besmegenių sąskrydis“.
Įdomiausios ir originaliausios
dirbtinės senių besmegenių
figūros bus apdovanotos prizais. Daugiau informacijos apie
projektą bei registracija – www.
besmegeniusaskrydis.l.t Visos
naujienos „Facebook“ paskyroje
– https://www.facebook.com/
events/1941283326113762/

Gruodžio 15 d. 11 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro mažojoje salėje (2 aukšte) – Prienų
rajono savivaldybės „Metų ūkio“
šventė. Konkurso „Metų ūkis
2017“ nugalėtojų apdovanojimai; Grupės „MG International“
koncertas.
Gruodžio 15 d. 17.30 val. Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre – mėgėjų teatro spektaklis
„Grinčo Kalėdos“. Po spektaklio
– Kalėdų eglės įžiebimo šventė
Jiezno miesto aikštėje.

Žmogus – tik žemės svečias.
Ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleist jį į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios...
Nuoširdžiai užjaučiame Aldoną Juocevičienę dėl
mylimos sesers mirties.
Laiptinės gyventojai

Gruodžio 16 d. 17 val. Prienų
sporto arenoje – LKL krepšinio
varžybos: Prienų-Birštono „Vytautas“ – Kauno „Žalgiris“.
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, populiarioji klasika,
rusiški romansai. Bilieto kaina
– 2,03 Eur.
Gruodžio 20 d. 17.30 val. Balbieriškyje, prie seniūnijos administracinio 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
bibliotekoje – kilnojamos kalendorių parodos ,,Kalendorių
lobynai“, skirtos Skriaudžių Kalendorių muziejaus 20-mečiui,
pristatymas. Paroda veiks iki
gruodžio 29 dienos.
Gruodžio 8 d. 15.15 val. Jiezno
kultūros 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
rankdarbių paroda „Darbščios
rankos“.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama
baltarusių
fo t o m e n i ninko Vitus
Saloshankos
darbų paroda „Kelionė
Nemunu“. Ši
paroda – tai
VšĮ „Šviesos
raštas“ vykdyto projekto „Užsienio
fotomenininkų rezidencijos Lietuvos
regionuose“

Gyvenimas – nenusakomas, likimas – nenuspėjamas.
Mirtis atneša artimiesiems liūdesį ir sielvartą,
karčias išsiskyrimo ašaras.
Dėl mylimos sesers mirties nuoširdžiai užjaučiu
Aldoną Juocevičienę.
Onutė Babrauskienė
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LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 650 41148. Dirbame visą parą

vienas iš rezultatų. Paroda veiks
iki gruodžio 8 d.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama rašytojo Vytauto Bubnio 85-erių metų jubiliejui
skirta paroda „Vytauto Bubnio
at(si)vėrimai“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos

departamento Parlamentarizmo
istorinės atminties skyrius.
Pakuonio bibliotekoje eksponuojama fotografijų konkurso,
organizuoto 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
technologijų kūrybos darbų paroda „Kuriame mokyklai“, skirta
Gimnazijos 100-mečiui. Paroda
veiks iki gruodžio 8 d.
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12 SKELBIMAI
sKElBimAi

UŽsAKiUs KETURis AsmEniniUs sKElBimUs,
pEnKTą - ATspAUsdinsimE nEmOKAmAi!

TREČIAdienis,
2017 m.
m. GRUOdŽiO
GRUODŽIO 26 d.,
d., www.nAUjAsisGElUpis.lT
www.naujasisgelupis.lt
ŠEŠTAdiEnis, 2017

REKLAMA
REKLAMA

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

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
„Naujasis
„Naujasis Gėlupis“
Gėlupis“
prenumerata:
prenumerata:

12 mėn. - 43 Eur

Prenumeruokite
Prenumeruokite telefonu
telefonu 88 700
700 55
55 400
400 išsikviesdami
išsikviesdami laiškininką
laiškininką įį namus
namus arba
arba
internete
internete adresu
adresu www.prenumeruok.lt
www.prenumeruok.lt

14 TV pROGRAmA

TV PROGRAMA 15
TREČIAdienis, 2017 m. GRUODŽIO 6 d., www.naujasisgelupis.lt

ŠEŠTAdiEnis, 2017 m. GRUOdŽiO 2 d., www.nAUjAsisGElUpis.lT

Trečiadienis, gruodžio 6 d.

Ketvirtadienis, gruodžio 7 d.

Muchtaro sugrįžimas (683) 09:35
Tokia tarnyba (3) 10:30 Sudužusių
žibintų gatvės (13) 11:35 Asmens
sargybinis (12) 12:40 Stoties policija (24) 13:45 Farų karai (13)
14:50 Muchtaro sugrįžimas (684)
15:55 Tokia tarnyba (4) 16:55 Sudužusių žibintų gatvės (14) 18:00
Info diena 18:27 Inovacijos mano
22.30 val.
22.30 val. mieste 18:30 Stoties policija (1)
19:30 Asmens sargybinis (13)
„Keršto valanda“
„Širdžių ėdikas“
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 05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos katytė (16)
Respublikos himnas 06:05 Labas
Respublikos himnas 06:05 Larytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05
bas rytas, Lietuva 09:05 Senis
Premjera. Štutgarto kriminalinė
05:00
„Vienišas
vilkas“
(5)
05:45
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 3 10:55 Detektyvas „Albanas“ (3/5) 06:30 Progra- policija 3 10:55 Detektyvas MonMonkas 4 11:40 Emigrantai 12:40 ma 06:34 TV parduotuvė 06:50 kas 5 11:40 Gyvenimas 12:40 TV
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 „Skinsiu raudoną rožę“ 07:20 žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05
Klauskite daktaro 14:00 Žinios Nuoga tiesa 09:20 „Likimo melo- Klauskite daktaro 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00 dija“ (28) 10:25 „Spąstai Pelenei“ 14:15 Laba diena, Lietuva 15:00
Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva (4) 11:30 „Albanas“ (4/6) 12:35 Žinios 15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios 16:15 Laba diena, „Krikšto tėvas“ (3) 13:40 TV par- 16:00 Žinios 16:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys duotuvė 13:55 „Mesingas. Aplen- Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.) kiantis laiką“ (15) 15:00 „Vienišas 17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00 vilkas“ (23) 16:00 Reporteris 16:47 17:55 Sportas 17:58 Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 Orai 16:50 „Rojus“ (58) 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Gyveni- Reporteris 18:40 Lietuva tiesio- Klauskite daktaro 19:30 Specialus
mas 20:25 Loterija „Keno Loto” giai 18:52 Orai 18:55 „Bitininkas“ tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:05 Dėmesio (1/1) 20:00 Reporteris 20:22 Orai 20:30 Panorama 21:05 Dėmecentre 21:20 Sportas 21:25 Orai 20:25 PREMJERA. „Juodosios sio centre 21:20 Sportas 21:25
21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Auk- katės“ (5) 21:30 Moterų balsas Orai 21:29 Loterija „Jėga” 21:30
sinis protas 22:50 Klausimėlis.lt. 22:30 Reporteris 23:15 Lietuva Pokalbių laida „Svarbios deta23:20 Rezistentai 00:15 Premje- tiesiogiai 23:42 Orai 23:45 Pa- lės” 22:30 Dviračio žinios 23:00
ra. Detektyvas Monkas 8 01:00 triotai 00:45 „MMA „King of the Legendinis Brukas 00:30 Keliai.
Cage“ II tarptautinis turnyras. Lie- Mašinos. Žmonės. 01:00 LRT
LRT radijo žinios
tuva-Amerika. Atsakomosios ko- radijo žinios
vos“ (4) 01:45 Reporteris 02:25
06:35 Stebuklingi vaikai (2) 07:05 Lietuva tiesiogiai 02:40 „Moterų
Madagaskaro pingvinai (13) 07:30 daktaras“ (2/27) 03:25 „Albanas“ 06:35 Stebuklingi vaikai (3)
07:05 Madagaskaro pingvinai
Nepaprastas Gumuliuko gyveni- (3/5) 04:10 „Rojus“ (37)
(14) 07:30 Nepaprastas Gumuliumas (61) 07:55 Volkeris, Teksaso
ko gyvenimas (62) 07:55 Volkeris,
reindžeris (159) 08:50 Volkeris,
Teksaso reindžeris (160) 09:50 06:45 Televitrina 07:00 Kobra 11 Teksaso reindžeris (161) 08:50
24 valandos 10:35 Yra, kaip yra 08:00 Kaulai 09:00 Savaitė su Volkeris, Teksaso reindžeris (162)
11:35 Yra, kaip yra 12:30 Anapus Kauno „Žalgiriu“ 09:30 CSI Maja- 09:50 24 valandos 10:35 Yra, kaip
nežinomybės 13:25 Rožių karas mis 10:30 Tėtušiai 11:00 Tėtušiai yra 11:35 Yra, kaip yra 12:30 KK2
(45) 14:25 Dvi širdys (364) 14:55 11:30 Melas ir paslaptys 12:30 12:55 KK2 13:25 Rožių karas (46)
Dvi širdys (365) 15:25 Dvi širdys Kvantikas 13:30 6 kadrai 14:00 14:25 Dvi širdys (368) 14:55 Dvi
(366) 15:55 Dvi širdys (367) 16:30 6 kadrai 14:30 Televitrina 15:00 širdys (369) 15:25 Dvi širdys (370)
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, Kaulai 16:00 Melas ir paslaptys 15:55 Dvi širdys (371) 16:30 Lakaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor- 17:00 Kvantikas 18:00 CSI Maja- bas vakaras, Lietuva 17:35 Yra,
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 mis 19:00 Europos taurės krepši- kaip yra 18:30 Žinios 19:25 SporMeilė gydo (41) 20:30 Moterys nio rungtynės. Panevėžio „Lietka- tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00
prieš vyrus 21:30 Žinios 22:24 belis“ - Miuncheno „Bayern“ 21:00 Valanda su Rūta 21:30 Žinios
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKA- Naša Raša 21:35 UEFA Čempio- 22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
RO SEANSAS. PREMJERA Ledo nų lygos rungtynės. „Real Madrid VAKARO SEANSAS Keršto vakariai 00:25 Sekso magistrai (6) CF“ - „Borussia Dortmund“ 23:40 landa 00:05 Sekso magistrai (7)
01:30 Vampyro dienoraščiai (17) Naša Raša 00:10 Naša Raša 01:10 Vampyro dienoraščiai (18)
02:15 Skolos kaina
00:40 Kobra 11 01:40 Daktaras 02:00 Alchemija. Švietimo amžius
02:30 RETROSPEKTYVA
Hausas
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas 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 meluoja geriau 13:00 Kempiniukas
Plačiakelnis 13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėtoji 15:00 Pažadėtoji 15:30 Pažadėtoji 16:00 Pažadėtoji 16:30 TV
Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:20
TV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30
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 skyrius 01:30 Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XIX tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas 2016” 07:00
Riteris Rūdžius 07:10 Drakoniukas Kokosas 1 07:25 Heidė 07:50
Pradėk nuo savęs 08:20 Nacionalinis turtas. 08:50 Nuo gamyklos
konvejerio 2 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:10 Skonio pasaka
12:40 Stilius 13:35 Kultūros teismas 14:20 Laisvės vėliavnešiai
14:45 Misija. Vilnija. 15:15 Riteris 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 sodo daktarė 4 20:25 Dokumentinė
istorinė laida „Lietuvos kolumbai”
06:40 Diagnozė - žmogžudystė 21:20 Premjera. Hablo kosminis
(25) 07:32 Inovacijos mano mies- teleskopas. Misija – Visata 22:10
te 07:35 Farų karai (12) 08:35 Elito kinas. Metų pilietis

08:35 Muchtaro sugrįžimas (684)
09:35 Tokia tarnyba (4) 10:30 Sudužusių žibintų gatvės (14) 11:35
Asmens sargybinis (13) 12:40
Stoties policija (1) 13:45 Farų
karai (14) 14:50 Muchtaro sugrįžimas (685) 15:55 Tokia tarnyba
(5) 16:55 Sudužusių žibintų gatvės (15) 18:00 Info diena 18:27
Inovacijos mano mieste 18:30
Stoties policija (2) 19:30 Asmens
sargybinis (14) 20:30 Savaitės kriminalai 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 geležiniais drabužiais
05:00 „Vienišas vilkas“ (6) 05:45
„Albanas“ (3/6) 06:30 Programa
06:34 TV parduotuvė 06:50 „Kaimo akademija“ 07:20 „Šiandien
kimba“ 08:20 Patriotai 09:20 „Likimo melodija“ (29) 10:25 „Gurovo bylos 2. Maitvanagiai“ (5) 11:30
„Albanas“ (4/7) 12:35 „Gluchariovas“ (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 Reporteris 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 Reporteris 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 paslaptys 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 „Panathinaikos“ 23:55 Naša Raša 00:20
Naša Raša 00:50 Kobra 11 01:50
Daktaras Hausas

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Dokumentinė istorinė
laida „Lietuvos kolumbai” 07:00
Riteris Rūdžius 07:10 Drakoniukas Kokosas 1 07:25 Heidė
07:50 Linija, spalva, forma. 08:20
Lietuva mūsų lūpose 08:50 Nuo
gamyklos konvejerio 2 09:15 Labas rytas, Lietuva. 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:15 Maistas
ir aistros 12:45 Stambiu planu
13:30 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus. 14:20 Hablo
kosminis teleskopas. Misija – Visata 15:15 Riteris 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
Nacionalinis turtas 19:00 Lietuva
mūsų lūpose 19:35 Premjera.
Zoologijos sodo daktarė 4 20:30
Legendos 21:15 Premjera. Martyno Liuterio gyvenimas 21:30 Lie06:40 Diagnozė - žmogžudys- tuvos menininkų portretai 22:00
tė (26) 07:32 Inovacijos mano Kolekcionierė 23:30 DW naujiemieste 07:35 Farų karai (13) nos rusų kalba
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas 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 meluoja geriau 13:00 Kempiniukas
Plačiakelnis 13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadėtoji 15:00 Pažadėtoji 15:30 Pažadėtoji 16:00 Pažadėtoji 16:30
TV Pagalba 18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas 19:25 TV3
orai 19:30 Bruto ir Neto 20:00
Farai 21:00 Moterys meluoja
geriau 21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas 22:25 TV3
orai 22:30 VAKARO KINO TEATRAS. Pasienio miestas 00:50
CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 01:40 Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę

Penktadienis, gruodžio  d.

21.15 val.
„Bėgantis labirintu“

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
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 Loto” 20:30 Panorama 20:48 Sportas 20:53 Orai 20:59 Loterija „Jėga” 21:00 Duokim garo! 22:35
Gamtos inspektoriai 23:00 Fantastiškas penktadienis. Dvylika
beždžionių 01:05 Pokalbių laida
„Svarbios detalės” 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios 03:05 Mūsų gyvūnai 03:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite. 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Stilius

sių žibintų gatvės (15) 11:35 Diagnozė - žmogžudystė (24) 12:40
Stoties policija (2) 13:45 Farų
karai (15) 14:50 Muchtaro sugrįžimas (686) 15:55 Tokia tarnyba
(6) 16:55 Sudužusių žibintų gatvės (16) 18:00 Info diena 18:27
Inovacijos mano mieste 18:30
Stoties policija (3) 19:30 Ekstrasensų mūšis (6) 22:05 Juodasis
griaustinis 00:00 Universalus karys. 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. Saulės link“. 06:30 Programa 06:34
TV parduotuvė 06:35 „Jaunikliai“.06:50 „Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu“ 07:20 Moterų balsas 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 „Bitininkas“ (1/1) 16:00 Reporteris
16:47 Orai 16:50 „Rojus“ (60)
18:00 Reporteris 18:47 Orai
18:50 Rubrika „Renovacija. Sužinok daugiau“ (1/12) 18:55 „Bitininkas“ (1/3) 20:00 Reporteris
20:27 Orai 20:30 „Muzikinės kovos“ 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 Melas ir paslaptys 12:30 Kvantikas
13:30 Saša ir Tania 14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00
Kaulai 16:00 NAUJAS SEZONAS. Rouzvudas 17:00 NAUJAS
SEZONAS. Nusikalstami protai.
Kitapus sienų 18:00 CSI Majamis
19:00 Kobra 11 20:00 Rezidentai 20:30 Farai 21:30 TV3 žinios
22:20 TV3 sportas 22:25 TV3 orai
22:30 Kalinių lėktuvas 00:55 Nebylios dvasios 02:30 Rizikingiausi
policijos darbo epizodai

06:35 Stebuklingi vaikai (4) 07:05
Madagaskaro pingvinai (15) 07:30
Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (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 vai06:00 Lietuvos Respublikos himkis 01:20 Keršto valanda
nas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XIX tarptautinis džiazo
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu- festivalis „Birštonas 2016”. „Rekas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai membering Miles Davis”. (kart.)
07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti 07:00 Riteris Rūdžius 07:10
2 08:25 Pasmerkti 2 08:55 Meilės Drakoniukas Kokosas 1 07:25
sūkuryje 10:00 TV Pagalba 12:00 Heidė 07:50 Skrendam. 08:20
Bruto ir Neto 12:30 Moterys me- Pažvelk į profesiją kitaip 08:50
luoja geriau 13:00 Kempiniukas Nuo gamyklos konvejerio 2 09:15
Plačiakelnis 13:30 Simpsonai Labas rytas, Lietuva. 12:00 DW
14:00 Simpsonai 14:30 Pažadė- naujienos rusų kalba. 12:10
toji 15:00 Pažadėtoji 15:30 Pa- Stop juosta. 12:40 Kalbantys
žadėtoji 16:00 Pažadėtoji 16:30 tekstai. 13:30 Legendos 14:15
TV Pagalba 18:30 TV3 žinios Lietuvos menininkų portretai. Si19:20 TV3 sportas 19:25 TV3 orai gutė. 14:45 Linija, spalva, forma.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 15:15 Premjera. Grizis ir leminFILMAS. Ledynmetis 2. Eros pa- gai 15:25 Premjera. Vakaro pabaiga 21:15 VAKARO KINO TE- sakėlės 15:40 Heidė 16:05 Nuo
ATRAS. Bėgantis labirintu 23:35 gamyklos konvejerio 2 16:30 LaEkstraordinarių džentelmenų lyga ba diena, Lietuva. 18:00 Mokslo
sriuba 18:30 Lietuvos tūkstan01:40 Širdžių ėdikas
tmečio vaikai 19:35 Premjera.
Zoologijos sodo daktarė 4 20:30
06:40 Diagnozė - žmogžudystė Kultūros teismas 21:15 Europos
(1) 07:32 Inovacijos mano mies- kinas 22:45 XII tarptautinis folklote 07:35 Farų karai (14) 08:35 ro festivalis „Pokrovskije kolokola”
Muchtaro sugrįžimas (685) 09:35 23:50 DW naujienos rusų kalba.
Tokia tarnyba (5) 10:30 Sudužu- 00:00 Dabar pasaulyje
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, gruodžio 9 d.
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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 kaupti derlių.

017*300 - Vilnos chalatas
“Deserto”
015*580 - Vilnos pledas “Flokati”

Lošimo Nr. 1130
Data: 2017-12-03
13 47 69 01 17 33 61 36 46 60
49 07 52 53 75 10 57 71 68 44
72 54 03 21 30 35 62 25 39 40
45 65 58 48 63 27 22 05

03**427 - Virdulys “Tefal”

3 + 2 - 46.70€ (8)

LAIMĖJIMAI

limano”

2 + 2 - 17.40€ (99)

5 + 2 - 10000000.00€ (0)

Lošimo Nr. 253
Data: 2017-12-01
SKAIČIAI

06**885 - Virt.realybės akiniai
05, 16, 20, 29, 30 + 02, 07
“Zeiss”

5 + 1 - 416053.60€ (0)

3 - 15.40€ (148)

5 - 55065.90€ (0)

1 + 2 - 8.10€ (440)

4 + 2 - 3765.10€ (0)

2 + 1 - 7.80€ (1381)

4 + 1 - 222.80€ (1)

PROGNOZĖ: 15 000 000 Eur

4 - 108.60€ (4)

PROGNOZĖ: Aukso puode –
300 000 Eur

Gruodžio 8 d.
PENKTADIENIS
Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventė
Saulė teka 08:26
leidžiasi 15:54
Dienos ilgumas 07.28
Pilnatis (20 mėnulio diena)
Zenonas, Vaidginas,
Gedmintė, Guntilda
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas skinti ir šaldyti vaisius, netinkamas laikas
tręšti.

Gruodžio 9 d.
ŠEŠTADIENIS
Tarptautinė antikorupcijos diena
Saulė teka 08:27
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.26
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Delfina, Leokadija, Vakaris,
Gedenė, Valerija
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas sodinti šakniavaisius, naikinti piktžoles,
dirbti sodo darbus, netinkamas
laikas kaupti bei konservuoti derlių.

Gruodžio 10 d.
SEKMADIENIS
Tarptautinė žmogaus
teisių diena
Futbolo diena
Nobelio diena
Saulė teka 08:29
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.24
Delčia (22 mėnulio diena)
Eidimtas, Ilma, Eularija,
Loreta

Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas sodinti šakniavaisius, naikinti piktžoles,
dirbti sodo darbus, netinkamas
laikas kaupti bei konservuoti derlių.

Automobilį “Kia Sportage”622-0056932.
300 Eur - 622-0000638

„Aš lenkiuosi visiems partizanams. Jeigu ne jie, nebūtų mūsų.
Čia ant jų kraujo, ant jų kančių, ant jų pasiaukojimo kilo Lietuva“
(Nijolė Sadūnaitė)

300 Eur - 622-0006816
300 Eur - 622-0009221

02**259 - Drabužių garintuvas 300 Eur - 622-0045660
“Tefal”
300 Eur - 622-0046997
06**511 - Dulkių siurblys “Ho300 Eur - 622-0047634
over”
300 Eur - 622-0047884
050*919 - Išmanusis telefonas
300 Eur - 622-0056919
“Samsung”
03**018 - Kavos aparatas 300 Eur - 622-0057668
“Delonghi”
300 Eur - 622-0060552
069*590 - Kompiuteris “Le- 300 Eur - 622-0062863
novo”
300 Eur - 622-0064558
034*136 - LED televizorius
300 Eur - 622-0064699
“Philips”
300 Eur - 622-0065639
00**171 - Pagalvės “Dormeo”
014*244 - Pakvietimas į TV 300 Eur - 622-0065857
300 Eur - 622-0069624

041*657 - Pakvietimas į TV 500 Eur - 622-0000384
studiją
500 Eur - 622-0009151
047*810 - Pakvietimas į TV 500 Eur - 622-0009927
studiją
500 Eur - 622-0034166
025*158 - Pakvietimas į TV
500 Eur - 622-0035748
studiją
028*919 - Planšet. kompiuteris 500 Eur - 622-0047535

GINTI LAISVĖS ŽENGĖ Į JIEZNĄ
NARSUS PARTIZANŲ BŪRYS
Renginys skirtas partizanų kovinės operacijos Jiezne 70-ies metų sukakčiai,
laisvės kovų sąjūdžio pradžios 75-ečiui.
Baigiamasis Jiezno 525-ųjų metinių minėjimo renginys.
13.00 val.

Jiezno gimnazijos aktų salėje.
Pranešimas „Lietuvos partizanų koviniam žygiui Jiezne-70“.
(lektorius istorikas Vytautas Kuzmickas).

14.30 val.

Jiezno m. centre (prie parduotuvės „Aibė“).
„Mokomosios pratybos priešo užimtam pastatui išvaduoti.“
Veda KASP Dariaus ir Girėno II-osios rinktinės savanoriai.

14.45 val.

Jiezno kultūros ir laisvalaikio prieigose.
Šauliška košė, arbata.

15.15 val.

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre.
Parodos „Kai sieloms neliko medžių“ lankymas.

Maloniai kviečiame dalyvauti partizanų šeimos narius, tremtinių šeimas,
disidentus, jaunuosius šaulius, Prienų krašto patriotinių
organizacijų aktyvistus, visus, kuriems yra brangios
tautos laisvės kovos, partizanų atmintis.
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Gruodžio 10 d.
SEKMADIENIS
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Gruodžio 11 d.
PIRMADIENIS
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KLAIPĖDA

+2
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Gruodžio 12 d.
ANTRADIENIS

-3

VILNIUS

Organizatoriai:
Jiezno seniūnija,
Jiezno gimnazija,
Jiezno kultūros
ir laisvalaikio centras

Partneriai:
LŠS Kauno Vytauto Didžiojo
II-osios rinktinės Prienų 206–oji kuopa,
KASP Dariaus ir Girėno
apygardos II-oji rinktinė

KLAIPĖDA

0

-4 -2
-3 0

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS]

+1 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+2 KAUNO MARIOS
+5 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+3 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G2
S0
R0

Numatomos vidutinės
geomagnetinės audros.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

BMW X1 ir 50x200€

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

+1

0

0388724 - Pretendentas į 500 Eur - 622-0062664
butą
500 Eur - 622-0069863
010*492 - Šaldytuvas “Beko”
500 Eur - 622-0070993
001*148 - Skalbimo mašina
Sekančio tiražo prizas:
“Beko”

Sudoku

+6

Gruodžio 9 d.
ŠEŠTADIENIS

500 Eur - 622-0053653

02**820 - Smulkintuvas “De-

+1 +4
+7 +3

Gruodžio 8 d.
PENKTADIENIS

Tel. 1634

300 Eur - 622-0039517

“Lenovo”

KLAIPĖDA

Lošimo Nr. 622
Data: 2017-12-03

0242236 - Automobilis “VW 300 Eur - 622-0025263
Tiguan”
300 Eur - 622-0032827
058*141 - Čiužinukas “Dormeo 300 Eur - 622-0032980
Aloe Vera”
300 Eur - 622-0033765
030*401 - Čiužinukas “Dormeo
300 Eur - 622-0034384
Aloe Vera”
00**170 - Daugiaf.puodas 300 Eur - 622-0039372

studiją

KLAIPĖDA

VILNIUS

300 Eur - 622-0020390

“Brand”

+3

VILNIUS

0

06**057 - 30 Eur čekis de- 300 Eur - 622-0009770
galams
300 Eur - 622-0013341
0053235 - Automobilis “Audi 300 Eur - 622-0013660
Q3”
300 Eur - 622-0016670
0666310 - Automobilis “BMW
300 Eur - 622-0018866
X1”
0342120 - Automobilis “VW 300 Eur - 622-0019273
Tiguan”

+5

Gruodžio 7 d.
KETVIRTADIENIS

(Nr. 95 atsakymai)

Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas skinti ir šaldyti vaisius, netinkamas laikas
tręšti.

Gruodžio 6 d.
TREČIADIENIS

3 + 1 - 17.40€ (91)

VISA LENTELĖ

Gruodžio 7 d.
28 51 04 11 59 55 50 31 34
KETVIRTADIENIS
23 70 29 43 15
Tarptautinė civilinės
aviacijos diena
LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
Šv. Ambraziejus
Saulė teka 08:25
7251.00€ (4)
leidžiasi 15:54
26.00€ (669)
Dienos ilgumas 07.29
1.50€ (18045)
Pilnatis (19 mėnulio diena)
1.00€ (28412)
Ambraziejus, Daugardas,
Tautė, Jekaterina
PAPILDOMI PRIZAI

ORAI

GAMA RADIACINIS FONAS

36
40

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 4880 nSv/val.

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

